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I

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาท่ียั่งยืน” ประจําป 2560 
 จัดทําโดย สํานักวิจัย และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
ที่ปรึกษา  
 ดร.ประเสริฐ ประวัติรุงเรือง        อธิการบดี    
 
กองบรรณาธิการ 
 ศ.ดร.สายหยุด  จําปาทอง             ดร.สิทธิพร  ประวัติรุงเรือง 

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

ดร.เฉลิมชัย  วิโรจนวรรณ          
ดร.ตระกูล  จิตวัฒนากร           
ดร.เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ    
ดร.สมศักด์ิ  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.ศริศักด์ิ สุนทรไชย 
รศ.ดร.สมศักด์ิ 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 กล่ินกระจาย 
ดร.วัชรพงษ พนิตธํารง 
ดร.สุดาสวรรค    งามมงคลวงศ 
ดร.อนุพงษ อินฟาแสง 
ดร.อุไรรัตน แยมชุติ 
ดร.อุษณี  มงคลพิทักษสุข 
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II

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ดานศึกษาศาสตร  

รศ.ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 
รศ.ดร.ธาวุฒิ  ปล้ืมสําราญ 
รศ.ดร.พวงรัตนน  เกษรแพทย 
รศ.ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ 
รศ.ดร.ลัดดาวัลย  เพชรโรจน 
รศ.ดร.สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 
รศ.ดร.อัญชลี  ไสยวรรณ 
รศ.ดร.อํานวย  เดชชัยศรี 

ผศ.ดร.คงศักด์ิ  สังฆมานนท 
ผศ.ดร.พันธศักด์ิ  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 

น.อ.หญิง ดร.สุธิญา  จันทรเจาฉาย 
ดร.ไขแสง  พุฒชูช่ืน 
ดร.จักรกฤษณ  โปณะทอง 
ดร.ชัยวัฒน  ประสงคสราง 
ดร.ดลฤทัย  บุญประสิทธิ์ 
ดร.ดุษฎี  สีวังคํา 
ดร.ธํารง  รัตนภานุเดช 
ดร.นพลักษณ  หนักแนน 

ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี 
ดร.บุปผา  ปล้ืมสําราญ 
ดร.ภานุวัฒน  ศิรินุพงศ 
ดร.วรางคภรณ  ไตรติลานันท 
ดร.วาสนา  วิสฤตาภา 
ดร.วิวัฒนา  ฐานสโร 
ดร.วิสูตร  โพธิ์เงิน 
ดร.ศศิรดา แพงไทย 

 
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 
 ดานสังคมศาสตรและสหวิทยาการ 

รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ 
ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ 
ผศ.สุรเดช บุญลือ 
ดร.โกศล สอดสอง 
ดร. ตระกูล จิตวัฒนากร 
ดร.พงษศักด์ิ เพรชสถิต 

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

  
 ดานศึกษาศาสตร 

รศ.ดร.สมศักด์ิ  คงเที่ยง 
รศ.ดร.เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต 
ผศ.ดร.คําเพชร  ภูริปริญญา 
ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม 
ดร.เฉลิมชัย  วิโรจนวรรณ 
ดร.ณรงค  พิมสาร 

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

สารอธิการบด ี
 

การประชุมวิชาการนับวาเปนพันธกิจที่จําเปนและมีความสําคัญย่ิงประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนางานดานวิชาการและการวิจัย ซ่ึงการประชุม
วิชาการนอกจากจะเปนแหลงแลกเปล่ียนองคความรูและ/หรือนวัตกรรมแลว ยังเปนการสรางความเจริญงอกงามทาง
ปญญาใหเปนที่พึ่งของสังคมได เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาความเจริญกาวหนาของโลกเปนไปอยางรวดเร็ว จึงจําเปน
อยางย่ิงที่จะตองบูรณาการองคความรูและ/หรือนวัตกรรมผานการนําเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ เปนการ
ระดมความคิดใหเกิดความลุมลึกในวิชาการนั้นๆได ซ่ึงจะเปนหนทางในการพัฒนาองคความรูใหมๆและนวัตกรรมได
อยางมีประสิทธิภาพ  

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560 “การบูรณาการความรูสูการ
พัฒนาที่ย่ังยืน” ในคร้ังนี้ นับไดวาเปนบทบาทของมหาวิทยาลัยที่จะชวยใหผูเขารวมประชุมไดเสริมสรางและเติมเต็ม
องคความรูทางวิชาการ เปนการสรางความเขมแข็งทางวิชาการ อีกทั้งจะเปนการสรางเครือขายทางวิชาการที่เขมแข็ง 
นํามาซ่ึงการบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ย่ังยืนใหแกสังคมไดทางหนึ่ง  

 

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการฯ นักวิจัย นักวิชาการ และผูเก่ียวของทุก
ทานที่เปนกําลังสําคัญกอใหเกิดการประชุมวิชาการระดับชาติในคร้ังนี้ 
 
         
 
              (ดร.ประเสริฐ ประวัติรุงเรือง) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
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IV

กําหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาต ิมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  

“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาท่ียั่งยืน”  
วันศุกร ท่ี 24 มีนาคม 2560 เวลา 08:00-16:30 น. 

ณ หองประชุมมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
 
08:00 – 08:30 น   ลงทะเบียน ณ หองประชุมสัตตบงกช อาคารเรียนรวม 1 ช้ัน 3  
08:30 – 10:30 น   นําเสนอผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ) ชวงที ่1 
10:30 – 11:00 น.  รับประทานอาหารวาง 
11:00 – 11:10 น.  พิธีเปด การประชุมวิชาการระดับชาต ิมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560 
    กลาวรายงานโดย ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุม 
    กลาวเปดการประชุม โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
11:10 – 12:30 น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง “ทิศทางการศึกษาไทย ไทยแลนด 4.0”  

โดย รองศาสตราจารย ยืน ภูวรวรรณ วิทยากรผูทรงคุณวุฒ ิ     
12:30 – 13:30 น.  รับประทานอาหารวาง 
13:30 – 16:30 น.  นําเสนอผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ) ชวงที ่2 
 

__________________________________ 
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V

สารบัญ 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUE057: การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง ประวัติพระมหาราชวงศจักรี 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

วิชัย  ธนะภูมิชัย  1876 

NBUE058: ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอความสําคัญของคุณลักษณะภาวะผูนํา
ท่ี มีประสิ ท ธิภาพของผูบ ริหา ร โ รง เ รียน เอกชน  ใน เขต บางกะป 
กรุงเทพมหานคร 

นวพร คมชิตจิระ 
รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเท่ียง  

1885 

NBUE059: พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ ริหาร
สถานศึ กษา  สั งกั ดสํ า นัก งาน เขต พื้น ท่ีก า รศึ กษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 

ปราณ ี นกโนรี 
ดร.สิริกาญจน  ธนวุฒิพรพินิต  

1901 

NBUE060: การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค วิชา
สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน 

วีรพัทธ บาระมี  1910 

NBUE061: ความพึงพอใจของขาราชการครูท่ีมีตอวิธีการแกปญหาความ
ขัดแยงในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

ศศิวรา  ทับพุม 
รศ.ดร.สมศักดิ์  คงเท่ียง  

1919 

NBUE062: การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองอัตราสวนและรอยละ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ไพรัช พลแสน  1933 

NBUE063: การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานคํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน 

นันทนา  พิลาม  1942 

NBUE064: ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบานหนองจอก อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

สุภาษิณี  ดีศิลป 
ดร.สิริกาญจน  ธนวุฒิพรพินิต  

1950 

NBUE065: คุณลักษณะของผูบริหารท่ีพึงประสงคตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

กมล  ตนภูเขียว  1960 

NBUE066: การมีสวนรวมของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารจัดการในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด 

สุลีพร  แพนคร  1970 
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VI

สารบัญ (ตอ) 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUE067: ศึกษาการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียน 
วัดวัชคามคชทวีป อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด 

จิระศักดิ์ ภูศิริด 
ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ  

1982 

NBUE068: ความตองการพัฒนางานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัด
เทศบาลเมืองทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

ธนิตานันท  ใจกลา  1992 

NBUE069: ความพึงพอใจของค รูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 

ถนอมพรรณ  มารูปหมอก 
ดร.เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ  

2003 

NBUE070: ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานของโรงเรียน
ประถมศึกษาในอําเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

นฤมล  พุฒิฤทธ์ิ 
ดร.ทรงยศ  แกวมงคล  

2014 

NBUE071: ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต2 

ปุณยนุช  ไพยสูตร  2026 

NBUE072: สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

ปริยากร ถนอมทอง  2037 

NBUE073: ปญหาและแนวทางพัฒนาการดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 

พรพิศ  ละมาย  2046 

NBUE074: สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนใน
อําเภอโปงนํ้ารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 2 

พุตตาล  บุตรละคร 2060 

NBUE075: การศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูผูสอน เขตอําเภอโปงนํ้ารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

ภิทิตา  สยามไชย  2069 

NBUE076: ความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอภาวะผู นําของผูบริหาร
สถานศึกษาในอําเภอ  โปงนํ้ารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

มยุรี  นาทสีทา* 2078 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

VII

สารบัญ (ตอ) 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUE077: การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

ฤทัย สุขเลิศ  2091 

NBUE078: บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 

สมยศ ฤทธิรณสกุล  2102 

NBUE079: ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาอําเภอโปงนํ้ารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

อริสรา ชัยสมิต  2113 

NBUE080: ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 
ในอําเภอโปง-นํ้ารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 

จุรีพรม่ิงมาลี 
ดร.ทรงยศ แกวมงคล 

2126 

NBUE081: การศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัด
อํานาจเจริญ 

เกษริน  เข็มสุข  2137 

NBUE082: การศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ 

จรูญ  ลาผาน  2146 

NBUE083: การศึกษาความพึงพอใจของขาราชการครูท่ีมีตอปจจัยในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนในอําเภอโปงนํ้ารอน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

ชนมพรรษ  ฤทธิรณสกุล  2157 

NBUE084: การศึกษาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

นุชวรา  ลุสมบัต ิ 2172 

NBUE085: การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ 

สุนันท  ลาผาน  2185 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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VIII

สารบัญ (ตอ) 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUE086: การศึกษาความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ 

อิทธิพล  คูณิรัตน  2197 

NBUE087: การบริหารงานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของครู  
ในสังกัดเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 

รพีพร อินทรพร  2208 

NBUE088: ความพึงพอใจในการทํางานเปนทีมของขาราชการครูโรงเรียน 
แกลง “วิทยสถาวร” อําเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

เสาวลักษณ  บุบผาสังข 
ดร.สิริกาญจน ธนวุฒิพรพินิต 

2219 

NBUE089: การศึกษาความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา โดยใชแบบฝกทักษะ 

อาทิตย รากวงศ  2230 

NBUE090: ความคิดเห็นของครูกลุมเมืองบางปูตอการนิเทศภายในของ
ผูบ ริหา รสถานศึ กษา  สั งกั ดสํ า นักงานการศึกษาประถมศึ กษา
สมุทรปราการ เขต 1 

ยุพา  สุดเขียว  2239 

NBUE091: การศึกษาความสามารถการอานสะกดคําของเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญาโดยใชวิธีการสอนแบบโฟนิกสรวมกับการใชเทคนิค
การปรับพฤติกรรมเสริมแรงดวยเบ้ียอรรถกร 

อัจฉรียา  สามารถ  2249 

NBUE092: ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 

สยาม ศรีษะเดช 
ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ 

2259 

NBUE093: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานธาตุ (สห
พัฒนานุสรณ) จากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ 2 

อารยา พิมพทอง  2272 

NBUE094: ความพึงพอใจของครูตอการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน 
วัดดานสํา โรง  สังกัดสํา นักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 

นริตษา ดวงมหาสอน  2281 

NBUE095: ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน สํานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

เกษราภรณ  สอนนนฐ ี
ผศ.ดร.คําเพชร  ภูริปริญญา  

2289 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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IX

สารบัญ (ตอ) 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUE096: ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานท่ัวไป 
ของโรงเรียนบานหนองมวง อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง 

วิศัลยา  ประสงคแกว 2301 

NBUE097: ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนน 
ท่ีกําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม  
พ.ศ. 2545 

กตัญชลีภรณ  เจียรสําราญ 
รศ.ดร.คําเพชร  ภูริปริญญา  

2312 

NBUE098: ความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดดานสําโรงท่ีมีตอภาวะผูนํา 
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

ขนิษฐา  สุดเจริญ 
ดร.เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ  

2325 

NBUE099: ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสวนปาเขาชะอางค องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

เจนจิรา  จันทะสิงห 
ดร.สิริกาญจน  ธนวุฒิพรพินิต  

2338 

NBUE100: ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอกระบวนการการนิเทศ เพื่อ
พัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษา 

ฐิติรัตน  กิ่งไมกลาง  2351 

NBUE101: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ธุรกิจการจัดการ การเงิน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จากการ
จัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

ณัฐวรรณ  โกมลมรรค  2360 

NBUE102: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนใน
เครือขายวังจันทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 2 

ธนวรรณ  บุญพรอม  2370 

NBUE103: ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการดําเนินงานเพื่อเสริมสราง
วินัยนักเรียน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อําเภอเรณนูคร จังหวัดนครพนม 

นัจพันธ  แสนลังพัฒนะ 
รศ.ดร.สมศักดิ์  คงเท่ียง  

2381 

NBUE104: การศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียน
บางขุนเทียนศึกษา สํานักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 

นัทยา  พลพิทักษ 
ดร.ทรงยศ  แกวมงคล  

2394 

NBUE105: การพัฒนาแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนศูนยเครือขายสถานศึกษาเทพนิมิต จังหวัด
ตราด 

นํ้าคาง  คําสุข  2405 

NBUE106: ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
วัดดานสําโรง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

นิลุบล  ดวงตานนท 
ดร.เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ  
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X

สารบัญ (ตอ) 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUE107: การศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยาย
โอกาส อําเภอบางปะอิน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

ปรียาฉัตร  พูลเพิ่ม  2427 

NBUE108: บริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา  สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ปาลิตา  แปรงขุนทด 
ดร.ทรงยศ  แกวมงคล  

2440 

NBUE109: ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร
โรงเรียนกลุมเครือขายการศึกษาวังจันทร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

ปนสุดารักษ  สุโนล 
ดร.เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ  

2452 

NBUE110: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การบวก 
ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ 4 MAT 

พัชรา  ลวนด ี 2464 
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NBUE057: การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
A DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL PACKAGES ON PHRAMAHACHAKRI DYNASTY 
HISTORY FOR PRATOMSUKSA SIX STUDENTS 
 
วิชัย  ธนะภูมิชัย * 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ก าหนด 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียน
ส าเร็จรูป และ 3) ศึกษาเจตคตขิองนักเรียนท่ีมตี่อการเรียน จากการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์
จักรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไทรงาม อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 40 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น 
0.924 และแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียน จ านวน 15 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ขนาดของผล (Effect Size) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 81.10/83.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติ 
พระมหาราชวงศ์จักรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายหลังเรียน จากการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติ 
พระมหาราชวงศ์จักรีสูงขึ้น 3) นักเรียนมีเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน จากการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติ
พระมหาราชวงศ์จักรี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: บทเรียนส าเร็จรูป, 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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นเครื่องชี้น าสังคม ผู้ที่ได้รับการศึกษาจึงเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ในขณะนี้เป็นท่ียอมรับกันว่าเรื่องส าคัญที่สุดในแวดวง 
การศึกษาของไทยกค็ือ การปฏิรูปการศึกษา เพราะในอดีตที่ผ่านมาการจัดการศึกษาของไทยไม่สามารถแก้ปัญหาของ
ประเทศได้ และนับวันจะรุนแรงและสะสมปัญหาพอกพูนขึ้น เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนมีอยู่เฉพาะในห้อง
ส่ีเหล่ียมแคบๆ ล้อมรอบ โดยมีครูซึ่งท าหน้าที่พูด นักเรียนมีหน้าที่รับฟัง และท่องหนังสือหรือยึดต าราเป็นหลัก ไม่สามารถ
เผชิญและแก้ปัญหาได้เพราะโลกแห่งวิชาในห้องเรียนกับโลกแห่งความเป็นจริงต่างกัน ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็น
ส่ิงส าคัญที่ต้องด าเนินการ (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 ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้เด็ก
เยาวชนและคนไทยเป็นคนดี มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คิดดี ท างานได้ดี มีความเป็นไทย สามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์โลกและสังคมที่เปล่ียนแปลง การที่จะท าให้การปฏิรูปการศึกษาส าเร็จตามความมุ่งหมายดังกล่าวนั้น 
ต้องถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจะต้องเปล่ียนแปลงบทบาทจากเป็นผู้ชี้น าให้จ า ผู้ถ่ายทอด
ความรู้มาเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูล 
ที่ถูกต้องแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปสร้างสรรค์ความรู้ของตนไปใช้ประโยชน์ต่อไป (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา. 2545: 1) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็น
คนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดให้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนต้องเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที 1 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยศาสตร์ต่างๆ หลายสาขา ซึ่งได้แก่ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ซึ่งกรอบของเนื้อหาสาระจะเป็นวิชา
ที่ส่งเสริมศักยภาพเป็นพลเมืองดีให้แก่ผู้เรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นคนที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความภูมิใจในความ
เป็นไทย รู้ถึงหลักธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและสามารถปรับใช้ในการ
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ด ารงชีวิต เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถทางสังคม มีทักษะในการน าแนวคิด หลักปฏิบัติทางศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป (ส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา. 2545: 33) 
 การเรียนประวัติศาสตร์ เป็นสาระท่ีมีคุณค่าที่ดี มีหลักธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และมีประโยชน์
ต่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้ ดังนั้น การเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์ไทยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรท่ีก าหนดไว้นั้น จะต้องอาศัยครูผู้สอนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยครูต้องมีเทคนิค
การสอนที่ดี และมีส่ือนวัตกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพมาจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ เพราะ
ประสบการณ์ต่างๆ มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังที่ บรูเนอร์ นักจิตวิทยากล่าวว่า “เราสามารถสอนวิชาอะไรก็ได้
ให้ได้ผล ถ้าจัดประสบการณ์ได้สอดคล้องกับโครงสร้างทางปัญญา” (อ้างถึงใน ระวิวรรณ  ศรีคร้ามครัน. 2543: 32-33) 
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ ครูจะค านึงถึงตัวผู้เรียนเป็นส าคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะได้ผลจริงๆ คือ การเรียน
โดยการกระท าให้ผู้เรียนได้ฝึกหาข้อเท็จจริงจากส่ือต่างๆ ด้วยตนเอง และจากการประชุมวิชาการ ในการพัฒนาการเรียน
การสอนประวัติศาสตร์ไทย ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 5-6) พบว่า มาตรฐานของวิชาประวัติศาสตร์ไทย 
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต่ ากว่าเป้าหมาย และส่งผลกระทบไปถึงการศึกษาต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
ในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงบรรจุสาระประวัติศาสตร์ไทย ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระท่ี 4 ซึ่งจะท าให้ครูผู้สอนรู้สึกว่า สาระนี้มีความส าคัญและเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนทุกคน
ต้องสอนสาระประวัติศาสตร์ไทยและให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา ตลอดจน
การวัดผลและประเมินผลจะต้องวัดให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระประวัติศาสตร์ด้วย 
 จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีที่ผ่านมา 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยภาพรวมเฉล่ียร้อยละ 68.25 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 75 ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์รายวิชาที่มีปัญหามากที่สุด คือ รายวิชาประวัติศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 62.20 ต่ ากว่าทุกสาระการเรียนรู้ (โรงเรียนบ้านไทรงาม. 2558: 4) จากการศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าว แสดง
ให้เห็นว่านักเรียนมีปัญหาในการเรียนสาระประวัติศาสตร์ ดังนี้ 1) ไม่มีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) ในเนื้อหา
ประวัติศาสตร์ 2) ขาดกระบวนการ (Process) วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และแก้ปัญหา 3) มีเจตคติ (Attitude) 
ที่ไม่ดีต่อการเรียนประวัติศาสตร์ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจาก 1) ด้านผู้สอน ได้แก่ 
1.1) ผู้สอนใช้วิธีสอนที่ไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ปัญหา จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการคิด
แก้ปัญหาและค้นคว้าหาความรู้อยู่ในขั้นต่ า 1.2) ไม่สอนให้นักเรียนฝึกวิธีการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
และ 1.3) มุ่งสอนแต่เนื้อหาวิชาเป็นหลัก ตามที่ผู้สอนเห็นว่าส าคัญและผู้สอนเป็นผู้ก าหนดทุกสิ่งทุกอย่างในการเรียน
การสอนด้วยการท่องจ า 2) ด้านเทคนิควิธี ได้แก่ 2.1) การจัดการเรียนการสอนส่วนมากเป็นการบรรยาย เน้นความรู้
ความจ า 2.2) ผู้เรียนไม่ค่อยมีโอกาสได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด ค้นคว้าหาความรู้ หรือแก้ปัญหา 2.3) การเรียนใน
ลักษณะที่แยกเรียนเป็นรายวิชา ไม่ส่งเสริมให้เกิดทักษะในการใช้ความรู้อย่างบูรณาการทั้งๆ ต้องบูรณาการความรู้
จากศาสตร์สาขาต่างๆ มาใช้อย่างเหมาะสม 3) ยึดครูเป็นศูนย์กลาง เน้นการให้ความรู้ให้ผู้เรียนท่องจ าเป็นส าคัญ และ 
2.4) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่ฝึกการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าและการแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนมีความรู้ไม่ยั่งยืน 
ไม่รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเองไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้บทเรียนส าเร็จรูปขึ้นมาเป็นส่ือการเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาทั้งในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ปัญหาการขาดแคลนส่ือการเรียนการสอน และปัญหา
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 บทเรียนส าเร็จรูป เป็นส่ือทางการศึกษาที่มีคุณค่าทางการจัดการเรียนการสอนหลายประการ เป็นเครื่องมือ
ช่วยให้ครูด าเนินการสอนไปตามล าดับขั้นตอน ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูได้บางโอกาส ช่วยถ่ายทอดเนื้อหาหรือ
ประสบการณ์ที่ซับซ้อนเป็นนามธรรมสูงได้ ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนได้มี
โอกาสปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริมการศึกษารายบุคคล ผู้เรียนได้เรียนตามความสนใจ ตามเวลาและโอกาส
ที่อ านวย ดังที่ อารินธร  ตลับทอง (2553: 25) กล่าวว่า บทเรียนส าเร็จรูปเป็นส่ือทางเทคโนโลยีการศึกษาชนิดหนึ่งที่
นักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เรียนได้ตามล าพัง เป็นกลุ่ม 
หรือรายบุคคล เป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างกว้างขวาง เป็นการเน้นกระบวนการเรียนรู้
มากกว่าเนื้อหา นักเรียนสามารถตรวจสอบวัดประเมินผลความรู้ของตนเองได้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
ส าเร็จรูป นอกจากนี้บทเรียนส าเร็จรูปสามารถท าให้นักเรียนมีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดัง เช่น งานวิจัยของ 
ทองคูณ  หนองพร้าว (2552: 79) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาต่างๆ ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป
สูงกว่าก่อนเรียนและ/หรือสูงกว่ากลุ่มนักเรียนท่ีเรียนมาจากการเรียนการสอนตามปกติ 
 จากแนวคิดและผลการวิจัยดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่า บทเรียนส าเร็จรูปสามารถแก้ปัญหาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาประวัติศาสตร์..ได้ และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้สูงขึ้นได้ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้พัฒนา
บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักร ีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้เรียน 
มีพัฒนาการทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ ด้านเจตคติและค่านิยม ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. สร้างบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ก าหนด 80/80 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน จากการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี 
 3. ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียน จากการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 บทเรียนส าเร็จรูปเร่ือง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี หมายถึง ส่ือการเรียนการสอน ที่เน้นให้ผู้เรียน
เรียนด้วยตนเอง โดยเรียนจากง่ายไปยาก เป็นล าดับขั้นทีละน้อยๆ ตามกรอบ (Frame) พร้อมค าเฉลยจนจบการเรียน
ในแต่ละตอนซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี 9 รัชกาล 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี หมายถึง ผลที่เกิดจากความรู้ความสามารถ
ในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนจากการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งวัดได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น 
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 เจตคติต่อการเรียนจากการใช้บทเรียนส าเร็จรูป หมายถึง ระดับความรู้สึกพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนประวัติศาสตร์ จากการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข และประสบผลส าเร็จ ซึ่งวัดได้จากผลการตอบแบบสอบถาม 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 15 ข้อ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไทรงาม อ าเภอหนอง
หญ้าปล้อง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จ านวน 10 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 9 เล่ม 
  2. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 9 แผน 
  3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 จากการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
40 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น 0.924 
  4. แบบวัดเจตคติต่อการเรียน จากการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 15 ข้อ 
 การด าเนินการทดลอง 
  แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 
2538: 216) โดยด าเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี ้
   1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จ านวน 40 ข้อ 

บทเรียนส าเรจ็รูป เรื่อง  
ประวัติพระมหาราชวงศ์จกัรี 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติพระมหา 
ราชวงศจ์ักร ี

2. เจตคติต่อการเรยีนจากการใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป 
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เพื่อพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน แล้วเก็บคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบของนักเรียนแต่ละคนไว้เพื่อน ามา
เปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียนอีกครั้งหนึ่ง 
   2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จกัรี จ านวน 9 แผน ใช้เวลา 9 ชั่วโมง โดยไม่นับรวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ด าเนินการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
   3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อส้ินสุดการทดลองทั้ง 9 แผน โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับทดสอบก่อนเรียนและสอบถามเจตคติที่มีต่อการเรียน 
   4. ตรวจให้คะแนนการทดสอบหลังเรียน เพื่อน าคะแนนไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศจ์ักรี ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้ค่าร้อยละ 
  2. วิเคราะห์ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ประวัติ
พระมหาราชวงศ์จักรี โดยใช้ขนาดของผล (Effect Size) (Howell. 1992: 284) 
  3. วิเคราะห์เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนจากการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหา  

ราชวงศ์จักรี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () แล้วน าไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อหาระดับเจตคติต่อการเรียน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ค่าความ 
ยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
  3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ขนาดของผล (Effect Size) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 
81.10/83.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด (γ   .50) 
 3. นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน จากการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มีประเด็นท่ีน ามาอภิปราย ดังนี้ 
  1. บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
มีประสิทธิภาพ 81.10/83.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วไลลักษณ์ 
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พัสดร (2553: 122), อัญชสา ยิ้มถนอม (2553: 71-72) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนคิดแก้ไขปัญหา 
หรือหาแนวทางในการท ากิจกรรมไปสู่ความส าเร็จด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะ ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้กิจกรรม
ด าเนินไปตามจุดหมาย และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการท่ีมุ่งให้ผู้เรียนรับรู้และน ากระบวนการไปใช้
จริง มีการวัดผลประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และใช้ผลเพื่อการพัฒนา ดังที่ ทิศนา  แขมมณี (2546: 42) ได้เสนอหลักใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไว้ว่า 1) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ โดยเป็นผู้สร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง 2) ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน และได้เรียนรู้จากกันและกัน แลกเปล่ียนข้อมูลความรู้ 
ความคิด และประสบการณ์แก่กันให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ นอกจากนี้การสร้างบทเรียนส าเร็จรูป ได้ยึดหลักในการ
สร้าง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นการวางแผน เป็นการพิจารณาตัดสินใจก่อนว่าเลือกเรื่องใดมาสร้างจึงเหมาะสม 2) ขั้น
ด าเนินการ เป็นการทดลองบทเรียนส าเร็จรูป จะเริ่มต้นด้วยการแนะวิธีการและขั้นตอนในการเรียน ทดสอบก่อนเรียน 
ลงมือเรียน และทดสอบหลังเรียนเป็นขั้นสุดท้าย การทดลองแต่ละครั้งจะต้องบันทึกผลการทดลอง เพื่อน ามาปรับปรุง
แก้ไขส าหรับจะน าไปทดลองในครั้งต่อไป และ 3) ขั้นการน าไปใช้เป็นขั้นที่ได้ทดลองและปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอน
ดังกล่าวแล้วน าบทเรียนส าเร็จรูปออกใช้กับผู้เรียนท่ัวไป แต่ต้องคอยฟังผลจากผู้เรียนอยู่เสมอ เพื่อน าข้อบกพร่องมา
แก้ไขต่อไปให้บทเรียนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงต้องหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เพื่อเป็นการประกันว่าบทเรียน
ส าเร็จรูปท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพในการสอนตามเกณฑ์ที่ก าหนด อาจเป็น 90/90 ส าหรับเนื้อหาที่เป็นความจ า และ
ไม่ต่ ากว่า 80/80 ส าหรับวิชาที่เป็นทักษะโดยค านึงถึงหลักการท่ีว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการ เพื่อช่วยให้การเปล่ียน
พฤติกรรมของผู้เรียนบรรลุผล นอกจากนี้ในการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป ผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบของบทเรียนส าเร็จรูป
ชนิดเส้นตรง เพราะเนื้อจะมีลักษณะเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก ตั้งแต่กรอบทีห่นึ่งไปจนถึงกรอบสุดท้าย เหมาะสมกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนส่วนมากมีความพร้อมทางด้านการเรียนพอสมควร เมื่อเรียนบทเรียนส าเร็จ
รูปลักษณะนี้เข้าใจเรื่องราวได้เร็วขึ้น และถูกต้องมากขึ้น 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน จากการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติ

พระมหาราชวงศ์จักรี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แตกต่างกันตามเกณฑ์ที่ก าหนด ( γ   .50) โดยมี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ บทเรียนส าเร็จรูปท่ีสร้างขึ้น
ได้ผ่านขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 ดังนั้น เมื่อนักเรียนได้เรียนจากบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง
ประวัติพระมหาราชวงศ์จักร ีนักเรียนจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองคูณ  หนองพร้าว 
(2552: 79) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องจังหวัดของเรา 
(บุรีรัมย์) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและกอ่นเรียนแตกต่างกนั โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ค านึงถึงหลักการเรียนรู้  ดังนี้ 1) ยึดหลักการพัฒนาผู้เรียนให้ถึงศักยภาพสูงสุด 
โดยให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการคิดเชงิระบบ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีรูปแบบการคิดของตนเอง ค้นพบตนเอง 2) 
ยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล และหลักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน โดยใช้คุณธรรมน าความรู้ 3) จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการคิด 
ได้ลงมือปฏิบัติจริง ครูพร้อมให้ค าปรึกษา ให้ก าลังใจ เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นว่าตนเองมีศักยภาพในการเรียนรู้
ในเชิงพหุปัญญา ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งหรือหลายด้านพร้อมกัน 4) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยง 
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หรือบูรณาการทั้งภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มากที่สุด โดยให้ยืดหยุ่นตามเหตุการณ์
และสภาพท้องถิ่น ใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม และ  5) เน้น
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ กระบวนการกลุ่ม 
  3. นักเรียนมีเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน จากการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหา 
ราชวงศ์จักรี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบทเรียนส าเร็จรูป 
เป็นส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเร้าความสนใจได้ดี ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ใช้ภาษาง่าย เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน จึงท าให้บทเรียนส าเร็จรูปมีคุณค่า ดังนี้ 1) ผู้เรียนมีโอกาสเรียนด้วยตนเอง และด าเนินไปตามความสามารถ
ของตน คล้ายกับผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนกับครูแบบตัวต่อตัว 2) ผู้เรียนตอบผิดก็ไม่มีผู้เยาะเย้ย เพราะไม่มีใครเห็น เมื่อผิด
ก็สามารถแก้ความเข้าใจผิดของตนได้ทันที 3) ตอบสนองความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล 4) เป็นการ
แก้วิธีการศึกษาในปัจจุบันที่นิยมท างานเป็นกลุ่ม และสนใจเนื้อหาวิชาน้อยไป 5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมหรือทบทวนได้ด้วยตนเอง (บุญเกื้อ  ควรหาเวช. 2543: 41) ดังนั้น การเรียนด้วย บทเรียนส าเร็จรูปน้ีจึง
นับว่าเป็นส่ือที่ช่วยครูเป็นอย่างมากและนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล แต่ทุกคนก็สามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน นอกจากนี้บทเรียนส าเร็จรูปจะเชื่อมโยงความส าเร็จโดยการ
เสริมแรงให้ก าลังใจผู้เรียนอยากเรียนมากขึ้น ดังนั้น การจัดสภาพการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้รับแรงเสริม เมื่อ
การเรียนรู้ได้เกิดขึ้น พฤติกรรมใดที่ได้รับแรงเสริม พฤติกรรมนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่นักเรียนเรียนรู้ พฤติกรรมใดที่ไม่ได้รับ
แรงเสริม แม้ว่าจะเน้นส่ิงที่ครูต้องการให้เกิดก็จะไม่อยู่นานคงทน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. เป็นส่ือการสอนที่ครูผู้สอนให้ ผู้เรียนมีโอกาสเรียนด้วยตนเอง และด าเนินไปตามความสามารถ
ของตน คล้ายกับผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนกับครูแบบตัวต่อตัว 
  2. เป็นส่ือการสอนท่ีครูผู้สอนที่เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมหรือทบทวน
ได้ด้วยตนเอง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. การเรียนรู้ โดยใช้ยืดหยุ่นตามเหตุการณ์ และสภาพท้องถิ่น ใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสมจะเชื่อมโยงความส าเร็จ โดยการเสริมแรงให้ผู้เรียนอยากเรียนมากขึ้น 
  2. เป็นส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เร้าความสนใจได้ดี ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ใช้ภาษาง่าย 
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จึงท าให้บทเรียนส าเร็จรูป มีคุณค่า 
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NBUE058: ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ
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 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของ
คุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
และประสบการณ์การท างาน จ านวน 140 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อ
ความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มปีระสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (  )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน โดย ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับแรก ได้แก่ ด้านทักษะชีวิต ( = 4.39, S.D. = 0.47) ล าดับท่ี 2 

ได้แก่ ด้านทักษะมนุษย์ ( = 4.35, S.D. = 0.47) ล าดับที่ 3 ได้แก่ ด้านทักษะทางแนวความคิด ( = 4.23, S.D. 

= 0.47) และล าดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านทักษะทางเทคนิค ( = 4.21, S.D. = 0.50) 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคดิเห็นของครูที่มตี่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทักษะชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความ
แตกต่าง จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 

ค าส าคัญ: คุณลักษณะภาวะผู้น า, 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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบัน ก่อให้เกิด การเปล่ียนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบไปทั่วโลก ในยุคที่โลกไร้
พรมแดน พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้สังคมมีการติดต่อส่ือสารได้อย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆ มีการ
ติดต่อแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศระหว่างกัน ท าให้ต้องปรับเปล่ียนการด าเนินนโยบายให้เท่าทันกระแสความ
เปล่ียนแปลงของโลก พัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ (ส านักงาน
เลขาธิการแห่งชาติ. 2552: ค าน า) 
 สังคมไทยในปัจจุบันก็ไม่สามารถหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน รวมทั้งการ
เปล่ียนแปลงทางด้านการศึกษา สถานศึกษาจึงมีความส าคัญในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงของสังคม สถานศึกษาจึงต้องพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สอดคล้องกับต่อสภาพแวดล้อม เพื่อให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ บุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองทั้งผู้บริหารและครูผู้สอน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษา จ าเป็นต้องมีความรู้ด้านการบริหารการศึกษา ทักษะในการบริหารงาน และภาวะผู้น า 
จึงจะสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในยุคที่สังคมมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในขณะน้ี 
 ในการบริหารสถานศึกษา ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพเป็นส่ิงส าคัญในการขับเคล่ือนสถานศึกษาไปสู่
ความส าเร็จ ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น ามีการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมได้ทันกับสถานการณ์ และสามารถโน้มน้าวให้
บุคลากรปฏิบัติตามการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อให้งานประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมาย (ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. 
2557: 13) ผู้บริหารที่ขาดภาวะผู้น า ท าให้บุคลากรเกิดความเบื่อหน่ายและขาดขวัญก าลังใจ ปฏิบัติงานไม่เต็ม
ความสามารถ ไม่อยากท างาน และเป็นสาเหตุให้เปล่ียนงานได้ 
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 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติของผู้บริหาร ในด้านภาวะผู้น า และความคิดเห็นของครูใน
โรงเรียนเอกชน ที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อน า
ผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรของสถานศึกษาเอกชน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ของครูที่มีเพศและประสบการณ์การท างานที่แตกต่าง
กัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น า ที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 
  1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 212 คน  
   1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 140 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยเทียบจากตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและ
มอร์แกน (Krejcie; & Morgan) 
  2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
   2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
    2.1.1 เพศ จ าแนกเป็น เพศชายและเพศหญิง 
    2.1.2 ประสบการณ์การท างานของครู จ าแนกเป็น 3 ช่วง ดังนี ้
     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 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน คือ ด้านทักษะทางเทคนิค ด้าน
ทักษะมนุษย์ ด้านทักษะทางแนวความคิด และด้านทักษะชีวิต การแบ่งคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ
ออกเป็น 4 ด้านนี้ ได้ประยุกต์จากแนวคิดทักษะความเป็นผู้น าของ โรเบิร์ต แอล คาท์ซ, มัมฟอร์ด และคณะ กับ
แนวคิดการเป็นผู้บริหารที่ดีของ สุทธิชัย ปัญญโรจน ์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น า ที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 2. ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 คร ูหมายถึง บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนด้วยวิธีการ
ต่างๆ ในโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 คุณลักษณะภาวะผู้น า หมายถึง คุณสมบัติที่ท าให้ผู้บริหารมีพฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 
และใช้อิทธิพลอ านาจของตนในการกระตุ้น โน้มน้าว จูงใจให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาเต็มใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งในเครื่องมือวิจัยของสาระนิพนธ์ฉบับนี้ จ าแนกคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพออก เป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
  1. ทักษะทางเทคนิค หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจง 
รวมถึงความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคนิค วิธีการทางเทคนิค และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจง ทักษะนี้ยัง
เกี่ยวข้องกับความรู้และความสามารถพิเศษ ที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการใช้เครื่องมือและเทคนิค
ในการแก้ปัญหาที่เฉพาะเจาะจงอีกด้วย 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก ่
1. เพศ 
    1.1 เพศชาย 
    1.2 เพศหญิง 
2. ประสบการณ์การท างาน 
    2.1 น้อยกว่า 5 ปี 
    2.2 5-10 ปี 
    2.3 มากกว่า 10 ปี 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของ
คุณลักษณะภาวะผู้น าทีม่ีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหาร ประกอบด้วย 4 ดา้น ดงันี้ 
1. ด้านทักษะทางเทคนคิ 
2. ด้านทักษะมนษุย ์
3. ด้านทักษะทางแนวความคดิ 
4. ด้านทักษะชวีิต 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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  2. ทักษะมนุษย์ หมายถึง ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ ประสานงาน อ านวยความสะดวก ส่ือสาร จัดการความขัดแย้ง รวมถึงความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ
กระตุ้นให้บุคลากรมีก าลังใจมากขึ้น และต้องการมีส่วนร่วมในการท างานมากขึ้น 
  3. ทักษะทางแนวความคิด หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญาที่จะมองเห็นองค์รวมขององค์การ 
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ความสามารถในการคิดรวบยอด คิดวางแผน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
คิดสรา้งสรรค์ 
  4. ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว 
และสังคม เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ประกอบด้วย การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
การปรับตัว การจัดการกับอารมณแ์ละความเครียด การวางตัวได้ถูกตอ้ง เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ การแบ่งเวลา
ใหส้มดุลระหว่างงานกับชีวิตครอบครัว 
 ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น า ที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โดยอาศัยพื้นฐานทางประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล 
 ประสบการณ์การท างาน หมายถึง ระยะเวลาการท างานของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเอกชน ในเขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ น้อยกว่า 5 ปี 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจยัได้ศกึษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
โดยวิธีการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างของครูโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
และได้ก าหนดขั้นตอนในการศึกษาค้นคว้าตามล าดับ ดังนี้ 
  1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ านวน 
212 คน ผู้วิจัยท าการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยเทียบจากตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและ
มอร์แกน (Krejcie; & Morgan) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2557: 49) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 140 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการศึกษาค้นคว้า
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ยึดวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการศึกษาเป็นหลัก โดยมีลักษณะของเครื่องมือ 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
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   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ ประกอบด้วย เพศ และประสบการณ์
การท างาน ลักษณะแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของลักษณะภาวะ
ผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 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 มีความคิดเห็นว่าส าคัญระดับมากที่สุด 
   ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าส าคัญระดับมาก 
   ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าส าคัญระดับปานกลาง 
   ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าส าคัญระดับน้อย 
   ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าส าคัญระดับน้อยที่สุด 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีวิธีด าเนินการดังนี้ 
   1. ศึกษาค้นคว้าแนวความคิด ทฤษฎี เอกสาร บทความ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ 
   2. สร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ว่ามีคุณลักษณะภาวะผู้น าแต่ละรายการมีความส าคัญต่อการเป็นผู้น าในระดับใด โดย
ประยุกต์จากแนวคิดทักษะความเป็นผู้น าของ โรเบิร์ต แอล คาท์ซ, มัมฟอร์ด และคณะ กับแนวคิดการเป็นผู้บริหารที่ดี
ของ สุทธิชัย ปัญญโรจน์ แบ่งคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะทางเทคนิค 
ด้านทักษะมนุษย์ ด้านทักษะทางแนวความคิด และด้านทักษะชีวิต 
   3. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบพิจารณาความถูกต้อง
ครอบคลุมด้านเนื้อหา และการใช้ภาษา จากนั้นน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้ถกูต้องสมบูรณ์ 
   4. หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
คุณลักษณะที่ต้องการวัด ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ จากนั้นวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1 
   5. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น = 0.98 
   6. น าแบบสอบฉบับสมบูรณ์ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี ้
   1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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   2. ผู้วิจัยเดินทางด้วยตนเองไปยังโรงเรียนที่เป็นประชากรในการวิจัย และขอความอนุเคราะห์  
ครูที่เปน็กลุ่มตัวอย่างให้ตอบแบบสอบถาม โดยติดต่อฝ่ายธุรการของโรงเรียน และอธิบายเหตุผลการท าวิจัย 
   3. รับแบบสอบถามคืนตามวันท่ีฝ่ายธรุการของโรงเรียนนัด หลังจากผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
   4. ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่รับคืนจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นครูผู้สอน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 158 ฉบับ จากแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 170 ฉบับ 
แบบสอบถามได้รับการตอบครบถ้วนสมบูรณ์ 144 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84.71 ของแบบสอบถามทั้งหมดที่ส่งไป 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การจัดกระท าข้อมูล 
   ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสให้
คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
    5 เมื่อผู้ตอบเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความส าคัญมากที่สุด 
    4 เมื่อผู้ตอบเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความส าคัญมาก 
    3 เมื่อผู้ตอบเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความส าคัญปานกลาง 
    2 เมื่อผู้ตอบเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความส าคัญน้อย 
    1 เมื่อผู้ตอบเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความส าคัญน้อยที่สุด 
   ขั้นตอนท่ี 2 บันทึกข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศและประสบการณ์
การท างาน จ านวน 2 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าความถี่และค่าร้อยละ 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะ
ผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน วิเคราะห์ข้อ มูลโดยใช้

สถิติการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้านและรายข้อ 
  การแปลผลคะแนนเฉล่ีย ระดับความคิดเห็นที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพ ว่ามีส าคัญในระดับใด ตามเกณฑ์การแบ่งระดับของ เบสท ์(Best. 1981: 182) แปลผลได้ดังนี้ 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าส าคัญระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าส าคัญระดับมาก 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าส าคัญระดับปานกลาง 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าส าคัญระดับน้อย 
   ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าส าคัญระดับน้อยที่สุด 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน 
   1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
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   1.2 ค่าเฉล่ีย ( ) 
   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 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพของผู้บรหิารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยใช้การทดสอบค่าที 
(t-test) 
   3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยใช้
การทดสอบค่าเอฟ (F test) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีเพศหญิง จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 รองลงมาคือ เพศ
ชาย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 ตามล าดับ และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน มากกว่า 10 ปี จ านวน 56 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมามีประสบการณ์การท างาน 5 -10 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 33.57 มี
ประสบการณ์การท างานมีประสบการณ์การท างาน น้อยกว่า 5 ปี น้อยที่สุด จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 26.43 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 

ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ ความส าคัญของคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน 

 

คุณลักษณะผู้น าทีม่ีประสิทธิภาพ 
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล ล าดับที ่
1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4.21 0.50 มาก 4 
2. ด้านการบริการท่ีดี 4.35 0.47 มาก 2 
3. ด้านการพัฒนาตนเอง 4.23 0.47 มาก 3 
4. ด้านการการท างานเป็นทีม 4.39 0.47 มาก 1 

รวม 4.30 0.44 มาก - 
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 จากตาราง 1 พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ

ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.30, S.D. = 0.44) 
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับแรก ได้แก่ ด้านทักษะ

ชีวิต ( = 4.39, S.D. = 0.47) ล าดับที่ 2 ได้แก่ ด้านทักษะมนุษย์ ( = 4.35, S.D. = 0.47) ล าดับที่ 3 ได้แก่ ด้าน

ทักษะทางแนวความคิด ( = 4.23, S.D. = 0.47) และล าดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านทักษะทางเทคนิค  = 4.21, S.D. 
= 0.50) 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รายด้าน 
  1. ด้านทักษะทางเทคนิค 
   ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร

โรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านทักษะทางเทคนิค อยู่ในระดับมาก ( = 4.21, S.D. = 0.50) 
และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับแรก ได้แก่  มีทักษะการ

ส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ( = 4.31, S.D. = 0.60) ล าดับที่ 2 ได้แก่ มีการวางแผน ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

และ ตั้งเป้าหมายในการด าเนินงานอย่างชัดเจน ( = 4.31, S.D. = 0.69) ล าดับที ่3 ได้แก่ มีความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณ์ ในการจัดการศึกษา ( = 4.29, S.D. = 0.64) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา ( = 3.99, S.D. = 0.71) 
  2. ด้านทักษะมนุษย์ 
   ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร

โรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านทักษะมนุษย์ อยู่ในระดับมาก (  = 4.35, S.D. = 0.47) และ
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด และมาก โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับแรก เห็นคุณค่าของผู้อื่น 

และให้เกียรติผู้อื่น ( = 4.54, S.D. = 0.58) อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับที่ 2 ได้แก่ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ( = 4.46, S.D. = 0.62) และมีมารยาทสังคม ( = 4.46, S.D. = 0.62) อยู่ในระดับมาก 

ล าดับที ่3 ได้แก่ มีมนุษยสัมพันธ์กับคนทุกระดับอย่างเหมาะสม (  = 4.40, S.D. = 0.57) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด 

ได้แก่ สามารถคลี่คลายความขัดแย้ง ( = 4.18, S.D. = 0.70) 
  3. ด้านทักษะทางแนวความคิด 
   ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร

โรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านทักษะทางแนวความคิด อยู่ในระดับมาก (  = 4.23, S.D. = 
0.47) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับแรก ได้แก่ มีทัศนคติ

เชิงบวก มองโลกในแง่ดี ( = 4.39, S.D. = 0.61) ล าดับที่ 2 มีสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด (  = 4.32, S.D. = 

0.63) ล าดับที ่3 ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และเป็นไปได้ ( = 4.31, S.D. = 0.62) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ 

สามารถออกแบบแนวทางการท างานใหม่ๆ ( = 4.08, S.D. = 0.71) 
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  4. ด้านทักษะชีวิต 
   ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร

โรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านทักษะชีวิต อยู่ในระดับมาก (  = 4.39, S.D. = 0.47) และ
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับแรก ได้แก่ มี

คุณธรรม จริยธรรม ( = 4.53, S.D. = 0.58) ล าดับที ่2 ได้แก่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ( = 4.51, 

S.D. = 0.61) และมีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค (  = 4.51, S.D. = 0.61) ล าดับที่ 3 ได้แก่ มีความมุ่งมั่นใน

การท าส่ิงต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ ( = 4.50, S.D. = 0.59) อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ีย

ต่ าสุด ได้แก่ มีอารมณ์ขัน สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดในสถานการณ์ที่เหมาะสม ( = 4.21, S.D. = 0.72) 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตัวแปรเพศ และประสบการณ์
การท างาน 
 พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านทักษะชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน ทัง้โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
  1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านทักษะชีวิต ด้านทักษะมนุษย์ ด้านทักษะทางแนวความคิด 
และด้านทักษะทางเทคนิค ตามล าดับ 
  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตัวแปรเพศและประสบการณ์การท างาน 
ปรากฏผล ดังนี ้
   2.1 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทักษะชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่
พบความแตกต่าง 
   2.2 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์การท างาน พบว่า ทั้ง
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้  1 .
 จากการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพมี
ความส าคัญมากต่อการเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านทักษะทางเทคนิค ด้านทักษะมนุษย์ 
ด้านทักษะทางแนวความคิด และด้านทักษะชีวิต ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวความคิดของ คาท์ซ (Katz. 1955; 
อ้างถึงใน Northouse. 2013; และ ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี. 2557: 45) ที่กล่าวว่า การบริหารงานที่มีประสิทธิผลรวมถึง
ความเป็นผู้น า ขึ้นอยู่กับทักษะความเป็นผู้น าซึ่งแตกต่างจากคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ คุณลักษณะเป็นส่ิงที่ผู้น า
เป็น หรืออยู่ภายในตัว แต่ทักษะเป็นส่ิงที่พัฒนาได้ ซึ่งทักษะความเป็นผู้น าที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ทักษะทางด้าน
เทคนิค ด้านมนุษย์ และด้านแนวความคิด และสอดคล้องกับแนวความคิดของ สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ว่าการเป็น
ผู้บริหารที่ดีต้องมีทักษะ และมีศิลปะ ในการท างาน ซึ่งทักษะในการบริหารงานนั้น ได้แก่ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด และ
เก่งด าเนินชีวิต อันได้แก่ ทักษะชีวิต ซึ่งมีความส าคัญพอๆกับทักษะในการท างาน 
   1.1 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านทักษะทางเทคนิค อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับแรก ได้แก่ มีทักษะการส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพ ล าดับที่ 2 ได้แก่ มีการวางแผน ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานและ ตั้งเป้าหมายในการด าเนินงานอยา่ง
ชัดเจน ล าดับที่ 3 ได้แก่ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการจัดการศึกษา 
    ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ 
ด้านทักษะทางเทคนิค มีความส าคัญมากต่อการเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีทักษะการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การวางแผน ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และตั้งเป้าหมายในการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการจัดการศึกษา เนื่องจากคุณลักษณะดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตัิงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรง 
    ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการส ารวจของ Center for Creative Leadership (CCL) 
เมื่อปี 2005 พบว่า ทักษะหรือปัจจัยที่ส าคัญต่อความเป็นผู้น ามีด้วยกัน 8 ประการ (ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี. 2549: 121-
130) ตัวอย่างทักษะดังกล่าว คือ การใช้รูปแบบของการจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยมีทักษะในการส่ือสารเพื่อน าไปสู่
การมีส่วนร่วมกับบุคคลอื่น และสอดคล้องแนวความคิดของ ดูบริน (DuBrin. 2010; อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี. 
2557: 40) ที่กล่าวถึงบทบาทการเป็นผู้น า เป็นนักวางแผนเชิงกลยุทธ์  ผู้น าก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางส าหรับ
องค์การ และแนวคิดของ เบนนิส (Bennis; อ้างถึงใน Ivancevich; Konopaske; & Matteson. 2008; และ ชัยเสฏฐ์  
พรหมศรี. 255 : 14) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะทั่วไปของผู้น าที่มีประสิทธิผล ว่าผู้น าเป็นผู้ก าหนดทิศทางและแนวทาง
ปฏิบัติให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงแนวคิดโมเดลทักษะความเป็นผู้น าของ มัมฟอร์ด และคณะ (Mumford; et al) 
(Northouse. 2013; อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี. 2557: 49) ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการ 
อย่างเช่น ความรู้ความสามารถทางสติปัญญา ประสบการณ์ในอาชีพ 
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   1.2 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านทักษะมนุษย์ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด และมาก โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับแรก ได้แก่ เห็นคุณค่าของผู้อื่น และให้
เกียรติผู้อื่น อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับที่สอง ได้แก่ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
มารยาทสังคม อยู่ในระดับมาก ล าดับที่สาม ได้แก่ มีมนุษยสัมพันธ์กับคน ทุกระดับอย่างเหมาะสม 
    ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ 
ด้านทักษะมนุษย์ ความส าคัญมากต่อการเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเห็นคุณค่าของผู้อื่น 
และให้เกียรติผู้อื่น มีความส าคัญมากที่สุด ซึ่งอาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่มีความต้องการยกย่องนับถือ (Esteem 
Needs) ตามทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของ มาสโลว์ (Maslow) (วงพักตร์  ภู่พันธ์ศรี; และศิรินันท์  ด ารงผล. 
2557: 167) และครูส่วนใหญ่คิดว่า ความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีมารยาทสังคม 
การมีมนุษยสัมพันธ์กับคนทุกระดับอย่างเหมาะสม มีความส าคัญมากต่อการเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เช่นกัน 
เนื่องจากเป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา  ศิลา (2556) เรื่อง
การศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขต
บางเขน ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ คือ ด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ด้านการไว้วางใจ ด้านการเจรจาต่อรอง ด้าน
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการส่ือสาร ด้านการท างานเป็นทีม และด้านการบริหารเวลา 
    ผลการวิจัยนี้ ยังสอดคล้องกับแนวความคดิของ แคทซ์ (Katz. 1955; อ้างถึงใน Northouse, 
2013; ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี. 2557: 45) ที่กล่าวว่า ทักษะความเป็นผู้น า ทางด้านมนุษย์  คือ ความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงาน อ านวยความสะดวก ส่ือสาร จัดการความขัดแย้ง 
รวมถึงความสามารถในการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้บุคลากรมีก าลังใจมากขึ้น และต้องการมีส่วนร่วมในการท างาน
มากขึ้น 
   1.3 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านทักษะทางแนวความคิด อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับแรก ได้แก่ มีทัศนคติเชิงบวก มอง
โลกในแง่ดี ล าดับที่สอง มีสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ล าดับที่สาม ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และเป็นไปได้  
    ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ 
ด้านทักษะทางแนวความคิด มีความส าคัญมากต่อการเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีทัศนคติ
เชิงบวก มองโลกในแง่ดี มีสติปัญญาความเฉลียวฉลาด และ มีวิสัยทัศน์ทีช่ัดเจนและเป็นไปได้ 
    ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ แคทซ์ (Katz. Katz; อ้างถึงใน Northouse. 2013; ชัย
เสฏฐ์  พรหมศร.ี 2557: 45) ท่ีกล่าวว่า การบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลรวมถึงความเป็นผู้น า ขึ้นอยู่กับทักษะความเป็น
ผู้น า ที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ทักษะทางด้านเทคนิค ทักษะทางด้านมนุษย์ และทักษะทางด้านแนวความคิด ซึ่งเป็น
ความสามารถทางสติปัญญาที่จะมองเห็นองค์รวมขององค์การ  เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ 
ความสามารถในการคิดรวบยอด วางแผน วิเคราะห ์และการคิดเชิงกลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลการส ารวจของ Center 
for Creative Leadership (CCL) เมื่อปี 2005 พบว่า ทักษะหรือปัจจัยที่ส าคัญต่อความเป็นผู้น ามีด้วยกัน 8 ประการ 
(ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี. 2549: 121-130) ซึ่งหน่ึงในทักษะดังกล่าว คือ ความฉลาดหลักแหลม และสอดคล้องกับแนวคิด
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ของ Fernando Sanchez-Arias (2004; อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี. 2549: 96-98) ได้ระบุถึงบทบาทที่แตกต่างกัน 
5 แบบของการเป็นผู้น าที่ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งหน่ึงในบทบาทดังกล่าว คือ บทบาทผู้สร้างวิสัยทัศน์ ผู้น า
สร้างวิสัยทัศน์และรูปแบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อท าให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริงได้ และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยมิชแิกน (ประคัลภ์  ปัณฑพลังกูร. 2553) ซึ่งยืนยันว่า องค์กรที่ประสบความส าเร็จนั้น เป็นผลมาจาก
การท่ีผู้บริหารของตนมีภาวะผู้น า หน่ึงในคุณคุณสมบัติในการเป็นผู้น าที่ดี คือ ผู้น าที่ดีต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองเห็น
ภาพในอนาคตที่คนอื่นมองไม่เห็น มองเห็นโอกาสในอนาคตได้ และสามารถก าหนดเป้าหมาย และแผนงานในการ
ไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างชัดเจน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กุสุมา ยี่ภู่ (2553: 105-107; อ้างถึงใน ภาคภูมิ  
งอกงาม. 2556: 88) เรื่อง คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพที่พึงประสงค์ในทรรศนะของครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 พบว่า ครูให้ความส าคัญกับความเป็นผู้น า และวิสัยทัศน์มาก 
   1.4 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านทักษะชีวิต อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับแรก ได้แก่ มีคุณธรรม จริยธรรม ล าดับที่
สอง ได้แก่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และมีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ล าดับที่สาม  ได้แก่  
มีความมุ่งมั่นในการท าส่ิงต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสามล าดับ 
    ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ 
ด้านทักษะชีวิต มีความส าคัญมากต่อการเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีคุณธรรม จริยธรรม 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และมีความมุ่งมั่นในการท าส่ิงต่างๆ ให้
บรรลุผลส าเร็จ อาจเนื่องมาจากการที่ครูส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการมีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของสังคม มากที่สุด และครูมีความคิดเห็นว่าความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีวินัยในตนเอง และมี
ความมุ่งมั่นในการท าส่ิงต่างๆให้บรรลุผลส าเร็จ มีความส าคัญต่อผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมากที่สุดเช่นกัน เนื่องจาก 
ในการท างาน จากภาระหน้าที่ของผู้บริหารมีมาก มีปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานมากมาย ความอดทน ไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค และมีความมุ่งมั่นในการท าส่ิงต่างๆให้บรรลุผลส าเร็จของผู้บริหาร จึงมีความส าคัญมากในการบริหาร
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
    ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ Trevino, Hartman, & Brown (2000)  
(ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี. 2557: 347) พบว่า ผู้บริหารระดับอาวุโสหลายท่านมองว่า พวกเขามีหลักเกณฑ์ที่ท าตามแนว
ปฏิบัติที่เป็นสากล และพยายามตอบสนองต่อความต้องการของสังคม มีความยุติธรรมและเอาใจใส่ต่อการตัดสินใจ
ของตน นอกจากนี้พวกเขายังสันนิษฐานอีกด้วยว่า ผู้น าที่ดีโดยความหมาย คือ ผู้น าที่มีจริยธรรม และสอดคล้อง กับ
แนวความคิดของ สุทธิชัย ปัญญโรจน์ (2554) ที่กล่าวว่า การเป็นผู้บริหารที่ดีต้องมีทักษะ และมีศิลปะ ในการท างาน 
ทักษะในการด าเนินชีวิตมีความส าคญัพอๆกับทักษะในการท างาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Kouzes; & Posner 
(อ้างถึงใน Reece. 2011; ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี. 2557: 15) ได้กล่าวถึงแนวปฏิบัติที่ส าคัญ 5 ประการ ส าหรับการเป็น
ผู้น าที่ยอดเยี่ยม ซึ่งหนึ่งในแนวปฏิบัติดังกล่าว คือ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ผู้น าต้องแสดงตนเป็นแบบอย่าง 
ต่อพฤติกรรมที่ตนคาดหวังต่อบุคคลอื่น และสอดคล้องกับแนวคิดของ Lloyd Baird (ลอยด์ เบรด. 2551: 29-30) 
ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น าที่มีประสิทธิผลข้อหน่ึง คือ มีความไม่ลดละ ผู้น าสามารถรักษาความมุ่งมั่นในเชิงบวก 
โดยมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ ไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากน้อยเพียงใด และยังสอดคล้องกับผลส ารวจของ 
Center for Creative Leadership (CCL) เมื่อปี 2005 พบว่า ทักษะหรือปัจจัยที่ส าคัญต่อความเป็นผู้น ามีด้วยกัน 8 
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ประการ (ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี. 2549: 121-130 ) ซึ่งหน่ึงในทักษะดังกล่าว คือ การท าส่ิงต่างๆให้ส าเร็จลุล่วง ไม่ว่าจะมี
การต่อต้าน หรืออุปสรรคใดๆ ก็ตาม โดยท างานอย่างเต็มก าลังไม่ย่อท้อ 
  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น า ที่มี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ของครูที่มี เพศ และประสบการณ์การ
ท างานท่ีแตกต่างกัน ปรากฏผลดังนี้ 
   2.1 ครูมีความคิดเห็นต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ต่างให้ความส าคัญกับคุณลักษณะภาวะผู้น าที่
มีประสิทธิภาพของผู้บรหิารโรงเรียนเอกชนมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กุสุมา  ยี่ภู่ (2553) เรื่อง คุณลักษณะ
ผู้บริหารมืออาชีพที่พึงประสงค์ในทรรศนะของครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี 
เขต 2 พบว่า ครูให้ความส าคัญกับความเป็นผู้น า และวิสัยทัศน์มาก (อ้างถึงใน ภาคภูมิ  งอกงาม. 2556: 88) 
    ครูมีความคิดเห็นต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ด้านทักษะชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของผู้วิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูเพศ
หญิง เพศชาย มีความคิดเห็นต่อทักษะชีวิตแตกต่างกัน ส่วนด้านทักษะทางเทคนิค ทักษะด้านมนุษย์และทักษะทาง
ความคิด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่ทั้งเพศหญิงและ
เพศชาย ต่างให้ความส าคัญกับคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมาก เช่นเดียวกัน 
   2.2 ครูมีความคิดเห็นต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของผู้วิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่ที่ประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน 
ต่างมีความคิดเห็นต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนไม่แตกต่าง
กัน ครูส่วนใหญ่ล้วนแต่ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมาก  
ซึ่งผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับผลการวิจยัของ กาญจนา  ศิลา (2557: 104) เรื่อง การศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางเขน จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน พบว่าภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเจรจาต่อรอง มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แต่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กุสุมา  ยี่ภู่ (2553: 105-107) เรื่อง คุณลักษณะผู้บริหารมือ
อาชีพที่พึงประสงค์ในทรรศนะของครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 
พบว่า ครูให้ความส าคัญกับความเป็นผู้น า และวิสัยทัศน์มาก (อ้างถึงใน ภาคภูมิ  งอกงาม. 2556: 88) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอเสนอแนะในการน าไปใช้เพื่อพัฒนา ดังนี้ 
  1. จากการวิจัยพบว่าครูให้ความส าคัญกับคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนมาก ทั้ง 4 ด้าน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ
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ทั้ง 4 ด้าน จะท าให้เกิดความเชื่อถือศรัทธา สามารถโน้มน้าวจูงใจให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถบรรลุ
เป้าหมายของสถานศึกษา 
  2. จากการวิจัยพบว่าครูให้ความส าคัญกับคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายข้อ ดังนี้ ล าดับแรก ได้แก่ มีคุณธรรม จริยธรรม ล าดับที่ 2 ได้แก่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
และมีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ล าดับที่ 3 ได้แก่ มีความมุ่งมั่นในการท าส่ิงต่างๆให้บรรลุผลส าเร็จ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงควรพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะดังกล่าว เพื่อแบบอย่างที่ดีงาม  เป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการ
ท างาน สร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา ให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันท างานฝ่าฟัน
อุปสรรคต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1. การท าวิจัยครั้งนี้ ศึกษาความความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่
มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ควรศึกษาความความคิดเห็น
ของครูที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2. สามารถศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และผู้บริหารที่มีต่อความส าคัญของคุณลักษณะ
ภาวะผู้น า ที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 
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NBUE059: พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 
THE MANAGEMENT BEHAVIOR IN ACCORDANCE WITH GOOD GOVERNANCE OF 
SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 
2AYUTTHAYA 
 
ปราณี  นกโนร ี1   ดร.สิริกาญจน์  ธนวุฒิพรพินิต 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่มีต าแหน่งด้านการบริหารแตกต่างกัน และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีประสบการณ์ท างานด้านการบริหารสถานศึกษาที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ  
ผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนในอ าเภอลาดบัวหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เขต 2 ซึ่งมีทั้งหมด 24 โรงเรียน จ านวน 24 คน โดยจ าแนกตามต าแหน่งด้านการบริหาร และประสบการณ์การท างาน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบท ี(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) ตามล าดับ 
  2. ผลการเปรียบเทียบ พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งทางการบริหารและ
ประสบการณ์การท างาน พบว่า ผู้บริหารที่มีต าแหน่งด้านการบริหารต่างกันมีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ที่แตกต่างกัน และพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษามีพฤติกรรมการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่ด ารงต าแหน่งผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้บริหาร 
 ผู้บริหารที่ประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกัน พบว่า มีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่
แตกต่างกัน และพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 10 ปี มีพฤติกรรมการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลมากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปี 
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ค าส าคัญ: 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: - 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2546 เริ่มมี
ผลบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ 9 ตุลาคม 2546 ซึ่งนับได้ว่าเป็นก้าวแรกหรือเรียกได้ว่าเป็นการวางฐานในการ
บริหารราชการแนวใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปและพัฒนาการเกี่ยวกับธรรมาภิบาลว่าพื้นฐานของการบริหาร
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กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมี 6 ประการ คือหลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ภายหลังระเบียบนี้ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แต่ยังคงองค์ประกอบทั้ง 6 ไว้ (คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาลของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี. 2557: 3)  
 นอกจากนั้น Good Governance หรือ ธรรมาภิบาล ยังเป็นวิธีการท่ีน ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์การ
หรือประเทศให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพในการ
แก้ปัญหาของสังคม น ามาซึ่งความเจริญในด้านต่างๆ นอกจากนั้นยังนับเป็น กติกา หรือ กฎเกณฑ์การบริหาร
ปกครองที่ดี เหมาะสมและเป็นธรรม มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างกฎเกณฑ์และกลไกบริหารให้ดีขึ้น พัฒนาศักยภาพของ
นักวิชาการให้สามารถชว่ยในการเสนอแนะแนวทางบริหารกจิการบ้านเมืองอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีจริยธรรมให้
มีการปรับปรุงระบบการตัดสินใจและบริหารงานของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ขยายโอกาสให้ประชาชนรับรู้
ข่าวสาร และการขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบต่างๆ ท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน โดยมีหลักการบริหารพื้นฐาน
อยู่ 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่า ซึ่งจะต้องด าเนินการท้ังระดับประเทศ ภาครัฐ และองค์กรต่างๆ (บวรศักดิ์  อุวรรณโณ. 2542: 3) 
 ซึ่งจะเห็นว่าการบริหารด้วยระบบ “ธรรมาภิบาล” นับว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญยิ่งของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานราชการหรือเอกชน ที่จะต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งในส่วนของภาครัฐ
ในช่วงประชาธิปไตยยุคใหม่นี้ ทุกหน่วยงานควรได้ปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับการสร้างระบบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 3 ประการ ได้แก่ การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  การปรับเปล่ียนบทบาทภาครัฐให้มีความ
เสมอภาคเป็นธรรมและการกระจายอ านาจมากขึ้น และสุดท้าย ควรบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบพหุภาคี เพื่อให้ผู้
มีส่วนได้เสียมีโอกาสได้ร่วมก าหนดนโยบายและตัดสินใจด้วย และประเทศไทยมีความจ าเป็นที่จะต้องน าการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาใช้อย่างจริงจัง (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 
2548: 23) ซึ่งสังคมไทยโดยรวมที่ผ่านมา ไม่สอดคล้อง ไม่ทันต่อความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มี
ความตื่นตัวสนใจในเรื่องของหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเชื่อกันว่าหากมีการน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน
ภาคราชการ เอกชน และประชาชนแล้ว จะท าให้ประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี และเกิดความเป็นธรรม ซึ่งการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี เป็นการบริหารเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (รอง  ปัญสังกา. 2548: 2) 
จากความเป็นมาข้างต้นจะเห็นว่าการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารการศึกษาการบริหารจัดการการศึกษา 
และกระจายเป็นข้อปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ซึ่งใช้ประกอบในการปฏิบัติงานของแต่ละคน ให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของการศึกษา ซึ่งจะท าให้เกิดความสุข ความส าเร็จ ท้ังต่อตนเองและหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสืบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 พฤติกรรมการบริหาร หมายถึง การปฏิบัติตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่
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) มีการส่งเสริมให้บุคลากรท าตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 5) ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎด้วย
ความเป็นธรรมและเสมอภาค และ 6) ลงโทษบุคลากรท่ีประพฤติผิดอย่างจริงจัง 
  2. หลักคุณธรรม ประกอบด้วย 1) ยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม 2) ส่งเสริมในการสร้าง
ค่านิยมที่ดีงามให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 3) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 4) ความเสียสละ 5) รับฟังความ
คิดเห็นของบุคลากรอย่างเที่ยงธรรม 6) ความอดทน อดกล้ันในการปฏิบัติหน้าที่ 7) ประพฤติตัวอยู่ในระเบียบวินัย 
ที่ดีงาม และ 8) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น 
  3. หลักความโปร่งใส ประกอบด้วย 1) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา 2) ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โปร่งใส และถูกต้อง 3) พัฒนาปรับปรุงระบบการท างานให้มีความโปร่งใส 4) เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 5) จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
เพื่อตรวจสอบการด าเนินงาน 6) ขอความเห็นชอบจากคณะท างานในเรื่องที่ส าคัญก่อนที่จะด าเนินการต่อไปทุกครั้ง 
และ 7) ประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

สถานภาพผู้บริหาร โดยศึกษาจากต าแหน่งทาง 
การบริหารและประสบการณ์ด้านการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ดงันี ้
1. ต าแหน่งด้านการบริหาร ได้แก ่
    1.1 ผู้อ านวยการ 
    1.2 ผู้ที่รับมอบหมายให้ปฏิบัตหิน้าที่เป็น 
          ผู้อ านวยการสถานศกึษา 
2. ประสบการณ์ท างานดา้นการบริหารของ 
    ผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกเป็น 
    2.1 กลุ่มอายุน้อยกว่า 10 ปี 
    2.2 กลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก ่
1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปร่งใส 
4. หลักการมีส่วนร่วม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
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  4. หลักการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) จัดท าสาระของหลักสูตรท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม 2) 
ส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับชุมชน 3) บริหารงานโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน 4) บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินต่างๆ 
และ 5) บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนและใช้งบประมาณต่างๆ ของโรงเรียน 
  5. หลักความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 1) ก าหนดแผน และขั้นตอนการรับผิดชอบงานต่างๆ ที่ชัดเจน 
2) บริหารปฏิบัติงานทุกฝ่ายด้วยความรับผิดชอบ 3) ก าหนดหน้าที่ของบุคลากรโดยพิจารณาตามความรับผิดชอบ 
และความถนัดเป็นหลัก 4) ดูแลรับผิดชอบบุคลากรที่ปฏิบัติการสอนโดยมีการนิเทศอย่างสม่ าเสมอ และ 5) ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาการศึกษาแก่ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาด้วย
ความรับผิดชอบ 
  6. หลักความคุ้มค่า ประกอบด้วย 1) บริหารการใช้ทรัพยากรด้วยความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 2) น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา 3) เป็นตัวอย่างที่ดีในการน าทรัพยากร
เก่ามาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4) น าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในสถาน ศึกษา 5)  ส่งเสริมให้ครูน าวัสดุ
ในท้องถิ่นและวัสดุที่ใช้แล้ว มาผลิตเป็นส่ือการเรียนการสอน 6) ดูแล บ ารุงรักษาใช้และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 7) ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการเมื่อมีงานจ าเป็นเร่งด่วน 8)วางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งให้ครอบคลุมภาระงานทั้งองค์กรโดยยึดหลักใช้คนให้น้อยที่สุด  และ 9) ดูแลอาคาร 
สถานท่ีและสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพท่ีดี และเอื้อต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 
 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษา ในอ าเภอลาดบัวหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 ต าแหน่งด้านการบริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้ที่รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ประสบการณ์ท างานด้านการบริหาร หมายถึง ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งในด้านการบริหาร
สถานศึกษา แบ่งออกเป็นกลุ่มอายุน้อยกว่า 10 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) โดยมุ่งศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 152 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545: 38) โดยการตั้งคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารในกลุ่ม
โรงเรียนในอ าเภอลาดบัวหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 2 ซึ่งมี
ทั้งหมด 24 โรงเรียน จ านวน 24 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม มีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้ 
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   ตอนที่ 1 ข้อมูลต าแหน่งทางการบริหาร และประสบการณ์ท างาน 
   ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มอ าเภอลาด
บัวหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยจัดแบ่งข้อค าถามตาม
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า จ านวน 40 ข้อ 
 การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
  1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 หลัก เพื่อใช้เป็นแนวทางการเขียนข้อ
ค าถาม 
  2. การก าหนดขอบข่ายในการสร้างแบบสอบถาม ให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะตามตัวแปรที่
ศึกษา 
  3. สร้างข้อค าถามฉบับร่าง ตามขอบข่ายที่ก าหนด ในเรื่องพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ทั้ง 6 หลัก ได้แก่ หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
  4. น าร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  5. เสนอร่างแบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content validity) 
และปรับปรุงแก้ไข วิธีที่ใช้ในการตรวจสอบคือการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาหรือ  IOC 
(สุวรีย์  ศิริโภคาภิรมย์. 2546: 243–244) ให้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาหรือ IOC ระหว่าง 
0.60-1.00 
  6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้บริหารที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน แล้วน ามาหาค่า ความเชื่อมั่น ( reliability)ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
ของครอนบาค (Cronbach.1971: 202–204) ให้ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.96 
  7. น าข้อมูลจากการทดลองใช้มาปรับปรุงก่อนน าไปใช้จริง โดยจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปใช้เก็บข้อมูลในการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามขั้นตอนดังนี้ 
   1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อออกหนังสือถึงผู้บริหาร
สถานศึกษาในอ าเภอลาดบัวหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 
   2. ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความร่วมมือและแบบสอบถามไปยังผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอลาด
บัวหลวง ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 24 ฉบับ ด้วยตนเอง และขอรับแบบสอบถามคืนภายใน 1 เดือน  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาต้องน ามาตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ตอบข้อค าถามทุกรายการ สามารถน ามาวิเคราะห์ทางสถิติได้ หลังจากนั้นน าแบบสอบถามทั้งหมดไป
วิเคราะห์ข้อมูล โดยบันทึกข้อมูลและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อประมวลผลข้อมูลทางสถิติ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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   1. ข้อมูลท่ัวไปต าแหน่งทางการบริหาร และประสบการณ์ค านวณเป็นค่าร้อยละ 
   2. ข้อมูลพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในกลุ่มอ าเภอลาดบัวหลวง ระดับพฤติกรรมการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมทั้งหมดได้แสดงข้อมูลด้วยค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
   3. ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบว่า ผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์การบริหารแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน และผู้บริหารที่มี
ต าแหน่งทางการบริหารแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอลาดบัวหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลัก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
จ าแนกรายด้าน พบว่า หลักการมีส่วนร่วม มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับท่ี 1 รองลงมา ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักความ
รับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส และหลักนิติธรรมตามล าดับ 
 2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยจ าแนกตาม
ต าแหน่งหน้าที่ทางการบริหาร โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันทั้ง 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า นอกจากนั้นยังพบว่า  
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษามีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ด ารงต าแหน่งผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร และการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยจ าแนกตามประสบการณ์ 
โดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกัน 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ท างาน
น้อยกว่า 10 ปี มีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปี 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษา พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นั้นสามารถอภิปรายผลในประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา เห็นว่า ตนเองปฏิบัติงานตามหลักธรรรมาภิบาลท้ัง 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก  
อาจเพราะการน าธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารนั้นช่วยให้เกิดการพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
ซึ่งสอดคลอ้งกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ที่มุ่งหวังยกระดับการศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐานและจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รอง  ปัญสังกา (2548) ที่ท าการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก 
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  2. เมื่อเปรียบเทียบต าแหน่งทางการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารศึกษา พบว่า ต าแหน่งทางการ
บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารศึกษา มีผลต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล คือ ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาลมากกว่า ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร นั่นอาจเป็นเพราะผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษามีอ านาจ
ในการบริหารมากกว่าผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร 
  3. เมื่อเปรียบเทียบตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา พบว่า ประสบการณ์ด้านการบริหาร
มีอิทธิพลต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทางการบริหารน้อยกว่า 10 ปี ส่วนใหญ่
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี อาจเป็นเพราะผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์ทางการบริหารน้อยกว่า 10 ปี นั้น ยังมีประสบการณ์ในการบริหารท่ีไม่มากพอ จึงใช้แนวทางการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อช่วยให้การบริหารมีประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จ เกิดความน่าเชื่อถือ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ สุวรรณ  ทองค า (2549) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์การ
บริหารไม่เกิน 10 ปี ส่วนใหญ่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด รองลงมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มี
ประสบการณ์บริหาร 11-20 ปี และมากกว่า 20 ปี ตามล าดับนอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวจิัยของ รอง  ปัญสังกา
(2548) ที่ท าการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ท างานด้านการ
บริหารสถานศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงาน 
วิจัยของ เอกฉันท์  มาลีลัย (2548: 66) ที่ได้ท าการศึกษาการปฏิบัติตามภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ในสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ ในการบริหาร
แตกต่างกัน มีการปฏิบัติตามภาวะผู้น าแตกต่างกัน และประสบการณ์ด้านการบริหาร เป็นตัวแปรด้านคุณลักษณะ
และสถานภาพของผู้บริหารท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก ไม่พบพฤติกรรมตามหลักธรรมาภิบาลในข้อใดที่อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรบริหาร
สถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 หลักให้มาก เพื่อให้การด าเนินงานในการบริหารเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  
มีประสิทธิภาพ เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาในทุกๆ ด้าน 
 2. การศึกษาพฤติกรรมบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในครั้งต่อไปนั้น ผู้ที่สนใจ
ควรศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อให้ทราบว่า
ผู้บริหารได้บริหารงานอย่างมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 
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NBUE060: การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิชาสังคมศึกษา 
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 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานก่อน
เรียนและหลังเรียน 2) ศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 6 แผน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ แบบทดสอบความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จ านวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน จ านวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิชาสังคมศึกษา ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 85.24 2) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: 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 Problem-
Based 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 

1910



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

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  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม
ศักยภาพ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสาระการเรียนรู้ที่ส าคัญสาระหนึ่งใน 8 กลุ่มสาระ การ
เรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง และช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทั้งธรรมชาติ สังคมวัฒนธรรมและทักษะกระบวนการต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบในการด าเนินชีวิตมีส่วนร่วมในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาในฐานะ
พลเมืองดี ตลอดจนการน าความรู้ทางจริยธรรม หลักธรรมทางศาสนาพัฒนาตนเองและสังคมท าให้ผู้เรียนสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 4) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในยุคโลกาภิวัตน์ จึงมุ่งเน้นการสอนที่ไม่ใช่การให้เนื้อหาแต่เพียงอย่าง
เดียว แต่เน้นการสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต อีกทั้งนักเรียนต้องมีการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยใช้การตัดสินใจของ
ตนเองที่จะเชื่อหรือเลือกกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 จากการวิเคราะห์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2554 โดยพบว่าวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียที่ต่ า 
และจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2556–2558 
มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 68.75, 65.32, 64.25 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดร้อยละ 70 (โรงเรียนหัวดงหนองคลอง. 2558 : 3) ซึ่งอยู่ในระดับที่จะต้องปรับปรุง ทั้งนี้
เพราะจากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูปรากฏว่าครูยังใช้ระบบการเรียน การสอนท่ีมีครูเป็นศูนย์กลาง ไม่ค่อย
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง นอกจากนี้เนื้อหาวิชาสังคมศึกษาในบางเรื่องค่อนข้างเข้าใจ
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ยากมีลักษณะเป็นนามธรรม แต่หากครูมีการจัดเตรียมการสอน และนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม การจัดการเรียนรู้
จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะในการคิด การค้นคว้าแสดงหาความรู้ การใช้วิจารณญาณ การใช้เหตุผลพิจารณาเรื่องราว
ที่เกิดขึ้น และมีการเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าให้แก่นักเรียน  
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอ และเหตุผลของตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดปัญหาและให้ความส าคัญกับปัญหา เป็น
ฐาน มีการวางแผนในการแก้ปัญหา มีการตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
และการสรุปผล ท าให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ได้ฝึกปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหา
โดยใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ  ซึ่งผู้เรียนจะได้เป็นผู้ด าเนินการทั้งการเสนอปัญหา ลักษณะปัญหา การสรุปข้อยุติ
ความสนใจของตนเอง  สอดคล้องกับแนวคิดของวัชรา เล่าเรียนดี (2548: 94-95) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน  เป็นเทคนิคที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเกิดจากความร่วมมือของนักเรียนกลุ่มเล็กๆ โดยครูจะเป็น
ผู้ให้ค าแนะน า สนับสนุนให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหาและแก้ปัญหาด้วยตนเอง เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงกับผู้เรียนเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ให้เกิดความรู้ใหม่จากการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มณฑนา บรรพสุทธิ์ (2553: 103) พบว่า นักเรียนเห็นด้วยมากต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในด้านบรรยากาศในการเรียนรู้เป็นล าดับที่หนึ่ง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูก าหนด ได้ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อน แลกเปล่ียนคงวารู้ซึ่งกันและกัน มีบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างเป็นกันเอง ไม่เคร่งเครียดเกิดความสนุกสนาน
ในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังส่งให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น  
 จากแนวคิดและผลงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถทางการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพราะการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ตามสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาบริบททางการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ได้ดีขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิชาสังคมศึกษา ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด หลักการ ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ผู้วิจัยน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี ้
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   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การจัดการเรียนเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยใช้
สถานการณ์ปัญหาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและครูก าหนดให้ เพื่อเป็นส่ือการเรียนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
อยากรู้และแสวงหาความรู้เพื่อน ามาแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจปัญหานั้นอย่างชัดเจนโดยมีกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนร่วมกันเรียนเป็นกลุ่มย่อยและศึกษาด้วยตนเองในการจัดการเรียนการสอนมีขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอสถานการณ์ ขั้นที่ 2 ขั้นพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย ขั้นที่ 3 ขั้นน าเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา ขั้นที่ 4 ขั้นการเลือกวิธีการแก้ปัญหา ขั้นที่ 5 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นที่ 6 ขั้นสรุปผลการแก้ปัญหา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนจากการท าแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่ของพลเมืองดี ที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง ระดับพฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงออกใน
ความสามารถด้านการท าความเข้าใจปัญหา ความสามารถในด้านการสืบค้นข้อมูล ความสามารถด้านการน าเสนอ
วิธีการในการแก้ปัญหา ความสามารถด้านการปฏิบัติ ความสามารถด้านการประเมิน หรือกระบวนการความคิดของ
สมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลาย และแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับทฤษฎี 
หรือหลักการได้อย่างรอบคอบ และมีความถูกต้อง จนน าไปสู่การคิดค้น และสร้างส่ิงประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ หรือ
รูปแบบความคิดใหม่ นอกจากลักษณะการคดิสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้แล้ว ยังสามารถมองความคิดสร้างสรรค์ในหลายๆ 
ด้าน ซึ่งอาจจะมองในแง่ที่เป็นกระบวนการคิดมากกว่าเนื้อหาการคิด โดยที่สามารถใช้ลักษณะการสร้างสรรค์ในมิติที่
กว้างขึ้น ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นแบบทดสอบอัตนัยที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 ความคิดเห็น หมายถึง ระดับความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นฐาน  
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ สามารถวัดได้โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 
 
 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
มี 5 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเสนอสถานการณ์ 
ขั้นท่ี 2 ขั้นพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย 
ขั้นท่ี 3 ขั้นน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ขั้นท่ี 4 ขั้นการเลือกวิธีการแก้ปัญหา  
ขั้นท่ี 5 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา 
ขั้นท่ี 6 ขั้นสรุปผลการแก้ปัญหา  
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง อ าเภอหัว
ตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 7 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ปัญหาของสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 6 แผน  
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ปัญหาของสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
  3. แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นแบทดสอบอัตนัย โดยมี
สถานการณ์เกี่ยวกับ ปัญหาของสังคมไทย จ านวน 1 ฉบับ มีสถานการณ์ 6 สถานการณ์ และตอบค าถาม จ านวน 20 
ข้อ 
  4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมตี่อการเรียนโดยใชป้ัญหาเป็นฐาน จ านวน 1 ฉบับ เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
การด าเนินการทดลอง  
 ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ. 2538: 216) โดยด าเนินการทดลองตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง หน้าที่ของพลเมืองดี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจ านวน 30 ข้อ เพื่อวัด
ความรู้พื้นฐานเดิมของนักเรียน แล้วเก็บคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบของนักเรียนแต่ละคนไว้เพื่อน ามา
เปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียนอีกครั้งหนึ่ง 
  2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เรื่อง หน้าที่
ของพลเมืองดี จ านวน 6 แผน ใช้เวลา 12 ชั่วโมง โดยไม่นับรวมเวลาทดสบก่อนเรียนและหลังเรียน ด าเนินการสอนใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 หลังการจัดการเรียนการสอนแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยน าแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ท าทดสอบนักเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าเป็นสถานการณ์ จ านวน 6 
สถานการณ์ 
  3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อส้ินสุดการทดลองทั้ง 6 แผน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฉบับเดียวกับทดสอบก่อนเรียน และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
  4. ตรวจให้คะแนนการทดสอบหลังเรียน เพื่อน าคะแนนไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้วิธี Wilcoxon Singed-Rank Test 
  2. วิเคราะห์ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ()  
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  3. วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยใช้ค่าเฉล่ีย(µ) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  
  3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้วิธี Wilcoxon Singed-Rank Test 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ความสามารถในการคดิแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีประเด็นท่ีน ามาอภิปราย ดังนี้  
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ค้นพบปัญหาด้วยตนเอง ประเมิน วิธีการปัญหา เพื่อเลือกแนวทางที่เป็นวธิีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติ ด้วยตนเอง ท าให้ได้รับการพัฒนาทักษะในการคิด ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีผู้สอนเป็น ผู้ให้
ค าแนะน า และใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะเป็นผู้แก้ปัญหาโดยมีการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ 
ด้วยตนเอง รวมทั้งได้รับความรู้ในวิชาที่ตนศึกษาไปพร้อมกันด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จึงเป็นผลมาจาก
กระบวนการท างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก  การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสร้างความรู้จากกระบวนการท างานกลุ่มเพื่อ
แก้ปัญหาหรือ สถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญต่อผู้เรียน ประเด็นปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อเข้าใจ
กลไกของตัวปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งการเรียนรู้แบบน้ี มุ่งเน้น พัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะและกระบวนการ
เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานที่
ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไข ปัญหาเป็นหลักซึ่งมีการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 1) การน าเสนอ
สถานการณ์เพื่อ ก าหนดปัญหาครูสร้างบรรยากาศและเทคนิคจูงใจเร้าความสนใจให้นักเรียนเกิดความ กระตือรือร้น
ที่จะเรียน ครูเป็นผู้ก าหนดสถานการณ์ปัญหาจากปัญหาที่เกิดในชีวิตประจ าวัน เช่น หนังสือพิมพ์ การสนทนา 
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วารสาร รูปภาพ ฯลฯ ในขั้นน้ีครูจะเป็นผู้คอยกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจ ปัญหาหรือสถานการณ์ด้วยการตั้งค าถาม เพื่อ
เป็นการกระตุ้นความรู้เดิมและเพื่อปูพื้นฐานความรู้ ส าหรับเนื้อหาใหม่ 2) การพิจารณาข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหา นักเรียนร่วมกันพิจารณาถึง ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจากการระดมสมองหา
ปัญหาที่ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มากที่สุด แล้วเลือกมา 1 ปัญหาที่นักเรียนคิดว่าส าคัญที่สุดและ เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อมากที่สุด 3) การน าเสนอแนวทางแก้ปัญหา นักเรียนระดมสมองหาวิธีการ แก้ปัญหาที่เป็นไปได้มากที่สุดแล้ว
เลือกวิธีที่เกี่ยวข้องและส าคัญกับปัญหามากที่สุด 3 แนวทาง โดยเขียนวิธีแก้ปัญหาในแต่ละข้อให้ละเอียดว่า ใครจะ
เป็นผู้แก้ปัญหา จะท าอะไรที่ไหน อย่างไร เวลาใด จะแก้ปัญหาอย่างไร และจะให้ครูช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ในขั้นนี้ครู
จะท าหน้าที่ให้ ค าปรึกษาแนะน า และกระตุ้นให้คิดโดยใช้ค าถาม 4) การเลือกวิธีการแก้ปัญหา นักเรียนเลือก วิธีการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพียง 1 วิธีการ และบอกว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใด และมีการปฏิบัติ อย่างไร พร้อมทั้งเสนอด้วย
ว่าใครจะเป็นผู้ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร 5) ด าเนินการแก้ปัญหาและ การน าไปใช้ นักเรียนน าวิธีการแก้ปัญหาที่นักเรียน
เลือกได้มาด าเนินการแก้ปัญหา และ 6) สรุปผลการแก้ปัญหา นักเรียนน าเสนอผลการแก้ปัญหาตามที่นักเรียนได้
ปฏิบัติตามวิธีการที่ นักเรียนได้เลือกไว้ และสรุปพร้อมทั้งประเมินผลงานของตนเอง โดยในขั้นนี้ครูจะเปิดโอกาสให้ 
นักเรียนในชั้นเรียนได้ประเมินผลงานของกลุ่มเพื่อนด้วย โดยผู้สอนท าหน้าที่เป็นเพียงผู้แนะน า (Facilitator) และ
สอดคล้องกับแนวคิดของวัลลี สัตยาศัย (2547: 16) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ PBL คือ วิธีการ
เรียนรู้ที่เริ่มต้นด้วยการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ จากแหล่งวิทยาการ
ที่หลากหลาย เพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีการศึกษาหรือเตรียมตัวล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวมาก่อน 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการที่เรียนเป็นกลุ่มย่อยเรียนรู้โดยใช้ประเด็นส าคัญในกรณีปัญหาที่เป็นจริง
หรือ ก าหนดขั้น เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง โดยการสืบค้นข้อมูลหาความรู้หรือทักษะต่างๆ แล้วน า
ความรู้ที่ค้นหามาเล่าสู่กันฟัง พร้อมทั้งร่วมกันอภิปรายร่วมกันเรียนรู้แล้วลงสรุปความรู้ใหม่ โดยการชี้น าตนเองซึ่ง
ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการ คิดด้วยการแก้ปัญหาอยา่งมีความหมายซึ่งตรงกบัทฤษฏี
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ตามแนวคิดของเพียเจต์ (Piaget) ที่ได้ให้แนวความคิดไว้ว่า การเรียนรู้
จะ เกิดขึ้นต่อเมื่อผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม ผู้เรียนจะสามารถสร้างความรู้ได้จาก ประสบการณ์ส่วนตัว
และผู้เรียนกับผู้สอนจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชวลิต ชูก าแพง (2551: 135) ที่กล่าวว่าการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ ที่เกิดจาก แนวคิดตามทฤษฎี การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม โดย
ให้ผู้เรียนสร้างความรู้จากการใช้ปัญหาที่ เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง เป็นบริบทของการเรียนรู้  
  2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ หาวิธีแก้ปัญหา วางแผนและปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหา 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียน เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษา ท าให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆ และร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหานั้นๆ ท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความสามารถในการพัฒนาทักษะต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้สามารถ น าปัญหาไปฝึกคิดพิจารณา
และแก้ปัญหาด้วยตนเองซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างมีขั้น มีตอน มีเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลความรู้เดิมหลายๆ ด้านมาประกอบ 
ทั้งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมและฝึก ฝนให้นักเรียนได้ใช้ความคิด การวิเคราะห์ การตัดสินใจ
ในการแก้ไข ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ท าให้นักเรียนมีเหตุผลเพื่อ เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น ฝึกการคิดแก้ปัญหาบ่อยๆ 
จนเกิดทักษะการแก้ปัญหา นักเรียนจะได้เรียนรู้และรู้จักวิธีแก้ปัญหา และพัฒนา ทักษะการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง
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อย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งของเทคนิคที่มาใช้ใน การจัดการเรียนการสอน และสามารถน าทักษะในการ
แก้ปัญหาไปใช้ในชีวิต ประจ าวันและไป ใช้กับการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ลักษณะการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสดง ความคิดเห็นในขณะที่เรียนรวมทั้งรู้จักถ่ายทอดค าพูดหรือความรู้ที่มีอยู่ให้เพื่อนร่วมกลุ่ม
เข้าใจ ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาช่วยพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ โบรฟี่ (Brophy. 1992; อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล. 2553: 14) ที่กล่าว ครูจะต้องเข้าใจธรรมชาติ ของ
กระบวนการเรียนรู้และสามารถที่จะท าให้วิธีสอนท่ีเหมาะ จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และจูงใจให้
นักเรียนอยากเรียนรู้ สามารถส่ือสารกับผู้อื่น ได้ดีและมีความสัมพันธ์อันดีหรือต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถแก้ปัญหา 
ตัดสนใจได้ โดยส่งเสริมพัฒนาการเรียนให้ไปในทางบวก เพื่อให้นักเรียนมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีคุณค่า มีความ
ภูมิใจในตนเองและมีความสุข และสอดคล้องกับแนวคิดของมัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545: 7-11) กล่าวว่า ลักษณะที่ส าคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้แก่ 1) ผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง 2)การ
เรียนรู้เกิดจากลุ่มผู้เรียนที่มีขนาดเล็ก 3) ครูเป็นผู้ อ านวยความสะดวกหรือผู้ให้ค าแนะน า 4) ใช้ปัญหาเป็นส่วนตัวกระตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้ 5) ปัญหาที่ใช้มีลักษณะคลุมเครือไม่ชัดเจนปัญหาหนึ่งอาจมีค าตอบหรือแก้ไขปัญหาได้หลายทาง 6) 
ผู้เรียนแก้ไขปัญหาด้วยการแสดงหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง และ 7) ประเมินผลจากสถานการณ์จริง โดยดูจากความ
สามรถในการปฏิบัต ิ
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  ควรเลือกใช้สถานการณ์ตัวอย่างที่มี ความยากง่ายใกล้เคียงกันในการอภิปรายเพื่ อให้นักเรียน
สามารถหาข้อสรุปและท ากิจกรรมเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด หากครูผู้สอนกระตุ้นให้เกิดความสนใจและรู้จักตั้ง
ค าถามโดยใช้ส่ือที่น่าสนใจให้ผู้เรียน ได้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง แสดงออกมาซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่
นักเรียนมีอยู่เดิมและมีความพร้อมจะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  
  1. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม
และความคิดอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสาระอื่นๆ  
  2. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยน าเอาเทคนิคการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไปใช้ในการ จัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนชั้นอื่นๆ และในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เป็นต้น  
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NBUE061: ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
THE TEACHERS’ SATISFACTION ON ADMINISTRATORS’ CONFLICT SOLUTION 
APPROACHES THE SARABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2  
 

ศศิวรา  ทับพุ่ม 1   รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คงเทีย่ง 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการครูในสหวิทยศึกษาล าพญาและซับสนุ่นหนองย่างเสือ จ านวน 169 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 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) วิธีการหลีกเล่ียง 

(X = 3.77, S.D. = 0.83) วิธีการยอมให้ ( X = 3.70, S.D. = 0.82) อยู่ในระดับมาก ส่วนวิธีการแก้ปัญหาที่มี

ค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ วิธีการเอาชนะ  (X = 1.98, S.D. = 0.68) อยู่ในระดับน้อย 
  2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน พบว่าข้าราชการครูที่
มีระดับการศึกษาและประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  
 

ค าส าคัญ: 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. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาถือได้ว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยคนในชาตินั้นก็จะน าความรู้ที่เกิดจาก
การศึกษามาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 ได้มีการ
ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไว้หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ที่โลกมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาคนในชาติให้มีความรู้ 
ความสามารถทั้งสติปัญญา จิตใจ ร่างกายให้มีทักษะในการด ารงชีวิต สามารถปรับตัว รู้เท่าทัน ไม่ถูกเอารัดเอา
เปรียบจากผู้อื่น และไม่ยอมตกอยู่ในฐานะผู้เสียเปรียบ สังคมเกิดการแข่งขันจึงน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งไม่ว่าจะ
องค์การหรือหน่วยงานใดก็ตาม ปัญหาหนึ่งที่ ผู้บริหารต่างยอมรับว่าเป็นปัญหาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จในการบริหารองค์การก็คือ ปัญหาความขัดแย้งซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ อาจเป็น
เพราะมีความเห็นหรือทัศนคติที่ไม่ตรงกัน ถือเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องพบเจอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็น
องค์กรหรือหน่วยงานขนาดใหญ่ด้วยแล้วความขัดแย้งก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น และด้วยความขัดแย้งนี้ย่อมส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน ถ้าองค์กรหรือหน่วยงานใดมีปัญหาความขัดแย้งน้อยก็จะสามารถขับเคล่ือนให้ประสบผลส าเร็จได้ แต่ถ้า
มีองค์กรหรือหน่วยงานใดมีปัญหาความขัดแย้งมากก็ย่อมส่งผลให้งานนั้นเสียหายหรือล้มเหลว  (กระทรวง- 
ศึกษาธิการ. 2542: 3) 
 การปฏิบัติงานจะเกิดผลดีก็ต่อเมื่อความขัดแย้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม ถ้าความขัดแย้งอยู่ในระดับที่
พอเหมาะก็จะเป็นส่ิงสนับสนุนให้ปฏิบัติงานเกิดผลดี และในทางเดียวกันก็ย่อม ส่งผลเสียสร้างความเสียหายต่อ
องค์กรหรือหน่วยงานได้เช่นกัน ดังนั้นผู้บริหารจึงควรเลือกใช้วิธีการบริหารความขัดแย้งให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา
ก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ 
 ในการบริหารงานขององค์การโดยทั่วไปมีองค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการ เช่น บุคลากร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการที่ดีแต่องค์ประกอบที่ผู้บริหารให้ความส าคัญที่สุด  คือ บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีส่วนส าคัญในการน าความส าเร็จหรือความล้มเหลวไปสู่หน่วยงาน ถ้าคนในหน่วยงานไม่มีความสามารถ
ขาดความพึงพอใจ ขาดก าลังใจแล้วการด าเนินงานในหน่วยงานก็จะไม่ประสบผลส า เร็จตามเป้าหมาย (พะยอม   
วงศ์สารศรี. 2550: 2) ส่วนการบริหารการศึกษาก็มีองค์ประกอบที่ผู้บริหารให้ความส าคัญกับบุคลากรเช่นกัน เพราะ
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บุคลากรจะเป็นแรงขับเคลื่อนหน่วยงาน บุคลากรเหล่านี้ก็คือครูที่มีจุดมุ่งหมายในการผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพสูงสุด
ให้ประสบผลส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมาย 
 การบริหารการศึกษาผู้บริหารถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานเพื่อท าหน้าที่จัดการ
เรื่องระบบงานด้านต่างๆ และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อด าเนินงานด้านต่างๆ ทุกด้านเป็นไปได้ด้วยดี พร้อมกับการที่ต้อง
จัดการกับบุคลากร ซึ่งจะเป็นผู้ที่เข้าไปมอบหมายและปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือต าแหน่งงานต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ 
เพื่อให้บุคลากรทุกคนทุ่มเทก าลังความสามารถทั้งกายและใจ มีการประสานงานกับบุคคลฝ่ายอื่นๆ ให้เกิดผลงานที่ดี 
อาจกล่าวได้ว่า ผู้บริหารท าหน้าที่ในการท างานทั้งระบบงานและระบบคนให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ประภาพรรณ  รักเลี้ยง. 2556: 2) 
 ความขัดแย้งจึงถือเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นและส าคัญมากอีกเรื่องหนึ่ง ที่ผู้บริหารไม่ควรละเลยเมื่อมี
ปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับการบริหารโดยตรงซึ่งเป็นปัญหาความ
ขัดแย้งส่วนบุคคลหรือปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ผู้บริหารมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องแก้ไขอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
เพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจะสร้างปัญหาในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในเรื่องของความร่วมมือ
ประสานงานซึ่งเป็นการท าให้บรรยากาศของโรงเรียนซบเซาลง สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลต่ออารมณ์ส่วนบุคคลใน
โรงเรียนเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่อพฤติกรรมของผู้เรียนเช่น เปล่ียนพฤติกรรมเป็นคนก้าวร้าว 
ตั้งตัวเป็นศัตรูประณามผู้อื่นและในที่สุดก็จะมีผลกระทบต่อคุณภาพของนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องแก้ปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น (วรศักดิ์  สมฤทธิ์. 2549: 9) 
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อ
วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพื่อจะได้ข้อสนเทศในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ข้าราชการครู และท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารงานจนน าไปสู่ความพึงพอใจ 
สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
และประสบการณ์การท างาน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในทิศทางบวกของแต่ละบุคคลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ถ้ามีการคาดหวัง
มากและได้รับการตอบสนองด้วยดีก็จะมีความพึงพอใจมาก แต่ถ้ามีการคาดหวังมากแต่ได้รับการตอบสนองน้อย
ความพึงพอใจก็จะลดลง 
 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดที่ครูผู้สอนส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี
และระดับสูงกว่าปริญญาตรี  
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 ประสบการณ์ในการท างาน  หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียน จ าแนกเป็น
ประสบการณ์ต่ ากว่า 10 ปี และประสบการณ์ 11 ปี ขึ้นไป 
 วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง หมายถึง กระบวนการลดหรือขจัดความขัดแย้งให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสม 
โดยวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และสภาพความขัดแย้ง ผู้บริหารที่มีประสบการณ์
จะต้องสามารถวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีการแก้ไขความขัดแย้ง ซึ่งได้จ าแนกวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา
ออกเป็น 5 วิธี คือ 1) วิธีการเอาชนะ (Competing) 2) วิธีการร่วมมือ (Collaborating) 3) วิธีการประนีประนอม 
(Compromising) 4) วิธีการหลีกเล่ียง (Avoiding) และ 5) วิธีการยอมให้ (Accommodating) 
  1. วิธีการเอาชนะ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดับสูง เน้นเอาใจตนเอง มุ่งการชนะ
ของตนเองเป็นส าคัญ โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผู้อื่น พฤติกรรมที่แสดงออกมุ่งที่การแพ้ชนะ  
โดยอาศัยอ านาจจากต าแหน่งหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แสดงการคุกคาม ข่มขู่ หรือแม้แต่อ้างถึงระเบียบเพียง
เพื่อจะให้ตนเองได้ประโยชน์ และได้ชัยชนะในที่สุด 
  2. วิธีการร่วมมือ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดับสูง โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่มุ่งให้เกิดความพอใจทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น การร่วมมือเป็น
พฤติกรรมที่ตรงข้ามกับการหลีกเล่ียง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาทั้งสองฝ่าย 
  3. วิธีการประนีประนอม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมความร่วมมือในระดับปานกลางเป็นจุดยืน
ระหว่างกลางของมิติการเอาใจตนเอง และมิติการเอาใจผู้อื่นเป็นแบบการเจรจาต่อรองที่มุ่งให้ทั้งสองฝ่าย มีความ
พอใจบ้าง เป็นลักษณะที่หากจะได้บ้างก็ควรยอมเสียบ้าง หรือในลักษณะที่มาพบกันครึ่งทาง พฤติกรรมการ
ประนีประนอมนั้น ทั้งสองฝ่ายมีความพึงพอใจมากกว่าพฤติกรรมการหลีกเล่ียง 
  4. วิธีการหลีกเล่ียง หมายถึง การแสดงพฤติกรรมการมุ่งเอาชนะในระดับต่ า และการแสดงพฤติกรรม
การร่วมมือในระดับต่ าด้วย เป็นการไม่สู้ปัญหาและไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา ไม่สนใจความต้องการของ
ตนเอง และความสนใจของผู้อื่น แสดงอาการหลีกเล่ียงปัญหา เฉ่ือยชาและไม่สนใจความขัดแย้งที่เกิดขึ้น พยายาม 
ตั้งตนอยู่เหนือความขัดแย้ง โดยเชื่อว่าความขัดแย้งจะลดลงเมื่อเวลาผ่านเลยไป 
  5. วิธีการยอมให้ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมการมุ่งเอาชนะในระดับต่ า และแสดงพฤติกรรมการ
ร่วมมือในระดับสูงเป็นพฤติกรรมที่เน้นเอาใจผู้อื่น เป็นผู้เสียสละ ปล่อยให้ผู้อื่นด าเนินการไปตามที่ชอบ แม้จะไม่เห็น
ด้วยก็ตาม การยอมให้เป็นพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับการเอาชนะ ผู้ที่แสดงพฤติกรรมยอมให้นอกจากจะเป็นผู้ที่
เสียสละแล้วยังเป็นผู้ที่ไม่ต้องการให้เกิดการบาดหมางใจระหว่างบุคคล เป็นการแก้ปัญหาเพียงชั่วคราวโดยยังมี
ความขัดแย้งยังอยู่ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ก าหนดกรอบแนวคิดไว้         
ดังภาพประกอบ 1  
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สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเป็น 

1. ระดับการศึกษา 

    1.1  ระดับปริญญาตรี 
    1.2  ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์การท างาน 

    2.1  ประสบการณ์ต่ ากว่า 10 ปี 

    2.2  ประสบการณ์ 11 ปี ขึ้นไป 

     ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัย
ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งมีรายละเอียดในการด าเนินการ ดังนี ้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูในอ าเภอมวกเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 300 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูในสหวิทยศึกษาล าพญา และสหวิทยศึกษา  
ซับสนุ่น-หนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผู้วิจัยได้
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 607) ได้กลุ่มตัวอย่าง
ข้าราชการครู ทั้งหมด 16 โรงเรียน จ านวน 169 คน ซึ่งจ าแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีทั้งหมด  2  ตอน ดังนี ้
   ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสอบถาม 2 ประเด็น คือ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์การท างาน 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูในสหวิทยศึกษาล าพญา
และสหวิทยศึกษาซับสนุ่นหนองย่างเสือที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทั้ง 5 วิธี ได้แก่ วิธีการเอาชนะ (Competing) วิธีการ
ร่วมมือ (Collaborating) วิธีการประนีประนอม (Compromising) วิธีการหลีกเล่ียง (Avoiding) วิธีการยอมให้ 
(Accommodating) จ านวน 30 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มีเกณฑ์การให้น้ าหนักคะแนน โดยการสร้างเครื่องมือ
การวัดในแบบของลิเคิร์ท (Likert. 1961: 130) 
   5  หมายความวา่  ระดับความพงึพอใจมากที่สุดในวิธีการแก้ปัญหาความขดัแยง้ 

ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา 
1. วิธีการเอาชนะ (competing) 
2. วิธีการร่วมมือ (collaborating) 
3. วิธีการประนีประนอม (compromising) 
4. วิธีการหลีกเล่ียง (avoiding) 
5. วิธีการยอมให้ (accommodating) 
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   4  หมายความวา่  ระดับความพงึพอใจมากในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแยง้ 
    3  หมายความวา่  ระดับความพงึพอใจปานกลางในวิธีการแก้ปญัหาความขดัแยง้ 
    2  หมายความว่า  ระดับความพึงพอใจน้อยในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
   1  หมายความวา่  ระดับความพงึพอใจน้อยที่สุดในวิธีการแก้ปัญหาความขดัแยง้ 
 การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
  1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ทั้ง 5 วิธี เพื่อใช้เป็นแนวทางการเขียนข้อค าถาม 
  2. การก าหนดขอบข่ายในการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะตามตัวแปรที่
ศึกษา 
  3. สร้างข้อค าถามฉบับร่างตามขอบข่ายที่ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งและความ
พึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
สระบุรี เขต 2 ทั้ง 5 วิธี คือ วิธีการเอาชนะ (Competing) วิธีการร่วมมือ (Collaborating) วิธีการประนีประนอม 
(Compromising) วิธีการหลีกเล่ียง (Avoiding) วิธีการยอมให้ (Accommodating) 
  4. น าร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  5. เสนอร่างแบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content validity) 
วิธีที่ใช้ในการตรวจสอบ คือ การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาหรือ IOC (สุวรีย์  
ศิริโภคาภิรมย์. 2546: 243–244) ให้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา ระหว่าง 0.80-1 
  6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับข้าราชการครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน จากโรงเรียนอื่นๆ โรงเรียนละ 10 คน และน ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดย
ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach. 1971: 202-204) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.96 
  7. น าข้อมูลจากการทดลองใช้มาปรับปรุงก่อนน าไปใช้จริง โดยจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปใช้เก็บข้อมูลในการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตามขั้นตอน ดังนี ้
   1. ผู้วิจัยท าหนังสือบันทึก เสนอมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อออกหนังสือถึงผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 
   2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือ ส่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ที่มีข้าราชการครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคนด้วยตนเอง จ านวน 180 ฉบับ 
และขอรับแบบสอบถามคืนภายใน 1 เดือน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
ตอบข้อค าถามทุกรายการ สามารถน ามาวิเคราะห์ทางสถิติได้ หลังจากนั้นน าแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูล 
และบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลทางสถิติ และใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละ
ตอนดังนี ้
   ตอนที ่1 น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องในการตอบแบบสอบถาม 
แล้วน ามาคัดเลือกฉบับท่ีสมบูรณ์ และถูกต้องเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 

1924



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

   ตอนที่ 2 น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
    1. วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
    2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง การแปลความหมายค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาที่
ก าหนดไว้ 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 ความพึงพอใจของข้าราชการครูท่ีมีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยใช้การทดสอบค่าที  
(t-test) จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจ าแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่มีความพึงพอใจ
ต่างกัน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1.  สถิติพื้นฐาน 
    1.1 ค่าเฉล่ีย (mean) ค านวณจากสูตร (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2550: 153) 
    1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค านวณจากสูตร (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 
2550: 154) 
  2. สถิติที่ใชค้ านวณหาคุณภาพของเครื่องมือ 
    2.1 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Cronbach. 1971: 202-204) 
    2.2 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา IOC (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. 2546: 
243–244) 
  3. สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 
   3.1 ทดสอบสมมติฐานของคะแนนเฉล่ีย (t–test) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2550: 158) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของข้าราชการครูท่ีมีต่อวิธีการแก้ปัญหา

ความขัดแย้งทั้ง 5 วิธีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 
169 คน ดังตาราง 
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 จากตาราง พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งทั้ง 5 วิธี ในระดับมาก 

(X  = 3.51, S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจใน

ระดับมากมี 4 วิธี โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ อันดับที่ 1 ได้แก่ วิธีการร่วมมือ (X = 4.11, S.D. = 0.71) 

อันดับที่ 2 วิธีการประนีประนอม (X = 4.00, S.D. = 0.75) อันดับที่ 3 วิธีการหลีกเล่ียง (X = 3.77, S.D. = 0.83) 

อันดับที่ 4 วิธีการยอมให้ (X = 3.70, S.D. = 0.82) ส่วนวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจใน

ระดับน้อยมี 1 วิธี คือ วิธีการเอาชนะ (X = 1.98, S.D. = 0.68) ตามล าดับ 
 

 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ใช้สถิติทดสอบที (t-test) ได้ผลการศึกษาแสดงดังตาราง  
  2.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยจ าแนกตาม
ระดับการศึกษา ดังนี ้
 

วิธีแก้ปัญหาความขัดแยง้ 

ระดับการศกึษา 

t sig 
ระดับปริญญาตร ี

(n = 124) 
ระดับสูงกวา่ปริญญาตร ี

(n = 45) 

X  S.D. X  S.D. 
1.  วิธีการเอาชนะ 2.10 0.71 2.07 0.70 1.708* .0420 
2.  วิธีการร่วมมือ   3.51 0.67 3.41 0.54 1.424 .0784 
3.  วิธีการประนีประนอม 3.27 0.63 3.22 0.59 3.855* .0001 
4.  วิธีการหลีกเล่ียง 3.08 0.64 3.00 0.68 2.394* .0091 
5.  วิธีการยอมให้ 2.57 0.65 2.42 0.58 3.091* .0012 

ภาพรวม 3.01 0.66 2.82 0.62 2.294* .0120 

* sig < .05 
 

วิธีการแก้ปัญหาความขดัแยง้ X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

อันดับ 

1.  วิธีการเอาชนะ 1.98 0.68 น้อย 5 
2.  วิธีการร่วมมือ   4.11 0.71 มาก 1 
3.  วิธีการประนีประนอม 4.00 0.75 มาก 2 
4.  วิธีการหลีกเล่ียง 3.77 0.83 มาก 3 
5.  วิธีการยอมให ้ 3.70 0.82 มาก 4 

ภาพรวม 3.51 0.76 มาก - 
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 จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต  2 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณารายวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้ง 4 วิธี คือ วิธีการประนีประนอม วิธีการหลีกเล่ียง 
วิธีการยอมให้ และวิธีการเอาชนะ ส่วนวิธีการร่วมมือนั้นมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
 
 2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยจ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน ดังนี้ 
 

วิธีแก้ปัญหาความขัดแยง้ 

ประสบการณ์การท างาน 

t sig 
ประสบการณ์ต่ ากวา่ 

10 ปี (n = 89) 
ประสบการณ์ 11 ปี ขึ้นไป 

(n = 80) 

X  S.D. X  S.D. 
1.  วิธีการเอาชนะ 1.99 0.67 2.01 0.70 1.286 .1009 
2.  วิธีการร่วมมือ   3.54 0.69 3.65 0.65 2.094* .0196 
3.  วิธีการประนีประนอม 3.24 0.63 3.26 0.60 2.055* .0214 
4.  วิธีการหลีกเล่ียง 3.14 0.64 3.25 0.59 2.289* .0122 
5.  วิธีการยอมให้ 2.49 0.50 2.68 0.62 2.263* .0130 

ภาพรวม 3.05 0.62 3.13 0.63 2.124* .0203 

* sig < .05 
 

 จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้ง 4 วิธี คือ วิธีการร่วมมือ วิธีการ
ประนีประนอม วิธีการหลีกเล่ียง และวิธีการยอมให้ ส่วนวิธีการเอาชนะมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อวิธีการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหารในระดับมาก เมื่อพิจารณารายวิธี โดยการเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ วิธีการร่วมมือมาก รองลงมาเป็นวิธีการประนีประนอม รองลงมาเป็นวิธีการหลีกเล่ียง และวิธีการยอม
ให้ ตามล าดับ ส่วนวิธีการเอาชนะมีความพึงพอใจในระดับน้อย 
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 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ าแนกตามระดับการศึกษา
และประสบการณ์การท างาน จากผลการศึกษา พบว่า 
  2.1 ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ได้แก่ วิธีการประนีประนอม วิธีการหลีกเล่ียง วิธีการยอมให้ และวิธีการเอาชนะ ส่วนวิธีการร่วมมือนั้นมี
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
  2.2 ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ วิธีการร่วมมือ วิธีการประนีประนอม วิธีการหลีกเล่ียง และวิธีการยอมให้
ตามล าดับ ส่วนวิธีการเอาชนะนั้นมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษา ความพึงพอใจของข้าราชการครูท่ีมีต่อวธิีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ข้าราชการครูมีความพึงพอใจในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหาร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กนกภรณ์ ชื่นตา (2556) ได้ศึกษาการบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า วิธีการบริหารความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ผู้วิจัยได้เรียงล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อยไว้  ดังนี้ 1) วิธีการร่วมมือ 2) วิธีการประนีประนอม 3) วิธีการ
หลีกเล่ียง 4) วิธีการยอมให้ และ 5) วิธีการเอาชนะเป็นอันดับสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องสมมติฐานท่ีตั้งไว้ว่าความพึงพอใจ
ของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ใน ระดับมาก 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจัยของ ณรงค์ กังน้อย (2545) ที่ศึกษายุทธวิธีการจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนใช้ยุทธวิธีการ
จัดการความขัดแย้ง แบบร่วมมอืมากที่สุด รองลงมาคือ แบบการประนีประนอม การหลีกเล่ียง การยอมให้ และแบบที่
ใช้น้อยที่สุด คือ แบบการเอาชนะและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิตราพัชร์ ชัยรัตนหิรัญกุล (2555) ได้ท าการวิจัย 
เรื่องการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีการจัดการความขัดแย้ง
แบบร่วมมือมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดการความขัดแย้งแบบประนีประนอม และการจัดการความขัดแย้งแบบการ
ยอมให ้
  นอกจากนี้ผลการวิจัยที่ค้นพบยังสอดคล้องกับแนวคิดของ โธมัส (Thomas. 1992: 889-935) ที่กล่าว
ว่าเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับความขัดแย้งจะมีพฤติกรรมสองแบบแสดงออกมา คือ พฤติกรรมร่วมมือกับพฤติกรรม 
มุ่งเอาชนะการท่ีบุคลากรในสถานศึกษามีความพึงพอใจวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบการร่วมมือเป็นอันดับ
แรก ทั้งนีเ้นื่องจากการร่วมมือเป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดับสูงและแสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดับสูง
ด้วย เป็นการมุ่งที่จะเอาชนะและขณะเดียวกันก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการก็ปัญหาความขัดแย้ง เป็น

1928



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

พฤติกรรมของบุคคลที่มุ่งให้เกิดความพอใจทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นจึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ดีที่สุดที่
บุคลากรของสถานศึกษาพึงพอใจ ส าหรับวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่บุคลากรในสถานศึกษาพึงพอใจรองลงมา
ได้แก่วิธีการประนีประนอม ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการประนีประนอมเป็นการแสดงพฤติกรรมที่มุ่งเอาชนะและแสดง
พฤติกรรมความร่วมมือในระดับปานกลาง เป็นจุดยืนระหว่างกลางของมิติการเอาใจตนเองและมิติการเอาใจผู้อื่นเป็น
แบบการเจรจาต่อรองที่มุง่ให้ท้ังสองฝ่ายมีความพอใจ เป็นลักษณะที่หากจะได้บ้างก็ควรยอมเสียบ้าง หรือในลักษณะ
ที่มาพบกันครึ่งทาง แต่ทั้งนี้พฤติกรรมการประนีประนอมนั้นทั้งสองฝ่ายจะมีความพอใจน้อยกว่าพฤติกรรมแบบความ
ร่วมมือและส าหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยวิธีการเอาชนะเป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดับสูงและ
แสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดับต่ าเป็นพฤติกรรมที่เน้นเอาใจตนเอง มุ่งการชนะของตนเองเป็นส าคัญ โดยไม่ค านึงถึง
ประโยชน์หรือความสูญเสียของผู้อื่น พฤติกรรมที่แสดงออกมุ่งที่การแพ้ชนะ โดยอาศัยอ านาจจากต าแหน่งหรือ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แสดงการคุกคาม ข่มขู่ หรือแม้แต่อ้างถึงระเบียบเพียงเพื่อจะให้ตนเองได้ประโยชน์ และได้
ชัยชนะในท่ีสุด ซึ่งจะเกิดผลเสียต่อทุกฝ่ายทั้งบุคลากรและองค์กรจึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่บุคลากรของ
สถานศึกษามีความพึงพอใจต่ าสุด 
  จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต2ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งวิธีการร่วมมือมากที่สุด 
รองลงมาคือ วิธีการประนีประนอม วิธีการหลีกเล่ียง วิธีการยอมให้ และวิธีที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ วิธีการ
เอาชนะ เนื่องจากวิธีการร่วมมือ เป็นวิธีการที่มุ่งให้เกิดความพอใจทั้งแก่ทั้งสองฝ่าย โดยทั้งสองฝ่ายได้มีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหา รองลงมาคือ วิธีการประนีประนอม เป็นวิธีที่มุ่งให้ทั้งสองฝ่ายมีความพอใจบ้าง เป็นลักษณะที่หากจะ
ได้บ้างก็ควรยอมเสียบ้าง หรือในลักษณะที่มาพบกันครึ่งทาง ส าหรับวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีความพึงพอใจ
ต่ าสุดก็คือ วิธีการเอาชนะ ซึ่งเป็นวิธีที่เน้นเอาใจตนเอง มุ่งการชนะของตนเองเป็นส าคัญ โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์
หรือความสูญเสียของผู้อื่น เพียงเพื่อจะให้ตนเองได้ประโยชน์ และได้ชัยชนะในที่สุดจึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งที่ข้าราชการครูในสถานศึกษาพึงพอใจต่ าสุด 
  2 เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ าแนกดังนี้ 
   2.1 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อวิธีการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย และการวิจัยของ ณรงค์ กังน้อย (2545) ที่ศึกษาเรื่องยุทธวิธี
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
เมื่อจ าแนกยุทธวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีเพศ ประสบการณ์ในการท างานผู้บริหารที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน จะใช้ยุทธวิธีการจัดการความขัดแย้งที่แตกต่างกัน 
    จากผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ คือความพึง
พอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อจ าแนกตาม
ระดับการศึกษามีความแตกต่างกนั ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่า เนื่องจากเป็นเพราะข้าราชการครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน แต่
ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการท างานคล้ายคลึงกัน มีภาระงานไม่แตกต่างกันจึงไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเท่ากับผู้ที่
มีระดับการศึกษาที่สูงกว่า เพราะได้รับความรู้และการพัฒนาไม่เท่ากันจึงท าให้มีความคิดเห็นแตกต่างกันหรือใน
ขณะเดียวกันผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าอาจได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการปฏิบัติมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษา
สูงกว่า ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติในแต่ละหน้าที่ แต่ละด้านท่ีตนเองถนัดได้ประสิทธิภาพไม่เท่ากัน 

1929



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

    ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาส าหรับข้าราชการครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ซึ่งผู้บริหารอาจใช้วิธีการร่วมมือ โดยปรับ
ทัศนคติกับข้าราชการครู ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการส ารวจสาเหตุของปัญหาและหยิบยกปัญหามาพิจารณาอย่าง
เปิดเผย เพื่อหาทางแก้ไข หรือหาทางเลือกที่สร้างสรรค์ และน าความคิดที่ดีของทุกฝ่ายมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อ
ผลลัพธ์ที่ทุกฝ่ายยอมรับมีมติเป็นเอกฉันท์ ประสานความรู้สึกที่ดีระหว่างบุคคลและทดสอบจุดยืนของตนเองเพื่อที่จะ
เข้าใจคนอื่นมุ่งให้เกิดความพอใจทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะสามารถแก้ปญัหาในเรื่องระดับการศึกษาที่แตกต่างกันได้ 
   2.2 จ าแนกตามประสบการณ์พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย และผลการวิจัยของ กัมปนาท มีสวนนิล (2545) ที่ศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของครูต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัด
นครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อวิธีการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ คือ ความพึงพอใจ
ของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การท างานมีความแตกต่างกัน ซึ่งวิเคราะห์
ได้ว่า ประสบการณ์การท างานส่งผลต่อความพึงพอใจในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยเกิดจากพฤติกรรมการ  
บริหารของผู้บริหาร เนื่องจากข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน  จึงท าให้มีความเข้าใจต่อการ
บริหารงานต่างกัน เช่น ด้านทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร หรือพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร เมื่อมี
ทัศนคติและความเข้าใจไม่ตรงกัน จึงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งภายในสถานศึกษา ซึ่งปัญหานี้อาจเกิดจากตัวของ
ผู้บริหารเองที่ได้รับการพัฒนาตนเองไม่เท่ากัน ขาดประสบการณ์ในการบริหารงาน หรือการบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ 
ย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจของข้าราชการครู 
    ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหา ส าหรับข้าราชการครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน ผู้บริหารอาจใช้วิธีการร่วมมือ
และวิธีการประนีประนอม โดยน าความรู้และประสบการณ์จากการท างานของผู้บริหารเองมาปรับใช้ในการบริหาร 
โดยเลือกวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายให้มากที่สุดอาจจะหยิบยกปัญหามาพิจารณา
อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีอคติ ไม่ล าเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันส ารวจสาเหตุและหาแนว
ทางการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยแต่ละฝ่ายต้องยอมเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ พยายามหาทางประนีประนอมกันเมื่อเกิด
ปัญหาและน ามาซึ่งความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษา อีกทั้งสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1  ในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของ
สถานศึกษาควรใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบวิธีการร่วมมือ และวิธีการประนีประนอม โดยรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย
และน ามาร่วมกันในการแก้ปัญหา อาจจะหยิบยกปัญหามาพิจารณาอย่างเปิดเผย และร่วมด าเนินการแก้ปัญหา โดย
ให้ทุกฝ่ายร่วมกันส ารวจสาเหตุและหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งต้องยอมเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ และพยายาม
หาทางประนีประนอมกันเมื่อเกิดปัญหา 
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   1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ควรใช้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบการเอาชนะ เนื่องจากเป็น
พฤติกรรมที่เน้นเอาใจตนเอง เป็นการใช้อ านาจบังคับให้บรรลุผลตามใจตนเอง มุ่งการชนะของตนเองเป็นส าคัญ โดย
ไม่ค านึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผู้อื่น แสดงการข่มขู่ เพื่อจะให้ตนเองได้ประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียตอ่ทุก
ฝ่ายทั้งบุคลากรและองค์กรสถานศึกษา 
   1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ควรน าผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการให้
ความรู้กับผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู เพื่อให้ทราบวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของ
ตนต่อไปเพื่อขจัดสาเหตุของความขัดแย้งในองค์กร 
   1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปใช้เพื่อเป็นแนวทาง หรือเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรในองค์กร
ได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
   1.5 จากผลการวิจัยผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษารูปแบบการบริหารวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง
เฉพาะกลุ่มของข้าราชการครูที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี เพราะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
การศึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
   2.1 ควรมีการท าวิจัยเพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูล
ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของสถานศึกษาต่อไป 
   2.2 ควรมีการวิจัยถึงวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาในวิธีอื่นๆ โดยใช้การวิจัยแบบ
ผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีคุณภาพ และให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถ
น าไปใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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NBUE062: การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละชั้นมัธยมศึกษา
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) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยชุดการสอนอัตราส่วนและร้อยละ และ  
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการสอนโดย
ใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนอ านาจเจริญ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  29 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test dependent 
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
  1. ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 86.031/88.056 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 
2 พบว่า คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 35.98 คิดเป็นร้อยละ 89.94 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนภายหลังการสอน
ด้วยชุดการสอนเรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: 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 
 
ความเปน็มาและความส าคัญของปัญหา 
 ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางวิทยาการด้านต่างๆของโลกยุคโลกาภิวัตน์มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) หมวด 1 หมวด 4 มาตรา 6 และมาตรา 24 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ การจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนเป็นหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรู้และ
สามารถพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและพัฒนาเต็มศักยภาพของตนเอง 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง
เจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพรวมทั้งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะส าคัญ 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการส่ือสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการ
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แก้ ปัญหา 4) ความสามารในการใช้ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี(กระทรวงศึกษาธิการ 
2552: 3-4) 
 จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอ านาจเจริญ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 พบว่า ปีการศึกษา 2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–Net) ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 29.00 ในขณะท่ีในระดับประเทศมีค่าเฉล่ียร้อยละ 35.77 ซึ่ง
ถือว่ายังต่ ากว่าค่าเฉล่ียร้อยละระดับประเทศอยู่มาก และรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
รายวิชาคณิตศาสตร์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระดับผลการเรียน 3-4 คิดเป็นร้อยละ 58.39 
เป็นคะแนนท่ีต่ าเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน จากการสังเกตของผู้วิจัยและการสอบถามผู้เกี่ยวข้อง พบว่า นักเรียน
เคยชินกับการคอยรับความรู้จากครูเพียงอย่างเดียว ฝึกคิดค านวณโดยการท าตามตัวอย่างบนกระดาน ไม่ทราบ
วิธีการแก้ปัญหา ขาดทักษะ การแก้ปัญหา จากการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่
แตกต่างจากหนังสือเรียนจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ นักเรียนถูกจ ากัดกรอบความคิดในเรื่องเฉพาะที่ครูสอน นักเรียน 
ส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ เพราะเป็นวิชาที่ต้องใช้ความคิดมาก แบบฝึกทักษะยาก ท าให้นักเรียน เกิดความ
ท้อแท้ จึงไม่ตั้งใจเรียน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
 วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มจีุดมุง่หมายหลักให้นักเรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจ และทักษะทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ด้านแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันทั้งในและนอกห้องเรียนได้  ในการเรียนการสอนเรื่องร้อยละ 
จ าเป็นต้องน าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญของการเรียน และ
สามารถน าความรู้มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ ผู้วิจัยจึงได้ผลการเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีความสุขที่เน้นการปฏิบัติ  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต และการเรียนรู้อย่างมีความสุข พบว่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนได้ (บุญช่วย ภักดี. 2556) และการพัฒนาบทเรียนทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ 
ท าให้นักเรียนมีประสิทธิภาพทางกรเรียน 91.09/89.61 และนักเรียนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีผลการ
เรียนในระดับดีมาก ร้อยละ 52.50 (สุรีย์ ศรีบุญเรือง. 2552) การจัดการเรียนการสอนจะต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความสนใจและสามารรถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้ อันน าไปสู่กระบวนการในการแก้ปัญหา 
 จากเหตุผลความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 จึงจะต้องจัดการเรียนการสอนให้กระตุ้นนักเรียนเกิดความสนใจและสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้  
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนประกอบกับการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ให้บรรลุผล โดยจะด าเนินจาก
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้ชุดการสอน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในเนื้อหาอื่นๆ ต่อไป 

 
วัตถุประสงคข์องวิจัย 
 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อ ยละ ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยชุดการสอนอัตราส่วนและร้อยละ 
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 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนระหว่างก่อนและหลัง
การสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  
  
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยชุดการสอนเรื่อง 
อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 
    ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ชุดการสอน หมายถึง เอกสารการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละ ที่ผู้วิจัยออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้ครูใช้ส าหรับปฏิบัติการสอน และให้นักเรียนส ารวจ
วิเคราะห์สถานการณ์และโจทย์ปัญหา คิดหาวิธีการแก้ปัญหาและคิดหาค าตอบ โดยใช้วิธีการขั้นตอนที่เหมาะสม 
และเป็นไปได้ แล้วน าเสนอผลของค าตอบที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และอ้างอิงวิธีการค้นหาค าตอบดังกล่าวได้ โดยสามารถ
เลือกใช้ชุดการสอนในการจัดการเรียนได้ทั้งในรูปแบบรายบุคคล และรายกลุ่มได้ตามความเหมาะสม จ าแนกเป็น
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ หมายถึง คะแนนของนักเรียนในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตามจุดประสงค์ของบทเรียน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งวัดได้จาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ชุดการสอนเรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ดังนี้ 
1. อัตราส่วน 
2. อัตราส่วนที่เทา่กัน 
3. อัตราส่วนของจ านวนหลายๆ จ านวน 
4. สัดส่วน 
5. การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน 
6. ร้อยละและการค านวณเกี่ยวกบัร้อยละ 
7. การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
8. โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขาย 
9. โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับอตัราดอกเบี้ย 
10. โจทย์ปัญหาร้อยละเกีย่วกับภาษีเงินได้ 

1. ประสิทธิภาพของชุดการสอน 
2.ผลสัมฤทธิ์ ทา งการ เ รี ยนวิ ช า
คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและ
ร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน หมายถึง ชุดการเรียนการสอนคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ที่
ผู้สอนคาดหมายว่า ผู้เรียนจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยถือว่าชุดการเรียนการสอน ที่จะมี
ประสิทธิภาพน้ันจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 
 เกณฑ์ 80/80 หมายถึง เกณฑ์ประสิทธภิาพของชุดการสอน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า (80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ เป็นคะแนนที่นักเรียนทั้งหมด ท าชุด
การสอนได้ในระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 80) (80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เป็นคะแนนที่นักเรียน
ทั้งหมดท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ คิดเป็นร้อยละ 80) 
 
วิธีด าเนนิการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอ านาจเจริญ อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 16 ห้องเรียน รวมทั้งหมด
ประมาณ 680 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอ านาจเจริญ อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 90 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด ประกอบด้วย 
  1. ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
  2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อย
ละ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
 การด าเนินการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 ใช้เวลาเรียน 16 ชั่วโมง มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
   1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 
   2. ด าเนินการทดลองสอนตามตาราง โดยกลุ่มทดลองสอนตามชุดการสอนควบคู่ไปกับแผนการ
สอน จ านวน 10 ชุด รวมเวลาเรียนกลุ่มละ 16 ชั่วโมง ในระหว่างการสอนครูเก็บรวบรวมคะแนนจากการท าใบงาน 
และแบบทดสอบทุกชุดการสอน 
   3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) หลังจากการสอนส้ินสุดลง ด าเนินการสอบด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับทดสอบก่อนเรียน  
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยใช้สูตร E1/E2 = 80/80 
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  2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้ตางการแจกแจงความถี่ 
  3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนและหลังที่ใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย การทดสอบ
ด้วย t-test (dependent Samples) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
86.031/88.056 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 
พบว่า คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 35.98 คิดเป็นร้อยละ 89.94 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนภายหลังการสอนด้วย
ชุดการสอน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบ
ประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายดังนี้ 
  1. ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  พบว่า ชุดการสอนที่ ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 86.031/88.056 หมายความว่า ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเฉล่ียร้อยละ 86.031 และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วยชุดการสอนเฉล่ีย
ร้อยละ 88.056 การที่ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ เนื่องมาจาก 
   1.1 ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น ได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการสร้างอย่างมีระบบ โดยเริ่มตั้งแต่ศึกษา
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์หลักสูตร สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและ
ก าหนดขอบเขตของเนื้อหา ยึดหลักการออกแบบและสร้างชุดการสอนตามล าดับขั้นตอน (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย  
มูลค า 2545: 53-55) โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 1) วิเคราะห์และก าหนดเรื่อง 2) จัดหมวดหมู่เนื้อหา 3) จัดเป็นหน่วย
การสอน 4) ก าหนดหัวเรื่อง 5) ก าหนดแนวคิด 6) ก าหนดจุดประสงค์ 7) ก าหนดกิจกรรมการเรียน 8) ก าหนดแบบ
ประเมินผล 9) เลือกและผลิตสื่อ 10) สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพร้อมเฉลย และ 11) หาประสิทธิภาพ
ของชุดการสอน และได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 
   1.2 ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น นอกจากได้ผ่านการตรวจสอบและหาคุณภาพ โดยได้รับการประเมิน

1938



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

จากคณะกรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์แล้ว ผู้วิจัยได้
น าชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ไปท าการทดลองตามขั้นตอนของการหา
คุณภาพชุดการสอนแบบเดี่ยว แบบกลุ่มเล็ก และแบบภาคสนาม ได้น าข้อบกพร่องที่พบเห็นมาปรับปรุงแก้ไข และ
น าเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยว ชาญก่อนจะน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อทราบถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการปรับ ปรุงชุดการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 
  2. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยชุดการสอน เรื่อง อัตราส่วน
และร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
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
และร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีค่าเท่ากับ 0.8763 แสดงว่านักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 87.63 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนน
เฉล่ียร้อยละ 91.17 สูงกว่าก่อนเรียนซึ่งมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 28.58 เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.59 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 25 
ที่ตั้งไว้ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ผลปรากฏว่า หลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ท้ังนี้เพราะชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละมี
ล าดับของเนื้อหาจากง่ายไปยาก ภาษาที่ใช้ง่ายแก่การเข้าใจ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของ ดวงเดือน อ่อนน่วม (2535: 20-
29) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การสอนคณิตศาสตร์ที่นับได้ว่าประสบผลส าเร็จ คือ การที่สามารถให้นักเรียนมองเห็นว่า 
คณิตศาสตร์เป็นส่ิงที่มีความหมาย ไม่ใช่กระบวนการที่ประกอบด้วยทฤษฎี หลักการ การพิสูจน์ หรือการคิดค านวณ 
เพื่อตัวคณิตศาสตร์เอง และสอดคล้องกับหลักการและแนวความคิดของ (สุรีย์ ศรีบุญเรือง. 2552) การจัดการเรียน
การสอนจะต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและสามารรถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้ อันน าไปสู่กระบวนการ
ในการแก้ปัญหา และบุญช่วย ภักดี (2556) การพัฒนาบทเรียนทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ 
ท าให้นักเรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียน 91.09/89.61 และนักเรียนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 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 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 สรุปได้ว่า ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นในครั้งนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดจึงสามารถน าไปใช้สอนจริง
ได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. ควรจัดการเรียนกาสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนเละร้อยละในการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
  2. จากการสังเกตระหว่างเรียนการสอน พบว่า การเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มท าให้นักเรียนมี
ความสนุกสนาน มีทักษะการท างานกลุ่ม รู้จักการวางแผนการท างาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รู้จักยอมรับซึ่งกัน
และกัน 
  3. ฝึกให้นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักค้นคว้าหาค าตอบ และสามารถน าความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาได ้
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบต่างๆ เพราะว่าวิธีการสอนแบบต่างๆ มี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาต่างกัน 
  2. ควรเลือกวิธีการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา เพราะว่าวิชาคณิตศาสตร์โดยธรรมชาติแล้วเป็นวิชา
ที่เป็นนามธรรม และเป็นวิชาที่ยากต่อการเข้าใจ ในการสอนแบบเดิมๆ โดยไม่เปล่ียนรูปแบบการสอนเลย ท าให้
นักเรยีนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ า 
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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 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางชุดฝกการอานคําของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑกําหนด  80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน กอนและหลัง
การใชชุดฝกการอานคํา โดยกลุมตัวอยางที่ใช ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน  
40 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย (Sample random sampling) โดยการจับสลากเลือกหองเรียน 1 หองเรียน เคร่ืองมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ชุดฝกทักษะการอานคํา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ
หลังเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาท ี(t-test) 
 ผลการวิจัย พบวา 1) ชุดฝกทักษะการอานคํา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน มีประสิทธิภาพ 86.22/85.14 
มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ต้ังไว 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการอานคํา ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน ที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะการอานคํา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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 เปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข และเปนเคร่ืองมือใน
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การแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู กระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณและ
สรางสรรค ใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชใน
การพัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนส่ือแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม 
ประเพณี สุนทรียภาพ เปนสมบัติลํ้าคาควรแกการเรียนรูอนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป (กระทรวง 
ศึกษาธิการ. 2551: 37) ภาษาไทยเปนวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเปนไทยที่เปนเอกลักษณเฉพาะ แสดงใหเห็นถึง
ความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมภาษา เราทุกคนควรชวยกันรักษาและสืบทอดเจตนารมณเพื่อใหลูกหลานมีความ
เปนไทยและภาคภูมิใจในภาษาไทย 
 ดังนั้น เพื่อใหการเรียนการสอนภาษาไทยประสบความสําเร็จ ผูเรียนสามารถใชภาษาไทยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และไดบรรจุ
วิชาภาษาไทยใหอยูในกลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนวิชาหลัก เพื่อสรางพื้นฐานพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึง
เปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรมและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 4-5) ทั้งนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดมีขอกําหนด
เก่ียวกับคุณภาพที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน โดยมีมาตรฐานทั้งดานการอาน การเขียน การฟง การดู การพูด หลักการ
ใชภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม โดยเฉพาะสาระที ่1 การอาน มาตรฐาน ท1.1 ไดกําหนดไววา ใหผูเรียนใชกระบวนการ
อานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน (กระทรวง 
ศึกษาธิการ. 2551: 44) และไดกําหนดคุณภาพผูเรียนเม่ือจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ไววา สามารถอานออกเสียงบทรอยแกว
และบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะไดถูกตอง เขาใจความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความสําคัญและ
รายละเอียดของส่ิงที่อาน แสดงความคิดเห็นและขอโตแยงเก่ียวกับเร่ืองที่อานและเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด  
ยอความ เขียนรายงานจากส่ิงที่อานได วิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล ลําดับความอยางมีขั้นตอนและความเปนไปได
ของเร่ืองที่อาน รวมทั้งประเมินความถูกตองของขอมูลที่ใชสนับสนุนจากเร่ืองที่อาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 31) 
 การอานมีบทบาทสําคัญตอชีวิตและความเปนอยูของมนุษย ทั้งนี้ เพราะเหตุวาการอานเปนพื้นฐานที่
สําคัญในการเรียนรูและการพัฒนาสติปญญาของคนในสังคม การอานนอกจากจะทําใหผูอานสามารถแกปญหาตางๆ 
ทั้งปญหาสวนตัวและปญหาที่เก่ียวของกับสังคม การอานยังชวยใหผูอานเปนผูที่ทันตอเหตุการณและความเปล่ียนแปลง
ของสังคมไดอีกดวย ซ่ึงทําใหสามารถปรับตัวเขากับสถานการณไดดี ย่ิงไปกวานั้นการอานยังเปนการตอบสนองความ
สนใจและความอยากรูอยากเห็นอันเปนวิสัยทัศนของมนุษยไดเปนอยางดี เปนการขยายทัศนะของผูอานที่มีตอเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งไดอยางกวางขวางและสนองตอความตองการทางดานนันทนาการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ในการเปล่ียนแปลงการดําเนินชีวิต ทําใหเกิดการพัฒนาไปสูส่ิงที่ดีที่สุดของชีวิต การอานจึงมีความสําคัญตอชีวิตมนุษย
อยางย่ิง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2549: 1) 
 การเรียนรูการอานจึงตองเรียนการอานออกเสียงคํา การอานบทรอยแกว ประโยค คําประพันธชนิดตางๆ 
การอานในใจเพื่อสรางความเขาใจและการคิดวิเคราะห สังเคราะหความรูจากส่ิงที่อาน เพื่อนําไปปรับใชในชีวิต 
ประจําวัน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 37) สอดคลองกับ สุนันทา  ม่ันเศรษฐวิทย (2545: 2) ที่กลาววา การอานเปน
เคร่ืองมือที่ใชในการเสาะแสวงหาความรู และการใชวิธีอานที่ถูกตองจึงจําเปนสําหรับผูอานทุกคน การรูจักฝกฝนการอาน
อยางสมํ่าเสมอจะชวยใหผูอานมีพื้นฐานในการอานที่ดี ทั้งจะชวยใหเกิดความชํานาญและมีความรูกวางขวางย่ิงขึ้น 
และสอดคลองกับ พรทิพย  ชาตะรัตน (2546: 59) ที่กลาววา การอานเปนทักษะทางภาษาที่สําคัญและมีความจําเปน
ในการดํารงชีวิตของคนในยุคปจจุบัน เพราะวิทยาการและเทคโนโลยีตางๆ เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว การติดตอ 
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ส่ือสารจึงมีความสําคัญตอชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้น เชน สังคมขาวสาร เนื้อหาสาระทางวิชาการ รวมทั้งขอมูลตางๆ ใน
ชีวิตประจําวันจะตองอาศัยการอานเปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งในการแสวงหาความรู ดังนั้น ผูมีทักษะในการอานหรือมี
ความสามารถในการอาน คือ มีความสามารถอานไดมาก อานไดเร็ว อานไดถูกตองและอานไดหลายภาษา จึงมีโอกาส
ประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพ ในดานสังคม ดานการศึกษาหาความรู ตลอดจนขาวสารขอมูลไดกวางไกล
และทันสมัยกวาผูที่ขาดทักษะในดานการอาน จะเห็นไดวา ภาษาไทยมีความสําคัญเปนอยางย่ิงในฐานะเปนภาษา
ประจําชาติไทย เปนเคร่ืองมือส่ือสารของคนในชาติ จึงควรชวยกันรักษามรดกวัฒนธรรมในการใชภาษาไทยไวให
ถูกตอง ทั้งดานการอาน การเขียน การฟง และการพูด โดยเฉพาะการอานใหถูกตองนั้นมีความสําคัญและจําเปนในการ
ใชภาษาในชีวิตประจําวันเปนอยางมากเพราะการอานมีความสัมพันธกับทักษะทางภาษาดานอื่นดวย จะเห็นไดวาการ
อานคําในภาษาไทยนั้น เพื่อใหเกิดเอกภาพในการอานจะตองอานโดยยึดตามการอานในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานและจากหนังสืออานอยางไรและเขียนอยางไร ของราชบัณฑิตยสถาน ที่รวบรวมคําที่อานออกเสียง
ถูกตองไว ในปจจุบันมีนักเรียนจํานวนมากอานออกเสียงคําไมถูกตอง เขียนคําอานไมถูกตอง เชน การอานคําควบ
กลํ้า อักษรนํา คําไมออกเสียงตัวสะกด คําที่ออกเสียงตัวสะกด สระแบบคําไทย สระแบบบาลีสันสกฤต เปนตน ดังนั้น 
ครูผูสอนตองฝกทักษะการอานคําใหถูกตองใหแกนักเรียน 
 ในฐานะครูผูสอนวิชาภาษาไทยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน พบวาในการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอน
นักเรียนยังอานออกเสียงคําไมถูกตอง จึงตองคิดคนแนวทางการพัฒนาดานการอานคําของนักเรียน คือ สรางชุดฝก
ทักษะการอานคํา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อเปนกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเสริมทักษะทางภาษาไทย และ
เปนการฝกฝนความรูเพิ่มเติมจากการเรียน ตลอดจนนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองที่สงผลใหนักเรียนมีความรู
ความสามารถและทักษะการอานคําดีย่ิงขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อสรางชุดฝกทักษะการอานคํา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน กอนและหลังการใชชุดฝก
การอานคํา 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 ชุดฝกทกัษะการอานคํา หมายถึง ชุดฝกทักษะการอานคําที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะการ
อานคํา จํานวน 6 ชุด ไดแก การอานคําควบกลํ้า การอานอักษรนํา การอานคําที่ไมออกเสียงตัวสะกด การอานคําที่
ออกเสียงตัวสะกด การอานสระแบบคําไทย การอานสระแบบบาลีสันสกฤต 
 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน หมายถึง แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อวัดความสามารถ
ในดานการอานคําของนักเรียนเปนแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ ที่ไดนําไปหาประสิทธิภาพเรียบรอยแลว 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนหรือคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่
ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานคําที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 ประสิทธิภาพของชุดฝกทกัษะการอานคํา หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของชุดฝกการอานคํา สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเกณฑ 80/80 
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 เกณฑ 80/80 หมายถึง ระดับคะแนนที่กําหนดขึ้นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ดานการอานคํา สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โดยกําหนดใหระดับคะแนน เปนดังนี้ 
  80 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทุกคนที่ไดจากการทําชุดฝกแตละชุดฝกใน
ระหวางเรียน จํานวน 6 ชุด โดยไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 80 
  80 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทุกคนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชแบบฝก โดยไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 80 
 การอานคํา หมายถึง การอานคําที่ผานการคัดเลือกตามวิธีการศึกษาของผูวิจัยจากหนังสืออานอยางไร
และเขียนอยางไร ของราชบัณฑิตยสถาน ฉบับจัดพิมพคร้ังที่ 22 พ.ศ. 2557 เฉพาะอานอยางไร ก-ฮ แบงคําตามลักษณะ
การอานเปน 6 ประเภท คือ การอานคําควบกลํ้า การอานอักษรนํา การอานคําที่ไมออกเสียงตัวสะกด การอานคําที่
ออกเสียงตัวสะกด การอานสระแบบคําไทย และการอานสระแบบคําบาลีสันสกฤต 
 การอานคําควบกล้ํา หมายถึง พยัญชนะ 2 ตัวเรียงกัน ออกเสียงพรอมกัน 
 การอานอักษรนํา หมายถึง พยัญชนะ 2 ตัวเรียงกัน และรวมอยูในสระเดียวกัน 
 การอานคําทีไ่มออกเสียงตัวสะกด หมายถึง การอานคําต้ังแต 2 พยางค ขึ้นไป เม่ืออานคําจะไมออก
เสียงตัวสะกดของพยางคหนาไปยังพยางคหลังของคํานั้น ในการวิจัยนี้จะพิจารณาตัวสะกดระหวางพยางคแรกและ
พยางคที่ 2 เปนสําคัญ 
 การอานคําที่ออกเสียงตัวสะกด หมายถึง การอานคําที่มี 2 พยางค ขึ้นไป เม่ืออานคําจะออกเสียง
ตัวสะกดของพยางคหนาเนื่องไปยังพยางคหลังของคํานั้น ในการวิจัยนี้ จะพิจารณาตัวสะกดระหวางพยางคแรกและ
พยางคที่ 2 ของคําเปนสําคัญ 
 การอานสระแบบคําไทย หมายถึง การอานคําที่มีพยัญชนะประกอบในคําอยูลําพังโดยไมมีสระกํากับอยู 
ใหออกเสียงสระ /ออ/ รวมกับพยัญชนะตัวนั้น 
 การอานสระแบบคําบาลีสันสกฤต หมายถึง การอานคําที่มีพยัญชนะประกอบในคําอยูลําพังโดยไมมี
สระกํากับอยู ใหถือวามีเสียงสระ/อะ/ กํากับอยู หากพยัญชนะมีสระกํากับอยูแลวตามดวยพยัญชนะตัวอื่น จะอาน
ออกเสียงแตละพยางคเฉพาะสระที่กํากับอยูโดยไมออกเสียงพยัญชนะตามเปนตัวสะกด และใหอานเรียงพยางคไป
จนจบคํา ในการวิจัยคร้ังนี้ใหพิจารณาพยางคสวนตนของคําเปนสําคัญ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ชุดฝกทักษะการอานคํา ประกอบการจัดการเรียนรู 
ประกอบดวย 6 เร่ือง 
1. การอานคําควบกล้ํา 
2. การอานอักษรนํา 
3. การอานคําท่ีไมออกเสียงตัวสะกด 
4. การอานคําท่ีออกเสียงตัวสะกด 
5. การอานสระแบบคําไทย 
6. การอานสระแบบบาลีสันสกฤต 

1. ประสิทธภิาพของชุดฝกทักษะการอานคํา 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กอนและหลังจากการ
ใชชุดฝกทักษะการอานคํา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 200 คน 
  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 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 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  1. ชุดฝกทักษะการอานคํา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 6 ชุด 
  2. แบบทดสอบวัดความสามารถการอานคํากอนและหลังเรียน จํานวน 50 ขอ 
 การดําเนินการทดลอง 
  ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
   1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง โดยใชเวลา 50 นาที แลวตรวจใหคะแนน 
   2. ดําเนินการทดลอง โดยการแนะนําช้ีแจงใหนักเรียนทราบถึงการเรียน คือ เรียนเนื้อหากอน แลว
ใหนักเรียนทําชุดฝกทักษะการอานคํา ซ่ึงกําหนดเวลาในการสอนเนื้อหาชุดละ 20 นาที และทําชุดฝกทักษะการอานคํา 
30 นาที วันละ 1 ชุด จากชุดที ่1 ถึงชุดที ่6 เม่ือทําชุดฝกทักษะการอานคําเสร็จแลวใหตรวจคําตอบจากเฉลย 
   3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบหลังเรียน (Pre-test) กับนักเรียนที่เปน
กลุมตัวอยางหลังจากการทดลองส้ินสุด โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน 
   4. นําผลการทดสอบไปวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย 
 การจัดกระทาํขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
   1. วิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานคํา ตามเกณฑ 80/80 โดยใชสถิติคาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละ 
   2. วิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถทางการอานคํา ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนการใช
ชุดฝกทักษะการอานคํา โดยใชสถิติทดสอบคา t-test 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คํานวณ คารอยละ คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
  2. สถิติที่ใชคํานวณหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดแก ดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความยากงาย 
คาอํานาจจําแนก 
  3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝก E1/E2 
  4. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน t-test 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ชุดฝกทักษะการอานคํา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน มีประสิทธิภาพ 86.22/85.14 แสดงวา
ชุดฝกการอานคํามีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการอานคํา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะ
การอานคํา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานคํา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน พบประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย 
ดังนี ้
  1. ชุดฝกการอานคําของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน มีประสิทธิภาพ 86.22/85.14 ซ่ึงเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ตามสมมติฐานของการศึกษาคนควา การที่นักเรียนไดฝกทักษะการอานคําจากชุดฝกที่
สรางขึ้น โดยฝกทันทีหลังจากที่นักเรียนไดเรียนรูเร่ืองนั้นๆ ฝกซํ้าหลายๆ คร้ัง เนนเฉพาะเร่ืองที่ผิด เปนชุดฝกจากงาย
ไปหายาก คําช้ีแจงไมสลับซับซอนชุดฝกส้ันๆ มีจํานวนไมมากและหลากหลายรูปแบบ ไดเขียนคําอานและออกเสียง
คําอานถาไมเขาใจก็สามารถทบทวนไดและสามารถตรวจสอบการทําแบบฝกดวยตนเอง ทําใหนักเรียนกระตือรือรน
และพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหดีขึ้น มีความเช่ือม่ันและประเมินผลงานของตนเองไดซ่ึงเปนประสบการณตรงที่นักเรียน
จะเรียนรูใหเขาใจจนเกิดทักษะทางภาษาที่คงทนและนําไปใชได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญจันทร  จัดสนาม 
(2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอานและเขียนสะกดคําโดยใชแบบฝก ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนบานขามโพนทัน อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร จํานวน 11 คน ผลการศึกษาพบวา แบบฝกการอานและเขียน
สะกดคํา ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ 83.48/81.65 เชนเดียวกับ จิราภรณ  จิระวิมล (2551: บทคัดยอ) พบวา
การพัฒนาทักษะการอานสะกดคําโดยใชชุดฝกทักษะและวิธีการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียนช้ันประถมปที่ 1 
โรงเรียนเทศบาล 5 จังหวัดยะลา จํานวน 41 คน ผลการวิจัยปรากฏวา ชุดฝกทักษะการอานสะกดคําที่ผูวิจัยสรางขึ้น
มีประสิทธิภาพ 80/80 เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ต้ังไว 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการอานคําของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ที่เรียนโดยใชชุดฝก
ทักษะการอานคํา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เปนไปตามสมมติฐานของการศึกษา
คนควา เม่ือนักเรียนไดรับการฝกทักษะการอานคําจากชุดฝกอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ที่เปนการพัฒนาประสบการณ
ตรงของนักเรียนใหแกตนเองเนื่องจากนักเรียนมีความสามารถดานภาษาแตกตางกัน การนําชุดฝกทักษะมาใชจึงเปน
การชวยใหนักเรียนมีความสามารถดานภาษาที่แตกตางกันประสบความสําเร็จในการเรียนย่ิงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ
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
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 41 คน ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 
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 กลาวไดวา ชุดฝกการอานคําเปนเคร่ืองมือที่สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนเพื่อพัฒนา
ตนเองใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จากการสังเกตนักเรียนกลุมตัวอยาง จะเห็นไดวานักเรียนมีความสามารถ
แตกตางกัน นักเรียนคอนขางเกงจะทําชุดฝกเสร็จกอนเวลาที่กําหนด ขณะที่นักเรียนออนจะทําชุดฝกเสร็จชากวา 
ดังนั้น ครูตองควบคุมเวลาใหเปนไปตามที่กําหนด และพัฒนานักเรียนออนโดยจัดกลุมเพื่อนสอนเพื่อน เพื่อเปนการ
เสริมแรงและใหกําลังใจแกนักเรียน ประกอบกับชุดฝกมีรูปแบบอยางหลากหลายจึงเปนส่ิงเราที่กระตุนใหนักเรียน
กระตือรือรนที่จะฝกทันทีเม่ือเรียนเร่ืองนั้นแลว รวมทั้งการฝกหัดทําแบบฝกหลายๆ คร้ังและประเมินผลไดดวยตนเอง 
จึงเปนประสบการณตรงที่สรางความเช่ือม่ันใหนักเรียนที่จะนําไปสูการเรียนรูที่กอใหเกิดทักษะทางภาษาไทยใหดีขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. ชุดฝกเปนเคร่ืองมือที่สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นทุกระดับช้ันและทุกเนื้อหา ซ่ึงจะเปนการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะของนักเรียน 
  2. การเลือกลักษณะและประเภทของชุดฝก ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา วุฒิภาวะ 
วัย เพศ และความแตกตางระหวางบุคคล รวมทั้งความสนใจของนักเรียนดวย 
  3. การฝกแตละคร้ังครูผูสอนตองควบคุมเวลาใหเปนไปตามกําหนด ควรใชเวลาส้ันๆ แจงผล
ความกาวหนาใหนักเรียนทราบทันทีที่ฝกเสร็จ และควรปรับปรุงชุดฝกใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรเลือกคําในหนังสือรายวิชาภาษาไทยหรือรายวิชาอื่นที่นักเรียนมักอานผิดนํามาสรางชุดฝก 
  2. ควรศึกษาเปรียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานคําโดยใชชุดฝกกับการสอนวิธีอื่นเพื่อจะไดนวัตกรรมที่
หลากหลายและเปนการพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
  3. ควรศึกษาเก่ียวกับการใชชุดฝกการอานคําในระดับช้ันอื่นๆ 
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NBUE064: ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองจอก อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
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/อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพทั่วไปของผู้ปกครองนักเรียน ได้แก่ อายุและระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 201 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจาก
ตารางเครจซีและมอร์แกน และสุ่มด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนแบบประมาณค่า 5 ระดับ 
ดังนี้ ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 1 คะแนน ระดับความพึงพอใจน้อย 2 คะแนน ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 
คะแนน ระดับความพึงพอใจมาก 4 คะแนน ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 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) ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ าแนกตามอายุ 
และระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: 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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 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 ของนักเรียนมีความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตที่แสดงออกมา
ในลักษณะต่างๆ เช่น ปัญหาทางอารมณ์ มีอาการซึมเศร้า ท้อแท้ และหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตาย  (กรม
สุขภาพจิต. 2552: 20-24) 
 ซึ่งทางโรงเรียนบ้านหนองจอก ได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจากพบปัญหาที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ไม่สร้างสรรค์ในสังคม มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท าให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ เช่น ส่ือลามก เกมส์ ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น เข้าถึงส่ิงเสพติดได้ง่าย ขาด
หลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจไม่เห็นความส าคัญของหลักศาสนา ค่านิยมความเป็นไทย ความสัมพันธ์ในครอบครัว ไม่
เข้มแข็ง  
 นอกจากนี้นักเรียนยังมีพฤติกรรมที่เส่ียงต่อการเกิดปัญหาทางสังคม เช่น ติดการพนัน นิยมเส่ียงโชค ไม่
ชอบมาโรงเรียน หนีเรียน ท าร้ายรังแกกัน ติดโทรศัพท์ หมกมุ่นกับส่ือที่ไม่สร้างสรรค์ นิยมบริโภคอาหารกรุบกรอบ 
อาหารท่ีไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เครียด ซึมเศร้า มองโลกในแง่ร้าย ไม่สนใจปัญหาสังคม และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนลดลง ส่วนเด็กยากจนโรงเรียนมีการแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนทุกปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองจอก ตามกระบวนการการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียน การส่งเสริม
นักเรียน การช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหา และการส่งต่อนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจมากน้อยใน
ระดับใด และผลการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่าจะเป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนาการด าเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีมาตรฐานสู่การปฏิบัติได้ดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนองจอก อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนบ้านหนองจอก อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
จ าแนกตามสถานภาพท่ัวไปของผู้ปกครองนักเรียน ได้แก่ อายุ และระดับการศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนอง
จอก อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วย เหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองจอก อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง จ าแนกตามอายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน 

สถานภาพของผู้ปกครอง ได้แก่ 
1.  อาย ุ
2.  ระดับการศึกษา 

 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน มี 5 ด้าน ดังนี้ 
1.  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2.  การคัดกรองนักเรียน 
3.  การส่งเสริมนักเรียน 
4.  การป้องกันและการแก้ไขปัญหา 
5.  การส่งต่อนักเรียน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอน มีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและ
เครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ กระบวนการและขั้นตอนของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียน การ
ส่งเสริมนักเรียน การช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหา และการส่งต่อนักเรียน  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. 2552: 17) 
  1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน ที่จะช่วยให้
ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น  
  2. ด้านการคัดกรองนักเรียน หมายถึง การพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน เพื่อการจัดกลุ่ม
นักเรียนได้ 4 กลุ่ม คือ  
   กลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้ว 
อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา 
   กลุ่มเส่ียง คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเส่ียงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่ง
โรงเรียนต้องให้การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี 
   กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนท่ีจัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน 
ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน 
   กลุ่มพิเศษ คือ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะ แสดงออกซึ่งความสามารถ
อันโดดเด่น   
  3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน หมายถึง การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุนให้
นักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่มเส่ียง/มีปัญหา กลุ่มความสามารถพิเศษ ให้มีคุณภาพมากขึ้น 
ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
  4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมายถึง การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น และการจัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  
  5. ด้านการส่งต่อนักเรียน หมายถึง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหา
ของนักเรียนในแต่ละกรณ ีการส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบ 1. การส่งต่อภายใน 2. การส่งต่อภายนอก  
 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง หมายถึง ความรู้สึกชอบ หรือพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจอก ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 
 ผู้ปกครอง หมายถึง บุคคลที่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจอก อาศัยอยู่ด้วยเป็นประจ า 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนอง
จอก อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1  ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 420 
คน 
  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านหนองจอก อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 201 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นจากทุกชั้นเรียน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จากตารางของเครจซีและมอร์แกน 
(Krejcie; & Morgan. 1970: 607-610) 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ปกครอง จ าแนกตามอายุ และระดับ
การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจอก จ านวน 30 ข้อ ได้แก่ 
    1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จ านวน  6  ข้อ 
    2. ด้านการคัดกรองนักเรียน  จ านวน  5  ข้อ 
    3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน จ านวน  6  ข้อ 
    4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา จ านวน  6  ข้อ 
    5. ด้านการส่งต่อนักเรียนนักเรียน จ านวน  7  ข้อ 
   แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็น 5 ระดับ ตามแนวความคิด
ของ ลิเคอร์ท (Likert) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
  ลักษณะแบบสอบถามที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีเกณฑ์การวัด 
ดังนี ้
   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. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาวางโครงสร้างแบบสอบถามโดยก าหนดขอบเขตเนื้อหาให้
ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของการวิจัย และตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
  3. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยมีข้อค าถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
  4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามทฤษฎีความ
เป็นปรนัย ส านวนการใช้ภาษาและค าชี้แจง เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข 
  5. หาคุณภาพของเครื่องมือเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ค่า
ดัชนีสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 
  6. น าผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective Congruence: IOC)  
  7. ปรับปรุงเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ น ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .80 ขึ้นไป 
  8. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่พัฒนา แก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้ปกครองนักเรียน 
ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 30 คน  
  9. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (-Coefficient) ของครอนบาซ (Cronbach. 1990) ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามตอนที่ 2 ได้เท่ากับ .976  
  10. จัดพิมพ์เครื่องมือเพื่อน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
  2. ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจอก ตามการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นจากทุกชั้นเรียน รวม 201 คน 
  3. ผู้วิจัยขอรับแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
  4. รวบรวมแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่ละชุดแล้วน าไปลงรหัส 
  5. ประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีการจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อ
ประมวลผลข้อมูลทางสถิติส าหรับงานวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตอน มีดังนี้ 
   1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ 
และระดับการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง 
   2. แบบสอบถามตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองจอก อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) และการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติ (t-test) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
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สรุปผลการวิจัย 
 
ตาราง 1 คะแนนเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงาน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจอก  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 

 

ความพึงพอใจทีม่ีการด าเนินงานระบบ 
การดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 

(n = 201) 

 . S.D. ระดับความพงึพอใจ 

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

3.83 
3.81 
3.84 
3.89 
3.79 

.61 

.73 

.66 

.67 

.74 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉล่ีย 3.83 .63 มาก 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 3 อันดับ จากมากไปหาน้อย อันดับ
แรก ได้แก่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา อันดับ 2 ด้านการส่งเสริมนักเรียน และอันดับ 3 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองมีต่อการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองจอก  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ าแนกตามอายุ 
 

ด้าน 

ต่ ากว่า 30 ปี 
(n = 201) 

ตั้งแต ่30 ปี ขึ้นไป 
(n = 201) t-test Sig. 

 . S.D.  . S.D. 

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

3.92 
3.81 
3.83 
3.87 
3.77 

.56 

.75 

.71 

.69 

.80 

3.79 
3.80 
3.84 
3.90 
3.80 

.62 

.73 

.65 

.67 

.73 

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

.203 

.946 

.960 

.800 

.807 
เฉล่ีย 3.84 .70 3.82 .68 .379 .743 
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(n=201) 

 จากตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ าแนกตาม
อายุ พบว่าไม่แตกต่างกัน  
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานระบบการ ดูแลช่วยเห ลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ด้าน 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

 

      S.D. 

ตั้งแต่ปริญญา
ตร ีขึ้นไป 

 

       S.D. 

t-test Sig. 

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

3.90     .58 
3.81     .71 
3.88     .68 
3.94     .65 
3.82     .74 

3.77     .62 
3.80     .75 
3.81     .65 
3.86     .69 
3.77     .75 

1.459 
.024 
.720 
.840 
.445 

.146 

.981 

.472 

.402 

.657 
เฉล่ีย 3.87    .67 3.80    .69 .697 .531 

 
 จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน  
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากมี
ประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
  1. จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการด าเนินงานตามระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียนรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน โดย
มีการประสานความร่วมมือกับบุคคลท่ีเกีย่วข้องทั้งครู ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมมือประสานงานกัน ท า
ให้สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่างทั่วถึงและตรงประเด็นปัญหา กล่าวคือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบแรกของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา โดยที่ครูที่ปรึกษาจะออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน และใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) เป็นเครื่องมือรวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมอื่นๆ ในห้องเรียน การ
สัมภาษณ์ เพราะนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทุกๆ ด้านไม่ว่าด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา 
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ดังนั้น สภาพปัญหาต่างๆ จึงไม่เหมือนกันพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกจึงเป็น 2 ด้าน คือ ด้านที่เป็นบวกหรือที่
เรียกว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์และด้านที่เป็นลบหรือที่เรียกว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การรู้จักข้อมูลพื้นฐาน
นักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว ท าให้ครูที่ปรึกษาเข้าถึงปัญหาได้ใกล้ชิด
มากขึ้น การด าเนินการขั้นต่อไปก็ท าให้สะดวกขึ้นและผิดพลาดน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ จันทรัสม์ รัตน์จรูญชัย (2550: 
113) ได้ท าการรายงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีประชา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พบว่า ครูเกิดความตระหนัก ให้ความสนใจอย่างจริงจัง และมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการด าเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมทุกกิจกรรม ทั้งนี้ ครูได้มีส่วนในการ
ส่งเสริมในส่วนที่ดีของนักเรียน การป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้นหรือลุกลาม โดยเฉพาะเด็กกลุ่ม เส่ียงหรือมีปัญหา
สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น และครูที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีข้อมูลและรู้จักนักเรียนเป็น
อย่างดี จะสามารถแก้ไขปัญหานักเรียนในเบื้องต้นได้ ทั้งนี้อาจเป็นปัจจัยที่ส าคัญก่อให้เกิดความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
  2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้าน
หนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามอายุ และ
ระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษา มีความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี มี
การประสานงานกับผู้ปกครอง จึงท าให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ สุรทิน พะลายานนท์ (2550) ได้ท าการศึกษาค้นคว้า
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนของโรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน และการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนของโรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ ท่ีมีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
บ้านหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวมแต่ละด้านอยู่ในระดบัมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจด้านการป้องกนัและแก้ไขมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
การคัดกรองนักเรียน และด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นอันดับสุดท้าย ดังนั้น โรงเรียนควรที่จะปรับปรุงใน
แต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในทุกๆ ด้าน 
  2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต้องได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและผู้ปกครองและต้องร่วมมือกัน
อย่างจริงจัง โดยผู้บริหารอาจมีการศึกษาสภาพความรู้ ความสามารถ และความพร้อมของบุคคลในชุมชน เพื่อขอ
ความร่วมมือเป็นคณะกรรมการด าเนินงานและแจ้งให้บุคคลนั้นได้รับทราบด้วย และควรมีการประชาสัมพันธ์และ
เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ของครูที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เพื่อหา
แนวทางและพัฒนาระบบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2. ควรศึกษารูปแบบที่เหมาะสมต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
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NBUE065: คุณลักษณะของผูบริหารท่ีพึงประสงคตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษา
ขัน้พื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 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  
ระดับการศึกษา และประสบการณการสอน  กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง 
จํานวน 140 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย เคร่ืองมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
มีคาความเช่ือม่ัน 0.74 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาท ี(t-test) 
 ผลการวิจัย พบวา 1) คุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อยูในระดับมากทุกดาน  
เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานคุณธรรม ดานบุคลิกภาพ ดานความสามารถในการบริหาร ดาน
ภาวะผูนํา และดานวิชาการ 2) ครูที่มีเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณการสอน ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
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 5-
scale 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 
 ปจจุบันเปนยุคแหงการเปล่ียนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน จากการเปล่ียนแปลงทําใหสงผลกระทบในดาน
ตางๆ เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางย่ิงในการจัดการศึกษา
และการบริหารสถานศึกษาเพราะจากการขยายตัวของการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น ทําใหผูเรียนมี
โอกาสในการเลือกสถานศึกษาในการศึกษาตอมากขึ้น ทําใหผูบริหารตองปรับแผนกลยุทธตางๆ ในการดําเนินการบริหาร
สถานศึกษาใหมีคุณภาพและบรรลุเปาหมายได ผูบริหารจะตองเปนผูวิสัยทัศนกวางไกลมองเห็นอนาคตของสถานศึกษา
เปนสําคัญ การที่พัฒนาสถานศึกษาใหเจริญกาวหนาไดนั้น ตองเร่ิมตนที่การพัฒนาผูบริหารใหเปนคนที่มีศักยภาพ
เพียบพรอมไปดวยความรู คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงผูบริหารเปนบุคคลที่สามารถทําใหเกิดการพัฒนาสูเปาหมายได ในการ
บริหารงานนั้นผูบริหารการศึกษาตองทําหนาที่ผูบริหาร หัวหนาและผูนําในการรวมพลังทั้งหลายเพื่อทําใหสถานศึกษา
บรรลุวัตถุประสงค (ศิริวรรณ  เสรีรัตน. 2541: 10) ซ่ึงเปนกระบวนการบริหารจัดการที่จะใหมีการปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีความรูความสามารถ มีทักษะดาน
ตางๆ และมีความเปนผูนําในการบริหารสถานศึกษาประสานงานกิจกรรมตางๆ ทั้งครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชน 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาไปสูเปาหมายที่ กําหนด จําเปนที่ผูบริหารตองมีคุณลักษณะของการเปนนักพัฒนาที่ มี
ประสิทธิภาพ ควรแกการยอมรับและยกยองของผูรวมงาน ความเจริญกาวหนาหรือถอยหลังของสถานศึกษานั้น
ยอมขึ้นอยูกับผูบริหารหรือผูนําเปนสําคัญ โดยเฉพาะผูบริหารตองแสดงพฤติกรรมที่เปนตนแบบในการทํางานที่จะให
ครูทุกคนปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคตามความคิดเห็นที่เหมาะสมของ
ครูผูสอน เปนบุคคลที่สําคัญในการดําเนินงานบริหารตางๆ ในสถานศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมายโดยอาศัยความรวมมือ
จากบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาเพราะเพียงผูบริหารผูเดียวไมสามารถดําเนินงานทุกอยางใหบรรลุจุดมุงหมายได 
 ดังนั้น การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและ
ครูผูสอนซ่ึงเปนบุคคลที่ทํางานรวมกับผูบริหารอยางใกลชิดจึงมีความจําเปนอยางย่ิง และในฐานะที่ผูวิจัยเปนครู
โรงเรียนในอําเภอขลุง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของครูผูสอน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ใน 5 ดาน คือ 
1) ดานวิสัยทัศน 2) ดานคุณธรรม 3) ดานความเปนผูนํา 4) ดานมนุษยสัมพันธ 5) ดานความรูความสามารถทางการ
บริหาร เพื่อจะเปนแนวทางในการปรับปรุงตนเองและเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
ซ่ึงจะนําโรงเรียนประถมศึกษาใหประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษา โดยดําเนินการบริหารเพื่อบริการใหนักเรียนและ
ผูปกครองมีความพึงพอใจ รวมทั้งบริหารจัดการใหบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญกําลังใจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ทํางานอยางเต็มความสามารถและมีความสุขในการทํางานตลอดไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค ตามความคิดเห็นของครูผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค ตามความคิดเห็นของครูผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอําเภอขลุง หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา
และขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาล ในอําเภอขลุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
ประกอบดวย 25 โรงเรียน 
 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการและรองอํานวยการหรือผูที่รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 ครูผูสอนในสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ดานการสอนวิชาตางๆ ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในอําเภอขลุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกดาน ความรูสึกตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดเปนความรูสึกเช่ือถือที่ไมอยูบน
ความแนนอนหรือความจริง 
 คุณลักษณะของผูบริหารทีพึ่งประสงค หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหารที่แสดงออกอยางเหมาะสม
กับหนาที่ของผูบริหารที่รับผิดชอบ ซ่ึงประกอบดวยดวยคุณลักษณะ 5 ดาน คือ ดานวิสัยทัศน ดานคุณธรรม ดาน
ความเปนผูนํา ดานมนุษยสัมพันธ ดานความรูความสามารถทางการบริหาร 
  1. ดานภาวะผูนํา หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถในการสรางความศรัทธาตอผูอื่น หรือเปน
บุคคลที่รับบทบาทเปนผูบริหารประสานประโยชนในกลุมเสมือนเปนสัญลักษณของกลุม มีอิทธิพลและอํานาจ
สามารถบังคับบัญชาบุคคลในกลุมใหเกิดความรวมแรงรวมใจปฏิบัติงานขององคการอยางมีประสิทธิภาพ จนบรรลุ
ตามเปาหมายที่กําหนดและทําใหองคประสบความกาวหนา 
  2. ดานวิชาการ หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการซ่ึงเก่ียวของกับการ
จัดหลักสูตรการเรียนการสอน การปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหารตองมีความรูทางวิชา 
ความรูทั่วไป ความรูทางวิชาชีพ หม่ันติดตามความเคล่ือนไหวทางการศึกษา เนื่องจากวิชาการและเทคนิคในการทํางาน
เปล่ียนแปลงและกาวหนาอยูเสมอ สามารถใหคําแนะนําแกบุคลากรได มีการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อใหครูแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นรวมกันและผูบริหารตองทํางานรวมกับครูและประสานใหบุคลากรทุกคนรวมกันทํางานเปนอยางดี เพื่อให
เกิดความคลองตัวในการบริหารงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
  3. ดานคุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติที่เปนความดีและความถูกตองซ่ึงมีอยูในจิตใจของคน ซ่ึงพรอม
ที่จะกระทําพฤติกรรมตางๆ อันเปนประโยชนแกตนเองและผูอื่น ดวยความซ่ือสัตยสุจริต สามารถเปนแบบอยางที่ดี
ของครูและผูรวมงาน ผูปกครอง ชุมชน และสังคม 
  4. ดานบุคลิกภาพ หมายถึง การบุคลิกภาพที่อยูทั้งภายในและภายนอก เชน การแตงตัวไดภูมิฐาน 
ถูกกาลเทศะ การวางตัวที่เหมาะสมกับบุคคลในกลุมตางๆ สรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลในองคการ เพื่อ
กอใหเกิดความรูสึกดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เปนผูฟงที่ดี และเปนผูมีบุคลิกภาพดี 
  5. คุณลักษณะดานความรูความสามารถทางการบริหาร หมายถึง คุณลักษณะดานความสามารถ
ในการบริหารงาน หรือลักษณะประจําตัวสําหรับผูบริหาร ซ่ึงจะตองใชความรู 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จํานวน 219 คน 
  กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้ ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จํานวน 140 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ 
เครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ดวยวิธีการสุมอยางงาย 
 การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ในการวิจัย เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงค 
ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

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

สถานภาพของครู ไดแก 
1. เพศ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. ระดับการศึกษา 
2.1 ต้ังแตปริญญาตรีลงมา 
2.2 สูงกวาปริญญาตรี 

3. ประสบการณในการสอนของครู 
3.1 ตํ่ากวา 10 ป 
3.2 ต้ังแต 10 ป ขึ้นไป 
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จันทบุรี เขต 2 แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
   ตอนที ่1 เปนขอมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) มีขอคําถาม 3 ขอ เปนคําถามเก่ียวกับเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณในการสอนของ
ครูผูสอน 
   ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  
  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จากเอกสาร 
วารสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
   2. ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการสรางแบบสอบถามจากตําราเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
   3. สรางแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล และคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตาม
ความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 2 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค 
   4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาภาควิทยานิพนธ เพื่อขอคําแนะนําและ
ตรวจสอบความชัดเจนทางภาษา และความถูกตองตรงตามเนื้อหา แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 
   5. นําแบบสอบถามที่ไดจากอาจารยที่ปรึกษาเสนอใหผูเช่ียวชาญ 5 คน ตรวจสอบความชัดเจน
ทางภาษา และความถูกตองตรงตามเนื้อหา ใชคาดัชนีสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.60-1 
   6. นําแบบสอบถามที่ไดทําการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่ไมใช
กลุมตัวอยาง ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จํานวน 30 คน และนําขอมูลหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสูตร
การหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coeffcient) ของครอนบาค ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.74 
   7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง 
 การเกบ็รวบรวมขอมูล 
  1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ไปถึงผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในอําเภอขลุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง 
  2. ขอรับแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถาม โดยสงไปทั้งหมด 140 ฉบับ และไดรับกลับมา 
140 ฉบับ ตรวจความสมบูรณ และดําเนินการตามขั้นตอนการศึกษาตอไป 
 การจัดกระทาํขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  การวิจัยคร้ังนี้ ผูดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 
   ตอนที ่1 วิเคราะหขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยางตามตัวแปรที่ศึกษาโดยใชคํานวณคาความถ่ี 
รอยละ 
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   ตอนที ่2 คํานวณหาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคุณลักษณะของผูบริหารที ่
พึงประสงคตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และเทียบคาเฉล่ียกับเกณฑประเมินคาโดยใชเกณฑสมบูรณ (Absolute Criteria) ของ 
วัน  เดชพิชัย (2535: 531-532) ดังนี้ 
    คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับมากที่สุด 
    คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับมาก 
    คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับปานกลาง 
    คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับนอย 
    คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับนอยที่สุด 
   ตอนที ่3 เปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของครูผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา และประสบการณในการสอน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษาขั้น
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 ต้ังแตปริญญาตรีลงมา จํานวน 90 คน 
คิดเปนรอยละ 64.29 และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 35.71 มีประสบการณใน
การสอนตํ่ากวา 10 ป มีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 67.86 และมีประสบการณในการสอนต้ังแต 10 ป ขึ้นไป มีจํานวน 
45 คน คิดเปนรอยละ 32.14 
  2. ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของครูผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.64) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 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. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของครูผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ 
ระดับการศึกษา และประสบการณการสอน 
   ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของครูผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ 
พบวา ครูหญิง ( X = 4.49, S.D. = 0.64) สูงกวาครูชาย ( X = 4.47, S.D. = 0.62) แตคาเฉล่ียไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ 
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   ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความตองการของครูผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามระดับ
การศึกษา พบวา ครูซ่ึงมีการศึกษาต้ังแตปริญญาตรีลงมา ( X = 4.48, S.D. = 0.64) สูงกวาครูซ่ึงมีการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี ( X = 4.47, S.D. = 0.64) แตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของครูผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตาม
ประสบการณในการสอน พบวา ครูมีประสบการณต้ังแต 10 ป ขึ้นไป ( X = 4.49, S.D. = 0.63) สูงกวาครูซ่ึงมี
ประสบการณตํ่ากวา 10 ป ( X = 4.46, S.D. = 0.64) แตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีประเด็นสําคัญจากการคนพบ
ที่สมควรนํามาอภิปราย ดังนี ้
 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษาขั้น
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 ในเร่ืองการมีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีความขยันหม่ันเพียร
และอดทนตอการปฏิบัติหนาที่การงาน มีเมตตาและจริงใจตอเพื่อนรวมงาน รูจักใหอภัย ไมมีจิตใจอาฆาตพยาบาท 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนียนารถ  ล้ิมสุทธิวันภูมิ (2554) ที่ทําการศึกษาเร่ือง คุณลักษณะพึงประสงคของครู
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีตอคุณลักษณะพึงประสงคของครู 5 
ดาน คือ ดานวิชาการ ดานทักษะและเทคนิคการสอน ดานการวัดประเมินผล ดานบุคลิกภาพและความเปนผูนํา และ
ดานคุณธรรมของครู พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก คือ ดานคุณธรรม ดานบุคลิกและความเปนผูนํา ดานวิชาการ ดาน
การวัดและประเมินผล และดานทักษะเทคนิคการสอน ซ่ึงมีคาเฉล่ียสูงกวา 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) แตคาเฉล่ียไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการทํางานรวมกันในโรงเรียน ครูทุกลวนมีความความคิดเห็นที่ตองการผูบริหาร
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สถานศึกษาที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษานั้นมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอ
ความสําเร็จของสถานศึกษา ผูบริหารที่มีความสามารถ การดําเนินงานทุกคร้ังก็จะบรรลุเปาหมายและมีขอผิดพลาด
หรือโอกาสเกิดความผิดพลาดไดนอย สอดคลองกับงานวิจัยของ สุดาวรรณ  เต็มเปยม (2553) ที่ศึกษาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 จําแนกตาม
เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และขนาดโรงเรียน พบวา ทุกดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ทรงพล  ถนอมวงษ (2550) ที่วิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารตามความคิดเห็นของครู
และเจาหนาที่วิทยาลัยสารพัดชางจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการ
ทํางาน พบวา จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางานแตกตางกัน แตจําแนกตามเพศ พบวา ไม
แตกตางกัน 
 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความตองการของครูผูสอนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา 
พบวา ครูซ่ึงมีการศึกษาต้ังแตปริญญาตรีลงมา ( X = 4.48, S.D. = 0.64) สูงกวาครูซ่ึงมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
( X = 4.47, S.D. = 0.64) แตคาเฉล่ียไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารนั้น
จะตองใชศาสตรและศิลปในการบริหารเพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุจุดมุงหมาย ซ่ึงเปนหนาที่ของ
ผูบริหารสถานศึกษาที่จะดําเนินการตามบทบาทและหนาที่เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว เพื่อใหสถานศึกษามี
คุณภาพ โดยใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนกับการศึกษามากที่สุด ผูเรียนเกิดการพัฒนาดานความรูความสามารถ 
ทักษะ ทัศนคติ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําสามารถบริหารสถานศึกษาไปสู
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค สอดคลองกับงานวิจัยของ คณกร  ตนวิบูลยศักด์ิ (2550) ที่วิจัยคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูบริหารสถานศึกษาเขตตรวจราชการที่ 3 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1) คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารสถานศึกษาเขตตรวจราชการที ่3 โดยรวมและรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 2) คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารสถานศึกษาเขตตรวจราชการที่ 3 ความคิดเห็นของผูบริหารชายและหญิง จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 
สถานที่ที่ปฏิบัติงาน ตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน 
 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณใน
การสอน พบวา ครูมีประสบการณต้ังแต 10 ป ขึ้นไป ( X = 4.49, S.D. = 0.63) สูงกวาครูซ่ึงมีประสบการณตํ่ากวา 
10 ป ( X = 4.46, S.D. = 0.64) แตคาเฉล่ียไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ 
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศนในการบริหารการศึกษาใหทันสมัย
กับการเปล่ียนแปลง มีภาวะผูนํา มีมนุษยสัมพันธเปนที่ยอมรับของผูเก่ียวของ และมีความเปนประชาธิปไตย เพื่อ
นําไปสูการปฏิรูปการเรียนรูใหผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถ บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางแทจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนันทา  พวงทอง (2551) ที่ศึกษา เร่ือง คุณลักษณะที่
พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในทรรศนะของครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษา
พบวา ครูที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ขนาดของสถานศึกษาที่ตางกัน มีทรรศนะเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการนาํผลการวิจัยไปใช 
  จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีความปรารถนาที่จะนําเสนอผลการวิจัยในคร้ังนี้ตอผูบริหารสถานศึกษาวา 
ควรพิจารณาและเห็นชอบในการนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาที่พึงประสงค ดังตอไปนี ้
   1. ดานภาวะผูนํา ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาความสามารถของตนเองในการวางแผนงาน 
การมอบหมายงาน และการใชคนใหเหมาะสมกับงาน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาที่และ
ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน 
   2. ดานวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมพัฒนาวิชาการ
เพื่อพัฒนาตนเอง และเพิ่มศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูใหบรรลุจุดมุงหมายตามความตองการ 
   3. ดานคุณธรรม ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนแบบอยางที่ดีในการมีความซ่ือสัตยตอหนาที่การงาน
และหนวยงาน เพราะการเปนผูบริหารที่ดีนอกจากมีความเช่ียวชาญแลว ยังตองมีความซ่ือสัตยเปนส่ิงสําคัญที่สุด จึงจะ
ทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและอยูรวมกันอยางสงบสุข 
   4. ดานบุคลิกภาพ ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความหนักแนน รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เปน
ผูฟงที่ดี และเปนผูมีบุคลิกภาพดี ซ่ึงจะสงดีผลตอการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
   5. ดานความสามารถในการบริหาร ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญในการใชเหตุผล
เพื่อแกไขปญหาตางๆ ซ่ึงเปนประโยชนตอหนวยงาน มีความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และมี
ความกระตือรือรนที่จะทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญทีจ่ะนําพาใหสถานศึกษามีความเจริญกาวหนา 
เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรวิจัยคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีผลตอประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา 
  2. ควรวิจัยปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 
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NBUE066: การมีสวนรวมของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวดัตราด 
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 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการ
บริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประชากร
และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูปกครองของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนอง-
คันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตามรางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie; & 
Morgan. 1970: 608-609) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 52 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ แลวนําผลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อที่จะ
วิเคราะหคาสถิติ (Statistics) ซ่ึงไดแก การหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย ( Χ ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 
4.12, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม ( 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) 
และการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนอง-
คันทรง 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 มีการเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว เนื่องมาจากความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี 
ที่สงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ที่สงผลตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาในทุกๆ ดาน
นั้น จึงจําเปนที่จะตองเตรียมทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพที่รองรับการพัฒนาประเทศ การศึกษาเปนหัวใจสําคัญ
ของการพัฒนาคน ซ่ึงเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาของสังคม ใหไดรับการพัฒนาไปสูคุณภาพตามเปาหมายและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถดําเนินและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มุงใหการศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาคนและสังคม 
กลาวคือ คนไทยในอนาคตตองมองกวาง มองไกล ใฝดี มีคุณธรรม รูเทาทันการเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม  
มีวิจารญาณที่ดีมีคุณภาพเขาสูความเปนมาตรฐานสากล (รุงรัชดาพร  เวหะชาติ. 2551: 39) 
 จากชีวิตสังคมไทยที่เปล่ียนไป ธุรกิจทางการศึกษา การเปดศูนยรับเล้ียงเด็กจึงเกิดขึ้นมาก บางแหงขอ
อนุญาตถูกตอง บางแหงไมไดทํา โดยอางเปนเพียงการรับฝากเล้ียงเทานั้น ซ่ึงการดูแลควบคุมคุณภาพจึงยังเปนไป
แบบไมทั่วถึง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนสถานที่ดูแลและใหการศึกษาแก
เด็ก มีการขออนุญาตจัดต้ังถูกตองฐานะเทียบเทาสถานศึกษา มีทั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดต้ังเอง และเปนของสวนราชการตางๆ ที่ถายโอนภารกิจมา ใหอยูในความดูแลรับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน. 2548) โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดใหหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไววาเปนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีอายุต้ังแตแรกเกิดถึง 5 ขวบ ซ่ึงเปนหลักการ
ที่ตองคํานึงถึงการพัฒนาการเด็กเปนองครวม เพื่อโอกาสในการพัฒนาเด็กทุกดานตามลําดับขั้นตอนของการ
พัฒนาการอยางสมดุลและเต็มศักยภาพ และใหสอดคลองกับวิถีชีวิตสังคม วัฒนธรรม ตามความเปนอยูจริงของเด็ก 
โดยมีผูใหญในชุมชนเปนผูเช่ือมโยงองคความรูตางๆ ใหแกเด็ก ทั้งยังเปดโอกาสใหแกเด็กไดพัฒนาการอยางเปนองค
รวมโดยผานการเลน ซ่ึงเปนพัฒนาการตามธรรมชาติ ของเด็ก และผานกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัยโดยมีผูใหญเปน
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แบบแผนที่ดีในการเรียนรู การจัดประสบการณตางๆ และจะตองไดรับการประสานความรวมมือจากครอบครัว ชุมชน 
และสถานศึกษา (กรมการปกครอง. 2545) 
 เนื่องจากการศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนอง
คันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตอการมีสวนรวมของผูปกครองในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พบวา ในปการศึกษา 2558 ผูปกครอง
มีสถิติการมีสวนรวมในกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราดคอนขางนอยคิดเปนรอยละ 87.78 ปการศึกษา 2559 ผูปกครองมีสถิติการมีสวนรวมในกิจกรรมของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราดคอนขางนอยคิดเปนรอยละ 
85.83 ซ่ึงจะเห็นแนวโนมการมีสวนรวมของผูปกครองลดลงคิดเปนรอยละ 1.95 
 จากความสําคัญกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญเก่ียวกับการใหผูปกครองเขามามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงการจัดกระบวนการเรียนรู ยังตองมีการปรับปรุงแกไข สงเสริม และ
พัฒนาใหมีการปฏิรูปอยางเต็มที่ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริการจัดการ จึงศึกษาทําวิจัยเร่ือง การมีสวนรวม
ของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมือง
ตราด จังหวัดตราด จึงตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากผูปกครอง ชุมชน ครูภูมิปญญาทองถ่ิน และบุคคลที่
เก่ียวของเปนสําคัญ โดยสถานศึกษาตองใหความสะดวกและใหการบริการแกผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานอื่นๆ  
ที่มีสวนเก่ียวของหรือมีหนาที่กํากับ ดูแล และประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกๆ ดาน ตามความตองการอยาง
เหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหการบริหารงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูปกครองของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในปการศึกษา 2559 จํานวน 60 คน (ขอมูลจาก
แผนการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง ป พ.ศ. 2559) 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ ผูปกครองของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
หนองคันทรง  อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตามรางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie; 
& Morgan. 1970: 608-609) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 52 คน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังวัตถุประสงค ไวดังนี ้
  1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
  2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
 
 
 
 
 

1972



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด นํามาเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย แสดงดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหาร การดําเนินกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราดในดานบริหารงานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล 
และดานการบริหารงานทั่วไป ใหมีประสิทธิภาพ 
 การมีสวนรวม หมายถึง การมีสวนรวมของผูปกครองในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหารตอ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ทั้ง 4 ดาน คือ ดาน
บริหารงานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานทั่วไป 
 ดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร หมายถึง การมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สนับสนุนพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินอยางเหมาะสม เสนอความคิดเห็นใน
การจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา สนับสนุนพัฒนา
ส่ือเทคโนโลยี ส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสม สําหรับเด็กอยางเหมาะสมเพียงพอ สงเสริม และพัฒนาแหลงเรียนรูใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและการศึกษานอกสถานที่ เปนวิทยากรพิเศษใหความรูในดานตางๆ แกนักเรียนและผูดูแลเด็ก  
มีสวนรวมในการประเมินพัฒนาการของเด็กรวมกับครูผูดูแลเด็ก ชวยเหลือดูแลแกไขปญหาดานการเรียนการสอน
อยางเปนระบบ พัฒนาระบบประกันคุณภาพอยางเปนระบบ สนับสนุนงานดานโภชนาการอาหารอยางเหมาะสม 

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

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

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

1973



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

 ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม หมายถึง การมีสวนรวมในการจัดพื้นที่สําหรับรับประทานอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ  ชวยเหลือแกไขปญหาดานการเรียนการสอนจัดหองพยาบาลสําหรับเด็ก มีการแยกเปนสัดสวน 
จัดสรางหองไวทําความสะอาดตัวเด็ก ลางหนา แปรงฟน บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนการสอน มีความเหมาะสมและ
ปลอดภัย 
 ดานบุคลากร หมายถึง การดําเนินงานในการพัฒนาบุคลากรมีความรูในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่เปนการสงเสริมพัฒนาการเด็ก และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมตามวิชาชีพครู ซ่ึงถือเปนภารกิจ
ของงานบริหารบุคคล สวนรวมในการพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สงเสริมและสนับสนุนบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ สนับสนุนใน
การสรางขวัญกําลังใหบุคลากร 
 ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน หมายถึง การมีสวนรวมในการใหชุมชนมีเขามามีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประสานงาน อํานวยความสะดวก ประชาสัมพันธ การดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในรูปแบบของการจัดทําเอกสารคูมือ แผนพับ การเย่ียม บานเด็ก การประชุมผูปกครอง จัดกิจกรรม
เก่ียวกับการแสดงความคิดเห็นดานการมีสวนรวมของชุมชน ระดมทรัพยากรในชุมชน หนวยงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดอบรมใหความรูแกชุมชน โดยเฉพาะผูปกครอง ในการเขามาสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูมีคุณวุฒิดานวิชาการ เขามาติดตามประเมินผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ประชาชนเขามามีสวนรวม ในการจัดทําแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 ผูปกครอง หมายถึง บิดา มารดาหรือผูอุปการะของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
หนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่ดูแลและใหการศึกษาเด็กอายุระหวาง 3-5 ป มีฐานะเทียบเทา
สถานศึกษา คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูปกครองของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในปการศึกษา 2559 จํานวน 60 คน (ขอมูลจาก
แผนการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง ป พ.ศ. 2559) 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูปกครองของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
หนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตามตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie; & 
Morgan. 1970: 608-609) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 52 คน 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง 
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
ผูปกครอง ผูปกครอง 

ผูปกครองนักเรียนที่มีบุตรหลานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 60 52 
รวม 60 52 
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 การสรางเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  การสรางและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี ้
   1. ศึกษารูปแบบและวิธีการสรางเคร่ืองมือจากตํารา เอกสารวารสาร และงานวิจัยตางๆ ที่
เก่ียวของกับการมีสวนรวมและจัดการศึกษา เพื่อนํามาสรางเคร่ืองมือ 
   2. กําหนดวัตถุประสงคของแบบสอบถาม 
   3. สรางเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามการมี
สวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด จํานวน 1 ฉบับ  
    โดยแบบสอบถามเปนเร่ืองเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยแตละฉบับมีทั้งหมด 2 
ตอน ดังนี้ 
     ตอนที ่1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศอายุ รายได ระดับ
การศึกษา 
     ตอนที ่2 ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จําแนกออกเปน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ 
ดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม ดานบุคลากร และดานการมีสวนรวมของชุมชน มี 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย ถึงนอยที่สุด 
   4. นํารางแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวใหอาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจ วิจารณ แกไข 
เสนอแนะ ปรับปรุง เพื่อความเหมาะสมและความถูกตองของแบบสอบถาม 
   5. หาคุณภาพของเคร่ืองมือเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) จากผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน โดยนําเคร่ืองมือที่สรางขึ้นไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 
แกไข ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 
   6. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงทดลองใชเคร่ืองมือ (Try-out) กับกลุมที่ไมไดถูกสุมเปนกลุม
ประชากรกับผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง จํานวน 30 คน แลว
วิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามที่เปนมาตราประเมินคา (Rating Scale) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α -Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach. 1990: 202-204) คาความเช่ือม่ันเทากับ 0.91 
  7. จัดพิมพแบบสอบถามเพื่อนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ผานการทดลองใชและปรับปรุงแกไข
แลวไปเก็บขอมูลตอไป 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลโดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
เพื่อทําหนังสือขอความอนุเคราะห นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
   2. ดําเนินการเก็บขอมูลโดยสงแบบสอบถามผูปกครองนักเรียน จํานวน 52 คน 
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  3. รวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณแลวดําเนินการวิเคราะหตามขั้นตอนของการ
วิจัย 
 การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
   ตอนที ่1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ีและ
คารอยละ (Percentage) 
   ตอนที ่2 การมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ใชสถิติการหาคา
รอยละ (Percentage) หาคาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉล่ียที่มีชวงคะแนนในแตละ ดังนี้ 
    คาเฉล่ีย  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 
 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
  1. การวิจัยคร้ังนี้ไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
   1.1 คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
   1.2 คาเฉล่ีย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   1.3 คาความตรง (IOC) และคาความเช่ือม่ัน (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 และเม่ือพิจารณา
รายดาน พบวา 
  1. ดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร ในภาพรวมการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหาร
จัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราดอยูในระดับมาก 
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( Χ = 4.21, S.D. = 0.83) และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ทาน
มีสวนรวมในการสนับสนุนงานดานโภชนาการอาหารอยางเหมาะสม ( Χ = 4.44, S.D. = 0.80) และขอที่มีคาเฉล่ีย
นอยที่สุด คือ ทานมีสวนรวมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอยางเปนระบบ ( Χ = 3.77, S.D. = 0.47) 
   2. ดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมในภาพรวมการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหาร
จัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราดอยูในระดับมาก 
( Χ = 4.93, S.D. = 0.64) และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ทาน
มีสวนรวมในการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนการสอน มีความเหมาะสมและปลอดภัย ( Χ = 4.65, S.D. = 0.48) 
และขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ทานมีสวนรวมในการชวยเหลือแกไขปญหาดานการจัดหองพยาบาลสําหรับเด็ก  
มีการแยกเปนสัดสวน ( Χ = 3.7, S.D. = 0.47) 
   3. ดานบุคลากร ในภาพรวมการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราดอยูในระดับมาก ( Χ = 3.96, S.D.  
= 0.73) และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ทานมีสวนรวมในการ
พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( Χ = 4.10, S.D. = 0.82) และขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด 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) และเม่ือพิจารณา
รายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ทานมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรในชุมชน 
หนวยงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( Χ = 4.19, S.D. = 0.74) และขอที่มีคาเฉล่ียนอย
ที่สุด คือ ทานมีสวนรวมในการประสานงาน อํานวยความสะดวก ประชาสัมพันธ การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในรูปแบบของการจัดทําเอกสารคูมือ แผนพับ การเย่ียม บานเด็ก การประชุมผูปกครอง ( Χ = 3.85, S.D. = 
0.64) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราดที่มีสถานภาพตางกัน 
  เพศ พบวา ผูปกครองที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่แตกตางกัน โดยผูปกครองที่เปนเพศ
ชาย มีสวนรวมสูงกวาผูปกครองที่เปนเพศหญิง 
  อายุ พบวา ผูปกครองที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่แตกตางกัน โดยผูปกครองที่มีอายุ
ตํ่ากวา 40 ป มีสวนรวมสูงกวาผูปกครองที่อายุ 41 ป ขึ้นไป 
  รายได พบวา ผูปกครองที่มีรายไดตางกัน มีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราดที่แตกตางกัน โดยผูปกครองที่
รายไดตํ่ากวา 10,000 บาท มีสวนรวมสูงกวาผูครองที่มีรายได 10,001 บาท ขึ้นไป 
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  ระดับการศึกษา พบวา ผูปกครองที่มีระดับศึกษาตางกัน มีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหาร
จัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราดที่แตกตางกัน 
โดยผูปกครองที่จบการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญามีสวนรวมสูงกวาผูปกครองที่จบสูงกวาปริญญาตรี 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง การมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด ผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. การมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา 
   1.1 ดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร ในภาพรวมการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการ
บริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด อยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้ง
ในการเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และ
สถิติปญญา ใหการสนับสนุนพัฒนาส่ือเทคโนโลยี ส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเพียงพอ สงเสริมและพัฒนา
แหลงเรียนรูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและการศึกษานอกสถานที่ เปนวิทยากรพิเศษใหความรูในดานตางๆ ประเมิน
พัฒนาการของเด็กกับครู/ผูดูแลเด็ก ใหการชวยเหลือดูแลแกไขปญหาดานการเรียนการสอนอยางเปนระบบ พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพและสนับสนุนดานโภชนาการอาหารอยางเหมาะสม สอดคลองกับงานวิจับของ มงคล  อินทรโชค 
(2552) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ผลการวิจัยพบวา การบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตามคุณลักษณะ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุมกัน และ เง่ือนไข
คุณธรรม เง่ือนไขความรู บริหารงาน 4 ดานคือ การบริหารวิชาการ การบริหาร งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
การบริหารทั่วไป พบวาความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอ ระดับความสําเร็จอยูในระดับมากทุกดาน 
   1.2 ดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม ในภาพรวมการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการ
บริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราดอยูใน
ระดับมาก ทั้งเนื่องจากผูปกครองมีสวนรวมในการจัดพื้นที่สําหรับรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษะ ชวยเหลือแกไข
ปญหาดานการเรียนการสอน จัดหองพยาบาลสําหรับเด็ก จัดสรางหองไวทําความสะอาดตัวเด็ก ลางหนา แปรงฟน 
จัดบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนที่มีความปลอดภัย รวมดูแลความปลอดภัยภายนอก-ในอาคารของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และมีสวนรวมในการชวยบํารุงรักษาและซอมแซมอาคารเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ประกาย  ภูขมัง (2554) การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นตอการมีสวนรวมบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงาน 4 งาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณารายดาน เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย คือ ดานการบริหารงานบุคคล ดานวิชาการดานบริหารทั่วไป และดานงบประมาณ ตามลําดับ 
   1.3 ดานบุคลากร ในภาพรวมการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด อยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
ผูปกครองมีสวนรวมในการพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการศูนยเด็กเล็ก มีสวนรวมในการประเมินการปฏิบัติงานของ
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บุคคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สงเสริมและสนับสนุนบุคลากร เพิ่มพูนความรูความสามารถ มีสวนรวมในการ
สงเสริมวินัยครู ใหการชวยเหลือสนับสนุนในการสรางขวัญกําลังใหบุคลากร และมีสวนรวมในการประเมิลผลงานของ
ครู สอดคลองกับงานวิจัยของ สมพงษ  เตชรัตนวรกุล (2551) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางศักยภาพผูนํากับ
ประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงช้ันที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก สวนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 
   1.4 ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน ในภาพรวมการมีสวนรวมของผูปกครองที่มี
ตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  
อยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผูปกครองมีสวนรวมในการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ประสานงาน อํานวยความสะดวก ประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีสวนรวมจัดกิจกรรม
เก่ียวกับการแสดงความคิดเห็นมีสวนรวมในการระดมทุนในชุมชน หนวยงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในการจัด
อบรมใหความรูแกชุมชน อีกทั้งจัดทําแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมเก่ียวกับ
การบํารุงรักษาสภาพแวดลอม สอดคลองกลับงานวิจัยของ สุริยา  ชินแสง (2553) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพ
และปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถายโอน ไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผลการวิจัยพบวา สภาพ
ของการดําเนินงานการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถายโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยรวมและ
องคประกอบรายดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉล่ีย เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการบริหาร
ทั่วไป ดานการบริหารบุคคล ดานการบริหารวิชาการ และดานการบริหารงบประมาณ 
  2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูปกครองที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมตอการบริหารจัดการในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรงแตกตางกัน โดยผูปกครองที่เปนเพศชาย มีสวนรวมสูงกวา
ผูปกครองที่เปนเพศหญิง ผูปกครองที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคันทรงแตกตางกัน โดยผูปกครองที่อายุตํ่ากวา 40 ป มีสวนรวมสูงกวาผูปกครองที่อายุ 41 ป 
ขึ้นไป ผูปกครองที่มีรายไดตางกัน มีสวนรวมตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
หนองคันทรงแตกตางกัน โดยผูปกครองที่รายไดตํ่ากวา 10,000 บาท มีสวนรวมสูงกวาผูครองที่มีรายได 10,001 บาท 
ขึ้นไป และผูปกครองที่มีระดับศึกษาตางกัน มีการมีสวนรวมตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคันทรงแตกตางกัน โดยผูปกครองที่จบการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี มีสวนรวมสูงกวา
ผูปกครองที่จบสูงกวาปริญญาตรี ทั้งนี้เนื่องจาก ผูปกครองที่สถานภาพสวนบุคคลตางกัน อาจจะมีความรูเก่ียวกับ
สวนรวมแตกตางกันไป ดังนั้น จึงมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด ที่แตกตางกัน ตามที่ความรู ความสามารถของตนเอง ซ่ึงความ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ กนกวรรณ  บุญปลูก (2550) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง
นักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
ผูปกครองนักเรียน โรงเรียนรัตนา ธิเบศร อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 5 ดาน 
และ 2) เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวม จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพของผูปกครอง 
พบวา ผูปกครองเพศชายมีสวนรวมในดานงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสูงกวาผูปกครองเพศหญิง 
ผูปกครอง ที่มีระดับการศึกษาไมสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายมีสวนรวมในดานงานบุคลากร สูงกวาผูปกครองที่มี
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ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทาและผูปกครองที่มีอาชีพอื่นๆ มีสวนรวมในงานบุคลากรสูงกวาผูปกครองที่มี
อาชีพพนักงานบริษัท/หาง 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี ้
  1. ควรเปดโอกาสและสนับสนุนใหผูปกครองเขามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น โดยการคัดเลือกตัวแทนผูปกครองที่มีความรูความสามารถในดานวิชาการ 
  2. ควรเปดโอกาสและสนับสนุน ใหผูปกครองในการจัดสรางหองไวทําความสะอาดตัวเด็ก ลางหนา 
แปรงฟนมากย่ิงขึ้น เพื่อใหเด็กมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี 
  3. ควรเปดโอกาสและสนับสนุนใหผูปกครองทานมีสวนรวมในการพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
  4. ควรเปดโอกาส และสนับสนุนใหผูปกครองเขามีสวนรวมในการจัดอบรมใหความรูแกชุมชน 
โดยเฉพาะผูปกครอง ในการเขามาสนับสนุนการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กและมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรม
เก่ียวกับการบํารุงรักษาสภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็ก 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการทาํวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง กับบทบาทหนาที่ของผูปกครองที่มีสวนเก่ียวของกับศูนยเด็กเล็ก เชน 
ผูปกครองที่เปนครูผูสอน/ผูดูแลเด็ก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูใหญบาน และประธานชุมชน 
  2. ในการศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ เพื่อใหขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับ
การมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง 
อําเภอเมืองตราด ในการใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาการมีสวนรวมของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในอนาคต 
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NBUE067: ศึกษาการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป  

อ าเภอเกาะช้าง 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 อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครู
โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 
จ านวน 40 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป จ านวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating-Scale) 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .911 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ผลการศึกษา พบว่า 1) การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อ าเภอเกาะ
ช้าง จังหวัดตราด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคช-
ทวีป อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน พบว่า ครูที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีทรรศนะต่อการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน 
  
ค าส าคัญ: 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. 
 
ความเปน็มาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นปัจจัยที่เสริมสร้างให้คนมีการพัฒนาความรู้ แต่จากสภาพการจัดการศึกษาที่มีความ
แตกต่างกัน นักเรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้นั้นจะต้องเชื่อฟังโดยไม่มีข้อโต้แย้ง เมื่อสภาพสังคมมีการเปล่ียนแปลง 
มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น ประชากรมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว สภาพการจัดการศึกษามี
ระบบมากขึ้น มีครูอาจารย์ที่มีความรู้ในแต่ละสาขาวิชามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ มีการพัฒนาหลักสูตรตลอด ทั้ง
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีอย่างหลากหลาย ส่ือการสอนมีผลต่อการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการจัดระบบการบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (ปรีชา สุคนธมาน . 2545: 2) ใน
สถานการณ์ที่โลกเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบการจัดการศึกษาของไทยต้องปรับตัวให้ทันการเปล่ียนแปลง ทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการเรียนรู้และปฏิรูประบบการ
บริหาร พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดรูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาขึน้ใหม่ เพื่อน าไปสู่ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม มีการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาไปให้หน่วยงานระดับปฏิบัติ โดยราชการบริหารส่วนกลางจะท าหน้าที่เพียงก าหนดนโยบาย การ
วางแผน การจัดสรร งบประมาณ การก าหนดและประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเป็นประการส าคัญ ส่วนการ
บริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปจะมีการกระจายอ านาจไปให้
โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 23) 
 งานวิชาการเป็นงานที่มีความส าคัญหลักในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษาที่ท าให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี
ความส าคัญในการด าเนินงานด้านวิชาการเพื่อให้ประสบผลส าเร็จ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องท าความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ในการวางแผนงานวิชาการ ควบคุม ก ากับนิเทศ ให้ความช่วยเหลือครูผู้สอน จัดหาอุปกรณ์ส่ือต่างๆ รวมทั้งส่ิง
อ านวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้การด าเนินงานวิชาการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากผู้บริหารแล้ว ครูก็เป็นบุคคล
ส าคัญที่ท าให้งานวิชาการของสถานศึกษาพัฒนาไปในทางที่ดี และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจท าการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูวัดวัชคามคชทวีป 
อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน เป็น
การพัฒนาบุคลากรและครูในโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ สามารถบริหารงาน
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อ าเภอเกาะช้าง 
จังหวัดตราด 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อ าเภอเกาะ
ช้าง จังหวัดตราด 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อ าเภอเกาะช้าง 
จังหวัดตราด ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
 
   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป หมายถึง ความคิดเห็นของ
ครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 
  1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับความเป็นระบบของการจัดเก็บ
ข้อมูลวิชาการ ความสะดวกในการน าข้อมูลวิชาการมาใช้ ความชัดเจนของระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
วิชาการท่ีจัดท าขึ้นใช้ในโรงเรียน ความเพียงพอของคู่มือครูและคู่มือนักเรียน ระบบการเผยแพร่ข้อมูล ระเบียบ และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
  2. ด้านการบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการรายงานผลการจัดระบบงานวิชาการ การ
จัดท าแผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการของโรงเรียนให้ชุมชนได้รับทราบ จัด
กลุ่มการเรียนค านึงถึงความพร้อมของอาคาร สถานท่ี บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ การด าเนินการประเมินและปรับปรุง
การจัดกลุ่มการเรียน ความชัดเจนของตารางสอนรวม ตารางสอนรายบุคคลและตารางการใช้ห้อง น านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานวิชาการของฝ่ายวิชาการ และจัดท าข้อมูลสถิติและการประเมินผลการสอนของฝ่าย
วิชาการ 
  3. ด้านการจัดการเรียนการสอน  หมายถึง การส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้และทักษะเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก ่
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศกึษา  
4. ประสบการณ์ในการสอน  

 

การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครู
โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อ าเภอเกาะช้าง 
จังหวัดตราด ได้แก่ 
1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ 
2. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
4. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
5. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
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กิจกรรมการเรียนการสอน จัดครูเข้าสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา เป็นไปตามความรู้ความสามารถ ให้
ครูมีส่วนร่วมในการจัดตารางสอน  
  4. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ หมายถึง การส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนการ
สอนแบบต่างๆ การส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ จัดให้มีการสอนซ่อมเสริม
นักเรียนท่ีบกพร่องหรือมีปัญหาทางการเรียน การใช้กระบวนการเรียนการสอนของครูที่เปิดโอกาสให้นักเรียนคิด ท า 
แก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดตารางสอนซ่อมเสริมตามโครงสร้างของหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม การจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนได้หลากหลายตามความต้องการของนักเรียน   
  5. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน หมายถึง จัดอบรมครูให้เข้าถึงกระบวนการวัดและ
ประเมินผล จัดให้ครู-อาจารย์ในโรงเรียนได้ประชุม สัมมนาร่วมกัน มีการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่
สอดคล้องกับลักษณะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติและวิธีการวัดผลและ
ประเมินผล ส่งเสริมให้ครูใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา และวัดผลและ
ประเมินผล แจ้งให้นักเรียนทราบ อย่างสม่ าเสมอ  
 ครู หมายถึง ครูท าหน้าที่สอนในโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 

 
วิธีด าเนนิการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ศึกษาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อ าเภอเกาะช้าง จังหวัด
ตราด จ านวน 40 คน  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 
ตามตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608-609) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 36 คน 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยศึกษา
จากแนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ซึ่งเป็นข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของครู  
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัช
คามคชทวีป อ าเภอเกาะช้าง จังหวดัตราด ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน ลักษณะ
ของแบบสอบถามตอนนี้เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ศึกษาทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะ
ของครู จากเอกสาร วารสาร ต ารา  
   2. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสอบถามจากต าราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   3. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ 
   4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอค าแนะน าและ
ตรวจสอบความชัดเจนทางภาษา และความถูกต้องตรงตามเนื้อหา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
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   5. น าแบบสอบถามที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความชัดเจน
ทางภาษา และความถูกต้องตรงตามเนื้อหา ใช้ค่าดัชนีสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.80-1.00 
   6. น าแบบสอบถามที่ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน าข้อมูลหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coeffcient) ของครอนบาค (1990) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 
   7. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามไปท่ีกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด าเนินการตามล าดับ 
ดังนี ้
  1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อ านวยการสถานศกึษา โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อ
ขอความร่วมมือจากครูในการตอบแบบสอบถาม 
  2. ผู้วิจัยด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตัวของผู้วิจัยเอง 
  3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วน าไปวิเคราะห์และแปลผลต่อไป 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมลู 
  1. น าแบบสอบถามสมบูรณ์มาลงรหัสให้คะแนนตามน้ าหนักคะแนนแต่ละข้อ และบันทึกข้อมูลลงใน
คอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
  2. น าผลการค านวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามความวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป ซึ่งเป็นข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของครู  
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูในโรงเรียนวัดวัช
คามคชทวีป อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ใน 5 ด้าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดย
ก าหนดเกณฑ์ 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) ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
  2. การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า t-test, F test 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้านี้ สรุปสาระส าคัญของผลการศึกษา ดังนี้ 
  การศึกษาการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อ าเภอเกาะช้าง 
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 อ าเภอเกาะช้าง จังหวัด
ตราด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงอันดับค่าเฉล่ีย
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
อันดับจากค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ( =3.37, S.D.= 0.55) และ
ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน ( =3.26, S.D.= 0.42) เมื่อพิจารณารายด้าน ปรากฏผลดังนี้ 
   1.1 ด้านการวางแผนงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.62, S.D.= 0.55) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 อันดับ คือ ระบบการเผยแพร่ข้อมูลระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ( =3.83, S.D.= 0.80) ความเพียงพอของคู่มือครูและคู่มือ
นักเรียน ( =3.82, S.D.= 0.73) และการติดตามประเมินผลการจัดท าแผนงานวิชาการ ( =3.75, S.D.= 0.79) 
   1.2 ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.60, S.D.= 0.73) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มีเพียงข้อเดียวที่อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 
3 อันดับ ได้แก่ มีการรายงานผลการจัดระบบงานวิชาการ ( =3.68, S.D.= 0.79) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ผลงานวิชาการของโรงเรียนให้ชุมชนได้รับทราบ ( =3.68, S.D.= 0.94) และจัดกลุ่มการเรียนค านึงถึงความพร้อม
ของอาคาร สถานท่ี 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 เรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 
อันดับ คือ จัดครูเข้าสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาเป็นไปตามความรู้ความสามารถ ( =3.68, S.D.= 
0.85) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค านึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ ( =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
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 อันดับ คือ ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนการสอนแบบต่างๆ ( =3.52, S.D.= 0.79) การ
ส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ ( =3.48, S.D.= 0.73) และจัดให้มีการสอนซ่อม
เสริมนักเรียนท่ีบกพร่องหรือมีปัญหาทางการเรียน ( =3.32, S.D.= 0.85) 
   1.5 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.26, S.D.= 
0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลางทุกข้อ เรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 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 อ าเภอ
เกาะช้าง จังหวัดตราด จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน ดังนี้ 
   การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อ าเภอเกาะช้าง จังหวัด
ตราด จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน พบว่า ครูที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์ในการสอน มีทรรศนะต่อการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อ าเภอเกาะช้าง 
จังหวัดตราด ผู้วิจัยพบประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายตามความมุ่งหมายของการวิจัย กรอบแนวคิด และ
สมมติฐานของการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1. การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อ าเภอเกาะช้าง จังหวัด
ตราด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีปเป็นโรงเรียนที่อยู่ในช่วงแห่งการพัฒนา 
ความส าคัญของการพัฒนาจึงมุ่งประเด็นในบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่นอกเหนือจากงานวิชาการ 
ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นความส าคัญของการบริหารงานวิชาการในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
เกรียงไกร ปริธรรมมัง (2551) ได้ศึกษา ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา จังหวัด
สระแก้ว ตามทรรศนะของนักเรียน พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ 3 ด้าน เรียงอันดับคะแนน
เฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการจัดการ
เรียนการสอน  
   1.1 ด้านการวางแผนงานวิชาการ พบว่า ทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป ต่อการ
บริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทางโรงเรียนมีการจัดท าระบบการเผยแพร่ข้อมูลที่
ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน มีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติด้านงานวิชาการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึง เป็นจุดเด่นที่ท าให้การบริหารงานวิชาการ ด้านการวางแผนงานเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชัยศิริ  อาศัยสุข (2547) ได้ศึกษา ความสามารถในการบริหารงานวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาของผู้บริหาร โรงเรียน
ดาราสมุทร จังหวัดชลบุรี พบว่า ความสามารถในการบริหารงานวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียน
ดาราสมุทร จังหวัดชลบุรี ตามความคิดเห็นของครูชาย ครูหญิง ครูท่ีมีประสบการณ์มากและประสบการณ์น้อย อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระบบการเผยแพร่ข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทราบ ความเพียงพอของคู่มือครูและคู่มือนักเรียน การติดตามประเมินผลการจัดท าแผนงานวิชาการ ท าให้
ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารอยู่ในระดับมาก 
   1.2 ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า ทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป ต่อการ
บริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทางโรงเรียนมีการศึกษาวิเคราะห์สาระส าคัญของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าให้การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาเกิดความสอดคล้องกับสภาพจริง
ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2547) 
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ได้ศึกษา ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว พบว่า ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากเรียงอันดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 อันดับ 
ได้แก่ ศึกษาวิเคราะห์สาระส าคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จัดท าโครงการสร้าง
หลักสูตรและสาระต่างๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และก าหนดสัดส่วน
การเรียน วิธีการเรียน ในการเรียนกลุ่มสาระต่างๆ 
   1.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ทรรศนะครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป ต่อการบริหารงาน
วิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดบุคลากร เพื่อท าการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
ความสามารถและความถนัดของครูผู้สอน โดยค านึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ทรรศนะต่อการบริหารงานวิชาการด้านนี้อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ บุญเกิด (2548) ได้
ศึกษา ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ประสิทธิผลของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก  
   1.4 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ พบว่า ทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคช
ทวีป ต่อการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการพัฒนาบุคลากรในส่วนของ
การส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการเรียนการสอนยังค่อนข้างน้อย และการจัดกิจกรรมเสริม
การเรียนการสอนได้ยังไม่หลากหลายตามความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริง และควรส่งเสริมให้มีกระบวนการ
เรียนการสอนแบบต่างๆ ให้ครูใช้ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ   
เกรียงไกร  ปริธรรมมัง (2551) ได้ศึกษา ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา จังหวัด
สระแก้ว ตามทัศนะของนักเรียน พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา ด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ และ
อยู่ในระดับปานกลาง 7 ข้อ เรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 อันดับ คือ ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนการสอน
แบบต่างๆ การส่งเสริมให้ครู ใช้ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ และจัดให้มีการสอนซ่อมเสริม
นักเรียนท่ีบกพร่องหรือมีปัญหาทางการเรียน 
   1.5 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน พบว่า ทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป  
ต่อการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก เมื่องานวิชาการด าเนินการวัดผลและ
ประเมินผลแล้วยังขาดระบบการแจ้งข้อมูลให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองทราบได้อย่างทั่วถึง ตลอดจน การจัดท า
เอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนอย่างมีระบบของฝ่ายวิชาการเป็นงานที่มีความ
เฉพาะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในบริบทของหลักการวัดและประเมินผลพอสมควร จึงอาจส่งผลให้
ครูบางส่วนไม่เข้าใจผลการวิเคราะห์ท าให้เกิดทรรศนะต่องานวิชาการด้านการวัดและประเมินผลไม่ดีนัก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เกรียงไกร ปริธรรมมัง (2551) ได้ศึกษา ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์
วิทยา จังหวัดสระแก้ว ตามทัศนะของนักเรียน พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์
วิทยา ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลางทุกข้อ เรียงอันดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 อันดับ คือ มีการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง
กับลักษณะกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดอบรมครูให้เข้าถึงกระบวนการวดัและประเมนิผล และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในแนวปฏิบัติและวิธีการวัดผลและประเมินผล 
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  2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อ าเภอ
เกาะช้าง จังหวัดตราด จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน ปรากฏผลดังนี้ 
   การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อ าเภอเกาะช้าง จังหวัด
ตราด จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณใ์นการสอน พบว่า ครูที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการสอน มีทรรศนะต่อการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน เนื่องจากครูผู้สอนให้ความส าคัญของ
งานวิชาการต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา โล่ห์ชัย (2552: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะของหั วหน้างาน
วิชาการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามทัศนะของหัวหน้างานวชิาการสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการของ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามทัศนะของหัวหน้างานวิชาการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษา 
อายุและประสบการณ์ ในการด ารงต าแหน่งหัวหน้างานวิชาการสถานศึกษาต่างกันโดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะทั่วไป 
  1. ควรจัดท าเอกสาร แบบฟอร์ม เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอย่างมีระบบและสะดวกในการ
ใช้งาน 
  2. ควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวจิัย พัฒนาการเรียนการสอน จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน
ได้หลากหลายตามความต้องการของนักเรียน เพื่อการสร้างบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน 
  3. ควรส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้ ทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน ควรมีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายนอกให้มากขึ้น 
  4. ควรมีการบริหารการใช้หลักสูตรอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้คณะครูมี ส่วนร่วมในการจัดท า
สาระหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการประเมินการใช้หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร และสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นของสถานศึกษา 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหารงานวิชาการของครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
เพื่อน าปัจจัยที่ได้มาหาวิธีการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการ  
  2. ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เพื่อให้ทราบปัญหา
ภายในโรงเรียนแต่ละที่ชัดเจน และสามารถน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  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 
 

ธนิตานันท ์ ใจกล้า * 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัด
เทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านส่ือการ
เรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  ได้แก่ พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเปน็แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 44 ข้อ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ คะแนนเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ Effect Size: 
ES (Cohen. 1988: 216-218) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีความต้องการพัฒนางาน
วิชาการอยู่โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามล าดับ 
  2. พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความต้องการพัฒนางานวิชาการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยพนักงานครูเทศบาลที่มีระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรีมีความต้องการพัฒนาวิชาการมากกว่าพนักงานครูเทศบาลที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และ
จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยพนักงานครูเทศบาลที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความต้องการพัฒนาวิชาการมากกว่าพนักงาน
ครูเทศบาลที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานต่ ากว่า 10 ปี 
 

ค าส าคัญ: 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 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษานับเป็นรากฐานท่ีส าคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ในสังคมได้ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนมีโอกาสพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต ตั้งแต่การ
วางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถต่างๆ ที่จะด ารงชีพและ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงและเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ 
ซึ่งรัฐได้ตระหนักในความส าคญัและความจ าเป็นของการศกึษาทุกระดบัและจัดการศกึษาให้อย่างทั่วถึง (อรดี  ดาผา. 
2554: 1) 
 การเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงเป็นยุคแห่งความรู้และเทคโนโลยี สารสนเทศ จึงได้มีการ
แข่งขันกันท้ังในทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองกันอย่างมาก มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความส าคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือบุคลากรให้ทันต่อเหตุการณ์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการศึกษาเป็นปัจจยัส าคญัในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาคนให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ส่งผลเกื้อกูลประโยชน์แก่สังคม
และชาติบ้านเมือง การศึกษาจึงเป็นหัวใจของการพัฒนาทั้งมวลและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องให้ความส าคัญกับ
การจัดการศึกษาและใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมและสืบทอดเจตนารมณ์ การศึกษายังเป็นตัวบ่งชี้ถึง
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ เพราะทั่วโลกจะถือว่า “ประเทศที่มีอัตราการศึกษาของประชากรภายในประเทศ
อยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงนั้น ย่อมถือว่าประชากรในประเทศนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย” (ทิวาพร เพิลล์มันน์. 
2550: 2) 
 ปัจจุบันการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 
ตามมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 7 
ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค 
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และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ 
รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างตอ่เนื่อง จากการประเมินผลการจัดการศึกษา พบว่า การจัดการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายเฉพาะปริมาณเท่านั้น ส่วนด้านคุณภาพของผู้เรียนนั้นจ าเป็นต้องพัฒนาอย่างจริงจัง
ต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้การศึกษามคีวามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของการเปล่ียนแปลง การบริหารงานวิชาการ
เป็นงานหลักของสถานศึกษา มีขอบข่ายกว้างขวาง มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานทุกด้านของสถานศึกษา ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม การท าความเข้าใจเพื่อสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาจึงเป็นความส าคัญ
อันดับแรกของการบริหารงานวิชาการ (ทัศนีย์ วงศ์สมบูรณ์. 2550: 19) 
 การจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีพนักงานครูเป็นทรัพยากรที่ส าคัญอย่างยิ่ง 
และเป็นผู้สร้างรากฐานส าคัญของการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจการปกครอง แต่ในสภาพปัจจุบันโรงเรียน
เทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ พบว่า นักเรียนมีพื้นฐานทางการเรียนต่ าอันเนื่องมาจากสภาพปัญหาครอบครัว 
พื้นฐานการเรียนจากสถาบันเดิม สภาพความพร้อมของนักเรียน ปัญหาขาดแคลนครู อาจารย์บางสาขาวิชาและไม่
เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ท าให้ประสิทธิภาพครูในการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชามีประสิทธิภาพต่ า ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษายังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นด้านอื่นๆ มากกว่าด้าน
การศึกษา (เทศบาลเมืองท่าใหม่. 2558) ซึ่งงานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา เนื่องจากมาตรฐาน
และคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ ซึ่งงานวิชาการจะเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัด
โปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น งานวิชาการจึงถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะ
จุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความต้องการพัฒนางานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล 
สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
และยังจะช่วยให้สามารถหาแนวทางและวิธีการเสริมสร้างให้พนักงานครูเทศบาลมีความต้องการในการปฏิบัติงาน  
ตลอดจนเกิดความสามัคคี มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของโรงเรียนเทศบาล 
สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ดียิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมือง  
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ คือ พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 68 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
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  1. ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
โดยจ าแนกดังนี้ 
   1.1 ระดับการศึกษา 
    1.1.1 ปริญญาตรี 
    1.1.2 สูงกว่าปริญญาตรี 
   1.2 ประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
    1.2.1 ประสบการณ์ต่ ากว่า 10 ปี 
    1.2.2 ประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 
  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการพัฒนางานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมือง
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ใน 4 ด้าน ได้แก่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
   2.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
   2.3 ด้านส่ือการเรียนรู้ 
   2.4 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กรอบและแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาความต้องการพัฒนางานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี ใน 4 ด้าน ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545) คือ 
ในด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ โดยศึกษาความต้องการและเปรียบเทียบความต้องการจ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์
ปฏิบัติงาน เป็นตัวแปรอิสระ 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. พนักงานครูเทศบาลมีความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการในระดับมาก 
 2. พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมคีวามต้องการพัฒนางาน
วิชาการ แตกต่างกัน 
 3. พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานต่างกันมีความต้องการ
พัฒนางานวิชาการ แตกต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามส ารวจรายการ (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 จ านวน 44 ข้อ ได้แก่ 
   1. ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ จ านวน 11 ข้อ 
   2. ด้านการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 ข้อ 
   3. ด้านส่ือการเรียนรู้ จ านวน 12 ข้อ 
   4. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จ านวน 11 ข้อ 
  ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ ดังนี ้
   5 หมายถึง ความต้องการต้องการมากที่สุด 
   4 หมายถึง ความต้องการต้องการมาก 
   3 หมายถึง ความต้องการต้องการปานกลาง 
   2 หมายถึง ความต้องการต้องการน้อย 
   1 หมายถึง ความต้องการต้องการน้อยที่สุด 
  การแปลความหมายของคะแนน พิจารณาจากค่าเฉล่ียของคะแนน โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา 
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 23-24) ดังนี ้
   คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 
   คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ความต้องการอยู่ในระดับมาก 
   คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ความต้องการอยู่ในระดับน้อย 
   คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ความต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
  การสร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี ้
   1. ศึกษาเอกสาร ต ารา ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการการพัฒนางาน
วิชาการ 
   2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเรียบเรียง และสร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมงานวิชาการทั้ง 4 ด้าน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
   1.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อ านวยการ
สถานศึกษาโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1.2 น าแบบสอบถาม จ านวน 68 ฉบับ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ 
ได้แก่ พนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 
   1.3 ผู้วิจัยเป็นผู้รวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาเพื่อจัดท าข้อมูล โดยส่งไป 68ฉบับ และได้
กลับคืนมา 68 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การจัดกระท าข้อมูล ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
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   1.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
   1.2 แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามส ารวจรายการ (Checklist) สอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
เบื้องต้นของผู้ตอบสอบถามน ามาแจกแจงความถี่ ใช้ค่าร้อยละ 
   1.3 แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนางานวิชาการ
ของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ น ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยพิจารณา
ใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลและน าผลการค านวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
สมมติฐานของการวิจัยต่อไป 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยเลือกวิเคราะห์
เฉพาะข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย ดังนี ้
   1. วิเคราะห์ความต้องการพัฒนางานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 

โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 
   2. เปรียบเทียบความต้องการพัฒนางานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมือง
ท่าใหม่ จ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยใช้การทดสอบ (Effect Size: ES) ของโคเฮน 
(Cohen. 1988: 216-218) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการจัดการ
เรียนรู้ ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละด้าน 
พบว่า 
  1.1 ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉล่ียมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การส่งเสริมให้ครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น และการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
  1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรก ได้แก่ การสร้างบรรยากาศให้เอื้อและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ครูมีศักยภาพ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 
  1.3 ด้านส่ือการเรียนรู้ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับ
แรก ได้แก่ การเลือกใช้ส่ือการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผลิตหรือ
ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอน 
  1.4 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉล่ียมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การให้ค าแนะน าของผู้นิเทศเกี่ยวกับการวัดและ
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ประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ การจัดอบรมวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อให้ครูมีทักษะในการสร้างแบบทดสอบ การประเมินการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนางานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษาของพนักงานครูเทศบาลโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยพนักงานครูเทศบาลที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความต้องการพัฒนาวิชาการมากกว่าพนักงานครู
เทศบาลที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และจ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลโดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอยู่ในระดับปานกลาง โดยพนักงานครูเทศบาลประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความต้องการ
พัฒนาวิชาการมากกว่าพนักงานครูเทศบาลที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ประสบการณ์ต่ ากว่า 
10 ปี 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง ความต้องการพัฒนางานดา้นวชิาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี อภิปรายผลได้ ดังนี ้
  1. ความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าหลักสูตรที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นหลักสูตรใหม่และมีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายเป็นเหตุให้พนักงาน
ครูเทศบาลขาดเข้าใจในหลักสูตรจึงเป็นเหตุผลที่ต้องการพัฒนางานวิชาการ สอดคล้องกับ วันชัย  ผลสมบูรณ์ (2548) 
ได้ศึกษาความต้องการพัฒนางานวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว 
เขต 2 พบว่า ความต้องการพัฒนางานวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านหลักสูตร
และการน าหลักสูตรไปใช้ และด้านส่ือการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรดี ดาผา (2554) ที่ศึกษาความต้องการ
พัฒนางานวิชาการของครูในโรงเรียนกลุ่มอ าเภอเกาะจันทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ และด้านส่ือการเรียนรู้ และเมื่อน าด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด
และค่าเฉล่ียต่ าสุดมาอภิปรายผล ดังนี ้
   1.1 ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดบัมาก เรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรก ได้แก่ การสร้างบรรยากาศให้เอื้อและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ครูมีศักยภาพ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรู้ เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้วย
วิธีการต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยครูผู้สอนต้องตรียมการสอนล่วงหน้าและควรจะรู้จักเลือกใช้กิจกรรม
และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์ส่ิงต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงท าให้
พนักงานครูเทศบาล อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จึงมีความต้องการพัฒนางานด้านการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ ปิยนุช  คนฉลาด (2541: 177) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยการกระท าซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนได้กระท าจริง 
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ท าให้เกิดประสบการณ์ตรง ได้สัมผัส ได้ฝึกปฏิบัติท าให้เกิดการเรียนรู้ที่แม่นย า ชัดเจน สามารถส่งผลท าให้เกิดการ
เรียนรู้เรื่องอื่นๆ ตามมาอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพราะ เมื่อนักเรียนได้ลงปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้แล้ว นักเรียนจะเกิดความ
ภาคภูมิใจในความรู้ที่ตนเองได้รับ เกิดแรงกระตุ้นให้ต้องการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องที่ตนเองยังไม่รู้อีกต่อไป นอกจากนี้
ยังสามารถฝึกการประเมนิตนเองจากกกระบวนการเรียนรู้วิธีนี้ดว้ย และสามรถน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเรียนของตนให้ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรดี ดาผา (2554) ที่ศึกษาความต้องการ
พัฒนางานวิชาการของครูในโรงเรียนกลุ่มอ าเภอเกาะจันทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ และด้านส่ือการเรียนรู้ 
   1.2 ด้านส่ือการเรียนรู้ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรก ได้แก่ การเลือกใช้ส่ือการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผลิต
หรือใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ส่ือการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมในหลายรูปแบบท่ีมุ่งประโยชน์ต่อผู้เรียน อีกทั้งยังมีคุณค่าต่อการศึกษา ซึ่งส่ือการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ครูผู้สอนตระหนักถึงความส าคัญของส่ือการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อกิจกรรรมการเรียนรู้ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จึงท าให้พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาล
เมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จึงมีความต้องการพัฒนางานด้านส่ือการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2546ง: 19) ทีก่ล่าวถึงความส าคัญของสื่อการเรียนการสอนไว้ในมาตร 24 วรรค 5 ว่าให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และส่ิงอ านวยความสะดวก 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ และสอดคล้องกับที่ อรดี  ดาผา (2554: 38) กล่าวว่า ส่ือการเรียนการ
สอนเป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิด
ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดท า การเลือกใช้ การประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษาควรค านึงถึง
หลักการส าคัญของส่ือการเรียนรู้ เช่น สอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
การจัดประสบการณ์ ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัยไม่กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มี
การใช้ภาษาที่ถูกต้อง รูปแบบการน าเสนอที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ จันทร์ฌาวา 
แจ่มจ ารัส (2552) ทีศ่ึกษาความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมและ
รายด้าน อยู่ในระดับมาก 
  2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการของพนักงานครูเทศบาลสังกัดเทศบาล
เมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การปฏิบัติงาน อภิปรายผลดังนี ้
   2.1 ความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษาของพนักงานครูเทศบาล โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง แตกต่าง
กัน โดยพนักงานครูเทศบาลที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความต้องการพัฒนางานวิชาการมากกว่าระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนที่ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นจะท าให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีความ
เชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้น กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ สอดคล้องกับ ประทีป โชติคุณเศรษฐ (2544) ที่ศึกษาความ
ต้องการพัฒนาตนเองด้านวิชาการของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตเสรีไทย  
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พบว่า ข้าราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีความต้องการพัฒนาตนเองทางด้าน
วิชาการแตกต่างกัน และงานวิจัยของ ชวลิต  ประทุมเวศ (2544: 105) ทีศ่ึกษาความต้องการและการได้รับการตอบสนอง
ความต้องการความช่วยเหลือทางด้านวิชาการของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตการศึกษา 12 พบว่า 
ครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามี
ความต้องการความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแตกต่างกัน 
   2.2 ความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่  
จังหวัดจันบุรี จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยพนักงานครูเทศบาลที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความต้องการพัฒนางานวิชาการมากกว่า
ประสบการณ์ต่ ากว่า 10 ปี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประสบการณ์มีความส าคัญยิ่งครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยครูที่มีประสบการณ์ผ่านการสอนสามารถน าประสบการณ์มาแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะกับเด็ก น าเทคนิคและวิธีการ
สอนแบบต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทุกด้าน จากครูเป็นศูนย์กลางเป็นเด็กเป็นศนูย์กลาง เป็นต้น ประสบการณ์ใน
การสอนของครู เป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ ทรงศักดิ์  
ฝักทอง (2545) ทีศ่ึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้ปฏิบัติการสอน
ที่มีประสบการณ์ต่ ากว่า 5 ปี ระหว่าง 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นใน
ภาพรวมของทั้งสามกลุ่มประสบการณ์ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการใช้ผลการวิจัย 
  ความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
   1. ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ควรส่งเสริมให้พนักงานครูจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นและ
ควรจัดอบรมประชุม สัมมนา เพื่อท าความเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตร เช่น วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย 
เนื้อหาสาระ และแนวทางการด าเนินการของหลักสูตร 
   2. ด้านการจัดการเรียนรู้ ควรส่งเสริมให้พนักงานครูมีศักยภาพและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรส่งเสริมให้พนักงานครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ควรมีการวางแผนร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหา
ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ และควรส่งเสริมให้พนักงานครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมีปฏิบัติจริงโดย
ใช้แหล่งการเรียนรู ้
   3. ด้านส่ือการเรียนรู้ ควรส่งเสริมให้พนักงานครูมีความรู้ในด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาส่ือ
การเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอน และควรสนับสนุนพนักงานครูทดลองใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการสอน 
   4. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ควรจัดแหล่งค้นคว้าเพื่อให้พนักงานครูได้ศึกษาค้นควา้
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ควรมีการรวบรวมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ฝ่ายวิชาการ
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สร้างไว้เป็นคลังข้อสอบเพื่อให้ทางโรงเรียนน าไปใช้และควรมีการจดับริการยืมข้อสอบมาตรฐาน เพื่อให้พนักงานครูได้
น าไปตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งพัฒนาพนักงานครูให้มีความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพความเป็นจริง 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
  ความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี ผู้วิจัยขอเสนอแนะส าหรับผู้สนใจจะท าการศึกษาวิจัยต่อไป ดังนี ้
   1. ควรศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาล
เมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
   2. ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการ ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงาน และองค์กรของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
   3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรีตามความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาล 
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NBUE069: ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
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 
 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการ
บริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ
การทํางาน ระดับการศึกษา โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  จํานวน 313 คน เคร่ืองมือที่ใช ไดแก แบบสอบถาม ที่มีคาความเช่ือม่ัน ทั้งฉบับ
เทากับ 0.79 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบท ี(t-test)  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน  เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 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
ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและสง
ผลกระทบอยางรุนแรงกวาชวงที่ผานมา ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับ
ชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศ ในทุกขั้นตอนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อยางกวางขวางและ
ตอเนื่อง เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพื่อมุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และ
มีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง” 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 ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่จะนํามาซ่ึงความสําเร็จของการบริหารงาน เพราะเปนผูที่อยูในฐานะที่
จะริเร่ิมกระตุน ชักจูงและช้ีนําใหเกิดการเปล่ียนแปลง เพื่อใหไดมาซ่ึงวัตถุประสงคที่ตองการ ผูบริหารจะเปนผูช้ีแนะ 
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 ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ไดกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาไววา การจัด 
การศึกษาที่มุงจะพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข อยางไรก็ตามการจัดการศึกษาในปจจุบัน
ยังตอบสนองความตองการของสังคมไมไดเทาที่ควร เนื่องจากสภาพสังคมมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อันเปนผลกระทบมาจากกระแสโลกาภิวัตน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ. 2553: 2) การพัฒนาการศึกษาจึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่ตองสรางขวัญและกําลังใจใหแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อใหเกิดความม่ันใจวามีความรูสึกที่ดีตองานและสภาพแวดลอมของงาน ตลอดทั้งมีความรูสึกที่ดี
ตอผูบริหารสถานศึกษา การสรางขวัญและกําลังใจที่ดีใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอาศัยทฤษฎีความ
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
และบุคลากรมีขวัญที่ดีก็จะเกิดความรวมมือในการทํางาน จึงเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองหม่ัน
ตรวจสอบหรือวัดขวัญกําลังใจของครูและบุคลากรอยูเปนระยะ เพื่อจะไดจัดสภาพแวดลอมเก่ียวกับงานและสังคมให
เอื้อตอการเกิดขวัญกําลังใจของครูและบุคลากร อันจะสงผลตอความรวมมือรวมใจในการทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากสภาพดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงทําการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด วามีความพึงพอใจในงานดานใดบาง ซ่ึงผลการวิจัย
คร้ังนี้เปนประโยชนในการแกไขและพัฒนาการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา และเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติงานอยางมีความสุข ทําใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณการทํางาน และระดับการศึกษา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในการบริหารงานทั้ง 4 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหารงานวิชาการ 2) ดานการ
บริหารงานงบประมาณ 3) ดานการบริหารงานบุคลากร และ 4) ดานการบริหารงานทั่วไป 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จํานวน 1,627 คน 
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 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จํานวนทั้งส้ิน 313 คน โดยการใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie; 
& Morgan. 1970) ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) 
 ตัวแปรที่ศกึษา 
  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 
 

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 1. ไดขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 2. ใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ไดสอดคลองกับความตองการของครู 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 32) ไดแก 1) ดานการบริหารงานวิชาการ 
2) ดานการบริหารงบประมาณ 3) ดานการบริหารงานบุคคล และ 4) ดานการบริหารงานทั่วไป ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตราด 4 ดาน ไดแก 
1. ดานการบริหารงานวิชาการ 
2. ดานการบริหารงานงบประมาณ 
3. ดานการบริหารงานบุคคล 
4. ดานการบริหารงานท่ัวไป 

คุณลักษณะสวนบุคคลของครู ประกอบดวย 
1. เพศ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. อายุ 
2.1 นอยกวา 30 ป 
2.2 มากกวา 30 ป ข้ึนไป 

3. ประสบการณการทํางาน 
3.1 ต่ํากวา 10 ป 
3.2 10-20 ป 
3.3 ตั้งแต 20 ป ข้ึนไป 

4. ระดับการศึกษา 
4.1 ปริญญาตรี 
4.2 สูงกวาปริญญาตรี 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางมาเพียงบางสวนเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล ซ่ึงมีจํานวน 313 
คน ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดโดยการใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 
1970) ใชการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) 
 การสรางเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน 
ไดแก 
   ตอนที ่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
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 
  ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือในการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 
   1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทาง
ในการกําหนดกรอบโครงสรางของแบบสอบถาม 
   2. นําขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด แลวนํามามาวิเคราะหเนื้อหา กําหนดกรอบแนวคิดเร่ืองความพึงพอใจ
ของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
   3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ แนะนํา แกไข และปรับปรุง 
   4. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน และหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
ของแบบสอบถาม โดยเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.50 ขึ้นไป นํามาปรับปรุงแกไขสํานวน ภาษาที่ใช 
ตลอดจนเนื้อหาใหสอดคลอง (Internal Consistency) ถูกตองและสมบูรณโดยมีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 
0.80-1 
   5. นําแบบสอบถามที่ผูเช่ียวชาญใหขอเสนอแนะขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 
เพื่อปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหถูกตองเหมาะสม 
   6. นําแบบสอบถามทีพ่ัฒนา แกไขสมบูรณแลวนําไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
   7. นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวไปหาคาความเช่ือม่ันดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach. 
1970: 202) หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) มีคาความเช่ือม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.79 
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   8. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเช่ือม่ัน
ไปใชจริงกับครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
   1. นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  ไปขอความรวมมือจาก
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อแจกแบบสอบถามใหแกครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจของครูที่มีตอการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
   2. ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามดวยตนเอง หลังจากสงแบบสอบถามแลวใช
เวลาเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 3 สัปดาห 
   3. สงแบบสอบถามไปทั้งหมด 313 ฉบับ ไดกลับคืนมา 313 ฉบับ ซ่ึงเปนฉบับสมบูรณทั้งหมด 
คิดเปนรอยละ 100 
 การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ ใชการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
   1. ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี และหา
คารอยละ 
   2. การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยจําแนกจําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณการทํางาน และระดับการศึกษา 
วิเคราะหโดยใชการทดสอบคาที (t-test) 
   3. เกณฑในการแปลความหมายของคาคะแนนเฉล่ียในแตละดาน โดยมีขอบเขตคะแนนเพื่อใช
ในการแปลความหมายของลิเคิรท (Likert. 1967: 74) ดังนี ้
    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 
 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
  1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี ้
   1.1 คาความถ่ี (Frequency) 
   1.2 คารอยละ (Percentage) 
   1.3 คาเฉล่ีย (Mean) 
   1.4 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน 
   -  สถิติทดสอบคาท ี(t-test) 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จํานวน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหาร 
งานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป โดยประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จํานวน 313 คน เคร่ืองมือในการวิจัย
เปนแบบสอบถามมี 2 ตอน ตอนที ่1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของครูที่มีตอการบริหารงาน ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังประชากรดวยตัวเอง จํานวน 313 ฉบับ ไดเก็บคืนมา 313 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 100 การวิเคราะหขอมูล ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ีและคารอยละ ตอนที่ 2 วิเคราะห
โดยใชคาเฉล่ีย ( X )สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาที (t-test) แลวจึงนําผลการวิจัยมาสรุป อภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จํานวน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงาน
บุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดังนี ้
  1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉล่ีย
สูงสุด คือ สงเสริมการสอนซอมเสริมนักเรียนที่เรียนออนหรือมีปญหาดานการเรียน ขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ นิเทศ
และติดตามการเรียนการสอนของครู 
  1.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
คาเฉล่ียสูงสุด คือ การจัดงบประมาณสนับสนุนงานวิชาการมีประสิทธิภาพ ขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ การระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา โดยมีการพัฒนาอยางสมํ่าเสมอ 
  1.3 ดานการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉล่ีย
สูงสุด คือ เจาหนาที่ฝายธุรการสามารถใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับระเบียบตางๆ ตออาจารยได ขอที่มีคาเฉล่ีย
ตํ่าสุด คือ ทานพอใจกับการปฏิบัติงานของฝายธุรการโรงเรียนเพียงใด 
  1.4 ดานการบริหารงานทั่วไป ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉล่ียสูงสุด 
คือ หองปฐมพยาบาลพรอมที่จะใหบริการแกเด็กเพียงใด ขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด 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. ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จํานวน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงาน
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป ในภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหาร
โรงเรียนไดปฏิบัติตามหนาที่ของผูบริหาร ประกอบกับผูบริหารไดมีการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะความเปนผูนํา
ของตนเองจนสามารถนําความรูมาประยุกตใชในการบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ จนเปนที่ยอมรับของบุคลากร
ในโรงเรียน และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีนโยบายใหผูบริหารโรงเรียนทุกแหงได
ปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนโดยยึดหลักการบริหารงานบุคคลหรือหลักความเหมาะสม โดยการ
ใชคนใหเหมาะสมกับงานและความรูความสามารถ ซ่ึงการปฏิบัติเชนนี้ยอมทําใหบุคคลมีความพึงพอใจ และมีขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานใหดีขึ้น และเกิดความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายมีผลทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทร  เพ็ชรพราว (2552: 72) ที่ทําการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยมีผลการวิจัยโดยรวมอยูในระดับมาก และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ประชา  สําโรงลุน (2557) ที่วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนวัดบางพลีใหญในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐใหไดรับการศึกษา คนควา 
พัฒนา มีการเพิ่มพูนความรูและประสบการณในดานการบริหาร และศึกษาในระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้น จึงเปนการ
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังมีการปรับเปล่ียนโครงสราง
สายการบริหารใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ โดยใชหลักการของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาให
สถานศึกษาเปนนิติบุคคล โดยบริหารงาน 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ
บริหารบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ซ่ึงเปนการรวมการบริหารงาน 6 งาน ไดแก งานวิชาการ งานบุคลากร งาน
กิจการนักเรียน งานธุรการการเงิน งานอาคารสถานที่ และงานสัมพันธกับชุมชนมาจัดหมวดหมูใหมใหกระชับและมี
ประสิทธิภาพ โดยเนนการกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล การบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปน
การบริหารงานโดยองคกรคณะบุคคล ทํางานรวมกันเปนทีมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ทําใหเกิดความ      
พึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อยู
ในระดับมากทุกดาน เม่ือพิจารณารายดาน พบดังนี ้
   1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถาน 
ศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียสูงกวาดานอื่นๆ อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาปจจุบันไดรับการ
สนับสนุนในดานการศึกษา คนควา วิจัย ทําใหทราบขอมูลในการพัฒนา นอกจากนี้คุณภาพการพัฒนาการศึกษาจะ
มุงเนนผลผลิตเปนสําคัญ ทําใหผูบริหารจึงตองสงเสริมใหบุคลากรจัดหาการวัดประเมินผลของผูเรียนสอดคลองกับ
การพัฒนาเยาวชนของชาติ ซ่ึงการคนควาแหลงเรียนรู การพัฒนาคุณภาพโดยการประกันคุณภาพการศึกษาการ
รายงานเปนสาเหตุที่ทําใหสถานศึกษาตองเร่ิมเปนกระบวนการพัฒนาในดานวิชาการอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุนทร  เพ็ชรพราว (2552: 72) ที่วิจัยเร่ือง ความ พึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก 
   1.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียอยูในลําดับที่สอง อาจเปนเพราะวาบุคลากรทุกคนรวมกันระดม
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ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การสรรหา การดําเนินงานดานงบประมาณตองเปนไปตามนโยบาย
ภาครัฐ ซ่ึงผูบริหารจึงใหความสําคัญในการบริหารงบประมาณเปนอยางมาก เพื่อใหเกิดความถูกตองตามระเบียบของ
ทางราชการ และเพื่อใชงบประมาณที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด การสงครูเขาอบรมเก่ียวกับงบประมาณ และศึกษา
เร่ืองเก่ียวของ การตรวจสอบภายในเปนกระบวนบริหารงบประมาณสวนหนึ่ง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทร  เพ็ชร
พราว (2552: 72) ที่วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประชา  สําโรงลุน (2557) ที่
วิจัยเร่ือง การศึกษาความพงึพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนวัดบางพลีใหญในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะหลักการบริหารยึด
ความถูกตอง โปรงใส โดยมีคณะกรรมการรับรู ผูปฏิบัติงานใหเปนไปตามคําส่ัง ระเบียบ และกฎหมาย ใหเปนไปตาม
แนวทางเจตนารมณของการจัดการศึกษา โดยมีการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบอยางตอเนื่องดวยดีเสมอมา ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดการบริหารงานงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักงานปฏิรูป
การศึกษา. 2546: 39) กลาววา การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระในการบริหาร
จัดการ มีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และผลงาน ใหมีการจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมทั้งหารายไดจากการบริการมาใชในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน
ทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีตอผูเรียนอยางย่ิง 
   1.3 ดานการบริหารงานทั่วไป ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียอยูในลําดับที่สาม อาจเปนเพราะวา การบริหารทั่วไปเปนภารกิจใหมของ
สถานศึกษาที่รวมดานตางๆ ของสถานศึกษาที่ตองปฏิบัติ ทั้งเปนงานภายใน และงานที่ตองติดตอกับบุคคลและ
หนวยงานภายนอก ไดแก งานอาคารสถานที่ งานกิจการนักเรียน และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
การบริหารทั่วไปของสถานศึกษา สวนใหญจะเนนอาคารสถานที่ใหสะอาด สวยงาม รมร่ืน เปนหลัก ทําให
สถานศึกษาเกิดภาพพจนที่ดี นาอยู นาเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทร เพ็ชรพราว (2552: 72) ที่วิจัยความ
พึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา 
โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประชา  สําโรงลุน (2557) ที่วิจัยความพึงพอใจของครูที่มีตอ
การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนวัดบางพลีใหญในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากใหความสนใจตอส่ิงแวดลอมและเคร่ืองมือเคร่ืองใช 
   1.4 ดานการบริหารงานบุคคล  ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียอยูในลําดับที่ส่ี อาจเปนเพราะ ในการบริหารงานบุคคลถือวาเปนสวนที่สําคัญที่สุดที่
จะนําพาสถานศึกษากาวไปขางหนา รวมทั้งเปนปจจัยในการบริหารงานทุกๆ ดาน ใหเกิดประสิทธิภาพ โรงเรียนวัดบา
พลีใหญใน เปนสถานศึกษาขนาดใหญ มีบุคลากรมาก ดังนั้น การบริหารบางคร้ังอาจไมเปนที่ถูกใจในหลายเร่ือง เชน 
การพิจารณาความดีความชอบ การมอบหมายงาน ซ่ึงแตละคนก็มีความตองการในความสําเร็จในหนาที่การงาน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทร  เพ็ชรพราว (2552: 72) ที่วิจัยความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ประชา  สําโรงลุน (2557) ที่ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนวัดบางพลี
ใหญใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เนื่องจาก
ใหความสนใจตอส่ิงแวดลอมและเคร่ืองมือเคร่ืองใช 
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  2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณการทํางาน ระดับการศึกษา 
พบวา ครูที่มีเพศ อายุ ประสบการณการทํางาน และระดับการศึกษา แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงาน
โรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนไดรับการพัฒนาดานการ
บริหารอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถบริหารงานใหมีคุณภาพและเขาใจบทบาทหนาที่ที่ตองเปล่ียนไปตามรัฐธรรมนูญ
และการปฏิรูปการศึกษา โดยมีการประชุมอบรม สัมมนา เพื่อใหผูบริหารโรงเรียนทันตอขาวสารขอมูล เปนผลให
ผูบริหารโรงเรียนปรับเปล่ียนบทบาทหนาที่ ใหทันกับการเปล่ียนไปของเหตุการณและส่ิงแวดลอม มีการส่ังงานตามคําส่ัง
หนังสือเปนขั้นตอนอยางมีระบบ ทําใหการบริหารของผูบริหารเปนไปตามระบบและครูมีความรับผิดชอบตองานที่
ไดรับหมายเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของ วีระชาติ  สุพิพัฒน (2550) ที่ศึกษาความพึงพอใจตอการ
บริหารงานโรงเรียนและความผูกพันตอองคกรของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา  
มีความพึงพอใจตอการบริหารงานโรงเรียน ดานการบริหารทั่วไปเทานั้นที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเม่ือจําแนกตามประสบการณ พบวา ครูที่มีประสบการณทํางานแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการ
บริหารงานโรงเรียน โดยรวมและรายดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อยูในระดับมาก ซ่ึงเปนที่พึงพอใจอยางย่ิง และนําสวนที่บกพรอง
มาทําการปรับปรุง แกไข พัฒนา เพื่อใหเกิดผลดีตอการศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ขอเสนอแนะทีไ่ดรับจากวิจัย 
  1. ดานการบริหารงานบุคคล มีคาเฉล่ียนอยกวาดานอื่นๆ ขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ การพิจารณา
ความดีความชอบประจําป เปนไปอยางมีหลักเกณฑและยุติธรรม ดังนั้น ในการพิจารณาความดีความชอบผูบริหารควร
พิจารณาอยางเปนธรรม มีการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบที่เปนที่ยอมรับของทุกฝาย พิจารณา
ตามผลงานเปนหลัก 
  2. ดานการบริหารงานทั่วไป เปนดานที่มีคาเฉล่ียนอยอีกดานหนึ่ง ขอที่มีคาเฉล่ียนอยกวาขออื่น คือ 
เด็กประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรมีนโยบายที่สงเสริมใหนักเรียนมี
ระเบียบวินัยที่ชัดเจน ต้ังแตการกําหนดกิจกรรมที่สงเสริมระเบียบวินัย แตงต้ังครูใหรับผิดชอบกิจกรรมและมีการติดตามผล
อยางตอเนื่องและจริงจัง จัดใหนักเรียนไดรับการอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมอยางสมํ่าเสมอ และทําความเขาใจกับ
นักเรียนเร่ืองกฎ ระเบียบวินัยของโรงเรียนเปนประจํา มีการกําหนดบทลงโทษที่เปนธรรมและชัดเจน 
 ขอเสนอแนะสําหรบัการวิจัยตอไป 
  1. ควรจะไดมีการทําวิจัยในแตละดานของการบริหารงานสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบระดับการ
บริหารงานภายในดานตางๆ และวัดความพึงพอใจของครู ที่มีตอองคประกอบในการปฏิบัติงาน ซ่ึงผลการวิจัยนั้นจะ
ไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการบริหารงานของผูบริหารในแตละดานใหเหมาะสม 
  2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองที่ มีตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนในภาคตะวันออก 
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  3. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษาต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่และขนาดของสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 127 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค านวณหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าที  
และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่  
 ผลการวิจัย พบว่า  
  1. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นต่อการน า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.04, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ตามล าดับดังนี้ 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. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่และตามขนาดของโรงเรียน โดย
ภาพรวม พบว่าไม่แตกต่างกัน  
 

ค าส าคัญ: ธรรมาภิบาล, ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าสูงสุดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่โลกดิจิตอล มีการ
ติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดน สามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหาร
ด้านการเมือง การปกครอง สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งแต่ละประเทศต้องเรียนรู้ด้วยการปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการเตรียมให้มีความพร้อมที่จะเผชิญที่ส าคัญ คือ คุณภาพของคน ดังนั้น 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพด้วยการส่งเสริมให้เป็นคนใฝ่เรียนรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เลือกใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรมและด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การบริหารจัดการศึกษาเป็นกลไกที่ส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาที่สามารถ
ขับเคล่ือนไปให้ได้ทั้งระบบ ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดระบบโครงสร้างการบริหารงาน ให้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
แบบบูรณาการด้วยการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแล ก ากับติดตาม สนับสนุนส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการเร่งระดมทุนและทรัพยากรต่างๆ ส าหรับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพที่ดี ครอบคลุม 
ทั่วถึงและเป็นธรรม กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาให้เป็นนิติบุคคลท าให้สามารถบริหารงานได้อิสระ 
รวดเร็ว คล่องตัว ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 เพื่อน าหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ มาใช้ในการบริหารงานกับทุกกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งประกอบด้วย 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า จาก
ความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียน
ประถมศึกษาในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ว่ามีการน าหลัก
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ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของสถานศึกษาอยู่ในระดับใด ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบตามต าแหน่งหน้าที่และขนาดของ
โรงเรียน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้ 
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการน าหลัก  
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการน า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของโรงเรียนท่ีปฏิบัติงาน 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารของโรงเรียน  หมายถึง ระดับการด าเนินการบริหารจัด
การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
ของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โดยยึดหลัก 6 ประการ คือ 
  1. หลักนิติธรรม หมายถึง การก าหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ในสถานศึกษาโดยความร่วมมือของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของส่วนรวม มีความเป็นเอกภาพและเสมอภาค ซึ่งสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษา 
  2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถกูต้องดีงามในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานของ
สถานศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้พัฒนาตนเองดา้นคณุธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในอาชีพครู 
สถานศึกษามีการประกาศมีข้อตกลงน าหลักคุณธรรมเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้ยึ ดถือ
และปฏิบัติตาม 
  3. หลักความโปร่งใส หมายถึงการสร้างความไว้วางใจในสถานศึกษาให้ผู้ปกครองและชุมชนด้วยการ
ปรับปรุงกลไกการท างานให้มีความโปร่งใส เผยแพร่ความรู้ข่าวสารด้านการศึกษาให้กับบุคลากรได้มีโอกาสร่วมใน
การก ากับ 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
น ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรับผิดชอบสูงในการปฏิบัติงาน 
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  6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีหลักการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา บริหารจัดการบุคคลให้ตรงกับความถนัดและความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ 
ให้บริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสมบูรณ์และยั่งยืน เน้นการใช้สื่ออุปกรณ์บูรณาการอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนประถมศึกษา (พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546) ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 ต าแหน่งหน้าที่ หมายถึง การปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกเป็น 2 ต าแหน่ง คือ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา รวมถึงผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  2. ครู หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่ง ครู ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 
 ขนาดของโรงเรียน หมายถึง การจัดโครงสร้างของโรงเรียนตามจ านวนนักเรียน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขนาด ตาม
โครงสร้างของการจัดสัดส่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  1. โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน 
  2. โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 121-300 คน 
  3. โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนักเรียนตั้งแต่ 301-500 คน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการน าหลัก 
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 น ามาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพประกอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงานของโรงเรียนประถมศกึษา ในอ าเภอ
เขาคชิฌกูฏ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มี 6 ประการ คือ 
1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปร่งใส 
4. หลักการมีส่วนร่วม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุ้มค่า 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ต าแหน่งหน้าที่ ได้แก ่

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. ขนาดของโรงเรียน ได้แก ่
2.1 ขนาดเล็ก 
2.2 ขนาดกลาง 
2.3 ขนาดใหญ ่
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 แตกต่างกัน 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการน า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  
  1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปี
การศึกษา 2559 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 11 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 170 คน 
รวมทั้งสิ้น 181 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 
2559 ได้มาจากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามตารางการก าหนดขนาดของเครจซีและมอร์แกน 
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 43). ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 127 คน 
  2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมี
ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม มีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี ้
   ตอนที ่1 สอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 
(ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา) และขนาดของโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน 120 คน 
โรงเรียนขนาดกลาง นักเรียนตั้งแต่ 121-300 คน และขนาดใหญ่ นักเรียนตั้งแต่ 301-500 คน 
   ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการด าเนินงานการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีค่าน้ าหนักเป็น 5 ระดับ คือ 
   5 หมายถึง มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนมากที่สุด 
   4 หมายถึง มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนมาก 
   3 หมายถึง มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนปานกลาง 
   2 หมายถึง มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนน้อย 
   1 หมายถึง มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนน้อยที่สุด 
 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
   1. หาความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คนตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความเที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ 0.81 
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   2. น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ได้แก่ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้มาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วท าการวิเคราะห์ค่า
ความเที่ยงโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาช (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552: 87) ในการวิจัยครั้งนี้ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.540 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยด าเนิน
เก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 127 คน และได้ด าเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อขอความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
  2. น าแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นไปด าเนินการเก็บข้อมูลกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ทราบและขอรับแบบสอบถามคืนหลังจาก
ตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คนตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่ง
การเก็บข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 4 สัปดาห์อยู่ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559 จ านวน 127 
ฉบับ ได้รับกลับมาจ านวน 127 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
  3. รวบรวมแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่ละชุดแล้วน าไปลงรหัส 
  4. ประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้คือ ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่, หาค่าร้อยละ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารงานโดยการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ของ ผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ต าแหน่งหน้าที่และขนาดของโรงเรียน โดยใช้ค่าเฉล่ีย (X ) 
 การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. แปลผลวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ 
  2. การแปลผลวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของ
โรงเรียนประถมศึกษา โดยใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของช่วงคะแนน (Class interval) 5 ระดับ ของ      
ลิเคิร์ท น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 5 ระดับ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545: 43) ดังนี้ 
   4.51-5.00 หมายความว่า มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้อยู่ในระดับมากที่สุด 
   3.51-4.50 หมายความว่า มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้อยู่ในระดับมาก 
   2.51-3.50 หมายความว่า มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้อยู่ในระดับปานกลาง 
   1.51-2.50 หมายความว่า มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้อยู่ในระดับน้อย 
   1.00-1.50 หมายความว่า มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าที และ ค่าเอฟ 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทาง การศึกษาต่อ
การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขต
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 
ตามล าดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการน าหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่และขนาดของโรงเรียน ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้ 
  1. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ในภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และรายด้าน 
พบว่า หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบคุลากรทางการศึกษาต่อการ
น าหลักธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารงานของโรงเรียนประถมศกึษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ 

 

การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงานของโรงเรียน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา t Sig 

X  S.D. X  S.D. 
1. หลักนิติธรรม 3.89 0.38 2.89 0.59 0.689 .491 
2. หลักคุณธรรม 4.11 0.41 3.25 0.59 0.852 .395 
3. หลักความโปร่งใส 4.27 0.70 3.17 0.67 1.901 .058 
4. หลักการมีส่วนร่วม 3.91 0.58 2.91 0.81 2.063* .040 
5. หลักความรับผิดชอบ 4.08 0.48 3.26 0.61 1.996* .047 
6. หลักความคุ้มค่า 4.31 0.43 3.27 0.67 2.088* .038 

โดยรวม 4.07 0.43 3.11 0.57 1.837 .067 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน พบว่า 
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการน า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ 
ในการบริหารงานของโรงเรยีน 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่
F Sig 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. หลักนิติธรรม 3.64 0.59 3.98 0.76 2.81 0.57 0.252 .778 
2. หลักคุณธรรม 3.93 0.58 4.04 0.65 3.22 0.53 0.353 .703 
3. หลักความโปร่งใส 3.97 0.85 3.86 0.43 3.20 0.68 0.489 .614 
4. หลักการมีส่วนร่วม 3.69 0.75 3.83 0.75 2.88 0.77 0.578 .563 
5. หลักความรับผิดชอบ 3.87 0.61 3.95 0.59 3.24 0.56 0.561 .572 
6. หลักความคุ้มค่า 4.03 0.66 4.07 0.66 3.26 0.65 1.184 .309 

โดยรวม 3.84 0.58 3.96 0.64 3.09 0.55 0.540 .584 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ
การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สามารถอภิปรายผลในประเด็นท่ีส าคัญได้ ดังนี้ โดยภาพรวม พบว่า มีการ
น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับค่าเฉล่ียรายด้านจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ มี
หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และหลักนิติธรรม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองค์กรหรือโรงเรียนและส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ให้ความส าคัญต่อการ
บริหารงานการศึกษา โดยเฉพาะการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและคุ้มค่าสูงสุดต่อผลผลิตนั่นก็คือ 
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง 
และมีความสุข อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาใน 4 ด้าน คือ งานวิชาการ งาน
งบประมาณ งานบุคคล และงานท่ัวไป ท าให้สถานศึกษามีความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานและพัฒนาได้อย่างตอ่เนื่อง จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจงึมกีารน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
ของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลทิชา ล้ิมสกุลศิริรัตน์ (2551) เรื่อง การใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลวิจัยพบว่า มีการ
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ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ สรุปรายด้าน ได้ดังต่อไปนี้ 
  1. หลักความรับผิดชอบ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอ
เขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก และเป็นด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาตนเอง ด้วยการให้มีการศึกษา ดูงาน การอบรม สัมมนา รวมทั้งการกระจายอ านาจการบริหารทั้ง 4 ด้าน คือ งาน
วิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานท่ัวไป ท าให้สถานศึกษามีการบริหารงานอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ 
เป็นอิสระ และสร้างความเข้มแข็ง การบริหารมีการจัดวางครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามความรู้ ความสามารถและความถนัด ท าให้ผู้เรียนได้รับและมีประสบการณ์ตรง
ด้านการเรียนรู้ มีการใช้งบประมาณอาคารสถานท่ีเป็นไปด้วยความคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อโศก  ใจทิพย์ (2550) ที่ได้ท าการศึกษาไว้ คือ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมา-
ภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต  1 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า โดย
ภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษามรีะดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านหลักการมีส่วนร่วมมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ หลักความ
คุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม และหลักนิติธรรม ตามล าดับ 
  2. หลักคุณธรรม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก เป็นด้านที่มีค่าเฉล่ียสูง รองมาเป็น
อันดับที่ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มีเป้าหมาย คือ ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความเป็นไทยและมีความสุข การด าเนินงานการจัดการศึกษา และการใช้
งบประมาณหรือการบริหารงานในโรงเรียนนั้นเน้นงานด้านคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ ค่านิยมพื้นฐาน
ของคนไทย ทั้ง 12 ประการ นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษายังเป็นแบบอย่างและสร้างแบบอย่างที่ดีด้วยการยกย่องและ
ส่งเสริมความประพฤติของบุคคลโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม มีระบบตรวจสอบและการประเมินผลที่น่าเชื่อถือ ได้
ส่งเสริมผู้มีความสามารถ ให้รางวัลและลงโทษที่เหมาะสม รวมทั้ง ใช้เทคนิคการจูงใจด้วยค่าตอบแทนและอื่นๆ  
มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบถึงการปฏิบัติงานและกิจกรรมที่ปฏิบัติให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างเปิดเผย มีคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชิน  เรืองบุญส่ง 
(2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 
พบว่า การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง 
เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ คือ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส 
หลักความมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม และหลักความคุ้มค่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาด
ต่างกันโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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  3. หลักความคุ้มค่า ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก เป็นด้านที่มีค่าเฉล่ียสูง รองมาเป็น
อันดับที่ 3 ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจากได้รับความรู้ อบรม สัมมนา เกี่ยวกับหลักความคุ้มค่า การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากร
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ประหยัด คุ้มค่า สร้างสรรค์และรักษาพัฒนาให้สมบูรณ์ยั่งยืนด้วยการปรับเปล่ียน
กฎหมายให้ทันสมัย ปรับปรุงระบบงบประมาณ ระบบการบริหารบุคคลในภาครัฐ และปรับเปล่ียนวัฒนธรรม ค่านิยม 
ในการท างานของภาครัฐเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ทุกหน่วยงาน ในเรื่องการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชิน  เรืองบุญส่ง (2551) ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน พบว่า การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนตามหลัก
ธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต2โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับ คือ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม และหลัก
ความคุ้มค่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกันโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  4. หลักนิติธรรม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก และเป็นด้านที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด ทั้งนี้ 
อาจเนื่องมาจากบุคลากรในหน่วยงานทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการน าหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ มาใช้ในการบริหารงานที่ชัดเจนและเพียงพอ โดยเฉพาะเรื่องกฎระเบียบ การ
ปรับปรุงข้อบังคับที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติยังไม่รัดกุมและมีความซับซ้อน ยากต่อการปฏิบัติ ท าให้ผลวิจัยในด้านนี้มีค่าเฉล่ีย
ต่ าสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์  บัวชิด (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่าร ศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  5. หลักการมีส่วนร่วม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต าแหน่ง
หน้าที่ต่างกันมีความคิดเห็นตรงกันในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทินกร  อัครศรีชัยโรจน์ (2551) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 ตามประเภทสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านหลักนิติธรรม 
ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักความคุ้มค่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยรวมด้านหลักความโปร่งใสระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดกลางและ
ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่แตกต่างกัน 
  6. หลักความโปร่งใส ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน 
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ได้น าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนในรูปแบบที่เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บวร จุลลา (2547: 89-92) 
เรื่องการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เลย เขต 2 พบว่า ข้าราชการครูมีการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีสู่การปฏิบัติในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ข้าราชการครูที่มีต าแหน่งต่างกันมี
การน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีสู่การปฏิบัติในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ .05 ข้าราชการครูท่ีปฏิบัติตนในโรงเรียนท่ีมีที่ตั้งของโรงเรียนต่างกัน มีการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดีสู่การปฏิบัติในโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และข้าราชการครูที่ อยู่ใน
โรงเรียนที่เปิดท าการสอนช่วงชั้นท่ีแตกต่างกันมีการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีสู่การปฏิบัติใน
โรงเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
  1. น าผลงานวิจัยที่มีค่าเฉล่ียรายด้านน้อยที่สุด คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้วยการส่งเสริมให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
บทบาทการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงด้านวิชาชีพด้วยการให้ศึกษาหนังสือ เอกสาร ต ารา การอบรม สัมมนาต่างๆ เป็นต้น 
  2. น าผลจากงานวิจัยที่มีค่าเฉล่ียรายด้านน้อยเป็นล าดับท่ี 2 คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้วยการ
ส่งเสริม สนับสนุนเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนรับรู้ เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจและการแสดงแนวความคิดที่เป็นประโยชน์ใน
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  3. น าผลจากงานวิจัย ที่มีค่าเฉล่ียรายด้านน้อยเป็นล าดับท่ี 3 คือ ด้านหลักความโปร่งใส ด้วยการ
ส่งเสริม สร้างความเข้าใจ ไว้วางใจของสถานศึกษาให้ผู้ปกครองและชุมชน มีการปรับปรุงกลไกการท างานให้มีความ
โปร่งใส เผยแพร่ความรู้ข่าวสารด้านการศึกษาให้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียทางการศึกษา ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา รวมทั้งร่วมกันปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความมั่นใจในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานได้ตลอดเวลาเพื่อความโปร่งใส ท้ังนี้
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารองค์กร รวมทั้งเป็นการสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
  ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับบริการและน ามาพิจารณาร่วมกับความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป ยกตัวอย่างเช่น โครงการสามเราสานสายใยขับเคล่ือนการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
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NBUE071: ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
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
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนในโรงเรียน
รัฐบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 283 คน โดยใช้
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศภายใน การ
วัดและการประเมินผลการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ ANOVA  
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานต่างกัน 
โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: 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  
 
ความเปน็มาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญประการหนึ่งในการท าให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ 
เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนตลอดชีวิต ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 8(3) ได้ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาที่รัฐต้องพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ และทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัด
ให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติการศึกษา กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก อีกทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และเข้าใจสภาพความเป็นจริงของสังคม 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวถึงการ
พัฒนาคนว่า มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข และกระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ ทั้ง
ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542: 7) 
 งานบริหารวิชาการ เป็นหัวใจส าคัญของการบริหารงานในสถานศึกษา ถือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา 
ที่เป็นกระบวนการน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะ
ให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน 
ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปัจจัย 
เกื้อหนนุการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 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
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนั้น จะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการด้านวิชาการ 

จากความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ เห็นว่าครูซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องน านโยบายมาปฏิบัติโดยตรง  ใน
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลักษณะของสื่อการเรียนรู้ที่จะน ามาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ ต้องมีความหลากหลายทั้งส่ือธรรมชาติ ผู้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ มีแหล่งเรียนรู้จากชุมชน 
และท้องถิ่น มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก เปิดโอกาสให้ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม 
แลกเปล่ียนความรู้ในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการบุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานละสถาบันอื่น ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน นักเรียน ให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษานั่นเอง  

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของ
โรงเรียน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ  หมายถึง ความรู้สึกที่ดีเชิงบวกส่วนบุคคลที่แสดงถึง
ความรู้สึกภายในจิตใจที่มีไม่เหมือนกันของมนุษย์ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหวังในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
ซึ่งท าให้การบริหารงานวิชาการมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน นักเรียน โรงเรียน และท้องถิ่น ซึ่งวัดได้
จากระดับการตอบแบบสอบถาม ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยน าแบบสอบถามของเทอดชัย ไสยลักษณ์ มาปรับใช้ 
 2. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนของรัฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  
 3. ครูผู้สอน หมายถึง ครูท่ีปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 
 4. ประสบการณ์ในการท างาน หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งข้าราชการครู 
 5. ขนาดโรงเรียน หมายถึง การแบ่งขนาดโรงเรียนตามจ านวนนักเรียน แบ่งเป็น 3 ขนาด (ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2. 2549: 3) ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน โรงเรียน
ขนาดกลาง มีนักเรียน 121–499 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน ตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป 
 6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 หมายถึง หน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของทุกสังกดั มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในพื้นที่การศึกษา ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัด
การศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นที่จัด
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การศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา โดยรับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาใน
จังหวัดจันทบุรี ในเขตอ าเภอขลุง อ าเภอแหลมสิงห์ อ าเภอมะขาม อ าเภอเขาคิชฌกูฏ และอ าเภอโป่งน้ าร้อน 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
    ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

วิธีด าเนนิการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 
   ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในงาน 5 ด้าน คือ 1) การบริหารหลักสูตร 2) การจัดการเรียนการสอน 3) การ
นิเทศภายใน 4) การวัดและประเมินผลการศึกษา และ 5) การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 
   1. ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ และ
ความพึงพอใจเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

1. ระดับการศกึษา     
   1) ปริญญาตร ี
   2) สูงกวา่ปริญญาตร ี
2. ประสบการณ์ในการท างาน     
   1) น้อยกวา่ 10 ปี 
   2) 10-20 ปี 
   3) มากกวา่ 20 ปี 
3. ขนาดของโรงเรียน 
  1) ขนาดเล็ก 
   2) ขนาดกลาง 
   3) ขนาดใหญ่    
 

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียน  
1. การบริหารหลักสูตร 
2. การจดัการเรียนการสอน 
3. การนิเทศภายใน 
4. การวดัและประเมินผลการศึกษา 
5. การประกันคุณภาพการศึกษา 
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   2. ศึกษาแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการและความพึงพอใจ ตามแนวคิดหรือ
ทฤษฎีที่คล้ายคลึงกันหรือเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาพิจารณาปรับเปล่ียนเป็นประเด็นค าถามเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   3. สร้างแบบสอบถามเป็นข้อประเด็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียน 
   4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ประธานกรรมการผู้ควบคุมการท าสารนิพนธ์ ตรวจสอบส านวน
ภาษาและความสมบูรณ์ของเนื้อหา 
   5. น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของการใช้ภาษาและความสอดคล้องของข้อค าถาม 
   6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง (Try-out) กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมจันทบุรี เขต 2 จ านวน 30 คน  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามจ านวน 283 ฉบับ ไปยังครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ตอนที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 โดยใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 ของครูท่ีมีระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และ
ขนาดของโรงเรียน โดยใช้ค่าเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลของการวิจัยได้ดังนี้ 
  1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศ
ภายใน ด้านการวัดและการประเมนิผลการศึกษา และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก ( = 4.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 

ล าดับแรก คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ( = 4.54) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ( = 4.54) และด้าน

การวัดและประเมินผลการศึกษา ( = 4.43) 

   1.1 ด้านการบริหารหลักสูตร โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก ( =4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การรายงานผลการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัด  ( = 4.54) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ เป้าหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
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ส่วนร่วมและมีการน าผลการวิเคราะห์ไปปฏิบัติอย่างชัดเจน  ( = 4.43) และการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษามีความเหมาะสม ( = 4.42) 

   1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การจัดตารางสอน

เหมาะสมกับโครงสร้างสอดคล้องกับอัตราก าลังและเวลาเรียนในทุกกลุ่มสาระทุกชั้นเรียน ( =4.65) การจัดครูเข้า

สอน ประจ าชั้น ประจ าวิชา ตรงตามความสามารถและความถนัด  ( =4.62) และการจัดตารางสอนเอื้อต่อความ

อิสระในการท างานด้านวิชาการของครู ( =4.61) 

   1.3 ด้านการนิเทศภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ มีการจัดท าแผนการสอนนิเทศการ

สอนโดยก าหนดกิจกรรมการนิเทศที่ชัดเจน ( = 4.54) การนิเทศติดตาม ให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือครู เพื่อ

ปรับปรุงแก้ไขข้อพกพร่องในการจัดการเรียนการสอน ( = 4.47) และการพบปะครูเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม

เพื่อให้ค าแนะน าเรื่องการจัดเรียนรู้ ( = 4.43) 

   1.4 ด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษา โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.43) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การ

รายงานผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน ( = 4.60) การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผล

ประเมินผลแต่ละรายวิชา ( = 4.51) และการวางแผนก าหนดระยะเวลาการวัดผลประเมินผลและการจัดท าปฏิทิน

ปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักสูตรและเวลาเรียน ( = 4.48) 

   1.5 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.54) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดโดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  3 อันดับแรก คือ การจัดระบบ

โครงสร้างองค์กรให้รองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ( = 4.62) การพัฒนางานตามแผน ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการประสานความร่วมมือในการ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากัน ( = 4.54) 
  2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนของครู ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่มี ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของ
โรงเรียนต่างกัน พบว่า 
   2.1 ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
   2.2 ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
   2.3 ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่ปฏิบัติในโรงเรียน
ขนาดต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ทุกด้าน เมื่อ
จ าแนกรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศภายใน ด้านการวัดและ
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การประเมินผลการศึกษา และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความพึง
พอใจต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน  น้อยกว่าครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีเพียง 
ด้านการนิเทศภายในเท่านั้น ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน  มากกว่าครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ในโรงเรียนขนาดกลาง มีความพึง
พอใจต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน  มากกว่าครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 ในการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญจากการค้นพบในการศึกษาครั้งนี้  ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละข้อ ดังนี ้
  1. ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
วิชาการ ในระดับมาก โดยครูมีความพึงพอใจ ด้านการจัดการเรียนการสอน  มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านการนิเทศภายใน และด้านการบริหารหลักสูตร 
ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารงานวิชาการ จะด าเนินการไปได้ประสบความส าเร็จ ต้องขับเคล่ือนผ่านผู้บริหาร และ
ครูผู้สอนทุกคนเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลต่อผู้เรียนและน ามาซึ่งความส าเร็จ 
   1.1 ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการบริหารหลักสูตร มีความพึงพอใจมาก โดยมีความพึงพอใจในประเด็น 
การรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียนมากที่สุด และน้อยที่สุด คือ มีการประชุมภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ครูน าผลการวัดผลและประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
   1.2 ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึง
พอใจในประเด็น การจัดตารางสอนเหมาะสมกับโครงสร้างสอดคล้องกับอัตราก าลังและเวลาเรียนในทุกกลุ่มสาระทุก
ชั้นเรียน มากที่สุด และ การจัดการเรียนรู้มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของผู้เรียนน้อยที่สุด 
   1.3 ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการนิเทศภายใน มีความพึงพอใจมากทุกข้อ โดยมีความพึงพอใจใน
ประเด็น มีการจัดท าแผนการสอนนิเทศการสอนโดยก าหนดกิจกรรมการนิเทศที่ชัดเจน มากที่สุด และ การตรวจสอบ
และติดตามผลการปฏิบัติงานของครูหลังผ่านการศึกษาต่อ อบรม หรือศึกษาดูงาน น้อยที่สุด 
   1.4 ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีความพึงพอใจมาก โดยมีความพึง
พอใจในประเด็น การรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน  มากที่สุด และ มีการประชุม
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ครูน าผลการวัดผลและประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนน้อยที่สุด  
   1.5 ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีความพึงพอใจมากทุกข้อ โดยมีความพึง
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พอใจในประเด็น คือ การจัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มากที่สุด และการ
สร้างความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา น้อยที่สุด 
  2. จากผลการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติความแตกต่างของค่าเฉล่ีย  ระหว่าง ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของโรงเรียนของครู กับ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในภาพรวม พบว่า  
   2.1 ระดับการศึกษาของครูท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า งานวิชาการเป็นงานที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาสติปัญญาความรู้ ความคิดของผู้เรียน
ให้รู้จักคิดเป็น แยกแยะเป็น จึงถือเป็นเป้าหมายสูงสุดและเป็นภารกิจหลักที่ครูทุกคนจะต้องตระหนักและเรียนรู้เพื่อ
ท าความเข้าใจ และน ามาถ่ายทอดและส่งเสริม เพื่อน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน อีกทั้งสถานศึกษา
ทุกแห่งต่างก็ปฏิบัติตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภายใต้ขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการท าให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่งต้องด าเนินการตามแนวทางเดียวกัน นอกจากนั้นทางหน่วยงานต้นสังกัด
ยังได้มีการออกนิเทศติดตามประเมินผลด้านการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันจึงมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ไม่แตกต่างกัน 
   2.2 ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง  ทั้งนี้เนื่องจาก
การบริหารวิชาการเป็นการด าเนินงานเป็นทีม ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารซึ่งท าหน้าที่ควบคุมการด าเนินงาน ส่วนครูที่
ท าหน้าที่ปฏิบัติงานก็จะร่วมทีมท างาน โดยหากครูที่มีประสบการณ์ในงานน้อยกว่าประสบปัญหาในการด าเนินงานก็
จะได้รับค าแนะน าและช่วยเหลือจากครูที่มีประสบการณ์ในงานมากกว่าท าให้การบริหารวิชาการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   2.3 ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ที่มีขนาดต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสถานศึกษาจะต้องมีการ
จัดระบบ แต่งตั้งบุคคลเพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ดังนั้น สถานศึกษาควรให้การ
สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการด าเนินการในด้านดังกล่าว อย่างสม่ าเสมอ มีการจัดประชุมวางแผนเพื่อให้การด าเนินงาน
มีความต่อเนื่อง นิเทศติดตามร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน 
  2. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตร ซึ่งสถานศึกษาควรมีการจัดระบบ
โครงสร้างองค์กรให้รองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการจัดประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
ครู เพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละด้านให้ชัดเจน เป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อ
เป็นการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป 
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  3. ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการอบรมพัฒนา  การประชุมปฏิบัติการ และ
การนิเทศภายใน เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาการบริหารงานในด้านอื่นๆ เช่น การบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2 เพื่อจะท าให้ทราบข้อมูลว่าการ
บริหารลักษณะใดมีปัญหามากน้อยแตกตา่งกันส าหรับการก าหนดรูปแบบการบริหารงานของสถานศึกษาที่เหมาะสม
ต่อไป 
  2. ควรศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน ปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 เพื่อจะท าให้ทราบถึงความ
ต้องการของผู้บริหารและครูในการร่วมกันบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
  3. ควรมีการวิเคราะห์และก าหนดปัจจัยที่ส่งผลให้การบริหารงานวิชาการมีการพัฒนาและมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งหาค่าความสัมพันธ์ และพยากรณ์แนวโน้มให้การพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษา ในทุก
ระดับท่ีจัดการศึกษาของชาติ 
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NBUE072: สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
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 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จ านวน 
175 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสามารถนิเทศการจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา ด้านความสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านความสามารถบริหารจัดการเรียนรู้ และด้าน
ความสามารถส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 2) ครูที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์
การสอนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและราย
ด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
  
ค าส าคัญ: 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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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในยุคโลกาภิวัฒน์ซึ่งเป็นยุคที่มีเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึง ท าให้ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงต่อวงการการศึกษา นั่นคือ การปฏิรูปการศึกษา โดยรัฐได้ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการศึกษา อันส่งผลเป็นอย่างยิ่งทั้งในด้านปรัชญาการศึกษา 
การบริหารและการจัดการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบทบาทของครูและบุคลาก รทางการศึกษา 
การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาจะช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพ รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จัก
แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รูจ้ักพึ่งตนเอง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 โรงเรียนในสังกัดสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 หลายแห่ง มีอ านาจหน้าที่
และรับผิดชอบจัดการศึกษาในระบบ รวมทั้งจัดการศึกษาตามนโยบายและการก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
ริเริ่มใหโ้รงเรียนสามารถบริหารจัดการตนเอง ความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จดังที่กล่าวได้นั้น ประกอบไปด้วยสถานที่มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สวยงาม มีวัสดุอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทั้งด้านการจัดการเรียนรู้และระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีคุณภาพ และที่
ขาดไม่ได้คือการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งแต่ละสถานศึกษาก็มีการบริหารที่แตกต่างกันบางสถานศึกษาก็
ประสบความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ แต่บางสถานศึกษาก็ประสบความส าเร็จน้อยและประสบปัญหาผู้บริหาร
สถานศึกษาขาดประสบการณ์และขาดสมรรถนะในการบริหารงานด้านวิชาการ ซึ่งสมรรถนะของผู้บริหารวิชาการเป็น
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการบริหาร การท่ีผู้บริหารมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการบริหารสถานศึกษา จะช่วยให้
การจัดการศึกษาส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ีคุณภาพและบทบาทของผู้บริหารจึงมีความส าคญักับคุณภาพการศึกษา ส่งผล
สะท้อนต่อผลงานและวิธีปฏิบัติของสถานศึกษาแต่ละแห่งต่อไป (ส านักการศึกษา. 2551: 5) จากที่กล่าวมาข้างต้น 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการน ามาปรับปรุงและพัฒนาตนเองในการ
บริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  
 2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดสมรรถนะของผู้บริหารออกเป็น 4 ด้าน ดังภาพประกอบ 
1 
   ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 สมรรถนะการบริหารวิชาการ หมายถึง ทักษะหรือความสามารถของผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการ
ภายในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ที่เป็นลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผล
มาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ ซึ่งครูผู้สอนเป็นผู้ให้ข้อมูลจากบทบาทหน้าที่และมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารใน 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม 
สนับสนุน รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้ครูได้จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  2. ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริม
ให้ครูจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา  
  3. ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการชี้แนะให้
ความช่วยเหลือและแนะน าครูในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  4. ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง  
 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่ท าหน้าที่บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 ประสบการณ์ของครูผู้สอน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  

สมรรถนะในการบริหารงานดา้นวิชาการ ได้แก่ 
1. ความสามารถบริหารจัดการเรยีนรู้ 
2. ความสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3. ความสามารถนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
4. ความสามารถส่งเสริมใหม้ีการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรยีนรู้ 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก ่
1. ระดับการศกึษาครูผู้สอน 
    -  ปริญญาตร ี
    -  สูงกวา่ปริญญาตร ี
2. ประสบการณ์ครูผู้สอน 
    -  ต่ ากว่า 5 ปี 
    -  5 ปี ขึ้นไป 
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 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 2 จ านวน 308 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 175 คน โดยได้มาจากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
ตามตารางการก าหนดขนาดของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608-609) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารด้านวิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา คือ ด้านบริหาร
จัดการการเรียนรู ้ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ศึกษาจากต ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน 
 2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) ตามแบบของ ลิเคิร์ท 
(Likert) 
 3. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ ตามกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ บริหารจัดการการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
 4. น าแบบสอบถาม เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ แนะน าและปรับปรุงแก้ไข 
 5. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้อง ตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และส่ิงที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วน าผลการ
พิจารณาไปท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามอยู่
ระหว่าง 0.80-1.00 
 6. ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
พิจารณาอีกครั้งหน่ึง 
 7. น าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
จากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจให้คะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถาม  น ามาหาความเชื่อมั่นของ
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แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาช (Cronbach) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .726 
 8. จัดท าแบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอน โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นล าดับ ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ไปถึงผู้อ านวยการสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจาก กลุ่มตัวอย่าง 
  2. ผู้วิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ถึงผู้บริหารโรงเรียนเพื่อให้ครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  และน าแบบสอบถามไปด้วย โดย
ผู้วิจัยไปส่งแบบสอบถามให้กับผู้อ านวยการมอบหมายให้ครูผู้สอนในโรงเรียน เพื่อตอบแบบสอบถามและรับ
แบบสอบถามคืนตามที่ก าหนดไว้ และคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์น ามาวิเคราะห์ต่อไป 
  3. ผู้วิจัยด าเนินการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน 175 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 100 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี
ขั้นตอนดังนี้ 
  1. ตรวจสอบจ านวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนทุกฉบับ 
  2. บันทึกคะแนนตามเกณฑ์น้ าหนักคะแนน แบบสอบถามตอนที ่2 
  3. หาค่าร้อยละ วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  4. วิเคราะห์สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอรโ์ดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
  5. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือ  ได้แก่ วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) 
  3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติ t-test 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
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
การศึกษาและประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่
แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
  1. สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารส่วนใหญ่ เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่
อยู่ในยุคที่ก าลังมีการตื่นตัวในนโยบายที่ส าคัญๆ หลายนโยบาย เช่น การพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน หรือแม้แต่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สู่ระดับสากล จึงท าให้สมรรถนะการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เพียรพันธ์ กิจพาณิชย์เจริญ (2552: 130) ที่ได้ท าการศึกษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการ
บริหารงานในระดับมาก ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการและจ าเป็นต้องน าพาโรงเรียน
ให้เจริญก้าวหน้าเท่ากับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว  และมีการแข่งขันกันสูง ซึ่ง
ผู้บริหารโรงเรียนในยุคปัจจุบันต้องมีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติภารกิจที่จะน าโรงเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของโรงเรียนและต้องพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพที่เชื่อถือได้ ประกอบกับ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขตหนองแขม สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการน าทางตนเองเกี่ยวกับการ
บริหารงานยุคใหม่ ที่เรียกว่าการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และ
พัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  
  ส าหรับผลการศึกษาความเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อสมรรถนะการบริหารวิชาการ  ทั้ง 4 ด้าน สามารถ
อภิปรายผล ดังนี้ 
   1.1 ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ พบว่า ความเห็นของครูท่ีมีต่อสมรรถนะการบริหารวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารมีการแนะน าการใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และมีวิธีส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูจัดมุมการเรียนรู้ในห้องเรียน รวมทั้งก าหนดแนวทางส่งเสริมให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ภายนอก ส่งเสริมให้ครูวัดผลประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ลงมือปฏิบัติจริง กระตุ้นให้ครูจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  แนะน ากระบวนการจัดการแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ต้องตา กวดนอก (2556: 89-90) ที่
ท าการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มเขต
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พื้นที่กรุงเทพฯ กลาง ส านักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูมีความคิดเห็น
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะการจัดการเรียนรู้เป็นภารกิจหลักของผู้บริหาร ผู้บริหารส่วนใหญ่จึงให้ความส าคัญ
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดโปรแกรมการศึกษา โดยมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นหลัก ให้
นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน ซึ่งตรงตามจุดมุ่งหมายการศึกษาที่ต้องเน้นไปที่ตัวเด็ก ซึ่งเป็นผลผลิตของ
โรงเรียน และจะส่งผลต่อความเชื่อมั่น และศรัทธาของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในสถานศึกษาอีก
ด้วย 
   1.2 ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ความเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารมีการด าเนินงานและการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลายและเหมาะสม ด าเนินการจัดระบบงานวิชาการและการเรียนการสอนในสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา อธิบายวิธีวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
จัดท า จัดหา เอกสารหลักสูตรให้ครูใช้ในการใช้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร และ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร จึงท าให้ความคิดเห็นในด้านนี้อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน ์(2544: 23-24) ที่กล่าวถึงความส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารหลักสูตรไว้ดังนี้ 1) เป็นผู้น า
ในการใช้หลักสูตรและการเปล่ียนแปลงการแก้ไขหลักสูตร  2) ศึกษาและท าความเข้าใจในหลักสูตรสามารถ
ควบคุมดูแลให้ค าแนะน าแก่ผู้สอนให้ด าเนินการจนบรรลุจุดหมายของหลักสูตรได้ 3) ก าหนดมาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติในการใช้หลักสูตร 4) จัดหาวัสดุหลักสูตรที่ทันสมัยและให้มีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนผู้สอน  5) ควบคุมดูแล
ติดตามผลการใช้หลักสูตรสนับสนุน ส่งเสริมและนิเทศการใช้หลักสูตรและการสอน และ  6) ประเมินผลการใช้
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 
   1.3 ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา พบว่า ความเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการ
บริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก เนื่องจาก ผู้บริหารวางแผนปรับปรุงวิชาการและการเรียนการ
สอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานศึกษา วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของครูในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ท าให้ครูเกิดการยอมรับในด้านวิชาการ ชี้แจงครูให้ทราบจุดที่ครูต้องพัฒนา วางแผน ท าปฏิทิน ตาราง
การนิเทศภายในโรงเรียน และด าเนินการให้มีการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้เทคนิคการนิเทศหลายรูปแบบ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพียรพันธุ์  กิจพานิชย์เจริญ (2552: 130) ที่ได้ท าการศึกษา สมรรถนะการบริหารวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร ในด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา พบว่า ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาให้ค าปรึกษา  แนะน า ช่วยเหลือ
และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ติดตามประเมินผลการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน  
   1.4 ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ พบว่า ความเห็นของครูท่ีมีต่อ
สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน กระตุ้นให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียน สร้างความตระหนักถึง
บทบาทของครูในฐานะนักวิจัย ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้น
เรียน และกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน จัดท าคู่มือเกี่ยวการวิจัยในชั้นเรียน หาอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกสนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู ส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่
หลากหลาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขจีศักดิ์ อุ้ยนอง (2551: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนผู้น าการเปล่ียนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอ านาจ สถานศึกษาประเภทท่ี 1 สังกัดส านักงาน

2043



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

เขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1. ความต้องการของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับ
สมรรถนะ ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนผู้น าการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ สถานศึกษาประเภทที่ 
1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายสมรรถนะ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 8 สมรรถนะ 2. การ
เปรียบเทียบระดับความต้องการสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนผู้น าการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการ
กระจายอ านาจ สถานศึกษาประเภทที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 ของผู้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง ระดับการศึกษา อายุ และสถานที่ตั้งสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน 
  2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความเห็นต่อสมรรถนะในการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการบริหารงานวิชาการต้องด าเนินการทุกช่วง
ชั้นในสถานศึกษา น่ันหมายถึงการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนทุกคน ในการบริหารจัดการการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร 
การนิเทศการจัดการเรียนรู้และการวจิัย ซึ่งไม่ได้จ ากัดในเรื่องของระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานของ
ครูผู้สอนแต่อย่างใด ท าให้ได้เห็นความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการทุกด้าน โดยเห็นว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ระเบียบ  
เชี่ยวชาญ (2550: 104-105) ที่ท าการวิจัย เรื่อง สมรรถนะการบริหารด้านวิชาการระดับปฐมวัยของผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตภาษีเจริญ งานด้านวิชาการเป็นหัวใจของการบริหาร
โรงเรียน ที่ผู้บริหารและคณะครูตระหนักและร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนอย่างจริงจัง  สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนควรมีการจัดอบรมครูเป็นประจ าทุกปีในเรือ่งของการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญา ในด้านการพัฒนาหลักสูตรซึ่งเป็นหัวใจของการศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปรีชา โล่ห์ชัย (2552) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามทัศนะของหัวหน้างาน
วิชาการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามทัศนะของหัวหน้างานวิชาการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต 2 จ าแนก
ตามวุฒิทางการศึกษา อายุและประสบการณ์ ในการด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน  วิชาการสถานศึกษาต่างกันโดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ควรก าหนดนโยบายพัฒนาอบรมเสริมความรู้ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะการบริหารวิชาการของตนเองให้
มากขึ้น และพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะจะท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษาได้อย่างแท้จริง 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเขตอื่น 
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  2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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NBUE073: ปัญหาและแนวทางพัฒนาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 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 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนก
ตามต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ านวน 377 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประเมินค่า 5 

ระดับ โดยแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ความถี่ (f) การทดสอบค่าที (t–test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ปัญหาในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน  
พบว่า อยู่ในระดับมากและปานกลาง เรียงล าดับปัญหาจากคะแนนเฉล่ีย มากไปหาน้อย คือ ด้านการปฏิบัติ ด้านการ
วางแผน ด้านการปรับปรุงแก้ไข และด้านการตรวจสอบประเมินผล ตามล าดับ 
  2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตาม ต าแหน่ง และขนาดของ
โรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูมีปัญหาการด าเนินงานมากกว่าผู้บริหาร และ
โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาการด าเนินงานมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ 
  3. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบสอบถามพบว่า ด้านการวางแผน ผู้บริหารและครูมีต้องการเรื่องการวางแผนพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาด้านการปฏิบัติตามแผน หน่วยงานต้นสังกัดควรมี
การนิเทศ ติดตาม ให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ ด้านการตรวจสอบและประเมินผล จัดท าเครื่องมือประเมินผล และ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา ด้านการพัฒนาปรับปรุง ควรมีการจัดการความรู้เพื่อให้
การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามวงจรคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
ค าส าคัญ: ปัญหาและแนวทางพัฒนา, การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 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 ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบกับค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ได้ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการตามเจตนารมณ์
ดังกล่าวในปีแรก โดยก าหนดไว้ในข้อ 1.3 โดยสนับสนุนต าราในวิชาหลักให้แก่ทุกสถานศึกษา จัดให้มีชุดนักเรียนและ
อุปกรณ์การเรียนฟรีให้ทันปีการศึกษา 2552 และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อชดเชยรายการต่างๆ ที่สถานศึกษา
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เรียกเก็บจากผู้ปกครอง อีกทั้งนโยบายของรัฐด้านการศึกษา ข้อ 3.1.4 ก าหนดว่าจัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
ฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความ
เสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั้งผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาและชนต่างวัฒนธรรม  รวมทั้งยกระดับการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน 
 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองที่ก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างชัดเจนในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทยในอนาคต 4 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ด าเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้นักเรียนและโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานทุกระดับ  ส่งเสริมให้
สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อน าผลมาใช้ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษารวมทั้งการ
พัฒนาทางวิชาการ เช่น การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากลุ่มสาระต่างๆ เพื่อให้ครูและนักเรียนเข้าถึงองค์ความรู้ได้
ง่ายและสะดวก ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างคุณภาพการศึกษาได้ 2) ด้านโอกาสทางการศึกษา 
ด าเนินการส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฟรี 15 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล โดยส่งเสริมให้
สถานศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ เหมาะสมกับลักษณะและบริบทของสถานศึกษา รวมทั้ง
การเปิดโอกาส เพื่อให้สามารถรองรับการบริหารจัดการ ตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ด้านการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง โดยมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นรายบุคคล (ID Plan) และให้มีการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงานและบุคคล เพื่อให้การ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการเปล่ียนแปลงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง  
4) ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษารอบสอง ด าเนินการ
วิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการทั้งระบบตั้งแต่ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อปรับปรุงส่วนท่ีไม่เข้มแข็ง แก้ไข และจัดระบบให้มีความเข้มแข็งเหมาะสมกับ
การจัดการศึกษาในทุกระดับทั้งการจัดหน่วยงานให้มีความเหมาะสมกับภารกิจองค์กร การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการการก าหนดขอบเขตบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานหรืองค์คณะบุคคล เป็นต้น เพื่อให้การบริหารจัดการและการ
จัดโครงสร้างองค์กรเป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและแนวทางในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 โดยใช้การบริหารงานระบบประกัน
คุณภาพ ตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan–P) การปฏิบัติตาม
แผน (Do–D) การตรวจสอบ (Check–C) การปรับปรุง (ACT–A) หรือวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA เพื่อให้ทราบข้อมูล
พื้นฐานในด้านการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในทุกระดับ ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาแก้ไขปรับปรุง  
ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับปัญหาในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตาม ต าแหน่ง และขนาดของ
โรงเรียน 
 3. เพื่อน าเสนอแนวทางพัฒนาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตาม
ต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครู ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 ปัญหาในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียนมีความแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาปัญหาและแนวทางในการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
ตามแนวคิดทฤษฎีของ เดมมิ่ง (Deming) ที่เรียกว่า วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA 
ซึ่งเป็นวงจรของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี ้
   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 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
จ านวน 108 คน  
    2.1.2 ครูภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
จ านวน 1,326 คน รวมประชากรในการวิจัยครั้งนี้ 1,434 คน 
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   2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
    2.2.1  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
เขต 2 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970) ได้จ านวน 80 คน 
    2.2.2  ครู ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970) ได้จ านวน 297 คน และด าเนินการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์หาจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างมาจากทุกขนาดของโรงเรียน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 377 คน 
  3. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่  
   3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ต าแหน่ง ขนาดโรงเรียน 
    3.1.1 ต าแหน่ง 
     1) ผู้บริหารสถานศึกษา 
     2) คร ู
    3.1.2  ขนาดโรงเรียน 
     1) ขนาดเล็ก 
     2)  ขนาดกลาง 
     3)  ขนาดใหญ ่
   3.2 ตัวแปรตาม   
    3.2.1 ปัญหาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามแนวคิดทฤษฎี ของเดมมิ่ง 
    3.2.2 แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับต าแหน่งงานและ
ขนาดของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 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) ซึ่งก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็นแต่ละข้อค าถาม โดยมีเกณฑ์ให้น้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
   5  หมายถึง  มีปัญหาในระดับมากที่สุด 
   4  หมายถึง  มีปัญหาในระดับมาก 
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   3  หมายถึง  มีปัญหาในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีปัญหาในระดับน้อย 
   1  หมายถึง  มีปัญหาในระดับน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 เป็นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบโดยให้จัดอันดับความส าคัญ  
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา รวมทั้งหลักการแนวคิดทฤษฎี เพื่อก าหนดขอบเขต และแนวทางในการออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบ
รวบข้อมูล 
  2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบข่ายเนื้อหาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยศึกษานิยามศัพท์ของตัวแปรแต่ละตัว 
  3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบแก้ไขความ
ถูกต้อง 
  4. น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบแก้ไขความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ตรวจสอบความเหมาะสม ความชัดเจนและความถูกต้องทางภาษา  
  5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  IOC 
เท่ากับ .60 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
  6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กับผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป  แบบสอบถามมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง  65–1.00  
  7. น าแบบสอบถามที่ วิ เคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อแล้วมาหาค่าความเชื่ อมั่ น 
(Reliability)ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (coefficient Alpha) ของครอนบาค 
(Cronbach. 1990: 202-204) ได้ค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ .95 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. น าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อ านวยการ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อขออนุมัติส่งแบบสอบถาม 
  2. ประสานขอความร่วมมือจากผู้บริหารและครู ของโรงเรียนในสังกัดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
  3. ส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนโดยน าแบบสอบถามพร้อมหนังสือขออนุญาตไปใส่ในช่องรับ
เอกสารของแต่ละโรงเรียนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งก าหนดวันส่งคืนแบบสอบถามมายังผู้วิจัย 
  4. กลุ่มตัวอย่างในอ าเภอมะขาม อ าเภอโป่งน้ าร้อนและอ าเภอสอยดาว ซึ่งเป็นอ าเภอใกล้เคียง
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
  5. ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 377 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
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 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการตรวจสอบและประเมินผล ด้านการพัฒนาปรับปรุ ง น ามาแปล
ความหมายของคะแนน ตามเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103) ดังนี้ 
   4.51–5.00 หมายถึง  ปัญหาการด าเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด 
   3.51–4.50  หมายถึง  ปัญหาการด าเนินการอยู่ในระดับมาก 
   2.51–3.50  หมายถึง  ปัญหาการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง 
   1.51–2.50  หมายถึง  ปัญหาการด าเนินการอยู่ในระดับน้อย 
   1.00–1.50  หมายถึง  ปัญหาการด าเนินการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  2. รวบรวมแบบสอบถาม แนวทางพัฒนาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา น ามาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และจัดอันดับท่ี โดยให้คะแนน ดังนี้ ล าดับที่ 1 ให้ 3 คะแนน ล าดับที่ 
2 ให้ 2 คะแนน และล าดับที่ 3 ให้ 1 คะแนน น าล าดับที่ในแต่ละข้อของแต่ละด้านคูณด้วยคะแนนที่ก าหนด แล้วรวม
น้ าหนักคะแนนในแต่ละแถว จัดอันดับที่ตามน้ าหนักคะแนนจากมากไปหาน้อยในแต่ละด้าน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติ 
ดังนี ้
   1. ศึกษาปัญหาในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ใช้การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard diviation) 
   2. การเปรียบเทียบปัญหาในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง ใช้การหาค่าเฉล่ีย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard diviation) ใช้การทดสอบค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติทดสอบค่าที (t-test) 
และขนาดของโรงเรียนใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One–way Anova) กรณีพบว่ามีความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มจึงท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ (Pair Wise Comparisons) ด้วยวิธีของ Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) 
   3. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ใช้การหาความถี่ (frequencies) ตามเกณฑ์ในการ
ให้คะแนนความถี่แบบถ่วงน้ าหนัก ดังนี ้
    ผู้ตอบแบบสอบถามจัดล าดับให้เป็นล าดับที่ 1 ให้คะแนน 3 
    ผู้ตอบแบบสอบถามจัดล าดับให้เป็นล าดับที่ 2 ใหค้ะแนน 2 
    ผู้ตอบแบบสอบถามจัดล าดับให้เป็นล าดับที่ 3 ให้คะแนน 1 
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สรุปผลการวิจัย  
 1. ปัญหาและล าดับความส าคัญของปัญหาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง ( = 3.19, S.D.= .39) และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากและปานกลาง และเมื่อเรียงล าดับ
ปัญหาจากคะแนนเฉล่ีย มากไปหาน้อย คือ ด้านการปฏิบัติ ด้านการวางแผน ด้านการปรับปรุงแก้ไข และด้านการ
ตรวจสอบประเมินผล ตามล าดับ 

  1.1 ด้านการวางแผนมีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.40, S.D.= .39) และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และปานกลาง โดยเรียงล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ล าดับ 
คือ การวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา การวาง
แผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ครอบคลุมมาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา ด้านมาตรการส่งเสริม ตามล าดับ 

  1.2 ด้านการปฏิบัติตามแผนมีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.53, S.D. = .44) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับ มาก และ ปานกลาง โดยเรียงล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 
ล าดับ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การเก็บ
รวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ การนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน
ระหว่างด าเนินงาน ตามล าดับ  

  1.3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.85, S.D.= .60) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และปานกลาง โดยเรียงล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย 
3 ล าดับ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ การจัดท าเครื่องมือประเมินผล และ 
ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง การวางแผนแก้ไข
ปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา ตามล าดับ 

  1.4 ด้านการพัฒนาปรับปรุง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.03, S.D.= .49) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และปานกลาง โดยเรียงล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 
ล าดับ คือ การพัฒนารูปแบบ วิธีการ หรือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการความรู้เพื่อให้การด าเนินงานของ
โรงเรียนเป็นไปตามวงจรคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาจากผลการประเมิน
จากแหล่งต่างๆ มาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 จ าแนกตาม ต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียน  
  2.1 ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล าดับปัญหาการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าผู้บริหารมีปัญหาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยเรียงล าดับคะแนนเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการวางแผน ด้านการพัฒนาปรับปรุง ด้านการตรวจสอบ
ประเมินผลตามล าดับ ครูมีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการปฏิบัติตาม
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แผนมีปัญหาในระดับมาก เรียงล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการวางแผน 
ด้านการพัฒนาปรับปรุง ด้านการตรวจสอบประเมินผล ตามล าดับ 
  2.2 การเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการวางแผน ด้านการตรวจสอบ
ประเมินผล ด้านการพัฒนาปรับปรุง ผู้บริหารและครูมีปัญหาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการปฏิบัติตามแผน ผู้บริหารและครูมีปัญหาการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพ ไม่แตกต่างกัน  
  2.3 ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล าดับปัญหาการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการวางแผนและด้านการปฏิบัติตามแผนมีปัญหาในระดับมาก ด้านการตรวจสอบประเมินผล ด้านการ
พัฒนาปรับปรุง มีปัญหาในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการปฏิบัติตาม
แผน ด้านการวางแผน ด้านการพัฒนาปรับปรุง ด้านการตรวจสอบประเมินผล ตามล าดับ โรงเรียนขนาดกลาง มี
ปัญหาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
การปฏิบัติตามแผน ด้านการวางแผน ด้านการพัฒนาปรับปรุง ด้านการตรวจสอบประเมินผลตามล าดับ โรงเรียน
ขนาดใหญ่ มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการปฏิบัติตามแผนมีปัญหา
ในระดับมาก ด้านการวางแผน ด้านการตรวจสอบประเมินผล ด้านการพัฒนาปรับปรุง มีปัญหาในระดับปานกลาง 
โดยเรียงล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการวางแผน ด้านการพัฒนา
ปรับปรุง ด้านการตรวจสอบประเมินผล ตามล าดับ 
  2.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียน พบว่า ขนาดของโรงเรียนโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  2.5 การวิเคราะห์รายคู่เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียนในภาพรวม พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แตกต่างกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดใหญ่มีปัญหาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
  2.6 การวิเคราะห์รายคู่เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ ภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการวางแผนพบว่า
โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกับโรงเรียนขนาด
กลางและโรงเรียนขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มีปัญหา
การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
  2.7 การวิเคราะห์รายคู่เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการปฏิบัติตามแผน 
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พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กแตกต่างกับโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดกลางแตกต่างกับโรงเรียนขนาดใหญ่ มี
ปัญหาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  2.8 การวิเคราะห์รายคู่เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการตรวจสอบ
ประเมินผล พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่าง
จากโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่แตกต่างกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ส่วนโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดใหญ่มีปัญหาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
  2.9 การวิเคราะห์รายคู่เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการปรับปรุงแก้ไข 
พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกับโรงเรียน
ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มี
ปัญหาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  
  3.1 ด้านการวางแผน พบว่า แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการวางแผน ผู้บริหาร
และครูมีความเห็นตรงกันว่า ข้อที่มีความส าคัญมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ วางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา อันดับท่ีสอง คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และอันดับท่ีสาม คือ การศึกษาดูงานการเก็บข้อมูลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 
  3.2 ด้านการปฏิบัติตามแผน พบว่า แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการปฏิบัติ
ตามแผน ผู้บริหารและครูมีความเห็นตรงกันว่า ข้อที่มีความส าคัญมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ หน่วยงานต้นสังกัด
ควรมีการนิเทศ ติดตาม ให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ อันดับที่สอง คือ ควรมีการสนับสนุนทรัพยากร ส่ือ เทคโนโลยี 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และอันดับที่สาม คือ มีการให้ค าปรึกษากับบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
  3.3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล พบว่า แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 ด้านการ
ตรวจสอบและประเมินผล ผู้บริหารและครูมีความเห็นตรงกันว่า ข้อที่มีความส าคัญมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ จัดท า
เครื่องมือประเมินผล และก าหนดเกณฑ์การประเมินตวับ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา อันดับท่ีสอง คือ ควรมีการอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการประเมินผลให้กับบุคลากร และอันดับที่สาม คือ จัดอบรม สัมมนาการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
  3.4 ด้านการพัฒนาปรับปรุง พบว่า แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 ด้านการพัฒนา
ปรับปรุง ผู้บริหารและครูมีความเห็นตรงกนัว่า ข้อที่มีความส าคัญมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ควรมีการจัดการความรู้
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เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามวงจรคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันดับที่สอง คือ ควรให้
หน่วยงานต้นสังกัดควรเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และอันดับที่สาม คือ วางแผนแก้ไขปัญหาตามล าดับ
ความส าคัญของปัญหา 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มี
ประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. ปัญหาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 จ าแนกเป็นรายด้าน 4 ด้าน อภิปรายผลได้ ดังนี้ 
  1.1 ด้านการวางแผน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับ มาก และ ปานกลาง โดยเรียงล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 
ล าดับ คือ การวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา การ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ครอบคลุมมาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา ด้านมาตรการส่งเสริม ทั้งนี้เนื่องจากการวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น เป็นมาตรฐานใน
ด้านคุณภาพผู้เรียนท่ีมีความส าคญั ผู้บริหารและครูจะต้องให้ความส าคัญในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในระดับดี อีกทั้ง
สถานศึกษาจะต้องมีการจัดท าแผนต่างๆ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว คือ แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและสอดคล้องกับเป้าหมายของการจัด
การศึกษา แผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา แผนการจัดสรรงบประมาณ ทั้งรายรับและรายจ่ายของ
สถานศึกษา และควรวางแผนการประเมนิไว้ด้วยเพื่อใชก้ ากบัตรวจสอบการปฏิบัติงานวา่เป็นไปตามแผนเพียงใด โดย
มีการตั้งเป้าหมายการประเมินว่าจะประเมินเรื่องใด ใช้วิธีการและรูปแบบอย่างไร ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
จึงต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ   
  1.2 ด้านการปฏิบัติตามแผน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และปานกลาง โดยเรียงล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย 
3 ล าดับ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  การเก็บ
รวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้  การนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน
ระหว่างด าเนินงาน ตามล าดับ ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดท าแผนยกระดับคุณภาพเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นนั้นครูได้ร่วมมือกันปฏิบัติตามแผนที่จัดท าไว้ แต่เนื่องจากการที่
ครูมีภาระงานมากและต้องรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในหลายสาระท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไม่หลากหลายและไม่ได้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูจ านวนมากยังใช้วิธีการสอนแบบเดิม เน้นการสอนจากต าราเป็น
หลัก ไม่มีเทคนิคในการสอนท่ีหลากหลาย ขาดการใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และขาดการนิเทศ 
แนะน า จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
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ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549: 3) เรื่องการจัดการเรียนการสอน การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา (Child Centered Development) เป็นแนวคิดที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ทั้งปวง และยึด
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส าคัญโดยมีความเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพที่เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต 
ดังนั้นในการจัดการศึกษาจึงต้องช่วยกระตุ้น เอื้ออ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพและมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อเป็นก าลังใจในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สามารถด ารงตนในสังคมได้
อย่างมีความสุข ในด้านการเก็บรวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้  นั้น 
ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบเนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ท าให้
การด าเนินงาน ล่าช้าขาดประสิทธิภาพ การจัดให้มีระบบสารสนเทศที่ดี ในสถานศึกษานั้น ต้องเป็นไปตาม
กระบวนการหรือขั้นตอนที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
  1.3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีปัญหาโดยรวมในด้านนี้อยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับ มาก และ ปานกลาง โดยเรียงล าดับคะแนน
เฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ล าดับ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ การจัดท า
เครื่องมือประเมินผล และ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง การวางแผนการเก็บข้อมูล การก าหนดระยะเวลา งบประมาณ ทั้งนี้เนื่องจากในการด าเนินงานนั้น
สถานศึกษาได้มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ตามวงจรการบริหารงานเชิงระบบ PDCA ตามวงจรเดมมิ่ง 
(Deming Cycle) ซึ่งมีการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน มีระบบที่ตรวจสอบได้ และเมื่อประเมินผลแล้วจะมีข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อไปพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตาม ครูซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูล ในแต่ละมาตรฐาน นอกจากนี้ในการจัดท าเครื่องมือการประเมินผลตาม
มาตรฐานการศึกษายังท าได้ไม่ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้  ขาดการวางแผนในการเก็บข้อมูล ท าให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ไม่ชัดเจน ไม่สามารถระบุได้ว่าสถานศึกษามีจุดเด่นด้านใดบ้างเพื่อพัฒนาส่งเสริมต่อไป และมีจุดควรพัฒนาด้าน
ใดบ้างเพื่อปรับปรุงแก้ไข  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีนวล แก้วประดิษฐ์ (2551: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ พบว่าด้านการตรวจสอบประเมินผล ครูและผู้บริหารมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง เนื่องจากผู้บริหาร
และครูเปน็ผู้ที่จะต้องด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายและการด าเนินงานตามกระบวนการ 
ขาดการใช้เอกสารแบบฟอร์ม สนับสนุนตามข้อก าหนดของการตรวจสอบคุณภาพภายใน และการปฏิบัติตาม
แนวทางวิธีการตามข้อก าหนดการตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 
  1.4 ด้านการพัฒนาปรับปรุง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีปัญหาด้านการพัฒนาปรับปรุงโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับ มาก และปานกลาง โดย
เรียงล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ล าดับ คือ การพัฒนารูปแบบ วิธีการ หรือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการความรู้เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามวงจรคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การน า
ข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาจากผลการประเมินจากแหล่งต่างๆ มาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจาก
ในการพัฒนารูปแบบ วิธีการ หรือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อน ามาปรับปรุงระบบการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานั้น เป็นระบบที่สถานศึกษาสามารถสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ ว่า
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด บุคลากรในสถานศึกษา
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ตระหนักถึงเป้าหมาย คือ ผลประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้เรียนเป็นอันดับแรก จึงต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาปรับปรุง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. จากผลการวิจัยการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี ้
   1.1 สถานศึกษาควรมีการวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีความสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปทางการศึกษา 
   1.2 สถานศึกษาควรมีกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
   1.3 สถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
   1.4 สถานศึกษาควรมีการพัฒนารูปแบบ วิธีการ หรือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ 
  2. ปัญหาในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียน จากผลการวิจัย พบว่าครู
มีปัญหาในการด าเนินงานมากกว่าผู้บริหาร และโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหามากว่าโรงเรียนขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงควรมีการอบรม สัมมนา 
แนวทางเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยเน้นไปท่ีครู และโรงเรียนขนาดเล็กเป็นส าคัญ 
  3. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งประเด็นที่ควรน ามาด าเนินการสามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้ 
   3.1 ด้านการวางแผน ควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
   3.2 ด้านการปฏิบัติตามแผน หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการนิเทศ ติดตาม ให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 
   3.3 ด้านการตรวจสอบประเมินผล จัดท าเครื่องมือประเมินผล ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
และตามมาตรฐานการศึกษา 
   3.4 ด้านการพัฒนาปรับปรุง ควรมีการจัดการความรู้เพื่อให้การด าเนินการของโรงเรียนเป็นไป
ตามวงจรคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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NBUE074: สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ าเภอโป่ง 
น้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 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
บริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามระดับชั้นที่สอน และประสบการณ์ในการท้างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนีไ้ด้แก่ ครูในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้านวน 165 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจ้านวน 50 ข้อ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที แบบ Independent Samples 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ทั้ง 6 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร   ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศภายใน ด้านการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
  2. การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามระดับชั้นที่สอน และประสบการณ์ในการท้างาน พบว่า ครูที่
สอนในระดับชั้นต่างกัน และครูที่มีประสบการณ์ในการท้างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการ 
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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนา “คน” อันเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของสังคมให้ได้รับการพัฒนาไปสู่
คุณภาพตามเป้าหมาย สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 2542 จึงมุ่งให้การศึกษาเป็นเครื่องมือส้าคัญในการพัฒนาคนและสังคม กล่าวคือ คนไทยใน
อนาคตต้องเป็นคนมองกว้าง คิดไกล ใฝ่ดี มีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของโลกมีวิจารณญาณที่ดี ดังนั้น การ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพจึงต้องอาศัยความร่วมมือ การมีส่วนร่วม ประสานงานกันของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษา ทั้งบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากโรงเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความร่วมมือกัน  อาจท้าให้การจัดการศึกษาประสบปัญหาได้  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 23 ได้
กล่าวว่า การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความส้าคัญที่ตัวของผู้เรียนให้ได้ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง
และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ เรื่องการจัดการบ้ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
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 เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ไปหล่อเล้ียงหัวใจ
การบริหารจึงเป็นกิจกรรมที่ส้าคัญที่สุดของงานวิชาการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของ
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
ต้องการเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการคือ การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ขณะนี้ยังไม่มีผลผลิตของ 
การปฎิรูปการเรียนการสอน/การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญที่ชัดเจนขาดการใช้การเรียนรู้ที่ส้าคัญภายใน
โรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด สื่ออินเตอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนไม่มีการจัดให้เป็นระบบเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนรวมถึงห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือไม่หลากหลายและเพียงพอ โอกาสในการเข้าถึงส่ือ  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. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามระดับชั้นที่สอน ประสบการณ์ในการท้างาน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ด้าเนินการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของ
ครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อเข้าสู่ต้าแหน่งสายงานผู้บริหารในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2547 ของส้านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศึกษากับโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยเปรียบเทียบจ้าแนกตามระดับชั้นที่สอน และประสบการณ์ในการสอน  
 
   ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตของเนื้อหา การศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้ มุ่งศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
อ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการนิเทศ
ภายใน ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้ ได้แก่ ครูในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้านวน 283 คน 
  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้ 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 

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

การบริหารงานวชิาการตามความคิดเห็นของ
ครูโรงเรียนในอา้เภอโป่งน้า้ร้อน 
1. ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
3. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
4. ด้านการนิเทศภายใน 
5. ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 
6. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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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 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  วิธีด้าเนินการศึกษาคน้คว้าเรื่อง การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่ง
น้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้วิจัยได้ด้าเนินการศึกษาค้นคว้า โดยล้าดับ
ดังนี ้
  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 โดยใช้ตารางก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส้าเร็จรูปของเครจซี
และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 108) ซึ่งผู้วิจัย ได้จ้านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 165 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งได้
พัฒนามาจากส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547) แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการ
บริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการนิเทศภายใน ด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ได้แก่ ระดับชั้นและประสบการณ์ในการท้างาน จ้านวน 2 ข้อ 
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   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครู
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 สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 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 
 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  ผู้วิจัยได้ด้าเนินการพัฒนาเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
   1. น้าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงแล้วมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (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. ขอหนังสือจาก มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล 
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  2. ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีส่งแบบสอบถามไปยังส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อส่งไปยังโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างต่อไป และเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วยตนเอง 
 การจัดกระท าข้อมูล 
  1. น้าแบบสอบถามที่ส่งให้กับโรงเรียนต่างๆในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม มีความสมบูรณ์จ้านวน 165 ฉบับ 
คิดเป็นรอ้ยละ 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 
ค่าเฉล่ีย 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. ค่าเฉล่ีย (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 

ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ( X = 3.87) รองลงมา คือ ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา ( X = 3.59) ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ( X = 3.53) และด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือด้านการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้( X = 3.31) 
  2. เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามระดับชั้นที่สอน ประสบการณ์ในการท้างาน 
พบว่าการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครโูรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามระดับชัน้ท่ีสอน และประสบการณ์ในการท้างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
  การวิจัยครั้งนี้ ท้าให้ทราบถึงการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่ง  
น้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จากผลการวิจัยพบประเด็นที่ควรน้ามา
อภิปรายผล ดังนี ้
  1. การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียนในอ้าเภอโป่ง
น้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีความตระหนักถึงความส้าคัญของการ
บริหารงานวิชาการในฐานะท่ีเป็นงานหลักของโรงเรียน และส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผู้เรียน พบว่า   
  มีด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เท่านั้นที่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะ การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นการบริหารวิชาการแนวใหม่ ผู้บริหารโรงเรียน มีความรู้ความสามารถในการท้าวิจัยไม่
เพียงพอ เพราะส่วนใหญ่ส้าเร็จการศึกษาระดับต่้ากว่าปริญญาโท สอดคล้องกับ ธีระ รุญเจริญ (2546 : 134-135) ที่
กล่าวว่า การวิจัยในโรงเรียนจงึยังมีไม่มาก ส่วนมากจะเน้นไปทางขอเล่ือนขั้นหรือต้าแหน่ง การวิจัยเพื่อน้าผลมาใช้ใน
การปฏิบัติอย่างแท้จริงยังมีน้อย ผู้บริหารโรงเรียนมักคิดว่าการวิจัยเป็นเรื่องยาก  
  2. เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามระดับชั้นที่สอน ประสบการณ์ในการท้างาน 
พบว่า 
   2.1 การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามระดับชั้นที่สอน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
   2.2 การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรี ยนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน  สังกัด
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 แก่ครูท่ีมีผลงานการวิจัย รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
ท้าวิจัยในชั้นเรียน 
  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
   1. ควรศึกษาทักษะการบริหารงานในด้านอื่นๆตามระบบงานของผู้บริหารโรงเรียน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนต่อไป 
   2.  ควรศึกษาด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ควรมีการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ท้าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง และยกย่องหรือให้รางวัลในรูปแบบต่างๆ แก่ครูที่มีผลงานการวิจัย รวมถึงช่วยแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการท้าวิจัยในชั้นเรียน 
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NBUE075: การศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน เขตอําเภอโปงนํ้ารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 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 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียน เขตอําเภอโปงน้ํารอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 
จําแนกตาม เพศ ประสบการณในการทํางานของครู และขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางเปนครูของสถานศึกษา
ในเขตอําเภอโปงน้ํารอน ปการศึกษา 2559 จํานวน 165 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบมาตรา-
สวน ประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย ( Χ )คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐาน โดยใชคาที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบวา 
  1. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียน เขต
อําเภอโปงน้ํารอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก 
  2. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียนเขต
อําเภอโปงน้ํารอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ ทั้งโดยรวมและรายดานทุก
ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  3. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียน เขต
อําเภอโปงน้ํารอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 จําแนกตามประสบการณและขนาดของ
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 
 การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญย่ิงในการพัฒนาคนที่มีคุณภาพ มีความพรอมทั้งความรูความสามารถ
และสติปญญาพียงพอที่จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทั้งดานความรู สติปญญา สังคม 
รางกายและจิตใจ เพียบพรอมดวยคุณธรรมจริยธรรม จึงถือวาเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาซ่ึงมีความสําคัญย่ิงตอ
การพัฒนาประเทศ (อุทัย บุญประเสริฐ.  2527) การปฏิรูปการศึกษา มุงใหเกิดคุณภาพทั้งในดานการผลิต
กระบวนการจัดการและปจจัยตางๆ โดยมุงหวังใหการจัดการศึกษาพัฒนาทั้งระบบ บุคคลที่มีความสําคัญอยางย่ิง ที่
จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงดังกลาวคือ ผูบริหารโรงเรียนเพราะตองเปนผูนํา และผูประสานความรวมมือจากทุก
ฝายที่มีความสามารถ ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองการเรียนการสอน รวมทั้งประสานสัมพันธ ระดมและจัดสรร
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (สุพล วังสินธุ. 2545) 
 จากรายงานสภาวะการศึกษาไทย ป 2551/2552 พบวา การจัดการศึกษาของไทยเทาที่ผานมายังไมมี
คุณภาพมากพอ นักเรียนยังไมคอยเกงและเปนคนดีมีวินัย มีความรับผิดชอบเทาที่ควร การจัดการศึกษามีลักษณะตัด
ขาดจากชีวิตจริงและชุมชน ไมสามารถแกปญหาและพัฒนาประเทศไดมากพอ และยังมีปญหาดานคุณภาพ
การศึกษาที่ยังตองการการปรับปรุงแกไขอีกมากโดยเฉพาะในดานการปฏิรูปเพื่อเพิ่มคุณภาพ/ประสิทธิภาพผูบริหาร
การศึกษาและครู อาจารย หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน นอกจากนั้นยังมีรายงานติดตามและประเมินผลก
การจัดการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดสรุปวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ รียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่พบวา เหมือนกันในทุกระดับช้ัน คือ ตัวแปร 
“คุณลักษณะของครู” แสดงใหเห็นวา การที่ครูมีลักษณะที่ดียอมสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในทางที่
ดีดวย 
 ยังมีปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยคือ ความสามารถในการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ผูนําในดาน
การศึกษาควรจะมองใหลึกซ้ึงและกวางขึ้น ผูนําตองมีความคิดวิเคราะหอนาคต เม่ือวิเคราะหแลวจะตองคิดส่ิงใหมๆ 
ในที่สุดก็จะนําไปสูผูนําเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ (Creative & Product Leadership) หมายความวา ผูนํารุนใหม
ตองคิดใหมและตองมีผลงานจากการคิด ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค จึงควรเปนโมเดลของการพัฒนาเชิงสรางสรรคและ
ผลิตภาพ เปนส่ิงที่จําเปนอยางย่ิง ในการศึกษาดานภาวะผูนําตอไปดวยวิธีการวิจัยทั้งในเชิงแนวคิด รูปแบบและ
กระบวนการ ตลอดจนกระตุนครู อาจารย ต้ังวงสนทนาอยางสรางสรรคในเร่ืองการเรียนการสอน เปนตน ภารกิจ
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ดังกลาวเหลานี้ ลวนแสดงออกถึงพฤติกรรมภาวะผูนําแบบสรางสรรคทั้งส้ินที่สามารถพัฒนาสถานศึกษาใหกาวสู
ความเปนโรงเรียนแหงคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ทําใหโรงเรียนกาวสู
การเปนมาตรฐานสากล 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูผูสอนในโรงเรียน เขตอําเภอโปงน้ํารอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในดานการ
ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี การทํางานเปนทีม การไววางใจ การส่ือสาร และการสรางมนุษยสัมพันธ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียน เขตอําเภอโปงน้ํารอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
จําแนกตาม เพศ ประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
    ตัวแปรตน         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค หมายถึง พฤติกรรมในการแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาที่ตอบสนองตาม
ความตองการของบุคคลากรเปนอันดับแรกในดานความคิด ความสนใจ ความตองการหรือพฤติกรรมของบุคคล หรือ
กลุมบุคคลในองคการใหหันไปในทิศทางเดียวกันอยางมีศิลปะ ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเปนลักษณะหรือเปน
พฤติกรรมในการนําผูอื่น (Leader) ประสานงานผูอื่น (Coordinate) ดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี การทํางาน

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 

ความคิดเห็นของครูตอภาวะผูนําเชิง
สรางสรรคในโรงเรียนเขตอําเภอโปงน้ํา
รอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาจันทบุร ีเขต 2 
1. การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2. การทํางานเปนทีม 
3. การไววางใจ 
4. การส่ือสาร 
5. การสรางมนุษยสัมพันธ 
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เปนทีม การไววางใจ การส่ือสาร การสรางมนุษยสัมพันธ โดยกระบวนการใหมๆ เพื่อนําไปสูการสรางสรรคส่ิงใหมๆ 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  1. การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี หมายถึง การที่ผูบริหารโรงเรียนมีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษาไดอยางสรางสรรค มีความรูเร่ืองเคร่ืองมือสมัยใหมสําหรับการจัด
การศึกษา และมีความกระตือรือรนตลอดจนเปดใจใหกวางสําหรับเทคโนโลยีใหม มีทัศนคติที่ดีในการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากร มีความเขาใจพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี เพื่อนําไปใชในการ
พัฒนาองคกรไดอยางตอเนื่อง 
  2. การทํางานเปนทีม หมายถึง การที่ผูบริหารโรงเรียนใชกระบวนการบริหารการศึกษาดวยการ
เรียนรูแบบทีม มีการบริหารแบบทีมงาน แสดงออกดวยการรับฟง ทราบผลการทํางานของทีมงานโดยใชดัชนีตัวบงช้ี
หลักที่บงช้ีถึงผลสําเร็จโดยรวมของทีมงาน มีการยอมรับในคุณคาของบุคคล 
  3. การไววางใจ หมายถึง การที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองสรางความเช่ือถือไววางใจใหกับสมาชิกใน
องคกร ดวยการยึดการบริหารสากล เชน คุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย ความเมตตา ความยุติธรรม ความเปน
กลาง ความกลาหาญ ความอดทน ความมีวินัย ความมุงม่ัน ซ่ึงเปนหลักสําคัญในการบริหาร เปนแมแบบที่ดี ยอมรับ
ขอผิดพลาดของสมาชิกในองคกร และใหเกียรติผูอื่น เคารพและใหการสนับสนุนผูอื่น ไมวาคนๆนั้น จะมีตําแหนงใดก็
ตาม สอบถาม เปดโอกาสใหผูอื่นไดแสดงความคิดเห็น รับฟงปญหาและใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม 
  4. การส่ือสาร หมายถึง การที่ผูบริหารโรงเรียนมีการติดตอประสานสัมพันธกับบุคคลในองคกร
เพื่อใหเกิดความรวมมือ มีการช้ีแจงรายละเอียดใหบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของ ทั้งภายในและภายนอก มีการ
ปรับปรุงพัฒนาทักษะการส่ือสาร สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกรวดเร็วสอดคลองกับยุคสังคมแหงการ
เรียนรู โดยขอมูลขาวสารมีสาระ มีความชัดเจน นาเช่ือถือ สรางความเช่ือม่ันและเขาใจในความตองการของฝายตางๆ 
เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยใชการติดตอส่ือสารแบบสองทาง 
  5. การสรางมนุษยสัมพันธ หมายถึง การที่ผูบริหารโรงเรียนสรางสัมพันธที่ดีกับบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน ชวยสรางสัมพันธภาพที่ดีตอโรงเรียน มีการใชการส่ือสารสองทางใหความสําคัญแกครูและ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนทั้งดานความรวมมือ การฝกอบรม และใหความสนใจกับบุคลากรทั้งหมดโดยไมเลือก
ปฏิบัติ 
 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษา และรองผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนเขต
อําเภอโปงน้ํารอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 ปการศึกษา 2559 
 ครู หมายถึง ขาราชการครู ซ่ึงประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอน 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 ซ่ึงจะแบงเปน 
  1. ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนในโรงเรียนไมเกิน 10 ป 
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  2. ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนในโรงเรียนมากกวา 10 ป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร
สถานศึกษา ในโรงเรียนอําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 แบงเปน 2 
ตอน โดยไดพัฒนาแบบสอบถามภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา มาจาก กาญจนา ศิลา (2556) ซ่ึง
ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 5 ดาน ดังนี ้
  ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของครูในโรงเรียนอําเภอโปงน้ํารอนมีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยสอบถามเก่ียวกับเพศ ประสบการณในการทํางาน ขนาดของโรงเรียน 
  ตอนที่ 2 ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 5 ดาน ตามแนวคิดของ รัธ อารช และ 
เมอริค เพอรแชล (Ruth, Ash; & Maurice, Persall. 2007: Online) ไดแก 
   1. การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
   2. การทํางานเปนทีม 
   3. การไววางใจ 
   4. การส่ือสาร 
   5. การสรางมนุษยสัมพันธ 
 การสรางเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 
  1. ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 5 ดาน ตามแนวคิดของ รูธ และ เมาริช (Ruth; 
& Maurice. 2007: Online) ตามบริบทของโรงเรียนในอําเภอโปงน้ํารอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 คือ  
   1. การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
   2. การทํางานเปนทีม 
   3. การไววางใจ 
   4. การส่ือสาร 
   5. การสรางมนุษยสัมพันธ 
  2. นําขอมูลที่ได ไปสรางแบบสอบถาม เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อขอรับคําแนะนําและ
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณตามโครงสรางเนื้อหา ตรวจสอบสํานวนภาษาที่ใชในแบบสอบถาม จากนั้นนํามา
แกไขขอบกพรอง ใหมีความถูกตองครอบคลุมตามขอบเขต และนิยามศัพทที่ศึกษา และผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่
แกไขแลว ไปใหผูเช่ียวชาญ 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) กับครูในโรงเรียนอําเภอโปงน้ํา
รอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต2 แลววิเคราะหหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามที่
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ไดคาความเช่ือม่ัน 0.98 
  4. นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณไปใชในการเก็บขอมูลตอไป 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถาม จํานวน 165 ฉบับ ไปยังครูผูสอนที่ทําการสอนในสถานศึกษาในอําเภอโปง
น้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง 
 การจัดกระทําขอมูล 
  นําแบบสอบถามมาตรวจสอบและใหคะแนนน้ําหนักตามเกณฑที่กําหนดไวแลวบันทึกลงใน
คอมพิวเตอร และวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 การวิเคราะหขอมูล 
  ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหจํานวนครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา เพศ และประสบการณในการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาโดยใชคาความถ่ีและรอยละ 
  ตอนที ่2 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร
สถานศึกษาในอําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยใชคาเฉล่ีย 
( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
  ตอนที ่3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
ของผูบริหารสถานศึกษาใน อําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนก
ตามประเภทของสถานศึกษา โดยใชคาเฉล่ีย ( Χ ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ตอนที ่4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ
ผูบริหารสถานศึกษาใน อําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนก
ตามประสบการณการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยใชการวิเคราะห (t-test) 
 
สรปุผลการวิจัย 
 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 
 จากผลการศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอนใน
โรงเรียนเขตอําเภอโปงน้ํารอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผูศึกษาอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงคการศึกษา ดังนี้ 
  1. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนเขตอําเภอ
โปงน้ํารอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยคือ การสราง
มนุษยสัมพันธ การส่ือสาร 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 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว คือ ครูเพศชาย และครูเพศหญิง มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
ของผูบริหารที่แตกตางกันถึงแมวา จะมีประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษาที่แตกตางกันก็ตาม 
  3. ผลเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
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 ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ครูที่มี
ประสบการณการนอยกวา 10 ป ไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพ และตองผานการพัฒนาอยางเขมสําหรับครูผูชวย 
ประกอบกับในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่รวดเร็ว และทันสมัยทําใหสามารถเขาถึงส่ือ และองค
ความรูไดอยางรวดเร็วและหลากหลาย ทุกที่ทุกเวลา ซ่ึงเปนการเปดโลกทัศนทางความคิด อันสงผลใหมีแนวคิด  
มุมมอง ในการพิจารณา วินิจฉัย เร่ืองราวตาง หรือเหตุการณตางๆ ที่ใกลเคียงกับครูที่มีประสบการณต้ังแต 10 ขึ้นไป 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อุดม สิงโตทอง (2550: 71) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา การวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณ  ของ
ครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และพบวาแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  4. ผลเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
อําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
โดยรวมแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกดาน ยกเวนดานการทํางานเปนทีม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 ซ่ึงสอดคลองกับ ขณิษฐา สิทธิจินดา (2552: 82) ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาทุกขนาด 
ตางใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา และมุงบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผลตามความมุงหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติจึงสงผลใหความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ขนาดแตกตางกันมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน  

 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทัว่ไป 
  จากการศึกษาเร่ือง ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ใน
อําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน มีขอเสนอแนะดังนี้ 
   1. ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารควรมีเจตคติที่ดีในการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการสถานศึกษา สงเสริมใหมีการจัดหาส่ืออุปกรณ 
เคร่ืองมือเทคโนโลยีสําหรับครูแตละกลุมสาระการเรียนรูเหมาะสมกับความตองการ และสนับสนุนใหครูมีสมรรถภาพ
ดานการออกแบบส่ือการสอนมีความคิดรวบยอดตอเนื้อหาเพื่อการนําเสนอโดยมีความรูทางดานจิตวิทยาหลักสูตร
และเร่ืองระบบ เพื่อนําไปใชใน การออกแบบส่ือการสอน รวมถึงบริหารองคกรใหทํางานเปนทีมไดอยางมีระบบ มี
ความรู เร่ืองเคร่ืองมือสมัยใหมสําหรับการบํารุงรักษาและมีความกระตือรือรน ตลอดจนเปดใจใหกวางสําหรับ 
เทคโนโลยีใหมๆ 
   2. ดานการสรางมนุษยสัมพันธ ผูบริหารควรสงเสริมการสรางบรรยากาศที่ดีและอบอุนภายใน
สถานศึกษาและหองเรียนใหเอื้อตอการปฏิบัติงานของครู สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานแกครู บุคลากร 
สังสรรค เสวนากับบุคลากรในสถานศึกษาอยางเหมาะสม และใหความสนใจ เขาใจปญหาทางการปฏิบัติงานและ
ปญหาสวนตัวที่บุคลากรกําลังประสบอยู 
   3. ดานการส่ือสาร ผูบริหารตองมีวิธีการพูดเหมาะสมกับกาลเวลาและสถานที่ สงเสริมการ
ประชาสัมพันธใหชุมชนไดรูขอมูลขาวสารตางๆในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม และมีกิริยาวาจาสุภาพเหมาะสมใน
การเสวนา ส่ัง มอบหมายงานที่บุคลากรรับรูไดชัดเจน ปฏิบัติได รวมถึงสามารถใหเหตุผล มีทาทีที่ดีในการช้ีแจง โนม
นาวใหบุคลากรยอมรับและปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ 
   4. ดานการไววางใจ ผูบริหารตองสรางความเช่ือถือไววางใจใหกับบุคลากร ดวยการบริหารงาน 
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย ความเมตตา ความยุติธรรม สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการคิด
โครงการใหมๆ มอบหมายงานไดเหมาะสมตามความสามารถของบุคลากร และรับฟงความคิดเห็น และปญหาตางๆ
ของบุคลากร ใหความชวยเหลือแนะนําตามความเหมาะสม 
   5. ดานการทํางานเปนทีม ผูบริหารตองสงเสริมใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น รับฟง และ
รวมมือกันแกไขปญหาอยางเหมาะสม รวมถึงแสดงความเปนผูนําไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ และมีการให

2076



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

คําแนะนํา คําปรึกษา และรับฟงปญหาในการปฏิบัติงานของทีมงานตางๆ มีการสรางแรงบันดาลใจ แรงจูงใจให
สมาชิกในทีมงานภายในสถานศึกษารวมมือกันทํางาน 
  
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1. การวิจัยในคร้ังนี้ ไดศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู ในอําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จํานวน 5 ดาน ดังนั้น ในการ
วิจัยในคร้ังตอไปควรเพิ่มนําเอาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคดานอื่น เชน การเสริมแรงทางบวก มาทําการวิจัยเพื่อจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคในคร้ังตอไป  
  2. การวิจัยในคร้ังนี้ ไดศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู ในอําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซ่ึงในคร้ังตอไป อาจศึกษา
ความคิดเห็นของครู ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซ่ึงขอมูลจะมีขนาด
กวางขึ้น 
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NBUE076: ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอ 
โป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 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 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนก
ตามประเภทสถานศึกษาและประสบการณ์การสอนของครูผู้สอนในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาอ าเภอโป่งน้ าร้อน จ านวน 165 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบที (t–test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
  2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอ 
โป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่มีสถานศึกษาประเภทประถมศึกษากับ
ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการ
แสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง การกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง และการอ านวยความ
สะดวกให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยให้รางวัลและการต าหนิทางสร้างสรรค์ ไม่แตกต่างกัน และเมื่อจ าแนกตาม
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการแสดงเป็นแบบฉบับ
ให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า, 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 
 
ความเปน็มาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของ
บุคคล  สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน พอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคมและ
บ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธ ารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้
ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 17-18) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้
และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและได้ก าหนดว่าการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาไทย  
และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  
รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 โรงเรียนในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีโรงเรียนที่
ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจ านวน 25 โรงเรียน ครูจ านวน 283 คน ได้บริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียนบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกและประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารและความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีจะน าพาสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากภาวะผู้น า
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ของผู้บริหารสถานศึกษาและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนจะส่งผลให้การด าเนินงานในสถานศึกษา
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และท าให้องค์การเกิดความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว หากภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนเป็นไปในทิศทางที่มีความสัมพันธ์ท่ีเป็นบวกต่อกันย่อม
เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยหล่อหลอมให้องค์การก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะหัวหน้าหน่วยงานจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการบริหารการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาให้บรรลุตามเจตรมของพระราชบัญญัติการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มี
วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะที่จ าเป็นในการบริหารงานของสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ า
ร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาใน
อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีขอบเขตในการวิจัย ดังนี้ 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 25 โรงเรียน จ านวน 283 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 165 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) และการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Mogan. 1970)  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพของครูผู้สอนจ าแนกดังนี้ 
  1. ประเภทของสถานศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ประถมศึกษา 2) ขยายโอกาสทางการศึกษา 
  2. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) 
ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี 2) ประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี 3) ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 7 ประการ คือ  
1) การท าให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง 2) การแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง 3) การกระตุ้นให้บุคลากร
ตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง 4) การสร้างรูปแบบความคิดในทางบวก 5) การอ านวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้น าตนเอง
โดยใหร้างวัลและการต าหนิทางสร้างสรรค์ 6) การสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยการสร้างคณะท างาน และ 7) 
การอ านวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้น าตนเอง  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่ได้แสดงออกในการบริหารสถานศึกษาต่อบุคลากร
ในสถานศึกษา ได้แก่ 
  1.1 การท าให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมการบริหาร
ที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่แสดงออกให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม แนะน าบุคลากรถึง
วิธีก าหนดขอบข่ายและมาตรฐานของการปฏิบัติงาน ให้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ มอบหมายงานและอ านาจ
หน้าที่อย่างเป็นระบบ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในงาน เพิ่มความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ใช้
ความคิดริเริ่ม สามารถน าข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ถูกต้อง รวมทั้งก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติงาน
ด้วยตนเองได้ 
  1.2 การแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง หมายถึง การที่ผู้บริหารมีพฤติกรรมเป็น
แบบอย่างที่ดี ที่จะส่งเสริมให้บุคลากรน าไปเป็นแบบฉบับในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้เป็นผู้มีวินัย เสียสละ ซื่อสัตย์
สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพที่ดี รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มเฉลียวฉลาด มี
ทักษะและความเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานท่ีปฏิบัติ ซึ่งเป็นการกระตุ้น พัฒนาและส่งเสริมให้แก่บุคลากรในหน่วยงานน า
แบบอย่างของพฤติกรรมไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นผู้น าตนเองและผู้อื่น โดยให้ความหมายและท้าทายงานของ   
ผู้ตาม กระตุ้นการท างานเป็นทีม แสดงถึงการท างานอย่างทุ่มเท  มุ่งมั่นถึงจุดหมายปลายทาง ผู้น าส่ือความหมายที่
ชัดเจนถึงความคาดหวังที่ผู้ตามจะได้พบและยังแสดงถึงเป้าประสงค์ร่วมกัน และสร้างวิสัยทัศน์   
  1.3 การกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง หมายถึง การที่ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่กระตุ้น 
สนับสนุน ส่งเสริมและช่วยเหลือให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถตั้งเป้าหมายด้วยตนเองได้บุคลากรเกิดความ
ตระหนักต่อเป้าหมายของโรงเรียน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ท าให้บุคลากรมีความเชื่อมั่ นต่อตนเองและงาน มุ่งมั่นสู่
ความส าเร็จสามารถสร้างความคาดหวังให้กับตนเองและหน่วยงานส่งเสริมการท างานอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ 
  1.4 การสร้างรูปแบบความคิดในทางบวก หมายถึง การที่ผู้บริหารมีพฤติกรรมในการส่งเสริม 
แนะน าให้บุคลากรมีความคิดในทางที่ดีและสร้างสรรค์ เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการท างาน กระตุ้นให้ตระหนักถึง
ปัญหาและวิธีแก้ไขอย่างมีเหตุผล มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีวิธีการประนีประนอมหรือไกล่เกล่ียความขัดแย้งได้อย่าง
ราบรื่น แนะน าความคิด ทฤษฎีในการปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดประโยชน์และความก้าวหน้าของบุคลากร สร้างความ
พึงพอใจในการท างาน 
  1.5 การอ านวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้น าตนเอง โดยให้รางวัลและการต าหนิทาง
สร้างสรรค์ หมายถึง การที่มีผู้บริหารมีพฤติกรรมในการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามความต้องการและ
ความสนใจ สนับสนุนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนางาน พิจารณาความดีความชอบด้วยความเป็นธรรมเพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจกระจายอ านาจในการท างาน ให้การยกย่องชมเชยอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้ค าปรึกษาและแนวทางแก้ไขเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองให้ดีขึ้น เปิดโอกาสให้เป็นผู้น าในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 
  1.6 การสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยการสร้างคณะท างาน หมายถึง การที่ผู้บริหาร
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและทีมงาน สามารถสร้างคณะท างานได้ดีมีการปรึกษาหารือ
เพื่อระดมความคิดระหว่างผู้ร่วมงาน กระต้นให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกัน สร้างบรรยากาศแห่งความ
ร่วมมือร่วมใจในหมู่คณะ อันจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและการมีมิตรภาพที่ดี ตลอดทั้งสร้างความคุ้นเคยและ
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ความเป็นกัลยาณมิตร เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลภายในกลุ่ม สามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งได้
อย่างสร้างสรรค์ 
  1.7 การอ านวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้น าตนเอง หมายถึง การที่ผู้บริหารมีความ
ประพฤติในการเสริมสร้างความพอใจโน้มน้าวจิตใจให้บุคลากรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยการอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน ให้ความช่วยเหลือ ดูแลทุกข์สุข รวมทั้งจัดสวัสดิการและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างาน 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ ก าหนดระเบียบหรือแนวทางการประพฤติปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมที่ดีของโรงเรียน เพื่อเป็นการผดุงเกียรติยศและชื่อเสียงของโรงเรียน 
 2. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่ เปิดท าการสอนทั้ง ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ านวน 25 
โรงเรียน 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 4. ครูผู้สอน หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียน ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือเจตคติที่ดีต่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ก าลังปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งวัดได้จากระดับความพึงพอใจที่กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ท่ีผู้วิจัยน ามาสอบถามจ านวน 
56 ข้อ  
 6. ประเภทสถานศึกษา หมายถึง การจ าแนกลักษณะการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ า
ร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
  6.1 ประถมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
  6.2 ขยายโอกาสทางการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 7. ประสบการณ์ หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 ที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาต่างกันมีความแตกต่างกัน  
 2. ความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความแตกต่างกัน  
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
   ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 
วิธีด าเนนิการวิจัย 
 ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาอ าเภอโป่งน้ าร้อนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 ประชากรทั้งหมด 283 คน 
   กลุม่ตัวอย่างที่ใชใ้นวจิัยครั้งนี้เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 165 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) และการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและ
มอร์แกน (Krejcie; & Mogan. 1970) 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 
  1. ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกีย่วข้องกบัภาวะผู้น าและความพึงพอใจเพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
  2. ศึกษาแบบสอบถามที่เกีย่วกบัภาวะผู้น าและความพึงพอใจตามแนวคิดหรือทฤษฎีที่คล้ายคลึงกัน
หรือเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาพิจารณาปรับเปล่ียนเป็นประเด็นค าถามเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  3. สร้างแบบสอบถามเป็นข้อประเด็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
  4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ตรวจสอบส านวนภาษาและความ
สมบูรณ์ของเนื้อหา 

สถานภาพของครูผู้สอน ได้แก ่
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 
 

ความพึงพอใจของครูผู้สอนตอ่ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา 7 ประการ 
1. การท าให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง   
2. การแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง 
3. การกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง  
4. การสร้างรูปแบบความคดิในทางบวก  
5. การอ านวยความสะดวกใหเ้กดิภาวะผู้น าตนเองโดยให้
รางวัลและการต าหนิทางสร้างสรรค์ 
6. การสนับสนุนให้เกดิภาวะผู้น าตนเองโดยการสร้าง
คณะท างาน   
7. การอ านวยความสะดวกใหเ้กดิวัฒนธรรมของผู้น าตนเอง 
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  5. น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) โดยวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของเน้ือหา ความเหมาะสมของการใช้ภาษาและพิจารณา
หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (IOC: Index of Item Objective Congruence) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
0.80–1 
  6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง (Try-out) กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในเขต
อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมจันทบุรี เขต 2 จ านวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์ค่าอ านาจ
จ าแนก (Discrimination Power) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Produck Moment 
Correlation Coefficient) ผลการหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ พบว่าอยู่ระหว่าง .48-.91 ซึ่งเป็นค่าอ านาจที่ยอมรับได้ 

  7. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach. 1990: 202–204) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .98 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล ด้านประเภทของสถานศึกษาและประสบการณ์ของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาใน
อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert. 1976: 247) ดังนี ้
   5  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับมากที่สุด 
   4  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับมาก 
   3  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับน้อย 
   1  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับน้อยที่สุด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 165 ฉบับ ไปยังครูผู้สอนที่ท าการสอนในสถานศึกษาในอ าเภอโป่ง
น้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับคืน 165 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 100 
 การจัดกระท าข้อมูล 
  น าแบบสอบถามมาตรวจสอบและให้คะแนนน้ าหนักตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้วบันทึกลงใน
คอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
       สถิติพื้นฐาน 

     1. ค่าเฉล่ียเลขคณิต ( ) 
     2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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     สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
     1. การหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์
(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 ผลการวิเคราะห์จ านวนครูผู้สอนในสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามประเภทของสถานศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาโดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ 
  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา

ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต  2 โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาใน อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตาม

ประเภทของสถานศึกษาโดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t–test) 
  ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาใน อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ า
ร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมจันทบุรี เขต 2  
 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  . S.D. แปลผล 

1. การท าให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง 3.96 .56 มาก 
2. การแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง  4.00 .57 มาก 
3. การกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง 3.94 .57 มาก 
4. การสร้างรูปแบบความคิดในทางบวก  3.88 .60 มาก 
5. การอ านวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยให้รางวัลและการ 
ต าหนิทางสร้างสรรค์ 

 
4.03 

 
.58 

 
มาก 
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ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  . S.D. แปลผล 

6. การสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยการสร้าง คณะท างาน 3.96 .56 มาก 
7. การอ านวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้น าตนเอง 3.90 .57 มาก 

รวม 3.95 .51 มาก 
   

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ า
ร้อน ท่ีสอนในสถานศึกษาประเภทประถมศึกษากับขยายโอกาสทางการศึกษา 
 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประถมศึกษา ขยายโอกาส 

t Sig. 
  

SD   
SD 

1. การท าให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง 3.88 .56 4.11 .52 -2.49* .013 
2. การแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง  3.94 .58 4.11 .54 -1.85 .066 
3. การกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง 3.89 .58 4.05 .53 -1.76 .079 
4. การสร้างรูปแบบความคิดในทางบวก  3.81 .60 4.02 .58 -2.08* .038 
5. การอ านวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้น าตนเอง  
    โดยให้รางวัลและการต าหนิทางสร้างสรรค์ 

 
3.99 

 
.54 

 
4.11 

 
.66 

 
-1.17 

 
.241 

6. การสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยการสร้าง 
    คณะท างาน 

3.89 .52 4.10 .62 -2.23* .027 

7. การอ านวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้น า 3.82 .57 4.06 .54 -2.52* .012 
รวม 3.98 .50 4.08 .50 -2.27* .024 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลของการวิจัยได้ดังนี้ 
  1. ความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตาม
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การอ านวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยให้ รางวัลและการต าหนิ
ทางสร้างสรรค์รองลงมาคือการแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง การสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้น าตนเอง
โดยการสร้างคณะท างาน การท าให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง การกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง การ
อ านวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้น าตนเองการสร้างรูปแบบความคิดในทางบวก 
  2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอ
โป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามประเภทของสถานศึกษา 
พบว่า ประเภทประถมศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
แรกคือการอ านวยความสะดวกให้เกิด ภาวะผู้น าตนเองโดยให้รางวัลและการต าหนิทางสร้างสรรค์รองลงมาคือการ
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แสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง และการสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยการสร้างคณะท างาน 
ส่วนอันดับสุดท้ายคือการสร้างรูปแบบความคิดในทางบวก สถานศึกษาประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือการท าให้บุคลากรเป็น
ผู้น าตนเองรองลงมาคือการแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง และการอ านวยความสะดวกให้เกิด ภาวะ
ผู้น าตนเองโดยให้รางวัล และการต าหนิทางสร้างสรรค์ ส่วนอันดับสุดท้าย คือการสร้างรูปแบบความคิดในทางบวก  
และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่มีสถานศึกษาประเภทประถมศึกษากับขยายโอกาสทาง
การศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการแสดงเป็นแบบฉบับ
ให้บุคลากร เป็นผู้น าตนเอง การกระตุ้นให้บุคลากร ตั้งเป้าหมายด้วยตนเองและการอ านวยความสะดวกให้เกิดภาวะ
ผู้น าตนเองโดยให้รางวัล และการต าหนิทางสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา พบว่า ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับคะแนนเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การอ านวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยให้รางวัลและการต าหนิทาง
สร้างสรรค์รองลงมาคือการสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยการสร้างคณะท างานและการท าให้บุคลากรเป็นผู้น า 
ตนเอง ส่วนอันดับสุดท้ายคือการอ านวยความสะดวกให้เกิดวฒันธรรมของผู้น าตนเอง ประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 
ปี โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ
การอ านวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้น าตนเอง โดยให้รางวัลและการต าหนิทางสร้างสรรค์รองลงมาคือการแสดงเป็น
แบบฉบับให้บุคลากร เป็นผู้น าตนเอง และการท าให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง ส่วนอันดับสุดท้ายคือการสร้างรูปแบบ
ความคิด ในทางบวก ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่า
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือการแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากร เป็นผู้น าตนเอง รองลงมาคือการ
สนับสนุนให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยการสร้างคณะท างาน และการกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง ส่วน
อันดับสุดท้ายคือการสร้างรูปแบบความคิดในทางบวก และเมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น การแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเองแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ด้านการบริหารศึกษาให้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดทุกคน โดยก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มวีุฒปิริญญาตรีแต่ไม่มีวุฒิทางการบริหารการศึกษา
ต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน มี
คุณธรรม จริยธรรม และผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและต้องผ่านเกณฑ์ตาม
ก าหนด อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับได้ให้ความสนใจที่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อ
น าพาไปสู่ความส าเร็จ ตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ ดวงกมล สุริยะวงษา (2556) ทีท่ าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจัย
พบว่า 1. พฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2. ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครู ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่ง
น้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามประเภทของสถานศึกษา พบว่า 
สถานศึกษาประเภทประถมศึกษากับขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากร เป็นผู้น าตนเอง การกระตุ้นให้บุคลากร 
ตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง และการอ านวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยให้รางวัล และการต าหนิทาง
สร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของสถานศึกษาประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาสูง
กว่าสถานศึกษาประเภทประถมศึกษาทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาได้
ผ่านการเป็นผู้บริหารมาเป็นเวลานานและผ่านการบริหารสถานศึกษามาหลายแห่งแล้ว จึงท าให้มีประสบการณ์ใน
การบริหารมีความเข้าใจหลักในการบริหารงานมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาประเภทประถมศึกษา ส่วนในด้านการ
แสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากร เป็นผู้น าตนเอง การกระตุ้นให้บุคลากร ตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง และการอ านวยความ
สะดวกให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยให้รางวัล และการต าหนิทางสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญนั้น  อาจ
เป็นเพราะขนาดของสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อนมีขนาดที่ไม่แตกต่างกันมากจึงท าให้จ านวนบุคลากรใน
สถานศึกษาไม่แตกต่างกันมาก ดังนั้นผู้บริหารกับครูผู้สอนจึงมีความใกล้ชิดกันจึงท าให้บุคลากรไม่ได้สังเกตถึงการ
แสดงออกของผู้บริหารด้านการแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากร เป็นผู้น าตนเอง การกระตุ้นให้บุคลากร ตั้งเป้าหมาย
ด้วยตนเอง และการอ านวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยให้รางวัล และการต าหนิทางสร้างสรรค์ หรือ
ผู้บริหารไม่ได้แสดงภาวะผู้น าในด้านเหล่านี้ เพราะความใกล้ชิดและคอยเกื้อหนุนกันเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามปกติไม่ได้กระตือรือร้นท่ีจะพัฒนางานให้มากขึ้นจนเห็นความชัดเจนในการแสดงภาวะผู้น าด้านดังกล่าว ซึ่งอาจ
เพราะข้อจ ากัดในเรื่องของจ านวนบุคลากร งบประมาณ สถานท่ี ซึ่งสอดคล้องกับกนกรักษ์ สุวรรณ (2557: 103-104) 
ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสตรีกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ผล
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น การแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารได้แสดงภาวะผู้น ากับครูผู้สอนในด้านการท าให้
บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง การกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง การสร้างรูปแบบความคิดในทางบวก การ
อ านวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยให้รางวัลและการต าหนิทางสร้างสรรค์การสนับสนุนให้เกิดภาวะน า
ตนเองโดยการสร้างคณะท างานและการอ านวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้น าตนเองอย่างเสมอภาคโดยไม่
แบ่งแยกประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับวัชรินทร์ เสาะก่าน (2555) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอบึงกาฬ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อแนะน าทั่วไป 
 เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษาอ าเภอโป่งน้ าร้อนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ด าเนินการบริหารงานและจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้ ผู้บริหารและครูควรท าความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ท่ีส าคัญของตนเอง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. ด้านการท าให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง ผู้บริหารควรมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถและ
ความถนัดของแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้บุคลากรก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการปฏิบัติงานด้วยตัวเอง พร้อมทั้ง
กระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้บุคลากรแต่ละคนได้ท างานและรับผิดชอบ
งานอย่างเต็มที่ ควรเพิ่มความสนใจในการให้ค าแนะน าแก่บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้วยการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 
  2. ด้านการแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง ผู้บริหารควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน กระตุ้นให้บุคคลากรกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและท างานเป็นทีม ปฏิบัติตนให้
เป็นผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี พร้อมทั้งให้เกียรติและยอมรับในความคิดเห็นของบุคลากร ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรจะต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างโดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค 
เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานต่อไป 
  3. ด้านการกระตุ้นให้ให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง ผู้บริหารควรให้ก าลังใจบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานเพื่อน าไปสู่เป้าหมายของตนเอง แนะน าบุคลากรให้เวลาบุคลากรเพื่อแนะน าแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอย่าง
เต็มที ่พร้องทั้งแนะน าบุคลากรเรื่องการสรา้งความคาดหวังให้กับตนเอง 
  4. ด้านการสร้างรูปแบบความคิดในทางบวก ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรคิดค้นและเลือก
แนวทางที่หลากหลายเพื่อปฏิบัติงาน มีแนวคิด หลักการและทฤษฎีใหม่ในการปฏิบัติ งานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด แสดงความคิดเห็นและแง่คิดที่ดีเป็นประจ า มีเจตคติที่ดีต่อการท างานตระหนักถึงปัญหาและวิธีแก้ไขอย่างมี
เหตุผล พร้อมทั้งเป็นผู้มีความมั่นคงทางอารมณ์ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเพิ่มความอดทนอดกล้ันต่อส่ิงที่มากระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยต้องควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงอย่างเสมอต้นเสมอปลาย   
  5. ด้านการอ านวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยให้รางวัลและการต าหนิทางสร้างสรรค์  
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องพึงระวังในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ โดยไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึก
ว่า เกิดความล าเอียง หรือขาดความชอบธรรม บริหารงานในสถานศึกษาโดยใช้การกระจายอ านาจ ให้ค าปรึกษาแนะ
แนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษารู้สึกว่าตนเอง
เป็นส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนความส าเร็จมาสู่องค์กร พร้อมทั้งยกย่องชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติงานประสบ
ความส าเร็จให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจและเป็นแรงกระตุ้นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  6. ด้านการสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยการสร้างคณะท างาน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และส่งเสริมการท างานเป็นทีม เสนอแนวทางการพัฒนา
ตนเองและทมีงาน ให้ความรู้และเทคนิคในการเป็นผู้น าที่ดีแก่บุคลากรในหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการ
ประเมินความส าเร็จของทีมงาน สร้างระบบปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตลอดทั้งสร้างความคุ้นเคยและความเป็น
กัลยาณมิตรให้เกิดขึ้นทั้งองค์กร 
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  7. ด้านการอ านวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้น าตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้การเอา
ใจใส่ดูแลช่วยเหลือทุกข์สุขของบุคลากรในสถานศึกษาอย่างถ้วนทั่วอย่างเสมอภาคกันจัดสวัสดิการและการบริการ
ต่างๆ ให้กับบุคลากรอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรและ
ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้เกิดความรักและผูกพันในองค์กร 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้พบว่าความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
การสร้างรูปแบบความคิดในทางบวกต่ ากว่าด้านอื่นๆ ดังนั้น ควรวิจัยถึงปัจจัยที่เกื้อหนุนการสร้างรูปแบบความคิดใน
ทางบวกของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
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NBUE077: การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
PARTICIPATION OF TEACHERS IN SCHOOL ADMINISTRATION, THE CHANTABURI PRIMARY 
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 
 
ฤทัย สุขเลิศ * 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยจ าแนกตามประสบการณ์การสอน และขนาดของโรงเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  จ านวน 
297 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าเอฟ (F test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 โดยรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การสอน พบว่า ด้านการบริหารท่ัวไป ด้านการบริหาร
งบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการบริหารงานวิชาการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. ผลการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน 
 

ค าส าคัญ: 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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โรงเรียนนับว่าเป็นหน่วยงานท่ีส าคัญที่สุดในการศึกษา เพราะโรงเรียน ถือว่าเป็นหน่วยงานปฏิบัติงาน ผล
ของการด าเนินงานจัดการศึกษาจึงขึ้นอยู่กบัความสามารถในการบริหารงานการจัดการของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน
และครูจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดหลักการและกระบวนการในการน าปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ 
และการจัดการ มาพัฒนาโรงเรียน “คน” เป็นบุคลากรที่ส าคัญที่สุดในการบริหารงาน เพราะคนเป็นผู้ใช้ปัจจัยต่างๆ 
ในการบริหารงาน ดังนั้นในการด าเนินการบริหารโรงเรียน การได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครูจึงเป็นส่ิงส าคัญ
ที่สุด โดยให้ครูทุกคนท่ีเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการบริหารโรงเรียน ตั้งแต่การวางแผนงานการด าเนินงาน 
การติดตามประเมินผลงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีการกระจายอ านาจการบริหาร แบ่งหน้าที่รับผิดชอบและมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารโรงเรียน การบริหารโรงเรียน จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ และต้องอาศัย
ข้อมูลจากผู้ร่วมงาน ซึ่งได้แก่ครูในโรงเรียน จึงเป็นส่ิงที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการให้ครูไดมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน 
ถ้ามีความร่วมมือร่วมใจกันท างานในวิสัยทัศน์เดียวกันร่วมสร้างความเข็มแข็งให้โรงเรียนได้เช่นกัน โรงเรียนจะมี
มาตรฐานหรือไม่ ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย โดยมีความผู้บริหารและครูเป็นหลักในการปฏิบัติ 
(จรินทร์ ถาวรสิน. 2550) 
 การบริหารงานท่ัวไปเป็นงานเกี่ยวกับการจัดระบบการบริหารองค์การ ให้การสนับสนุนงานอื่นๆ บรรลุตาม
มาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวยการ 
ความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่ งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงานเป็นหลัก โดยเน้นโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ตลอดจน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและ
องค์การที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ชุมพล ไวทยานนท์. 2549) ในการ
บริหารงานโรงเรียนจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ รวมทั้งจากครูและบุคลากรในโรงเรียนมาประกอบกับ
การตัดสินใจจึงจ าเป็นอย่างยิ่งให้ครูเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารงานโรงเรียน นอกจากนั้นการให้ครูเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารงานจะส่งผลให้งานมีคุณภาพ (ภาวนา วงสวาห์. 2541: 2) 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน ปัญหา อุปสรรคและแนวทาง
ในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู โรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง น ามา
วางแผนและก าหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาโรงเรียน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป และ 
การบริหารงานบุคคล โดยศึกษาและเปรียบเทียบ จ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 
   ตัวแปอิสระ      ตัวแปรตาม 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การสอนและขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน  
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 ครู จ านวน 1,326 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต/ปี
การศึกษา 2559 ครู จ านวน 297 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของ
ขนาดโรงเรียน 
 

ประสบการณ์การสอน 
1.  น้อยกว่า 10 ปี  
2.  ตั้งแต่ 10–20 ปี 
3.  มากกว่า 20 ปี 
ขนาดของโรงเรียน 
1.  โรงเรียนขนาดเล็ก 
2.  โรงเรียนขนาดกลาง 
3.  โรงเรียนขนาดใหญ่ 

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. การบริหารท่ัวไป 
4. การบริหารงานบุคคล 
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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 การบริหารงานท่ัวไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์สอน และขนาด
ของโรงเรียน ในการท างานของครูมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายงาน (Check list) 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมการบริหารงานของครูในโรงเรียนอ าเภอโป่งน้ าร้อน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ในภารกิจงานบริหารโรงเรียน 4 งาน ได้แก่ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานท่ัวไป และการบริหารงานบุคคล 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน เพื่อน ามาเป็น
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 าหนดนิยามศัพท์ตามเอกสารและงานวิจัยที่ศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถาม 
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  3. ร่างแบบสอบถามตามภารกิจงานบริหารโรงเรียน 4 งาน 
  4. น าร่างแบบสอบถามเสนอต่อประธานกรรมการและกรรมการควบคุม เพื่อให้ค าแนะน าและเสนอ
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณา ตรวจสอบความเหมาะสมและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
  5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อมาหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  
  6. น าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  2. ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา เป็นจ านวนทั้ ง ส้ิน 297 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
แบบสอบถามที่ส่งไปท้ังหมด 
 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืน 
  2. น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ มาตรวจสอบให้คะแนนตามน้ าหนักของแต่ละข้อ เพื่อน าไปวิเคราะห์ 
โดยวิธีทางสถิติด้วยการค านวณทางคอมพิวเตอร์ 
  การแปลความหมายของคะแนน โดยให้เกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2535: 22-
25) น าเสนอข้อมูลการวัดระดับการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียน 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. น าผลการค านวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดประสงค์ที่ต้องการจะศึกษาต่อไป 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน 
   - สถิติค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
   - ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
   - พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
   - ค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 

โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) ของ Cronbach 
  3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
   การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์สอนและขนาดของโรงเรียนใช้สถิติการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียโดยการทดสอบด้วยค่าเอฟ (F test) 

2095



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามล าดับดังนี้ ด้านการ
บริหารงานวิชาการมีค่าเฉล่ียสูงสุด (= 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) ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามระดับการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
  2.1 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์สอนที่ต่างกันการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ท างาน 10–20 ปี การมีส่วนร่วมของครูใน
การบริหารงานโรงเรียนในด้านการบริหารงานวิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.2 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตาม ขนาดโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาด
ใหญ่ โดยรวมและรายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้าน
การบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานท่ัวไป และด้านการบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานทั่วไป การบริหารงานงบประมาณและ และการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้เพราะพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 39 และมาตร 40 ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง
ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ไปยังสถานศึกษาโดยตรง รูปแบบการบริหารจงึ
มีการเปล่ียนแปลง โดยการน าการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) มาด าเนินการบน
พื้นฐานความเชื่อว่า การปรับเปล่ียนที่มีพลังเพียงพอ จะมีผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น การบริหารแบบ
โรงเรียนเป็นฐานมีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปรับปรุงคุณภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน. 2549: 11) ซึ่งในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนต่างๆ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พร้อมวุฒิ แสงวิเชียร (2555) ที่ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียนกลุ่ม
ระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง พบว่าการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียนกลุ่มระยองวิทยาคม จังหวัด
ระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านแล้วเรียงล าดับจากมาไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงาน
ทั่วไป ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานบุคคล  และสอดคล้องกับ
ศิราณ ีกุลฉวะ (2555) ทีศ่ึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดจันทบุรี พบว่า 
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานการบริหารงานของครูโรงเรียนมัธยมศกึษา ในจังหวัดจันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก  
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  1.1 การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากงานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญ
ในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่ดี เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพต่อสังคม และ
สามารถอยู่ในสังคมที่สีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่าง จึงจ าเป็นที่จะจ้อง
ใช้วิชาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2528: 17) 
ผู้บริหารโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดโอกาสให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการบิหารงานวิชาการมาก
ที่สุด เพราะงานวิชาการเกี่ยวข้องโดยตรงกับครูผู้สอน ในด้านการเรียนการสอนครูผู้สอนต้องรู้สภาพปัญหาต่างๆ ใน
งานวิชาการเป็นอย่างดี ซึ่งจะท าให้ได้รับข้อมูลกว้างขวางครอบคลุม และจะช่วยให้การตัดสินใจส่ังการถูกต้องยิ่งขึ้น
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสรี หมื่นพล (2552) ทีไ่ด้ศึกษาการมีส่วนร่วมการบริหารงานของครูในโรงเรียนอ าเภอ
พานทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า การมีส่วนร่วมการบริหารงานของครูในโรงเรียน
อ าเภอพานทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านงานบริหารวิชาการอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ทัศนีย์ ทองทวีวัฒน์ (2554) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อ าเภอตาพระยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า การมีส่วนร่วมของครูในการ
บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอตาพระยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ด้าน
งานบริหารวิชาการอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานท่ัวไป การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล 
  1.2 การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากในการจัดการศึกษาต้องอาศัย
ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อให้การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับผู้เรียนมากที่สุด  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร แสงสุตา (2555) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อ าเภอองครักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พบว่าการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอองครักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก ด้านการบริหารทั่วไปอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พร้อมวุฒิ แสงวิเชียร 
(2555) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียนกลุ่มระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง 
พบว่าการการมีส่วนร่วมของครูการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียนกลุ่มระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง 
ด้านการบริหารงานท่ัวไป อยู่ในระดับมาก 
  1.3 การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการบริหารงานงบประมาณทั่วไปอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากในการบริหาร
โรงเรียนจ าเป็นต้องใช้งบประมาณที่ได้รับการสัดสรรมาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการใช้งบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิพลในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนมากที่สุด และ
เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานผิดพลาดหรือละเลย จะได้รับโทษ
ค่อนข้างรุนแรงและชัดเจนกว่างานอื่น (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ . 2543: 17) ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวผู้บริหารโรงเรียนจึงให้ความส าคัญกับงานด้านนี้เป็นพิเศษในการบริหารงาน โดยยึดกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด อีกทั้งยังสอดคล้องกับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิราณี กุลฉวะ (2555) ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมใน

2097



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

การบริหารงานการบริหารงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดจันทบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
การบริหารงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดจันทบุรี ด้านบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมาก  
  1.4 การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนมีส่วน
ส าคัญในการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกันวางแผนในการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ มีขวัญ
ก าลังใจในการท างาน สอดคล้องกับ งานวิจัยของเสรี หมื่นพล (2552) ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมการบริหารงาน
ของครูในโรงเรียนอ าเภอพานทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 พบว่าการมีส่วนร่วมการบริหารงาน
ของครูในโรงเรียนอ าเภอพานทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 ด้านงานบริหารงานบุคคลอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับ ของนุสรา วงศ์จันทรา (2557) ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงาน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่าการมีส่วนร่วมของครูในการ
บริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด้านการบริหารงานบุคคล
อยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบในการศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
  2.1 เปรียบเทียบระดับการศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์สอน  โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากในการบริหารงาน ครูทุกคนจะมีส่วนร่วมในการท างานของโรงเรียน โดยไม่ค านึงถึง
ประสบการณ์มากหรือน้อย และระบบการคัดสรรเข้ารับราชการครูได้ก าหนดคุณสมบัติไว้ได้อย่างเหมาะสม ครูที่มี
ประสบการณ์น้อยในการท างาน มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้เท่ากับครูที่มีประสบการณ์มาก ถ้าได้รับ
การพัฒนา และถ่ายทอดความรู้จากครูที่มีประสบการณ์มาก และจ าท าให้ครูที่มีประสบการณ์น้อยได้เรียนรู้วิธีการ
ท างาน พัฒนางาน พัฒนาโรงเรียนในล าดับต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภนิตย์ ลีนาค (2557) ได้ศึกษาการมี
ส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า การมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
  2.2 เปรียบเทียบการศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ท้ังนี้เนื่องจาก โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีส่วนร่วมใน
การบริหารโรงเรียน ขนาดเล็ด ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ภาระหน้าที่ในการท างาน การร่วมมือในการท างานเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพและเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรประสิทธิ์ พันสอาด (2553) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงาน
โรงเรียน ในอ าเภอขลุง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่าผลการเปรียบการมีส่วน
ร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานโรงเรียน ในอ าเภอขลุง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. การบริหารงานวิชาการ ควรเปิดให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ด้านการ
วางระบบประกันคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถจัดท าหลักสูตรโรงเรียนได้ และการจัด
ระเบียบด้านการบริหารงานวิชาการ 
  2. การบริหารงานงบประมาณ ควรเปิดให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การจัดหาพัสดุให้โรงเรียน 
การก าหนดรูปแบบรายการ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี 
  3. การบริหารงานทั่วไป ควรเปิดให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การจัดท าแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียน การด าเนินงานปกครองชั้นเรียน และการส ารวจภูมิแหล่งวิทยากรและปัญญาท้องถิ่น  
  4. การบริหารงานบุคคล ควรเปิดให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การพิจารณาความดีความชอบ
ให้กับบุคลากรในโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความเป็นธรรม และ
การสรรหา บรรจุแต่งตั้งอย่างเป็นระบบและเหมาสม 
  5. ควรส่งเสริมให้ ครูทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน มีโอกาสในการตัดสินใจแสดง
ความคิดเห็น สามารถใช้ความสามารถในการท างานอย่างเต็มศักยภาพ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ผลการวิจัยพบว่า งานที่ครูมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ได้แก่ การบริหารบุคคล คืองานการพิจารณาความดี 
ความชอบให้กับบุคลากรในโรงเรียน ดังนั้นจึงควรศึกษาปัญหาที่มีผลต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของครูในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  
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NBUE078: บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา 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 ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารทั่วไป 
จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการบริหาร ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวนทั้งหมด 113 คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 60 ขอ มีคา
ความเช่ือม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.99 สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
 ผลการวิจัยพบวา 
  1. บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมมีบทบาทอยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับมาก สวนดาน
อื่นๆ ผูบริหารมีบทบาทอยูในระดับปานกลาง 
  2. ผูบริหารที่มีอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการบริหารตางกัน มีบทบาทหนาที่ในการ
จัดการศึกษาโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 

คําสําคัญ: บทบาทหนาทีข่องผูบริหาร, 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
ความย่ังยืน เรายังขาดภาวะสมดุล ยังมีปญหาสําคัญที่จะตองดูแลแกไข บางเร่ืองก็อยูในขั้นวิกฤต อันมีเหตุทั้งที่เกิด
จากสภาพภายในสังคมและจากการคลอยตามกระแสโลกาภิวัตนของโลก ทั้งนี้ ควรมีการทบทวน เพื่อใหเกิดความ
ตระหนักรูรวมกัน จะเห็นไดจากคุณภาพการศึกษาของประชากรไทยที่มีคาเฉล่ียตํ่าลง และมีมาตรฐานคอนขางตํ่า 
เม่ือเทียบกับอีกหลายประเทศในระดับเดียวกัน การศึกษาขาดเอกภาพดานนโยบาย สถานศึกษาขาดอิสระและความ
คลองตัวในการบริหารจัดการ ขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน ชุมชน สถาบันทางสังคม ดังจะเห็นไดวา สังคม
ทุกวันนี้และในอนาคตเปนสังคมฐานความรูที่การเรียนรู ความรูและนวัตกรรมเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาจึงมี
ความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองสงเสริมและสรางสภาพการณเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนสวนใหญในประเทศ โดยยึดหลักการใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามี
สวนรวมในการกําหนดและตัดสินใจในกิจกรรมสาธารณะที่เก่ียวของกับตนเองและชุมชนทองถ่ิน การสนับสนุนให
สังคมทุกสวนและทุกระดับ ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และการสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอความสําเร็จ ใน
การปฏิบัติเชนนี้จะทําใหเกิดพลังชุมชนทองถ่ินที่เขมแข็ง อันจะเปนฐานรากที่ม่ันคงในการพัฒนาประเทศอยางมี
เสถียรภาพและย่ังยืนตลอดไป (กรมวิชาการ. 2545: 1) 
 การจัดการศึกษา ถือเปนกระบวนการหนึ่งที่ชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติใหสามารถ
ดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางสันติสุข และมีสวนในการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายและเก้ือกูลตอการพัฒนา
ประเทศไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงในทุกๆ ดานของประเทศ ดังนั้นความมุงหมายที่
สําคัญของการจัดการศึกษาของชาติจึงเนนที่การพัฒนาบุคคลใหสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ ทั้งดาน
รางกาย สติปญญา สังคม อารมณ และจิตใจโดยรัฐจะทําหนาที่เปนศูนยกลางในการดูแลการศึกษาของชาติเอง ใน
ระยะเวลาที่ผานมากลับพบวาการศึกษามีขอจํากัดจากทั้งระบบการแขงขันทางการศึกษา กระบวนการเรียนรูที่ยังขาด
ประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนขาดการพัฒนา เด็กไรความสุขที่จะเรียนรู ครูถูกคาดหวังและเรียกรองในหลายๆ ดาน ซ่ึง
สงผลใหครูขาดขวัญกําลังใจในการที่จะเรียนรูและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนของตนใหมีประสิทธิภาพ ถึงแม
จะมีผูปกครองนักเรียนไดเขามารวมมือเฉพาะทางดานวัตถุหรือเงินบริจาคเทานั้น ดังนั้น การรวมมือทางดานการ
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พัฒนาการศึกษาในระบบของความคิดวิเคราะหเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาจึงยังไมเกิดขึ้น ความรวมมือจึง
มีลักษณะเฉพาะกรณี เฉพาะกรณีเสียมากกวา และยังไมสามารถกอประโยชน ไดอยางเต็มที่ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 106) ดังนั้น การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญในการสรางสรรคความ
เจริญกาวหนาและแกไขปญหาตางๆ ในสังคมไดเนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่จะชวยใหบุคคลไดพัฒนา
ตนเองตลอดชวงชีวิต สามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถดานตางๆ ที่จะดํารงชีพไดอยางมีความสุขรูเทากัน
การเปล่ียนแปลงรวมเปนพลังสรางสรรค การพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนไดการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให
บรรลุจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยหลักที่มีความสําคัญอยางย่ิง
ประการหนึ่งคือ ผูบริหาร ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาที่จะขับเคล่ือนพลังการปฏิบัติรูปการศึกษาชาติ
จะตองมีความรูความเขาใจการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเกง คนดี มี
ความสุข (เฉลิมพล พินทอง. 2546: 2) 
 ดังนั้น จะเห็นไดวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาเปนส่ิงที่จําเปน จึงตองมีการพัฒนาปรับเปล่ียน
บทบาทความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาใหสอดคลองกับแนวทางของสถานศึกษา อันเปนผลมาจากการ
กระจายอํานาจการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของไทยในยุคปจจุบัน ซ่ึงถาศึกษาองคประกอบ
ของการปฏิรูปการศึกษาจะพบวามีการดําเนินการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ในสวนของการปฏิบัตินั้นไดมี
การกําหนดใหมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษา ต้ังแตระดับสูง คือ ระดับกระทรวง จนถึงระดับลาง คือ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ทั้งนี้ไดมีการกําหนดหลักการ แนวปฏิบัติไวในกฎหมายการศึกษาและ
กฎหมายที่เก่ียวของในหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 รวมทั้งแนวปฏิบัติ หนังสือมอบอํานาจ จากหนวยงานทั้งใน
ระดับกระทรวง และตนสังกัด เปนตน แตถึงแมจะมีกฎหมายการศึกษา กฎหมายที่เก่ียวของ รวมทั้งแนวปฏิบัติใหกับ
ผูบริหาร ตลอดจนผูเก่ียวของหรือมีสวนรวมทางการบริหารสถานศึกษา ไดแก ครู บุคลากร และกรรมการสถานศึกษา 
ในชวงระยะเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบัน พบวา มีอุปสรรคปญหาสําคัญหลักๆ 3 ประการ ไดแก 1) ปญหาที่เกิดจาก
ระเบียบ กฎหมาย ที่ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 2) ปญหาโครงสรางทางการบริหารงาน ทั้งในระดับกระทรวง 
สํานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา และ 3) ปญหาที่เกิดจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามโครงสรางต้ังแตระดับกระทรวง
จนถึงระดับสถานศึกษา ซ่ึงสวนใหญเกิดจากการไมเขาใจบทบาทหรือการปรับเปล่ียนบทบาทวิธีการทํางานให
สอดคลองเปนไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาสวนมากยังยึดติดหรือเคยชินกับ
วัฒนธรรมการบริหารงานแบบด้ังเดิม ไมปรับบทบาท และไมยอมรับการเปล่ียนแปลง เปนตน ซ่ึงจากปญหาดังกลาว
ลวนสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตอสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานไมเปนไปตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคของการบริหารการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
 จากสาเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อจะไดทราบวา
ผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทในดานใดบางจึงจะสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ซ่ึงจะเปน
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 
ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารทั่วไป จําแนกตาม อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณในการบริหาร 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของผูบริหารในการ
บริหารการศึกษาของโรงเรียนใหมีความคลองตัวในการบริหารจัดการและมีประสิทธิภาพ ใน 4 ดาน คือ 
  1. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารการศึกษาของโรงเรียนในการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู รวมถึงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การ
นิเทศติดตาม การแนะแนว การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนการศึกษา การประสานความรวมมือกับสถาบันอื่นใน
การสงเสริมและสนับสนุนความรูดานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว และองคกรอื่นๆ 
  2. การบริหารงานบุคคล หมายถึง การบริหารการศึกษาในการวางแผนอัตรากําลัง และกําหนด
ตําแหนงสรรหา บรรจุแตงต้ัง รวมทั้งการเสริมสรางประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานและรักษาวินัยตลอดจนการออก
จากราชการ 
  3. การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การบริหารการศึกษาในการจัดสรรและเสนอของบประมาณ 
ระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อการศึกษา รวมทั้งการเงินและพัสดุ และสินทรัพยจัดทําบัญชีตลอดจนตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล รายงานการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
  4. การบริหารงานทั่วไป หมายถึง การบริหารการศึกษาในการดําเนินการธุรการ จัดทําสํามะโน
นักเรียน รับนักเรียน ระดมทรัพยากร พัฒนาองคกร รวมทั้ง ประสานและพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ ทาง
การศึกษา ตลอดจน การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัย และสงเสริมบทบาทดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานบุคลากร และดานบริหารทั่วไป 
 ผูบริหารสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หัวหนาสถานศึกษามีหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน
ของครู และจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพของโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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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ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 1. ไดขอมูลเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานของ
ตนเองตอไป 
 2. สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ไดนําความรู ความคิดเห็น ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ไป
เปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตอไป 
 3. หนวยงานอื่นและผูมีสวนเก่ียวของไดรับความรูและขอมูลจากงานวิจัย เพื่อใหความรวมมือ ชวยเหลือ 
พัฒนาการบริหารการศึกษาตอไป 
 4. ขอมูลที่ไดจากงานวิจัยทั้งหมดจะมีสวนชวยใหสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 นําไปเปนขอมูลในการเสริมสรางและวางแผน พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในความรับผิดชอบ
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ศึกษาเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูวิจัยไดศึกษาภายใตกรอบตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 การจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา 4 ดาน ดังนี้ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคลากรและ ดานการบริหารทั่วไปจําแนกตาม อายุ 
ระดับการศึกษา และประสบการณในการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ขอมูลทั่วไปของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก 
1. อายุ 
    1.1 ตํ่ากวา 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 ตํ่ากวา 10 ป 
    3.2 10-20 ป 
    3.3 21 ป ขึ้นไป 

บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาใน 
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 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผูบริหารที่มีอายุตางกัน มีบทบาทหนาที่ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 แตกตางกัน 
 2. ผูบริหารที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีบทบาทหนาที่ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 แตกตางกัน 
 3. ผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหารตางกัน มีบทบาทหนาที่ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 แตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ทั้งหมด จํานวน 154 คน 
  การเลือกกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ทั้งหมด จํานวน 113 คน ตามตารางการกําหนดขนาดของเครจซีและมอรแกน 
(Krejcie; & Morgan. 1970: 608-609) 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) จํานวน 1 ฉบับ โดย
แบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงจําแนกออกเปน อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณในการบริหาร ซ่ึงเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปน Check List 
  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใน 4 ดาน คือ ดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารทั่วไป ซ่ึงเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ  
  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับบทบาท แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของกับตัว
แปรที่จะศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
  2. รวบรวมขอมูลตางๆ ที่ไดจากเอกสาร งานวิจัยและการสัมภาษณ เพื่อนํามาเปนขอมูลในการสราง
แบบสอบถาม เก่ียวกับบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยกําหนดขอบเขตและเนื้อหาใหครอบคลุม
วัตถุประสงค 
  3. สรางแบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ทั้ง 4 ดาน 
  4. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและเสนอแนะ
เพิ่มเติม แลวแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
  5. นําแบบสอบถามที่ไดแกไขปรับปรุงแลว ใหผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ 
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  6. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองแลวคัดเลือก
แบบสอบถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองที่มีคามากวา 0.5 ขึ้นไป 
  7. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
  8. วิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค ไดคาความเช่ือม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.99 
  9. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขจนเรียบรอยสมบูรณแลว เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอความ
เห็นชอบนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1. ผู วิ จัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ขอความรวมมือจาก
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหในการรวบรวม
ขอมูล จากผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
  2. ผูวิจัยนําหนังสือ พรอมแบบสอบถาม ไปยังผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหในการกรอกขอมูล ตามแบบสอบถามตามจํานวน
กลุมตัวอยางที่กําหนดไว 
  3. ทําการรวบรวมแบบสอบถามที่ตอบเสร็จแลว จํานวน 113 ฉบับ แลวนํามาตรวจใหคะแนน
แบบสอบถาม และนํามาวิเคราะหขอมูลตอไป 
 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
  ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไปของผูบ ริหารสถานศึกษา  จําแนกออกเปน อายุ  ระดับการศึกษา  และ
ประสบการณในการบริหาร วิเคราะหโดยใชคาความถ่ี (frequencies) และคารอยละ (%) 
  ตอนที่ 2 วิเคราะหระดับบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 แตละดานและโดยสวนรวมวิเคราะห
โดยใชคาเฉล่ีย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปเทียบคะแนนคาเฉล่ียโดยใชเกณฑ 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 
  การเปรียบเทียบเปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉล่ียของจํานวนกลุมตัวอยางที่เปนอิสระกัน
มากกวา 2 กลุม ขึ้นไป โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way Analysis of Variance) 
  ตอนที ่3  การเปรียบเทียบขอมูลเก่ียวกับระดับบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการโดยการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way Analysis of Variance) จําแนกเปนรายดานและโดยภาพรวม 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเร่ือง บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สรุปผลไดดังนี ้
  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. บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับมากสวนดานอื่นๆ ผูบริหารมี
บทบาทอยูในระดับปานกลาง ดังรายละเอียดแตละดาน ดังนี ้
   2.1 ดานบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.54, S.D. = 0.70) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดใหมีการแนะแนว เพื่อสงเสริมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในเปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา การใหความรวมมือสงเสริมพัฒนา
ความรูดานวิชาการแกบุคคล องคกรครอบครัว และชุมชนอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ และการใหความรวมมือและ
ประสานงานในการพัฒนางานวิชาการกับหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาอื่นที่อยูเปนประจํา ผูมีบริหาร
สถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับปานกลาง สวนขออื่นๆ ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับมาก  
   2.2 ดานบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.48, S.D. = 0.72) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดใหมีการระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษาเปนไปตามระเบียบกฎหมาย
ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ การจัดบริหารการเงิน ต้ังแตการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
จายเงิน การนําสงเงิน การโอนเงิน เปนไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด การจัดบริหารพัสดุและ
สินทรัพยของสถานศึกษา มีการจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษาเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่
เก่ียวของไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน การจัดการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินของสถานศึกษา รวมทั้ง คาธรรมเนียมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ การกําหนดแบบรูป
รายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ และจัดซ้ือจัดจางไดเปนมาตรฐานตามระเบียบ กฎหมายและเอกสารที่เก่ียวของได
อยางถูกตองชัดเจน และ การจัดใหมีกองทุน เชนกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาอยางเปน
ระบบ เกิดประโยชนตอบุคลากรในสถานศึกษา ผูมีบริหารสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับมาก สวนขออื่นๆ ผูบริหาร
สถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับปานกลาง 
   2.3 ดานบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.33, S.D.= 0.78) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดใหมีการออกหนังสือรับรองแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณี
ตางๆ เชน การขอมีบัตร ประจําตัว การลาศึกษาตอ ฯลฯ ไดดําเนินการอยางถูกตองและเกิดประโยชนดานขวัญ
กําลังใจ การจัดใหมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรไวอยางเปน
ระบบ และการจัดใหมีการสรุปรายการผลการปฏิบัติงานของการบริหารงานบุคคลตอตนสังกัดและเผยแพรตอ
สาธารณชน ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับมาก สวนขออื่นๆ ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับ 
ปานกลาง 
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   2.4 ดานบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.39, S.D. = 0.67) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดใหมีการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมไวอยางเปนระบบและ
ปรากฏชัดเจน การจัดสํามะโนนักเรียนไดดําเนินการตามมาตรฐานที่กําหนด สามารถนําระบบขอมูลสารสนเทศจาก
การสํามะโน นักเรียนมาใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ และการจัดใหมีระบบควบคุม และประเมินผลการ
ดําเนินงานสอดคลองประสานสัมพันธกับเขตพื้นที่การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. การเปรียบเทียบขอมูลเก่ียวกับระดับบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการโดยการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way Analysis of Variance) จําแนกเปนรายดานและโดยภาพรวม พบวา ผูบริหารที่
มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการบริหารตางกัน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้
  1. บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะวา
ผูบริหารเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญอยางย่ิงที่จะสนับสนุนและสรางบรรยากาศ คือ ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําใน
การสราง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกาวสูความเปนเลิศ คือ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปน
ผูบริหารมืออาชีพ บทบาทหนาที่ของผูบริหาร คือตองเปนผูนําในการปฏิบัติหนาที่บริหารงานจนเกิดประสิทธิผลใหแก
องคกร และจัดการใหองคกรไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค ทั้งกอใหเกิดประโยชน เกิดความพึงพอใจขององคกรมี
การทํางานอยางจริงใจ จริงจัง ดังที่ อุมัง สวารัง (2546: 6) สรุปบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหาร
สถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มี 2 ดานคือการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามจุดมุงหมาย หลักการ แนวทาง 
รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา ใหเปนไปตาม
แนวทางการบริหารที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 โดยเนนการบริหารแบบมีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของ สอดคลองกับ จันทรพิมพ วงศประชารัตน (2545) ได
ทําการศึกษา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียน 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนกับครูผูสอน และเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ที่มีตอการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนใน โรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงมี 5 ดาน ไดแก การสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยใน
ช้ันเรียน การใหความสําคัญกับการวิจัยในช้ันเรียน การใหการยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน การมีความ
รับผิดชอบตอครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน และการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูวิจัยในช้ันเรียน 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทตอการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนในโรงเรียน โดยรวมและในแตละดาน
ทุกดานอยูในระดับปานกลาง 
  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานบริหารงานวิชาการ 
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โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการบริหารงาน ซ่ึงผูบริหาร
จะตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการบริหารงาน เปนผูนําครูในดานวิชาการ ทํางานรวมกับครู กระตุนใหครูอาจารยมี
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่สอนอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ นิพนธ  กินาวงศ (2542: 68) กลาววา
หนาที่ของโรงเรียน คือ การใหความรูทางวิชาการแกนักเรียนเปนสําคัญ แตการที่โรงเรียนจะทําหนาที่ทางวิชาการ
อยางสมบูรณก็ตอเม่ือผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญแกงานวิชาการ และเขาใจขอบเขตของการบริหารโรงเรียนเปน
อยางดี  
  2. ผูบริหารที่มีอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการบริหารตางกัน มีบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว อาจเปนเพราะวา 
ผูบริหารใหความสําคัญของบทบาทหนาที่การบริหารจัดการศึกษาเหมือนๆ กัน โดยเฉพาะหลักในการบริหารคน เงิน 
วัสดุอุปกรณ และการจัดการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่ เจริญผล สุวรรณโชติ 
(2544: 17) ใหความหมายการบริหารวาหมายถึง กระบวนการทางสังคมอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนกลุมหนึ่ง และคน
กลุมหนึ่งที่เขามารวมกันเพื่อทํากิจกรรมอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อใหบรรลุจุดหมายตามที่กําหนดไว การกระทํา
นั้นจะเปนการกระทําที่เก่ียวของกับการสรางสรรค การดําเนินงานใหคงอยูตอไป การกระตุนหรือย่ัวยุใหเกิดการ
กระทําการควบคุมและการกระทําที่ใหเกิดการรวมตัวเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางมีแบบแผนหรืออยางไมมีแบบ
แผนทั้งในดานของบุคคลและวัตถุ  
 
ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะทัว่ไป 
  1. ผูบริหารตองดําเนินงานเก่ียวกับบุคคลซ่ึงผูบริหารตองใชศาสตร ศิลปะ และกลยุทธตางๆ เพื่อ
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
เนนความโปรงใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดตลอดจน การมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน และองคกรที่เก่ียวของ
เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ขอเสนอแนะสําหรบัการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรศึกษาการมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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  2. ควรศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  3. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  4. ควรศึกษาวิเคราะหตัวแปรอื่นๆ ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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NBUE079: ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  
อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 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 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา 
อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการสอนของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
สถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในปีการศึกษา 2559 
โดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จ านวน 165 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเอฟ (F test) และค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
  2. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้นด้านวิสัยทัศน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามอายุ โดยรวมและรายด้านแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคนไม่แตกต่างกัน 
  4. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่ง  
น้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต  2 จ าแนกตามระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การสอน ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 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.  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีพัฒนาการที่สมดุลทั้ง
ปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม ดังนั้น คนจึงเป็นปัจจัยและผลของการพัฒนาประเทศ หากประชากรของประเทศมี
คุณภาพจะส่งผลให้ประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน คนจะมีคุณภาพได้ ขึ้นอยู่กับระบบการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ การศึกษาจึงเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพคน ดังค ากล่าวที่ว่า “การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ” (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา. 2544: 7) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 9 ก าหนดให้สถานศึกษามีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และมาตรา 39 ให้กระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไป
ยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 : 5-6) ท าให้
สถานศึกษาคล่องตัวมีอิสระในการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งจะ
เป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและ
สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 6-7) บุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในทุกๆ ระดับของ
สังคม คือ ผู้น าเป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อความอยู่รอด สวัสดิภาพ และสันติสุขของสังคมและประเทศชาติทั้งหมด 
นอกจากนี้ผู้น ามีความส าคัญอย่างมากตอ่การพัฒนาองค์การและการจัดการในทุกระดับ เนื่องจากผู้น ามีความส าคัญ 
จึงมีแนวคิดและการศึกษาในเรื่องการพัฒนาความเป็นผู้น าหรือภาวะผู้น า (Leadership) เกิดขึ้น ส าหรับในประเทศ
ไทยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการศึกษาภาวะผู้น าที่มีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบันซึ่ งเป็นยุคของการ
เปล่ียนแปลงนี้ แนวคิดทฤษฎีใหม่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับกันมากในปัจจุบัน คือ แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลง (Transformational Leadership Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีภาวะผู้น าแนวใหม่ หรือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ 
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(New paradigm) การปฏิรูปการศึกษาจึงจ าเป็นต้องใช้ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ จึงจะน าสถานศึกษาบรรลุ
ความส าเร็จตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา การเป็นผู้บริหารมืออาชีพจะต้อ งอาศัยความรู้ 
ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะ และอาศัยกระบวนการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายทุก
สถาบัน ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา และการบริหารโดยใช้องค์คณะบุคคล ตลอดทั้งน าการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (ธีระ รุญเจริญ. 2546: 1) ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นตัวจักรกลที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นผู้น าเอา
นโยบายและโครงการไปสู่การปฏิบัติ  ถ้าการด าเนินตามนโยบายเป็นไปด้วยดี ย่อมเป็นผลดีต่อคณะครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน และสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวในการบริหาร
เพียงใดนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีพฤติกรรมบริหารอย่างเหมาะสม ต้องเป็นผู้น าในการบริหารจัดการที่มีทั้งการ
ปรับเปล่ียนและการพัฒนาองค์การควบคู่กันไป (วันเพ็ญ เจริญแพทย์. 2545: 24) ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ของแบส (Bass) ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมจาก นักการศึกษา น ามาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารกัน
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษาในยุคที่มีการเปล่ียนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารจ าเป็นต้อง
พัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้น าที่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง รอบรู้ รู้รอบ รู้ลึก น าการเปล่ียนแปลงอย่างสร้างสรรค์มา
สู่สถานศึกษา พัฒนาตนเองให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความพึงพอใจในการท างานให้มากขึ้น ใช้
เทคนิคต่างๆ กระตุ้นดลใจ หรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล และเปล่ียนแปลงองค์การ ทั้งนี้ก็เพื่อ
ไปสู่การบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่นเดียวกัน
ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นบุคคลที่กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนต่างก็คาดหวังว่าจะ
สามารถบริหารจัดการโรงเรียนให้ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ เกิดการเปล่ียนแปลงในตัวผู้เรียนแบบองค์รวม  ทั้ง
ทางด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการบริหารคน บริหารงาน และบริหารองค์การให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Bass. 1985: 17 อ้างถึงใน ประวัติ มณีงาม. 2552: 4) 
 จากสภาพความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งผล
การศึกษาดังกล่าวจะท าให้ได้ทราบขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามความมุ่งหวังของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มีตอ่ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาอ าเภอโปง่ 
น้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา อ าเภอโป่ง  
น้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการสอนของครู  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ภาวะผู้น า (leadership) หมายถึง การที่ผู้น าใช้ศิลปะ ความสามารถ อิทธิพลและวิธีการท่ีจะก่อให้เกิดการ
กระท ากิจกรรม หรือการปฏิบัติงานของผู้ตาม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่ม โดยผู้น าใช้วิธีการ
จูงใจให้บุคลากรซึ่งเป็นผู้ตามร่วมกันใช้กระบวนการและส่ือความหมาย เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการ
ด าเนินการ 
 ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง (transformational leadership) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่แสดงให้เห็นในการใช้ศิลปะหรือความสามารถบริหารสถานศึกษาที่เปล่ียนความพยายามของครูให้สูงขึ้น เป็นผลให้
ผู้ตามปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง โดยผู้บริหารแสดงพฤติกรรมที่ท าให้ครูมีความรู้สึกไว้วางใจ ยินดี จงรักภักดีและ
นับถือ ท าให้ครูกลายเป็นผู้ที่มีศักยภาพ เป็นนักพัฒนา เป็นผู้เสริมแรงด้วยตนเอง ควบคุมตนเองได้ ซึ่งพิจารณาจาก
การที่ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงพฤติกรรมให้เห็น มีองค์ประกอบพฤติกรรม 4 ประการ คือ วิสัยทัศน์ การสร้าง
แรงจูงใจ การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน และมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
  1. วิสัยทัศน์ หมายถึง การสร้างภาพอนาคต หรือการมองอนาคตซึ่งจะเป็นเป้าหมายในการเดินไปสู่
อนาคต โดยวิธีการน าเอาระบบการวางแผนมาใช้ หรือหมายถึงส่ิงที่อยากเห็นในอนาคตและเป็นส่ิงที่ดีกว่าเดิม 
วิสัยทัศน์จะเกิดจากการรู้จักคิดโดยใช้ปัญญา และมุ่งมั่นให้เกิดขึ้นจริง 
  2. การสร้างจูงใจ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นถึงการจัดการ หรือการท างานที่เป็น
กระบวนการท าให้ผู้ร่วมงานมีแรงจูงใจภายใน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศเพื่อกลุ่ม มีการตั้งมาตรฐานการ

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 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น า
ก า ร เ ป ล่ี ย น แปล ง ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา มีองค์ประกอบพฤติกรรม 
4 ประการ ดังนี้ 
   1. วิสัยทัศน ์
   2. การสร้างแรงจูงใจ  
   3. การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน  
   4. การมีคุณธรรมจริยธรรม 
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ท างานไว้สูง และเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย  มีความตั้งใจแน่วแน่ในการท างาน มีการให้ก าลังใจผู้ร่วมงาน 
มีการกระตุ้นผู้ร่วมงานให้ตระหนักถึงความส าคัญของงาน 
  3. การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับนับถือและให้
ความส าคัญของผู้ร่วมงาน ดูแลเอาใจใส่ตอบสนองความตอ้งการของผู้ร่วมงานแต่ละคนตามความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล แสดงความชื่นชมในความสามารถของผู้ร่วมงาน ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานได้พัฒนาตนเอง ให้ค าปรึกษาและหา
แนวทางผู้ร่วมงาน การให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นพี่เลี้ยงเพื่อฝึกฝนด้านการบริหารจัดการให้ข้อมูลข่าวสารการ
ให้ความรู้ต่างๆ มอบหมายงานพิเศษให้ผู้ร่วมงาน การสนทนาอย่างเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและจริงใจต่อ
กันในการปฏิบัติงาน 
  4. การมีคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ผู้บริหารที่ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดีในทุกๆ ด้าน ใช้หลักธรรมในการบริหารงาน 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 2. ครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน 
 3. ครูที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน 
 4. ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
แตกต่างกัน 
 5. ครูที่มีประสบการณ์สอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร ได้แก่ ครูท่ีปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด 25 โรงเรียน จ านวน 283 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูท่ีปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 165 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นและสุ่ม
อย่างง่าย โดยก าหนดจ านวนครูเป็นชั้นก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซีและมอร์แกน 
 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 ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบพฤติกรรม 
4 ประการ คือ 
   2.1 วิสัยทัศน์ 
   2.2 การสร้างแรงจูงใจ  
   2.3 การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน  
   2.4 การมีคุณธรรมจริยธรรม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ(Check List) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อระดับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
ผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มี 4 ด้าน คือ 
1) วิสัยทัศน์ 2) การสร้างแรงจูงใจ 3) การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน 4) มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นค าถามแบบให้
คะแนนหรือประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้เกณฑ์การก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
  2. ศึกษาหลักการและทฤษฎี จากเอกสารต าราที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
   3. ศึกษาแบบสอบถามจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  4. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าน ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา  
สารนิพนธ์และน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาอีกครั้ง ปรับปรุง
แก้ไข แล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
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  1. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่สร้าง 
  2. หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความเหมาะสมของการใช้ภาษา และความสอดคล้องของข้อ
ค าถาม (IOC) จ านวน 5 ท่าน  
  3. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  4. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ 
(Try–Out) กับคณะครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 
คน แล้วน าไปหาค่าจ าแนกแต่ละข้อของแบบสอบถาม 
  5. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha 

coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990: 202-204) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 

  6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นและมคีวามสมบูรณ์ ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. แจกแบบสอบถาม จ านวน 165 ฉบับ ให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 
  2. ในกรณีที่ยังไม่ได้รับแบบสอบถามคืนตามเวลาที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ติดตามเก็บรวบรวม
แบบสอบถามด้วยตนเอง 
  3. ผู้วิจัยได้รอรับแบบสอบถามกลับคืน ผู้วิจัยตรวจสอบและคัดเลือก 
  4. น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
  5. น าผลค านวณมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัยต่อไป 
 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งหมดมาให้คะแนนตามแนว
ทางการประเมินความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าแบบลิเคิร์ท  
   5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
   4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
   3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
   2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
   1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
  2. การแปลผลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ความหมายค่าเฉล่ียของคะแนนแล้วแปล
ความหมายที่ก าหนด ดังนี้ 
   2.1 แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ และ
หาค่าร้อยละ 
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   2.2 แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ( ) และการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เป็นรายข้อและรายด้าน วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยหาค่าเฉล่ีย
ของช่วงระดับคะแนน (Class interval) 5 ระดับ ดังนี้  
   เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉล่ียของคะแนน 
    ค่าเฉล่ีย 4.50–5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
    ค่าเฉล่ีย 3.50–4.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
    ค่าเฉล่ีย 2.50–3.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย 1.50–2.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉล่ีย 1.00–1.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยมาก 
  3. แปลผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอ
โป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์สอน โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ค่าร้อยละ (Percentage) 

  2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต ( ) 
  3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  4. สถิติที่ใช้ในการในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการ
ทดสอบค่าที (t-test) โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  5. หาค่าความสอดคล้องดัชนีระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์แต่ละข้อด้วยสูตร IOC 
  6. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ (Cronbach) 
ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นท่ี 0.95 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของครูผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1.1 ครูผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น 165 คน ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 126 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.36 และเป็นเพศชาย จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64 
  1.2 ครูผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30-40 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 40.60 รองลงมา
ได้แก่อายุ 41-50 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 24.85 อายุน้อยกว่า30 ปี จ านวน36คนคิดเป็น ร้อยละ 21.82 และ
อายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.73 ตามล าดับ 
  1.3 ครูผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 91 คน  คิดเป็นร้อยละ 
51.15  และระดับสูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน 74 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.85 
  1.4 ครูผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์สอน 5-10 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.57 รองลงมาได้แก่ ประสบการณ์สอน 11-15 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 29.70 ประสบการณ์สอน น้อยกว่า 
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5 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.61 และประสบการณ์สอนมากกว่า 15 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12 
ตามล าดับ 
 2. ครูที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากที่สุด 
ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ รองลงมา ได้แก่ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการสร้างแรงจูงใจและ
การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 วิสัยทัศน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อ
ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดแผนงานพร้อมแนวทางการท างานอย่างชัดเจน 
รองลงมา ได้แก่ ข้อ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคนทันต่อเหตุการณ์ความเปล่ียนแปลง และค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ 
ข้อ 4 ผู้บริหารสถานศึกษาชี้แจงให้เพื่อนร่วมงานรับรู้และเข้าในสภาพในอนาคตขององค์กร และผู้บริหารศึกษาเป็นผู้
มีวิจารณญาณและความสามารถในการแก้ปัญหา ตลอดจนเอาชนะอุปสรรค มีค่าเฉล่ียเท่ากัน  
  2.2 การสร้างแรงจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ีย
มากที่สุด ได้แก่ ข้อ 17 ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานเสมือนหนึ่งเป็นผู้เท่าเทียมกัน รองลงมา ได้แก่ ข้อ 9 
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคนและครองงาน และผู้บริหารสถานศึกษามีเทคนิค
วิธีการท่ีจะกระตุ้นแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงานได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน และค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 13 ผู้บริหารศึกษา
แสดงออกถึงความกระตือรือร้นต่อภารกิจที่ต้องท า 
  2.3 การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 18 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเอาใจใส่และเป็นกันเองต่อผู้ร่วมงานทุกคน รองลงมา 
ได้แก่ ข้อ 25 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ 
ข้อ 22 ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิสัมพันธ์เป็นรายบุคคลและพบปะพูดคุยแบบสองต่อสองกับผู้ร่วมงาน  
  2.4 มีคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ีย
มากที่สุด ได้แก่ ข้อ 31 ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นระบบและถูกต้อง
เป็นธรรม รองลงมาได้แก่ ข้อ 30 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 27 ผู้บริหารสถานศึกษามีจิตใจหนักแน่นมั่นคง ไม่หูเบา
เชื่อคนง่าย  
 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
  3.1 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เมื่อจ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน ยกเว้นด้านวิสัยทัศน์แตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  3.2 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เมื่อจ าแนกตามอายุ โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคนไม่แตกต่างกัน 
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  3.3 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามระดับการศึกษาทั้งโดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
  3.4 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์สอน ทั้งโดยรวมและราย
ด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่ง
น้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 มีประเด็นส าคัญจากการค้นพบท่ีสมควรน ามา
อภิปราย ดังนี้ 
  1. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีประเด็นท่ีสมควรน ามาอภิปราย ดังนี ้
   1.1 ด้านวิสัยทัศน์ พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านวิสัยทัศน์ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาก าหนดแผนงานพร้อมแนวทางการท างานอย่างชัดเจน รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคนทัน
ต่อเหตุการณ์ความเปล่ียนแปลง ทั้งนี้แสดงว่าผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ สามารถท าให้ผู้ร่วมงานรู้และ เข้าใจ
เป้าหมายในอนาคตขององค์กร ซึ่งมีการก าหนดแนวทางในการท างานอย่างชัดเจน เป็นคนที่ทันต่อเหตุการณ์ความ
เปล่ียนแปลง แสดงถึงการมีภาวะผู้น าสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดรุณี ขันขวา (2551: 64) ท่ีได้ท าการศึกษาภาวะ
ผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอหนองเรือ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู ด้านการมีอิทธิพลเชิง
อุดมการณ์ โดยภาพรวมและรายด้าน ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดับมาก ซึ่ง 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ผู้บริหารเน้นย้ าให้ผู้ร่วมงานเกิดจิตส านึกในการทุ่มเทต่อการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ผู้บริหารให้ผู้ร่วมงานมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และผู้บริหารมีบุคลิกภาพท่ีดีและมีความเป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อนร่วมงาน 
ตามล าดับ 
   1.2 ด้านการสร้างแรงจูงใจ พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการสร้าง
แรงจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานเสมือนหนึ่งเป็นผู้เท่าเทียมกัน รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการครองตน ครองคนและครองงาน และผู้บริหารสถานศึกษามีเทคนิควิธีการที่จะกระตุ้นแรงบันดาลใจให้
ผู้ร่วมงานได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษามีเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ ท าให้ผู้ร่วมงานมีความ
กระตือรือร้น ตั้งใจท างาน ส่งผลให้งานท่ีออกมามีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บัณฑิต  กิมศรี (2559: 53) 
ที่ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สังกัด
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัยพบว่า  ภาวะผู้น าการเปล่ียนปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคดิเห็นของครู ด้านการเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารสร้างเจตคติให้ความคิดแง่บวกแก่ผู้ร่วมงาน ผู้บริหารท าให้ผู้ร่วมงานตั้งใจ
แน่วแน่ว่าจะปฏิบัติงานลุล่วงเป้าหมาย และผู้บริหารให้ผู้ร่วมงานเห็นคุณค่าของตน ตามล าดับ 
   1.3 ด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 
2 ด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ีย
มากที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเอาใจใส่และเป็นกันเองต่อผู้ร่วมงานทุกคน รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาดูแลเอาใจ
ใส่ต่อผู้ร่วมงานทุกคน ท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกอบอุ่นใจ ท างานในองค์การอย่างมีความสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิศวกร ชัยเชิดชู (2554: 111) ท่ีได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็น
รายบุคคล  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีการพัฒนาตนเอง ผู้บริหารให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของผู้ร่วมงาน  และ
ผู้บริหารรับฟังเรื่องของผู้ร่วมงานอย่างตั้งใจ ตามล าดับ 
   1.4 ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการมี
คุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นระบบและถูกต้องเป็นธรรม รองลงมา ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้แสดงให้
เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความยุติธรรมต่อผู้ร่วมงานทุกระดับ เน้นความถูกต้อง  โปร่งใส เป็นธรรม และเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ท าให้ผู้ร่วมงานมีความจริงใจในการท างาน ท างานโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ น้ าผ้ึง ใจจันทร์ (2552: 60) ที่ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
การรับรู้ของพนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ด้านการสร้างบารม  โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียง
อันดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ผู้ร่วมงานอุทิศตนท างานเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ผู้บริหารสถานศึกษามีลักษณะเป็นมิตรไมตรีกับผู้ร่วมงานทุกคน และผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้
เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดและมีความสามารถในการบริหารงาน ตามล าดับ 
  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีประเด็นที่สมควรน ามาอภิปราย 
ดังนี ้
   2.1 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่ง  
น้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ พบว่า ครูที่มีเพศต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั  ยกเว้น ด้าน
วิสัยทัศน์แตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูพิมลกาญจนธรรม
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(บรรหาร ทับทิมศรี. 2556: 77) ท่ีได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอเลาขวัญ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4 จ าแนกตามเพศ พบว่า ครูผู้สอนท่ีมีเพศต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
   2.2 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ า
ร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามอายุ พบว่า ครูท่ีมีอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงษ์  
อ่อนส าอาง (2551: 92) ที่ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี จ าแนกตามอายุ พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคนไม่แตกต่างกัน 
   2.3 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ า
ร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต2 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ครูที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านทุก
ด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จาฎุพัจน์ อาทิภาณุ (2551:  44) ที่ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอตาพระยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอยา่งไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิยกเวน้ ด้านการกระตุ้นการใช้
ปัญญาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
   2.4 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ า
ร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์สอน พบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์สอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและราย
ด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จาฎุพัจน์ อาทิภาณุ  (2551: 46) ที่ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอตาพระยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 
จ าแนกตามประสบการณ์ทางการท างาน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อย (1-10 ปี) มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมาก (มากกว่า 10 ปี) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ควรส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคลากรได้พัฒนาตนเอง โดยการศึกษาต่อและเข้ารับการฝึกอบรม  
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าหนดแผนงานพร้อมแนวทางการท างานอย่างชัดเจน 
  3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความเอาใจใส่และเป็นกันเองต่อผู้ร่วมงานทุกคน 
  4. ควรรายงานสภาพปัญหาของโรงเรียนตอ่หน่วยงานตน้สังกัด เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ปัญหาที่โรงเรียน
ยังขาดความพร้อมด้านปัจจัยต่างๆ 
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NBUE080: ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอโป่ง -
น้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
TEACHERS' OPINION TOWARDS USE OF AUTHORITY OF SCHOOL ADMINISTRATORS 
IN PONGNAMRON DISTRICT, THE CHANTHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE 
AREA OFFICE 2 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
และเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อ านาจของ ผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการท างาน กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ครูปฏิบัติการสอนในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 165 คน โดยสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที  
(t-test) และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก ( X = 4.15, S.D. = 0.70) โดยด้านอ านาจอ้างอิงมีคะแนนเฉล่ียมากที่สุด ( X = 4.24, S.D. = 0.66) 

รองลงมาคือ ด้านอ านาจพึ่งพา (X = 4.22, S.D. = 0.66) และด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ ( X = 4.18, S.D. = 0.65) 
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านอ านาจ
ตามกฎหมาย และครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ยกเว้นด้านอ านาจการให้รางวัล ด้านอ านาจอ้างอิง และด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ ไม่แตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็นของครู, การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การปฏิบัติงานในหน่วยงานทุกสังกัดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่หรือหน่วยงานขนาดเล็ก หน่วยงาน
ต่างๆ ย่อมมีผู้บริหารคอยก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่แต่ละหน่วยงานได้ตั้งไว้ ผู้ที่คอย
ประสานงานให้งานนั้นด าเนินไปด้วยดี คือ ผู้บริหาร การท างานทุกอย่างย่อมมีอุปสรรคและปัญหา ผู้ที่แก้ไขปัญหาย่อม
ต้องเป็นผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาบางส่วน ที่จะท าให้งานผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยดี ฉะนั้นการท างานที่ผิดพลาด
ที่เกิดจากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือความผิดพลาดจากผู้บริหารเองย่อมต้องมีในทุกหน่วยงาน ผู้บริหารถือเป็นบุคคล
ส าคัญที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดภารกิจหรือความรับผิดชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เกิดความพอใจและมีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน การท างานในสถานศึกษาก็เช่นเดียวกัน ผู้บริหารท าหน้าที่บริหาร
โดยใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติ คือ คน ปัจจัยหลายอย่างที่ท าให้คนปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้
อ านาจของผู้บริหาร ผู้บริหารต้องใช้อ านาจในการตัดสินใจ ส่ังการควบคุม ดูแล ชี้แนะ บ ารุงขวัญและก าลังใจให้กับบุคล
กรและผู้ร่วมงานให้มีความกระตือรือร้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง (ธงชัย  สันติวงษ์. 2546: 7-76) 
 ปัญหาการยึดติดกับรูปแบบการบริหารระบบราชการแบบเดิมที่รอการส่ังการจากส่วนกลาง ซึ่งส่วนหนึ่งมี
สาเหตุมาจากการใช้อ านาจบริหารงานที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหารสถานศึกษา กล่าวคือ มีการใช้อ านาจการบังคับบัญชา
ที่เข้มงวด มีการน าข้อกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ มาใช้อย่างพร่ าเพรื่อ มีการท างานที่เร่งรีบเพื่อให้ทันต่อการ
ประเมินตรวจสอบและมุ่งเน้นผลงานมากเกินไป บางรายใช้อ านาจตามอารมณ์และความพึงพอใจของตนเอง นอกจากนี้
ผู้บริหารบางคนยังสร้างอิทธิพลกับตนเองโดยค านึงถึงเฉพาะประโยชน์ของบุคคลในกลุ่มตน ไม่ยึดหลักผลประโยชน์
ขององค์กรและไม่ยึดหลักคุณธรรม เช่น การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี เป็นต้น จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งใน
หน่วยงาน ท าให้บรรยากาศการท างานไม่สดชื่น ส่งผลกระทบต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร แสดง
ให้เห็นว่าการบริหารงานบุคคลในสถานศกึษายังไม่บรรลุตามเป้าประสงค์เท่าที่ควรและยังมีข้อที่จะต้องปรับเปล่ียนให ้
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มีความเป็นธรรมมากขึ้น (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2. 2553: 8) 
 ด้วยความตระหนักในความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครู
ที่มตี่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการใช้อ านาจของผู้บริหารและการวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคดิเห็นของครูในอ าเภอโป่งน้ าร้อนที่มีตอ่การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา
ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต2 จ าแนกตามเพศและประสบการณ์การ
ท างาน 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความคิดเห็น หมายถึง ความคิด ความรู้สึกที่มีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในการน าอ านาจไปใช้ในการบริหารงานด้วยการชักจูงครูให้ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามจุดประสงค์
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือแม้แต่การที่ผู้มีอ านาจจะวางเฉยแต่ครูผู้ปฏิบัติงานให้การยอมรับหรือปฏิบัติ
ตามพลังอ านาจนั้นๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี ้
  1. อ านาจการให้รางวัล หมายถึง อ านาจที่ผู้บริหารสามารถให้ผลตอบแทนเป็นรางวัลหรือก าลังใจ 
เช่น การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง ส่งเสริมสนับสนุนให้ก้าวหน้า ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความภูมิใจและปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความมุ่งมั่นต่อไป 
  2. อ านาจการบังคับ หมายถึง อ านาจที่เกิดความเกรงกลัวการถูกลงโทษในลักษณะต่างๆ ท าให้ยอม
ปฏิบัติตามอันเนื่องมาจากกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย การขู่บังคับให้ปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทางวินัยตาม
อ านาจของผู้บริหารแล้วแต่กรณี 
  3. อ านาจตามกฎหมาย หมายถึง เป็นกฎระเบียบหรือข้อบังคับหรือข้อกฎหมายที่ระบุไว้ชัดเจน เป็น
การใช้อ านาจตามกฎหมาย ตามสิทธิหน้าที่ซึ่งเกิดจากระเบียบประเพณีของกลุ่ม เป็นการยอมรับว่าเป็นส่ิงที่ถูกที่ควร
แก่การปฏิบัติตาม โดยมีอิทธิพลเหนือผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าเป็นหน้าที่ท่ีต้องยอมรับอ านาจนี้ 
  4. อ านาจอ้างอิง หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีจุดเด่นเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาจน 
ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการและอยากที่จะให้ตนเก่งหรือเด่นเช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชา จึงพยายามจะปฏิบัติให้
เหมือนกับผู้บังคับบัญชาที่ท าอยู่หรือเป็นแนวเดียวกับผู้ใตบ้ังคับบัญชาปฏิบัติ เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชามีความประทับใจ
ก็จะท าตามเมื่อผู้บังคับบัญชาไม่อยู่ หรือการเลียนแบบค าพูด พฤติกรรมการแสดงออก การเชื่อฟังอย่างจริงใจ ความ
ประทับใจในบุคลิกลักษณะ หรือเพราะความสัมพันธ์ที่เคยมีต่อกันมา เช่น เคยเป็นรุ่นน้องในสถาบันที่ส าเร็จการศึกษามา 
เป็นเพื่อนกัน เป็นญาติกัน เคยร่วมงานกัน มีคนซึ่งรักใคร่เคารพนับถือคนเดียวกัน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงออก
อย่างพึงพอใจและมีความสุขในการปฏิบัติตาม 
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  5. อ านาจความเชี่ยวชาญ หมายถึง เป็นอ านาจที่เกิดจากความรู้ความช านาญ เกิดจากประสบการณ์  
ความเชี่ยวชาญ และทักษะการบริหาร เป็นความสามารถเฉพาะตวัของบุคคล ผู้น าที่มีความเชี่ยวชาญจะมีอิทธิพลต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  6. อ านาจข่าวสาร หมายถึง การท่ีผู้บังคับบัญชาแสวงหา ติดตาม รักษา ให้ หรือใช้ข้อมูลข่าวสารกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการด าเนินการวางแผน ด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. อ านาจพึ่งพา หมายถึง การที่ผู้บริหารเป็นผู้มีเส้นสายเกี่ยวข้องกับบุคลากรที่มีอ านาจ หรือบุคลากร
ที่มีความส าคัญทั้งภายในและภายนอกองค์การ สามารถท าให้คนอื่นต้องปฏิบัติตามเพราะต้องการได้รับความพอใจ 
หรือหลีกเล่ียงความล าบากใจอันเกิดจากอ านาจพึ่งพานี้ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอ่การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่ง-
น้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามกรอบแนวคิดของ เฮอร์เซย์ และแบลนชาร์ด 
(Hersey; & Blanchard. 1982: 223; อ้างถึงใน บังอร มูลทรัพย์. 2556: 55) เกี่ยวกับฐานอ านาจ 7 ด้าน คือ ด้านอ านาจ
การให้รางวัล (Reward power) ด้านอ านาจการบังคับ (Coercive power) ด้านอ านาจตามกฎหมาย (Legitimate power) 
ด้านอ านาจอ้างอิง (Referent power) ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ (Expert power) ด้านอ านาจข่าวสาร (Information 
power) ด้านอ านาจพึ่งพา (Ecological power) ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการวิจัยความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ ประเภทข้อมูล เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา ดังนี้ 
1. ด้านอ านาจการให้รางวัล 
2. ด้านอ านาจการบังคับ 
3. ด้านอ านาจตามกฎหมาย 
4. ด้านอ านาจอ้างอิง 
5. ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ 
6. ด้านอ านาจข่าวสาร 
7. ด้านอ านาจพึง่พา 

สถานภาพและประสบการณ์ 
1. เพศ ได้แก ่
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
2.1 ต่ ากวา่ 10 ปี 
2.2 10-20 ปี 
2.3 มากกว่า 20 ปี ขึน้ไป 
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ลักษณะเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามของ บังอร  มูลทรัพย์ (2556: 85-90) มาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
ประกอบไปด้วย 2 ตอน คือ 
   ตอนที ่1 สถานภาพส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศและประสบการณ์การปฏิบัติ งาน  ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีลกัษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
   5  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
   4  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
   3  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
   1  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  จากนั้นก าหนดเกณฑ์ในการแปลค่าของคะแนน ดังนี ้
   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. น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ ไปยื่นต่อสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
  2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปให้ครูท่ีปฏิบัติงานในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไป 165 ชุด ได้กลับคืนมา 165 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการใชอ้ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอ
โป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด าเนินการดังนี ้
   1. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามซึ่งครบถ้วนและ
สมบูรณ์ จ านวน 165 ฉบับ 
   2. น าแบบสอบถามที่มีข้อความสมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัส 
   3. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ในเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
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   4. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2 โดยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม แล้วน าเสนอในรูปประกอบค าบรรยาย 
   5. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาใน
อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2 จ าแนกตามเพศ ใช้การวิเคราะห์
โดยการทดสอบค่าที  
   6. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาใน
อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน วิเคราะห์โดยค่า One-way Analysis of Variance ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.5 จึงน าค่าคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ใช้ทดสอบโดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Post Hoc Comparioson) 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  สถิติพื้นฐาน 
   1. ค่าความถี่ ร้อยละ 
   2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 
  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   - การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC: Index of item Objective Congruence) 
  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
   1. การทดสอบที (t-test) 
   2. ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สรุปสาระส าคัญของผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 
  1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัด -

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.15, S.D. = 0.70) เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมาก ได้แก่ ด้านอ านาจ

อ้างอิง ( X =4.24,S.D.=0.66) อ านาจพึ่งพา ( X =4.22,S.D =0.66) อ านาจความเชี่ยวชาญ ( X = 4.18, 

S.D.=0.65) อ านาจการให้รางวัล ( X =4.15,S.D.=0.70) อ านาจข่าวสาร ( X =4.12, S.D.=0.69) อ านาจตาม

กฎหมาย (X = 4.11,S.D.=0.80) และอ านาจการบังคับ (X =4.03,S.D.=0.77) ตามล าดับ ดังตาราง 1  
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ตาราง 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหาร สถานศึกษาใน
อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในแต่ละด้านและโดยรวม 

 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใชอ้ านาจ 
ของผู้บริหารสถานศกึษา 

ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1. ด้านอ านาจการให้รางวัล 4.15 0.70 มาก 
2. ด้านอ านาจการบังคับ 4.03 0.77 มาก 
3. ด้านอ านาจตามกฎหมาย 4.11 0.80 มาก 
4. ด้านอ านาจอา้งองิ 4.24 0.66 มาก 
5. ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ 4.18 0.65 มาก 
6. ด้านอ านาจขา่วสาร 4.12 0.69 มาก 
7. ด้านอ านาจพึง่พา 4.22 0.66 มาก 

รวม 4.15 0.70 มาก 
 

  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่ง-
น้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน พบว่า 
โดยรวมและพิจารณารายด้านแตกต่างกัน ยกเว้น ด้านอ านาจตามกฎหมาย ตามล าดับ ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน 

 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้
อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 

เพศชาย (n = 45) เพศหญิง (n = 120 ) 
t p 

X  S.D. X  S.D. 
1. ด้านอ านาจการให้รางวัล 3.99 0.51 4.20 0.52 -2.33* .02 
2. ด้านอ านาจการบังคับ 3.84 0.36 4.09 0.71 -2.25* .03 
3. ด้านอ านาจตามกฎหมาย 3.95 0.51 4.13 0.78 -1.80 .07 
4. ด้านอ านาจอา้งองิ 3.96 0.49 4.35 0.54 -4.16* .00 
5. ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ 3.91 0.43 4.29 0.51 -4.45* .00 
6. ด้านอ านาจขา่วสาร 3.96 0.63 4.17 0.6 -1.95* .05 
7. ด้านอ านาจพึง่พา 4.01 0.47 4.30 0.57 -2.97* .00 

รวม 3.95 0.49 4.22 0.60 -2.84* .02 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

  3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
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   3.1 ประสบการณ์การต่ ากว่า 10 ปี เรียงล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ 
ด้านอ านาจตามกฎหมาย รองลงมาคือ ด้านอ านาจอ้างอิง ส่วนอันดับสุดท้าย คือ ด้านอ านาจพึ่งพา 
   3.2 ประสบการณ์การ 10-20 ปี เรียงล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ด้าน
อ านาจข่าวสาร รองลงมาคือ ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ ส่วนอันดับสุดท้าย คือ ด้านอ านาจอ้างอิง 
   3.3 ประสบการณ์การมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป เรียงล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก 
คือ ด้านอ านาจพึ่งพา รองลงมาคือ ด้านอ านาจอ้างอิง ส่วนอันดับสุดท้าย คือ ด้านอ านาจการให้รางวัล 
   3.4 จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานของครู โดยรวมแตกต่างกัน ส่วนรายด้านแตกต่าง
กัน ยกเว้น ด้านอ านาจการให้รางวัล ด้านอ านาจอ้างอิง และด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ ตามล าดับ ดังตาราง 3 และ 
4 ดังนี ้
 
ตาราง 3 ค่าคะแนนเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหาร 

สถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การปฏิบตัิงานของครู 

 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ
ใช้อ านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

ต่ ากว่า 10 ปี 10 – 20 ปี มากกวา่ 20 ป ีขึ้นไป 
89 28 48 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
1. ด้านอ านาจการให้รางวัล 4.10 0.54 มาก 4.20 0.53 มาก 4.21 0.49 มาก 
2. ด้านอ านาจการบังคับ 4.09 0.54 มาก 3.75 0.88 มาก 4.07 0.63 มาก 
3. ด้านอ านาจตามกฎหมาย 4.26 0.62 มาก 3.77 0.91 มาก 4.03 0.71 มาก 
4. ด้านอ านาจอา้งองิ 4.25 0.60 มาก 4.24 0.36 มาก 4.23 0.58 มาก 
5. ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ 4.20 0.49 มาก 4.25 0.43 มาก 4.12 0.61 มาก 
6. ด้านอ านาจขา่วสาร 4.17 0.59 มาก 4.28 0.51 มาก 3.92 0.67 มาก 
7. ด้านอ านาจพึง่พา 4.23 0.54 มาก 3.95 0.58 มาก 4.36 0.53 มาก 

รวม 4.18 0.47 มาก 4.06 0.52 มาก 4.13 0.55 มาก 
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ตาราง 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน 

 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้
อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F     p 

1. ด้านอ านาจการให้รางวัล ระหว่างกลุ่ม 0.50 2 0.25 0.90 .41 
2. ด้านอ านาจการบังคับ ระหว่างกลุ่ม 2.56 2 1.28 3.21* .04 
3. ด้านอ านาจตามกฎหมาย ระหว่างกลุ่ม 5.60 2 2.80 5.67* .00 
4. ด้านอ านาจอา้งองิ ระหว่างกลุ่ม 0.02 2 0.01 0.03 .98 
5. ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ ระหว่างกลุ่ม 0.30 2 0.15 0.56 .57 
6. ด้านอ านาจขา่วสาร ระหว่างกลุ่ม 2.81 2 1.41 3.87* .02 
7. ด้านอ านาจพึง่พา ระหว่างกลุ่ม 2.96 2 1.48 5.04* .01 

รวม ระหว่างกลุ่ม 0.33 2 0.17 0.66 .52 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกกล่าวถึงประเด็นส าคัญที่ค้นพบจากการศึกษาตามความมุ่งหมาย
ของการวิจัย กรอบความคิด และสมมติฐานของการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ซึ่งเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก ได้แก่ 1) ด้านอ านาจอ้างอิงมีการปฏิบัติสูงสุด 2) ด้านอ านาจพึ่งพา และ 
3) ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีบุคลิกภาพหรือลักษณะท่าทางที่ประทับใจ 
ในการพูด การแต่งกาย มีพฤติกรรมทางการบริหารที่แสดงถึงคุณธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่สามารถท าให้ผู้ใต้บังคับ-
บัญชามีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียว เป็นพวกเดียวกับผู้บริหาร มีความภูมิใจในตัวผู้บริหาร เกิดความเคารพและศรัทธา 
ตลอดจนมีความปรารถนาเอาเป็นแบบอย่าง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณ  แก้วกัณหา (2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กษิภณ ชินวงศ์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไสว  พังคะบตุร (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้
อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า 
ความคิดเห็นการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารองค์กรท่ีมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ย่อมต้องมีอิสระในการบริหารงาน ทั้งด้านทรัพยากรบุคคลและอ านาจหน้าที่ในกรอบที่กฎหมายให้อ านาจไว้ จึงมี
ความใกล้เคียงกัน 
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  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาใน
อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวม
และรายด้าน ครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านอ านาจ
ตามกฎหมาย โดยค่าเฉล่ียความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาเพศหญิงสูงกว่า
เพศชาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ทุกคนต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ท าให้ผู้บริหารได้รับการส่งเสริม ฝึกอบรม และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา 
ยกระดับตนเองสู่มาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีการเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ และเมื่อได้รับการพัฒนามาแล้ว
ในการมอบหมายงานนั้น ผู้บริหารจึงพิจารณาตามบุคลิกลักษณะ ความรู้ความสามารถ ความถนัด ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และค านึงถึงระยะเวลา ปริมาณ ตามก าลังความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งก าลังความสามารถและ
ความรับผิดชอบของเพศชายและหญิงมีแตกต่างกัน ผลงานที่เกิดขึ้นก็แตกต่างกันไปด้วย อาจส่งผลให้ผู้บริหารเลือกใช้
อ านาจการให้รางวัลและการบังคับกับเพศชายและหญิงแตกต่างกันไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฮอร์เซย์ และ
แบลนชาร์ด (Hersey; & Blanchard. 1993: 566-570; อ้างถึงใน พิษณุ สุขนิต.ิ 2556: 88) ท่ีพบว่า การใช้ฐานอ านาจ
ของครูใหญ ่เรียงล าดับมากไปน้อย คือ อ านาจความเชี่ยวชาญ อ านาจอ้างอิง อ านาจการให้รางวัล อ านาจตามกฎหมาย 
และอ านาจการบังคับ โดยทั่วๆ ไป ครูใหญ่ใช้อ านาจแตกต่างกัน โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเพศ และเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ส่วนรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านอ านาจการให้รางวัล ด้านอ านาจ
อ้างอิง และด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงสม  
แสงบุญเจริญ (2551: 56) ได้ศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ สอดคล้องกับวิจัยของ พฤษภา แก้วภู และคณะ (2550: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
  ผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 2 ควรใช้อ านาจในการบริหารงานโดยยึดนโยบายและระเบียบกฎหมายเป็นหลัก และมีการประเมินติดตามผล 
ก ากับ นิเทศติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพการใช้อ านาจในการบริหารยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เช่น นักการภารโรง กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ที่มีต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา เพราะอาจจะช่วยให้
ค้นพบข้อแตกต่างเกี่ยวกับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการบริหารงาน 
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  2. ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
การใช้อ านาจที่เป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความสามารถในการบริหารต่างกันให้สอดคล้อง
สภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน 
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NBUE081: การศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวดัอํานาจเจริญ 
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 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ อายุ และรายไดตอเดือน กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 
อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2559 จํานวน 274 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามแบบสํารวจรายการ และแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอ
เมือง จังหวัดอํานาจเจริญ อยูในระดับมากทุกดาน  ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานบริหารจัดการ รองลงมาคือ ดาน
งบประมาณ  สวนดานที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย  
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ อายุ และรายไดตอเดือน พบวา 
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 ที่รัฐตองจัดใหอยางถ่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และ
มาตรา 80 (3) ที่วา รัฐตองดําเนินการตามนโยบายดานการศึกษา ดานพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษา
ในทุกรูปแบบใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อ
พัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหกาวหนาทันการเปล่ียนแปลง
ของสังคมโลก รวมทั้งการปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม 
และยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (ราชกิจจานุเบกษา. 2550: 15, 23) มาตรา 
80 (4) รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการศึกษาดวยการสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจ เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน ครอบครัว ผูปกครอง องคกรทางศาสนา และเอกชนจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาพื้นฐาน เปนการเตรียมความพรอมเพื่อวางรากฐานชีวิตของ
เด็กไทยใหเจริญเติบโตอยางสมบูรณ มีพัฒนาการสมวัยอยางสมดุลทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 
บนพื้นฐานความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลโดยใชกิจกรรมกระตุนและสงเสริมพัฒนาการของสมอง
อยางเต็มที ่รวมทั้งเตรียมเด็กใหพรอมที่จะเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับที่สูงขึ้น อันจะนําไปสูความ
เปนบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป การศึกษาปฐมวัย มุงเนนการพัฒนาเด็กบนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดู
และสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแตละบุคคลภายใตบริบททางวัฒนธรรม 
อารยธรรม และวิถีชีวิตทางสังคมซ่ึงมีลักษณะเฉพาะแตกตางกัน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2548: 1) 
 การมีสวนรวมเปนส่ิงสําคัญในการทํางานตางๆ ใหประสบความสําเร็จขึ้นได การบริหารงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กย่ิงมีความสําคัญมากในการพัฒนาเด็กไทยใหมีความพรอมทางดานตางๆ จึงไดมีแนวทางในการพัฒนาตลอดเวลา 
ดังที่ วารุณี  ภาชนนท (2552: บทคัดยอ) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 4 ดาน คือ ดานบุคลากรและการบริหาร
จัดการ ดานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร และดานการมีสวนรวม
และสนับสนุนจากชุมชน พบวา ในภาพรวมผูปกครองมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนย อยูในระดับมากทุก
ดาน องคการบริหารสวนตําบล ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 
25 ศูนย ผูปกครองที่สงเด็กนักเรียนเขารับการอบรมเล้ียงดู จํานวน 950 คน พื้นที่บริการขององคการบริหารสวน
ตําบล ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง สวนใหญเปนชุมชนที่ต้ังอยูหางไกลความเจริญ การบริหารจัดการของศูนย จําเปนตอง
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อาศัยการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารเพื่อสงเสริมใหผูปกครองไดมีโอกาสกําหนดแนวทางการดําเนินงาน การ
มีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหา อีกทั้งยังเปนการปรับปรุง เสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในศูนยไดเปน
อยางดี เพราะการเปดโอกาสใหผูปกครองมามีสวนรวมในการตัดสินใจไดมากเทาใด ผูปกครองก็ย่ิงมีความเขาใจใน
ปญหาและภารกิจของการบริหารงานมากขึ้นเทานั้น 
 จากสาเหตุดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลอําเภอเมืองจังหวัดอํานาจเจริญเพื่อใหพอแม ผูปกครอง 
เห็นคุณคาของการศึกษา และตระหนักถึงสิทธิของบุตรหลานที่จะตองไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ทําใหพอแม ผูปกครอง 
มีความกระตือรือรนที่จะเขามามีสวนรวมรับรูและจัดการศึกษาใหแกบุตรหลานของตน รวมทั้งตรวจสอบการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีคุณภาพ มาตรฐานและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
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 เปาหมาย และทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กําหนดมาตรฐานวิชาการและรวมวางแผนการดําเนินงาน
บริหารงาน พิจารณาใหเห็นความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานของศูนย สาระหลักสูตรการศึกษาของศูนย เสนอแนะใหมี
การจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน และเขามารวมเปนวิทยากรใหมีความรูในดานตางๆ แกนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู และ
แนะนําใหมีการนําวัสดุที่หาไดจากทองถ่ินมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกํากับ ติดตาม ประเมินตรวจสอบ
มาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  2. ดานบุคลากร หมายถึง การรวมจัดโครงสรางการบริหารงาน การคัดเลือกบุคคล การกําหนดตัว
บุคคลที่เหมาะสม การตรวจสอบการทํางานของบุคลากร และสนับสนุนใหบุคลากรเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
เปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
  3. ดานบริหารจัดการ หมายถึง การรวมวางแผนในการจัดหาส่ือที่มีคุณภาพ สนับสนุนการใชส่ือที่มี
มาตรฐานเหมาะสมกับวัยของเด็ก ประสานงานรวมในการจัดหาอุปกรณการเรียนการสอนใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เชน ชุดนักเรียน โตะ เกาอี้ เคร่ืองเลนสนาม เปนตน 
  4. ดานงบประมาณ หมายถึง การรวมวางแผนในการจัดสรรงบประมาณ กําหนดวิธีการใชจาย
งบประมาณของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วางแผนเพื่อหารายไดทรัพยสินและทรัพยากรจากแหลงตางๆ เพื่อสนับสนุนการ 
จัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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  5. ดานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย หมายถึง การรวมวางแผนในการพัฒนาอาคาร
สถานที่ ส่ิงแวดลอม อาคารเรียน อาคารประกอบการ จัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียน จัดหาส่ือ 
อุปกรณที่เอื้อตอการเรียนรู และประสานงานระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือหนวยงานอื่นเพื่อแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในการจัดอาคารสถานที่ 
  6. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน หมายถึง ความรวมมือระหวางศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและผูปกครอง ชุมชนและกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหการดําเนินการบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว
รวมกัน การประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กการใหบริการชุมชนในดานตางๆ เพื่ออํานวยความ
สะดวก และการรวมงานกับชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน 
 ผูปกครอง หมายถึง ผูที่ทําหนาที่เล้ียงดูอุปการะ และอบรมส่ังสอนเด็กอยางใกลชิดที่บาน โดยผูปกครอง
อาจเปนบิดา มารดา ญาติ หรือผูที่บิดา มารดาไววางใจฝากบุตรไว ซ่ึงจะมีอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการสงเด็ก
เขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่ดูแลและใหการศึกษาเด็ก อายุ 3-5 ป มีฐานะเทียบเทาสถานศึกษา 
ในที่นี้ หมายถึง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 
 องคการบริหารสวนตําบล หมายถึง หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือราชการสวนทองถ่ินมีฐานะ
เปนนิติบุคคลในจังหวัดอํานาจเจริญที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2546 ที่ดําเนินการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 รายไดตอเดือน หมายถึง รายไดตอเดือนของผูปกครอง ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกเปน ตํ่ากวา 5,000 บาท หรือ 5,000 บาท และ 5,000 บาท ขึ้นไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดตามเกณฑมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (2553: 4-50) ซ่ึงสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

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

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 ข้ึนไป 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 
อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2559 จํานวน 25 ศูนย รวมทั้งส้ิน 950 คน 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2559 จํานวน 12 ศูนย รวม 274 คน ซ่ึงไดมาโดย
การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) และใชตารางสําเร็จรูปในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตาม
ตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608-610; อางถึงใน ธีรวุฒ ิ เอกะกุล. 2544: 143) 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  ตอนที ่1 เปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) เพื่อสอบถามเก่ียวกับ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ และรายไดตอเดือน 
  ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ประกอบดวย 6 ดาน คือ 1) ดานวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร 2) ดานบุคลากร 3) ดานบริหารจัดการ 4) ดานงบประมาณ 5) ดานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอม 
และความปลอดภัย และ 6) ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ไดดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอน ดังตอไปนี ้
   1. ผูวิจัยขอความรวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ออกหนังสือถึงหัวหนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ เพื่อขออนุญาตและขอความ
รวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   2. ผูวิจัยเดินทางไปพบหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดวยตนเอง เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถาม 
และนัดหมายวัน เวลา เพื่อขอรับแบบสอบถามคืน 
   3. ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล 
 การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยวิธีแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 
  2. วิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ โดยการหาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3. วิเคราะหเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ โดยใชการทดสอบคาที (t-test) 
  4. นําคาเฉล่ียที่ไดจากการวิเคราะหไปทําการเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อใชในการแปลความหมาย 
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 
 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
   2.1 หาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (Index of Consistency-IOC) 
   2.2 หาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
  3. สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบ ไดแก การทดสอบ คา t-test (Independent Sample) 
 
สรปุผลการวิจัย 
 1. ผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 
อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก
ทุกดาน และดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานบริหารจัดการ มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดาน
งบประมาณ มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานอาคารสถานที่ 
ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม 
 

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ระดับการมีสวนรวม 

X  S.D. แปลผล 
1. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 4.36 0.37 มาก 
2. ดานบุคลากร 4.40 0.39 มาก 
3. ดานบริหารจัดการ 4.45 0.29 มาก 
4. ดานงบประมาณ 4.42 0.39 มาก 
5. ดานอาคารสถานที ่ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย 4.20 0.24 มาก 
6. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 4.32 0.32 มาก 

รวม 4.35 0.20 มาก 
 
 2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ อายุ และรายไดตอเดือน พบวา 
  2.1 ผูปกครองที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานบุคลากร ดานบริหารจัดการ 
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ดานงบประมาณ ดานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจาก
ทุกภาคสวน ไมแตกตางกัน 
  2.2 ผูปกครองที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร และดานงบประมาณ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานบุคลากร 
ดานบริหารจัดการ ดานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจาก
ทุกภาคสวน ไมแตกตางกัน 
  2.3 ผูปกครองที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย และดานการมีสวนรวมและการ
สนับสนุนจากทุกภาคสวน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
ดานบุคลากร ดานบริหารจัดการ และดานงบประมาณ ไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ือง การศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. ผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 
อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ อยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานบริหารจัดการ รองลงมาคือ 
ดานงบประมาณ สวนดานที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วารุณี  ภาชนนท (2552: บทคัดยอ) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 4 ดาน คือ ดานบุคลากรและการ
บริหารจัดการ ดานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร และดานการมี
สวนรวมและสนับสนุนจากชุมชน พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแมใจ อยูในระดับมากทุกดาน 
  2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ อายุ และรายไดตอเดือน พบวา 
   2.1 ผูปกครองที่ มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดาน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานบุคลากร ดานบริหาร
จัดการ ดานงบประมาณ ดานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย และดานการมีสวนรวมและการ
สนับสนุนจากทุกภาคสวน ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปกครองทั้งเพศชาย
และเพศหญิง จะใหความสําคัญในเร่ืองคาใชจายตางๆ มาก และในดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม ผูปกครอง 
ก็ใหความรวมมือเปนอยางดีเพื่อที่จะใหเอื้อตอบุตรหลานของตน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จงรัก  จันทวงศ (2546: 
บทคัดยอ) ที่ศึกษา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหวยยางวิทยา อําเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหวยยางวิทยา ในภาพรวม 
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ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ องอาจ  นิลสุวรรณ (2551: บทคัดยอ) ที่ศึกษาการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม พบวา ผูปกครองที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไมแตกตางกัน 
   2.2 ผูปกครองที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร และดานงบประมาณ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานบุคลากร ดาน
บริหารจัดการ ดานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุก
ภาคสวน ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูปกครองที่มีอายุแตกตางกัน 
ถึงแมวาจะมีกิจกรรมตางๆ เขามาเปนพิเศษและมีประสบการณมากกวากัน แตมีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ องอาจ  นิลสุวรรณ (2551: บทคัดยอ) ที่ศึกษาการมีสวนรวม
ของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม พบวา ผูปกครองที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ไมแตกตางกัน 
   2.3 ผูปกครองที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย และดานการมีสวนรวมและ
การสนับสนุนจากทุกภาคสวน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร ดานบุคลากร ดานบริหารจัดการ และดานงบประมาณ ไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้
อาจเปนเพราะในชุมชนเองก็เปนชุมชนก่ึงชนบทก่ึงเมืองมีความพรอมดานเศรษฐกิจอยูแลวจึงใหความสําคัญกับบุตร
หลานเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 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 
 จากผลการวิจัยเร่ือง การศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ สรุปเปนขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี ้
  1. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ควรมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการแขงขันทักษะทางวิชาการ
สําหรับเด็กนักเรียน และเชิญผูปกครองเขามามีสวนรวมกับการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อการรับรูกระบวนการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานวิชาการวาตองดําเนินการอยางไรบาง 
  2. ดานบุคลากร ควรเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดโครงสรางการบริหารงาน 
การคัดเลือกบุคคล และสนับสนุนใหบุคลากรเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก และมีการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 
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  3. ดานบริหารจัดการ ควรมีการประชุมใหความรูและขอมูลความสําคัญเก่ียวกับหลักสูตร ทั้งหลักสูตร
แกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรทองถ่ิน เพื่อผูปกครองจะไดเขาใจและเห็นความสําคัญของหลักสูตร
และจึงเขามามีสวนรวมมากย่ิงขึ้น 
  4. ดานงบประมาณ ในการจัดสรรงบประมาณตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรใหผูปกครองมีสวนรวม
มากย่ิงขึ้น 
  5. ดานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย ควรมีการเชิญผูปกครองมารวมจัดตกแตง
อาคารสถานที่ใหเหมาะกับบรรยากาศการเรียนการสอน คํานึงถึงดานสุขลักษณะและความเพียงพอกับจํานวนเด็ก 
ความเปนสัดสวน สะอาด ปลอดภัย และใหทราบถึงงบประมาณในการดําเนินการวาเพียงพอหรือไม เพื่อผูปกครอง
จะใหการสนับสนุนในการดําเนินการในคราวตอไป 
  6. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ควรมีการจัดกิจกรรมและจัดประชุมช้ีแจง
ความรูในดานตางๆ และเชิญผูมีความรูในดานนั้นๆ มาใหความรูแกผูปกครอง เม่ือผูปกครองไดรับส่ิงเหลานี้แลวก็
คํานึงถึงเด็กนักเรียนวาเด็กควรจะไดรับความรูจากผูเช่ียวชาญดานใดบาง ผูปกครองก็อาจรวมกันดําเนินการตอไปได 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครัง้ตอไป 
  1. ควรมีการศึกษาทางดานงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 
เพื่อเปรียบเทียบเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไป 
  2. ควรศึกษาเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในดานตางๆ มากขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงงานดาน
ตางๆ ใหเกิดความพึงพอใจและการมีสวนรวมมากขึ้น 
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NBUE082: การศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ 
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 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา และประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก ครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ปการศึกษา 2559 จํานวน 234 คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการและแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ อยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู และดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน รองลงมาคือ ดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา สวนดานที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานการนิเทศการศึกษา 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
อําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 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
ขั้นพื้นฐานซ่ึงรัฐใหความสําคัญมาก 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 ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และมาตรา 6 
ระบุไววาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2547: 5) 
 การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ไดกลาวไววา งานที่นับเปนหัวใจ
ของการบริหารสถานศึกษา คือ งานวิชาการเพราะจุดมุงหมายของการศึกษาโดยสวนรวม คือ การจัดการเรียนการสอน
ใหผูเรียนมีความสามารถ ดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ ซ่ึงเนนจุดมุงหมายตางกัน
ไปในแตละระดับช้ัน ดังนั้น จึงจําเปนอยางย่ิงที่ผูบริหารสถานศึกษาจะพยายามกระทําทุกวิถีทาง เพื่อใหงานวิชาการ
ของสถานศึกษาดําเนินไปดวยวิธีทางที่ถูกตอง บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว และมีความเปนเลิศทางวิชาการ เพราะ
ผูบริหารสถานศึกษาเปรียบเสมือนธงชัยที่จะนําเขามาซ่ึงความสําเร็จของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 33) 
 การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญที่สุดของการบริหารสถานศึกษา และเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญเปนอยางย่ิง สวนการบริหารดานอื่นๆ นั้น แมจะมีความสําคัญเชนเดียวกัน 
แตก็เปนเพียงสวนสนับสนุนงานวิชาการดําเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงมีบทบาทหนาที่ใน
การบริหารจะตองสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร (จันทรานี  สงวนนาม. 
2545: 143) และงานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษาไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใดมาตรฐาน 
และคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานทางวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเก่ียวของกับหลักสูตรการ
จัดโปรแกรมการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเปนหัวใจของสถานศึกษา และเก่ียวของกับผูบริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซ่ึงจะเก่ียวของทางตรงหรือทางออมก็อยูที่ลักษณะของงานนั้น 
(ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน. 2545: 1) ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
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(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 
 แตในสภาพความเปนจริง การดําเนินงานวิชาการในสถานศึกษาในปจจุบัน ยังประสบปญหาอยูมาก ถึงแมวา
ผูบริหารจะใหความสําคัญกับงานวิชาการอยางมากเพียงใดก็ตาม แตก็ยังพบวาโรงเรียนแตละโรงเรียนมีปญหาในดาน
การบริหารที่แตกตางกันไปตามบริบทของโรงเรียน แตปญหาที่คลายคลึงกัน คือ ครูไมครบช้ัน ขาดแคลนส่ือในการจัด 
การเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ งบประมาณไมเพียงพอ การขาดแคลนอัตรากําลังของครูสายปฏิบัติการสอน ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากการแตงต้ัง ยาย การตัดโอนอัตราตําแหนง การเขาสูโครงการเปล่ียนเสนทางสูชีวิตใหม การเกษียณอายุ
ราชการ การไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ส่ิงเหลานี้ลวนเปนปญหาคอนขางมาก (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ. 2558: คํานํา) ในสภาพปจจุบันสํานักเขตพื้นที่การศึกษาไมสามารถจัดสรรอัตรากําลังของครู 
ใหแกโรงเรียนตางๆ ไดครบตามกรอบอัตรากําลังที่กําหนดหรือใหครบช้ันเรียนได จึงไดพัฒนารูปแบบการบริหารจัด
การศึกษา ดานการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ในหลายแนวทาง เปนตนวา 1) การจัดองคการแบบองคกรเปดใหผูมี
สวนไดสวนเสียเขามามีบทบาทในการบริหาร 2) การเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน เปนการใชแหลงเรียนรูในชุมชนและภูมิ
ปญญาทองถ่ินโดยผูนําและผูรูหรือผูทรงปญญานําเอาความรู อาชีพ ประเพณี พิธีกรรม มาเปนเคร่ืองมือการถายทอด
ความรู ประสบการณ ไปสูนักเรียนที่เปนวัฏจักรของชุมชน ถึงอยางไรก็ตามหนาที่ของครูที่มีอยูในโรงเรียนนั้นๆ จะตอง
รับภาระการสอนเพิ่มมากขึ้น บางโรงเรียนถึงกับเรียนรวมช้ัน นอกจากนั้น ปญหาการใชครูอาจารยไปทําหนาที่อื่นที่
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมีคอนขางมาก (ธีระ  รุญเจริญ. 2546: 17) ผลกระทบที่ตามมาครูดูแลนักเรียน
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดไมเต็มที ่และเกินกําลังที่มีอยูงบประมาณ การบริหารจัดการไมเพียงพอ สงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตํ่า 
 การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ที่ผานมานั้นพบปญหาใน
กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ดูไดจากผลการประเมินผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จากการสรุปของกลุมนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไดสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา 2558 
พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 41.79 กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 37.51 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 36.89 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 29.12 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดคะแนน
เฉล่ียรอยละ 33.86 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 30.04 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 30.29 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 37.40 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 27.34 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ. 
2558) สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยูในเกณฑตํ่า เนื่องจากมีการบริหารงานวิชาการที่ยังไมเปน
ระบบ ขาดการกํากับ นิเทศ ติดตามจากเขตพื้นที่ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดยังไมบรรลุเปาหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทาที่ควร 
 จากเหตุผลดังกลาวจะเห็นวา บุคคลที่มีความสําคัญอยางย่ิงที่จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงได คือ ผูบริหาร
สถานศึกษา ที่ตองเปนผูนําและเปนผูประสานความรวมมือจากทุกฝาย การบริหารการศึกษาของผูบริหารจะประสบ
ความสําเร็จไดยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน หากผูบริหารมีความรูความเขาใจกับการบริหารงานวิชาการ ก็จะสงผลตอ
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ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอํานาจเจริญตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอ
เมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
อําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณในการทํางาน 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 ความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ความรูสึกที่มีตอการบริหารงานวิชาการโดยรวมใน
ทางบวก ซ่ึงเปนผลมาจากการไดรับการตอบสนองความตองการทั้งดานรางกายและจิตใจของครูผูสอนที่มีตอการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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
และประเมินผลของสถานศึกษา การจัดทําเอกสาร หลักฐานการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบการวัด การวัดผล 
ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ เทียบโอนผลการเรียน และอนุมัติผลการเรียน และจัดใหมีการประเมินผลการเรียน
ทุกชวงช้ัน และจัดใหมีการซอมเสริมกรณีที่มีผูเรียนไมผานเกณฑการประเมิน มีการพัฒนาเคร่ืองมือในการวัดและ
ประเมินผล มีการเทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ ตลอดจนมีสารสนเทศ ดานการวัดผล ประเมินผล และการ
เทียบโอนผลการเรียน เพื่อใชในการอางอิง ตรวจสอบและใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 
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  4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารจัดการ
และการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา การประสานงาน ความรวมมือในการทํางานวิจัย 
การทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน การสงเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
การเผยแพรผลงานวิจัย 
  5. ดานการนิเทศการศึกษา หมายถึง การจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ การดําเนินงานวิชาการ และ
การเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายเหมาะสม การประเมินผลการจัดระบบการนิเทศการประสานงานกับเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการ และการแลกเปล่ียนเรียนรูและประสบการณการจัดระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น 
 ครูผูสอน หมายถึง ผูที่ปฏิบัติหนาที่สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ 
 ระดับการศกึษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จําแนกเปน ปริญญาตรี และสูงกวา
ปริญญาตรี 
 ประสบการณในการทํางาน หมายถึง ประสบการณในการทํางานของครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ต้ังแตเร่ิม
ปฏิบัติงานจนถึงปจจุบัน จําแนกเปน นอยกวาหรือเทากับ 15 ป และต้ังแต 15 ป ขึ้นไป 
 สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอํานาจเจริญ หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแล
รับผิดชอบสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมพื้นที ่7 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองอํานาจเจริญ อําเภอลืออํานาจ 
อําเภอหัวตะพาน อําเภอพนา อําเภอเสนางคนิคม อําเภอชานุมาน และอําเภอปทุมราชวงศา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการตามขอบขายการบริหารงานวิชาการ  
5 ดาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 22) ซ่ึงสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

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

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การนิเทศการศึกษา 

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 ต้ังแต 15 ป ขึ้นไป 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก ครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ปการศึกษา 2559 จํานวน 600 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ. 2559: 1-2) 
  กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ปการศึกษา 2559 จํานวน 234 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) โดยใชตารางสําเร็จรูปในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie; & 
Morgan. 1970: 608-610) 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  ตอนที ่1 แบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนการตรวจสอบรายการ (Check list) 
จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน 
  ตอนที ่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 
 การหาคุณภาพของเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  1. ศึกษาแนวคิดจากตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิชาการ เพื่อใหไดแนวคิด
รวบยอดที่เก่ียวของกับกรอบแนวคิดในการวิจัย และสรางนิยามศัพทเฉพาะ 
  2. รางแบบสอบถามใหครอบคลุมนิยามศัพทที่กําหนดไว 
  3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม และ
ขอแนะนํา เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข 
  4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ แนะนําแกไข แลวนําไปให
ผูเช่ียวชาญ 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา โดยใชแบบประเมิน IOC พบวา แบบสอบถามแตละขอที่ใชใน
การวิจัยมีคา IOC ต้ังแต 0.80-1 
  5. ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง แบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ แลวนําเสนออาจารย 
ที่ปรึกษาสารนิพนธ พิจารณาใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงตรวจสอบและแกไขคร้ังสุดทาย 
  6. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไข แลวไปทดลองใช (Try-Out) กับครูผูสอนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอําเภอปทุมราชวงศา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จํานวน 30 คน ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง แลวหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach. 1970: 202-204) ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม เทากับ 0.91 
  7. จัดพิมพแบบสอบถาม เปนฉบับสมบูรณแลว ไปใชเก็บรวบรวมขอมูลโดยสอบถามครูผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ไดดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอน ดังตอไปนี ้
   1. ผูวิจัยขอความรวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ออกหนังสือถึงผูบริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ที่เปน
กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
   2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางดวยตนเอง พรอมนัดหมายเวลาในการเก็บแบบสอบถาม 
   3. ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล 
 การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 
  2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ โดยการหาคาเฉล่ีย ( X ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยทําเปนรายขอ รายดาน และภาพรวม 
  3. วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ โดยใชสถิติ t-test 
  4. นําคาเฉล่ียที่ไดจากการวิเคราะห 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 
 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
   2.1 หาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (Index of Consistency-IOC) 
   2.2 หาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
  3. สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบ ไดแก การทดสอบ คา t-test (Independent Sample) 
 
สรปุผลการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู และดานการวัดผล ประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน รองลงมาคือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สวนดานที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด 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 
 จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ มีประเด็นสําคัญ
ที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู และดานการวัดผล 
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน รองลงมาคือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สวนดานที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด 
คือ ดานการนิเทศการศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ ไดรับความเอาใจใสและใหความสําคัญเปนอยางย่ิง มุงพัฒนาบุคลากรครูควบคูไปกับการ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีเตรียมพรอมในการรับการประเมินคุณภาพจาก สมศ. มีการเขารับ
การทดสอบในระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ทําใหทุกโรงเรียนเรงพัฒนาดานวิชาการจึงเปนสาเหตุ
ทําใหการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จรัสรวี  อินทวงศ (2550: บทคัดยอ) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง 
สภาพและปญหางานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาล จังหวัดนนทบุรี พบวา 
สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาล จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและราย
ดาน อยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญณรงค  เทียนวงษ (2552: บทคัดยอ) ที่ศึกษาความพึง
พอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา 
ระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี 
เขต 2 มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก 
  2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 
และประสบการณในการทํางาน พบวา 
   2.1 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาปจจุบันมีการประชุม อบรม สัมมนา เก่ียวกับงานทางวิชาการ
มากและบอย ทําใหขาราชการครูไดตระหนักถึงความสําคัญ และเม่ือมีปญหาในการทํางานก็ไดรวมมือกันปรึกษา และ
แกไขปญหาตางๆ จึงเปนสาเหตุที่ทําใหความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย ศุภชัย  วีระวาที (2550: 
บทคัดยอ) ที่วิจัยเร่ือง สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปดสอนในระดับชวงช้ัน
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ที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 พบวา กลุมตัวอยางที่มีสภาพเพศตางกัน มีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน 
   2.2 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในปจจุบันจะมีครูผูสอนที่มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากกวาระดับปริญญาโท แตในการบริหารงานในสถานศึกษา ไมวาจะเปนงานวิชาการหรืองานอื่นๆ 
สถานศึกษาจะมีระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการบริหารงานเฉพาะตัวของแตละงานตามสายงานหรือลักษณะงาน 
ดังนั้น ไมวาครูผูสอนจะจบระดับการศึกษาระดับใดยอมปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในระบบระเบียบปฏิบัติอันเดียวกัน 
ครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาตางกัน จึงไมมีผลตอความพึงพอใจที่มีตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภชัย  วีระวาที (2550: บทคัดยอ) ที่วิจัยเร่ือง สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปดสอนในระดับชวงช้ันที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 พบวา 
กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
   2.3 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสถานศึกษาที่มีความพรอมดาน
อาคารสถานที่และบุคลากร อยูในแหลงความเจริญพอสมควร สถานศึกษาสวนใหญจะมีครูผูสอนที่มีประสบการณใน
การสอนมาก หรืออาวุโสมาก แตการที่ครูผูสอนมีประสบการณในการทํางานแตกตางกันในทุกสถานศึกษายอมมีการ
วางแผนจัดระบบงาน จัดสายงาน ที่เปนระบบเดียวกัน ปรึกษาหารือซ่ึงกันและกัน ดังนั้น ครูผูสอนที่มีประสบการณใน
การทํางานที่แตกตางกัน จึงไมสงผลตอความพึงพอใจที่มีตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัย จรัสรวี  อินทวงศ (2550: บทคัดยอ) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง สภาพและปญหางานวิชาการของสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาล จังหวัดนนทบุรี ที่มีประสบการณในการสอน
แตกตางกัน พบวา สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภชัย  วีระวาที 
(2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปดสอนใน
ระดับชวงช้ันที ่1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่มีประสบการณใน
การทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมแตกตางกัน สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ปยรัตน  ศรีหาพล (2551: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี พบวา สภาพและปญหาการบริหารงาน
วิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมไมแตกตาง
กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
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 ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 
  1. ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาการบริหารงานวิชาการในดานการนิเทศการศึกษา การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนทําการวิเคราะห และนําผลการวิเคราะหมากําหนดเปาหมายในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
  2. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหมีการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรูแกครูเก่ียวกับการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ทั้งในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดาน
การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครัง้ตอไป 
  1. ควรมีการวิจัยการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
  2. ควรมีการศึกษาความตองการของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
  3. ควรมีการวิเคราะหและกําหนดปจจัยที่สงผลใหการบริหารงานวิชาการมีการพัฒนาและมี
ประสิทธิภาพ 
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NBUE083: การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนในอ าเภอโป่งน้ าร้อน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 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 * 
* นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 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 มีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูท่ีมีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้า
ร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถืออยู่ในระดับมาก ปัจจัยค้้าจุนด้านนโยบายและการบริหารอยู่ในระดับมาก 
  2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนใน
อ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้มคีวามเจริญงอกงามทุกด้าน คือ สติปัญญา อารมณ์และสังคม 
การศึกษามีความส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการในการใช้ก้าลังของประเทศ 
การศึกษา จึงหมายถึง การเจริญงอกงาม ถ้าประเทศใดประชากรมีการศึกษาสูง ประเทศนั้นก็จะมีก้าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มรายได้ต่อบุคคลให้สูงขึ้น (นรินทร์  สังข์รักษา. 2552: 17) ในการด้าเนินการจัดการศกึษาให้
บรรลุเปา้หมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาย่อมมบีทบาทส้าคญั 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 ได้แก่ ลักษณะงาน ค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้า การปกครองบังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน 
สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg. 1959: 113) ที่เชื่อว่า คนเราต้องการความพึงพอใจใน
การท้างาน (ปัจจัยกระตุ้น) ประกอบด้วย ความส้าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ 
และความเจริญก้าวหน้า ส่วนความไม่พึงพอใจ (ปัจจัยค้้าจุน) ซึ่งประกอบด้วย นโยบาย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
การปกครอง บังคับบัญชา สภาพแวดล้อม และเงินเดือน โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องจัดส่ิงเหล่านี้ ให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและสร้างในส่ิงที่ถูกตอ้งและเป็นธรรม เพื่อให้เขาได้ท้างานอยา่งเป็นสุข ถ้าบุคลากรได้รับความ
พึงพอใจไม่เพียงพอเขาก็จะท้างานแย่ลง ส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงาน  
อีกด้วย 
 จากสภาพปัญหาและความส้าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครู  
ที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 2 ซึ่งข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าไปใช้เป็นข้อมูลส้าหรับพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียน ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและสนองต่อความพึงพอใจของข้าราชการครู อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูท่ีมีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน 
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนในอ้าเภอ 
โป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของข้าราชการครู 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน 
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงน้าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของเฮอร์ซเบอร์ก 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) และปัจจัยค้้าจุน (Hygiene Factors) 
และสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา เงินเดือน และประสบการณ์ในการท้างาน 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดในทางที่ดี ต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในอ้าเภอ
โป่งน้้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ที่ท้าให้ข้าราชการครูท้างานด้วยความกระตือรือร้น พยายามตั้งใจท้างานให้บรรลุ
เป้าหมาย มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสุข สนุกกับงานท่ีท้า 
 การปฏิบัติงาน หมายถึง ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้้าจุน 
  1. ปัจจัยจูงใจ หมายถึง ปัจจัยที่ท้าให้เกิดความพึงพอใจ และเป็นแรงจูงใจภายในที่เกิดจากการ
ท้างาน ประกอบด้วย 
   1.1 ความส้าเร็จของงาน หมายถึง การที่ข้าราชการครูมีความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปล้ืมใจใน
ผลส้าเร็จของงาน 
   1.2 การยอมรับนับถือ หมายถึง การที่ข้าราชการครูได้รับการยอมรับ ยกย่อง ชมเชย จาก
ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลอื่นๆ ท้าให้ข้าราชการครูเกิดความภาคภูมิใจ 
   1.3 ลักษณะงาน หมายถึง ลักษณะงานของข้าราชการครูที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในด้านการ
จัดการเรียนการสอน และงานท่ีนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ และท้าทายความสามารถ เช่น งาน
ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและความช้านาญเฉพาะทางของแต่ละบุคคล การประดิษฐ์คิดค้นส่ิงใหม่ๆ 

สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก ่
1. เพศ 
2. วุฒิการศึกษา 
3. เงินเดือน 
4. ประสบการณ์ในการท้างาน 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

การศึกษาความพงึพอใจของข้าราชการครูท่ีมตี่อปัจจยัในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้แก ่
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 
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   1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง การที่ ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้แก่ข้าราชการครู  
ได้แสดงความรับผิดชอบต่อการท้างานอย่างเต็มที่ โดยไม่มีการควบคุมและตรวจสอบมากจนเกินไป 
   1.5 ความก้าวหน้าในต้าแหน่งงาน หมายถึง การที่ข้าราชการครูได้รับการปรับเล่ือน วิทยฐานะ 
ต้าแหน่งให้สูงขึ้น รวมทั้งการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการท้างาน เพื่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ 
  2. ปัจจัยค้้าจุน หมายถึง ปัจจัยที่ประคับประคองไม่ให้ข้าราชการครู เกิดความไม่พอใจในการท้างาน 
และเป็นแรงจูงใจภายนอกที่เกิดขึ้นจากสภาวะการท้างาน ประกอบด้วย 
   2.1 นโยบายและการบริหาร หมายถึง ข้อก้าหนด และแนวทางในการบริหารงานของข้าราชการ
ครู การที่ข้าราชการครูมีส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบายและการบริหารเป็นการยอมรับแนวคิดอันจะน้าไปสู่
ประสิทธิภาพการท้างาน 
   2.2 การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความรู้สึกของข้าราชการครู ที่มีต่อความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาในการส่ังการ การตัดสินใจ การเอาใจใส่ การใช้อ้านาจ การก้ากับ ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชา 
โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความยุติธรรม 
   2.3 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หมายถึง ความรู้สึกของข้าราชการครูในความเป็นกันเอง
ระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนความรักสามัคคีของผู้ร่วมงาน เช่น การดูแลเอาใจใส่ การให้ความ
ช่วยเหลือ ความมีน้้าใจ และการท้างานเป็นทีม 
   2.4 สภาพแวดล้อมในการท้างาน หมายถึง การที่ข้าราชการครูมีความรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ มีส่ือการเรียนการสอนเหมาะสม  
มีอาคารเรียน ห้องเรียน และอาคารประกอบ 
   2.5 เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล หมายถึง การที่ข้าราชการครูมีความรู้สึกว่า เงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ รวมทั้ง การปรับเล่ือนเงินเดือนที่
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 ข้าราชการคร ูหมายถึง ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
 สถานภาพส่วนบุคคล หมายถึง ส่ิงที่บ่งบอกถึงลักษณะส่วนบุคคลของข้าราชการครู ได้แก่ เพศ วุฒิการ 
ศึกษา เงินเดือน และประสบการณ์การท้างาน 
 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนที่เป็นของรัฐบาล ที่ตั้งอยู่ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่เปิดท้าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีผลต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนใน
อ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
  2. ผู้บริหารโรงเรียนสามารถน้าไปพัฒนานโยบายการบริหารงานบุคคล และงานด้านอื่นๆ ให้
สอดคล้องกับความพึงพอใจของข้าราชการครู 
  3. จากการวิจัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน้าไปใช้พัฒนาระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานสถานศึกษา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้านวน 252 คน 
 กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้านวน 155 คน ผู้วิจัยจึงสุ่มตัวอย่าง โดยก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของข้าราชการครู ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 
เงินเดือน และประสบการณ์ในการท้างาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check list) 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูท่ีมีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ใน
อ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 แบ่งเป็น 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยจูงใจ 
และปัจจัยค้้าจุน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert Scales) ดังนี ้
   5 หมายถึง ท้าให้พึงพอใจมากที่สุด 
   4 หมายถึง ท้าให้พึงพอใจมาก 
   3 หมายถึง ท้าให้พึงพอใจปานกลาง 
   2 หมายถึง ท้าให้พึงพอใจน้อย 
   1 หมายถึง ท้าให้พึงพอใจน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนใน
อ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของ
ข้าราชการครู 
 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  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 
 

R
IOC = 

N
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   เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง 
     R แทน คะแนนความคิดเห็น 
     N แทน จ้านวนผู้เชี่ยวชาญ 
   จากนั้นพิจารณาข้อค้าถามที่มีค่า IOC ที่มากกว่า .50 น้ามาใช้ ซึ่งผลจากการหาค่า IOC ของ
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีค่าระหว่าง .60-1.00 
  4. น้าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กับข้าราชการครูโรงเรียน
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. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของข้าราชการครูท่ีมีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนในอ้าเภอ
โป่งน้้าร้อน จังหวัดจันทบุรี สถิติที่ใช้หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F test การ
แปลความหมายของค่าเฉล่ียส้าหรับการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
   ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 หมายถึง ท้าให้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.40-4.19 หมายถึง ท้าให้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.60-3.39 หมายถึง ท้าให้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.80-2.59 หมายถึง ท้าให้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   ค่าเฉล่ีย 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 ถ้าผลการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว ด้วยการทดสอบค่าเอฟ แล้วพบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ .05 จึงท้าการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ีย เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’ test) 
  4. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการ
ปฏิบัติงานใช้การรวบรวมข้อเสนอแนะน้าเสนอเป็นรายบุคคล 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการศึกษา “ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2” ปรากฏผลดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของข้าราชการครูที่ตอบแบบสอบถาม จ้านวนและร้อยละของ
ข้าราชการครู จ้าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา เงินเดือน และประสบการณ์ในการท้างาน พบว่า ข้าราชการครูที่ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 72.90 และเพศชาย จ้านวน 42 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 27.10 ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ้านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 60.64 ระดับ
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 ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนในอ้าเภอ 
โป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รายด้านและภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจของ
ข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี เขต 2 ข้าราชการครูมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.73) เมื่อพิจารณารายละเอียดมีดังนี้ 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.72) เรียงตามระดับค่าเฉล่ีย ดังนี้ การยอมรับนับถือ ความ

รับผิดชอบ ความก้าวหน้าในต้าแหน่งงาน ลักษณะงาน และความส้าเร็จของงาน ( = 3.87, 3.78, 3.74, 3.72 และ 
3.50 ตามล้าดับ) 

   1. ด้านการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก ( = 3.87) เรียงล้าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติของงานที่หน่วยงานจัด ท่านมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมและมี
โอกาสเสนอผลงานต่อที่ประชุมของโรงเรียน เพื่อนร่วมงานมาขอค้าปรึกษาค้าแนะน้าจากท่านทั้งเรื่องงานและเรื่อง
ส่วนตัวอยู่เสมอ ผู้เกี่ยวข้องเห็นความส้าคัญของงาน และยอมรับในผลงานท่ีท่านปฏิบัติ และรู้สึกมีเกียรติและศักดิ์ศรี

ในต้าแหน่งหน้าที่การงานท่ีปฏิบัติอยู่ ( = 3.98, 3.94, 3.94, 3.76 และ 3.72 ตามล้าดับ) 
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   2. ด้านลักษณะงาน อยู่ในระดับมาก ( = 3.72) เรียงล้าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
งานท่ีได้รับมอบหมายเป็นงานท่ีชอบและท้าให้ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น ท่านมีอิสระในการตัดสินใจในงานที่ปฏิบัติ 
งานท่านปฏิบัติมีขอบเขตและรายละเอียดการปฏิบัติที่ชัดเจน ลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมายมีลักษณะท้าทาย

ความสามารถและจูงใจ และงานที่ท่านปฏิบัติเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ( = 3.76, 3.74, 
3.71, 3.69 และ 3.69 ตามล้าดับ) 

   3. ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก (  = 3.78) เรียงล้าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ท่านพอใจและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท่านยินดีเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่องาน
ส่วนรวม ท่านมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายจนบรรลุวัตถุประสงค์ ท่านมีความพยายามปฏิบัติงาน
และแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความส้าเร็จของงานท่ีได้รับมอบหมาย และงานในหน้าที่และความรับผิดชอบมี

ความส้าคัญและตรงต่อวิชาชีพ ( = 3.84, 3.82, 3.76, 3.74 และ 3.73 ตามล้าดับ) 

   4. ด้านความก้าวหน้าในต้าแหน่งงาน อยู่ในระดับมาก ( = 3.74) เรียงล้าดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ท่านมีโอกาสได้เล่ือนต้าแหน่งตามความสามารถที่ปรากฏจากผลงานในหน้าที่ ท่านได้รับการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนด้วยความยุติธรรมจากผู้บริหาร การปฏิบัติงานของท่านมีส่วนส่งเสริมให้ท่านมีประสบการณ์ และ
ความช้านาญในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ท่านมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการเล่ือนต้าแหน่งหน้าที่การงานที่ปฏิบัติสูงขึ้น

เรื่อยๆ ในอนาคต และผู้บริหารสนับสนุนให้ท่านมีความก้าวหน้าในต้าแหน่งหน้าที่การงาน ( = 3.78, 3.75, 3.74, 
3.73 และ 3.70 ตามล้าดับ) 

   5. ด้านนโยบายและการบริหาร อยู่ในระดับมาก ( = 3.74) เรียงล้าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ผู้บริหารประกาศหรือชี้แจงนโยบายให้บุคลากรรับทราบชัดเจนและทั่วถึงโครงสร้างการบริหารงานมี
ลักษณะชัดเจนมีคู่มือในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารมีการกระจายอ้านาจให้การปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
วิธีการบริหารของผู้บริหาร มีความเหมาะสมสอดคล้องกบันโยบายที่กา้หนดไว้ และผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน

และผู้เกี่ยวข้อง เสนอความคิดเห็นในการก้าหนดนโยบายของโรงเรียน (  = 3.81, 3.77, 3.77, 3.74 และ 3.72 
ตามล้าดับ) 

   6. ด้านการปกครองบังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก ( = 3.74) เรียงล้าดับค่าเฉล่ียจากมากไป
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) เรียงล้าดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารให้ความเป็นกันเองกับบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ท่านมีความรู้สึกว่าได้รับความร่วมมือ 
ความสามัคคีจากบุคลากรในโรงเรียน ท่านมีความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกที่ส้าคัญคนหนึ่งของโรงเรียนและมีโอกาสได้เข้า
ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน และบุคลากรใน
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โรงเรียนให้ความร่วมมือสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ( = 3.81, 3.76, 3.76, 3.75 
และ 3.74 ตามล้าดับ) 

   8. ด้านสภาพแวดล้อมในการท้างาน อยู่ในระดับมาก ( = 3.76) เรียงล้าดับค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ สถานที่ท้างานมีความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย ท่านได้รับการจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือ
เครื่องมืออย่างเพียงพอ กฎ ระเบียบ และระบบท่ีใช้อยู่ในโรงเรียน ช่วยส่งเสริมความสะดวกในการปฏิบัติงาน สภาพ
ห้องท้างานช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้อยากท้างาน และสถานที่ท้างานมีความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

( = 3.80, 3.73, 3.69, 3.64 และ 3.61 ตามล้าดับ) 

   9. ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล อยู่ในระดับมาก ( = 3.76) เรียงล้าดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับมีส่วนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานดีขึ้น ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณ

งาน และสวัสดิการของทางราชการในปัจจุบันมคีวามเหมาะสม ( = 3.91, 3.86, 3.71, 3.70 และ 3.59 ตามล้าดับ) 
  ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนใน
อ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของ
ข้าราชการครู โดยภาพรวมจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถน้ามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้
   1. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูท่ีมีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามเพศ พบว่า ความพึงพอใจ
ของข้าราชการครูท่ีมีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
   2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูท่ีมีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
ความพึงพอใจของข้าราชการครูท่ีมีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
   3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูท่ีมีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามเงินเดือน พบว่า ความ 
พึงพอใจของข้าราชการครูท่ีมีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
   4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูท่ีมีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท้างาน พบว่า ความพึงพอใจของข้าราชการครูท่ีมีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน 
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ใน 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้้าจุน มีประเด็น
ส้าคัญที่ควรน้ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 ผลการศึกษาปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้้าจุน พบว่า ข้าราชการครูมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เป็นเพราะความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่เกิดขึ้นแล้วมีความสุข เมื่อได้รับการตอบสนอง
จากส่ิงเร้า ในส่วนความพึงพอใจในงานจะเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นที่คนงานมีต่องานและต่อนายจ้างเป็นอารมณ์ 
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พึงพอใจ ความสบายใจที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การท้างานของบุคคล โดยพิจารณาว่า งานนั้นตอบสนองความ
ต้องการของเขามากน้อยเพียงใด และความพึงพอใจในงานนั้น ยังเป็นความรู้สึกของพนักงานที่มีต่องานและ
สภาพแวดล้อม ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สอดคล้องกับ พะยอม  ศรีสุข (2549) ที่ศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด 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 จะมีส่ิงอ้านวยความสะดวกเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ความพึงพอใจในงานจะเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นที่คนงานมีต่องานและต่อ
ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา เป็นอารมณ์พึงพอใจ ความสบายใจที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การท้างานของบุคคล 
ความพึงพอใจและความสบายใจมีผลมาจากงานน้ัน 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 แต่จะกระตุ้นให้คนท้างานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความ
แน่นอนของรางวัล 
 ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการยอมรับนับถือ ซึ่งข้าราชการครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะการปฏิบัติงานของข้าราชการครู มีการท้างานเป็นทีมได้ใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารมากขึ้น มีโอกาส
ให้ค้าปรึกษาซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังมีโอกาสเสนอผลงานท่ีเกิดจากความรู้ความคิดของตนเอง จนท้าให้มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป สอดคล้องกับ วาสนา  ใหม่พุมมา (2551) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว พบว่า ความพึงพอใจในการท้างานของ
ข้าราชการครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การที่เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่หน่วยงานจัด เป็นเพราะการ
ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนร่วมงานท้าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 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 ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท้าให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็น
ความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับสามารถท้าให้เกิด
ความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก และข้อที่มีค่าเฉล่ียต่้าสุด คือ การปฏิบัติงานของท่านที่ได้รับมอบหมาย
ส้าเร็จตามเป้าหมายและตรงตามก้าหนดเวลา ทั้งนี้เป็นเพราะครูมีงานที่ต้องท้าหลายงาน เช่น งานด้านการจัดการ
เรียนการสอน และงานท่ีได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานด้านการจัดการเรียนการสอน จึงท้าให้ครูมีภาระงานมาก
ขึ้น ท้าให้งานบางงานไม่ส้าเร็จลุล่วงไปตามเวลาที่ก้าหนด สอดคล้องกับ สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ (2544: 91-92) ที่กล่าว
ว่า ความพึงพอใจในงานถือเป็นเจตคติพื้นฐานของคนที่มีต่องานท่ีตนท้า สอดคล้องกับ มอร์ซ (Morse. 1955) ท่ีกล่าว
ว่า ความพึงพอใจในงานเชิงจิตวิทยานั้น หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถลดความตึงเครียดของผู้ท้างานให้น้อยลง 
ถ้ามีความเครียดมาก จะท้าให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน ความตึงเครียดนี้เป็นผลมาจากความต้องการของมนุษย์ 
หากมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการจะท้าให้เกิดความเครียดน้อยลง อันเป็นผลให้เกิดความพึงพอใจในงาน 
 ส้าหรับปัจจัยค้้าจุน พบว่า ข้าราชการครู มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับ จันทร์แรม  พุทธนุกูล (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยการ
อาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี พบว่า บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีระดับความพึงพอใจปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยค้้าจุนอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับสุนิสา  สุขสมบูรณ์ (2553) 
ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์ สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
อนุบาลน้อมจิตต์ สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรสาคร โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
 โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ นโยบายและมีการบริหารงาน ข้าราชการครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เป็นเพราะโรงเรียนมีการชี้แจงหรือประกาศนโยบายให้บุคลากรทุกคนรับทราบอย่างทั่วถึงชัดเจน มีการจัด
โครงสร้างการบริหารงานชัดเจนติดประกาศให้เห็นชัดเจนสะดวกต่อการติดต่อ ตลอดจนมีการกระจายอ้านาจการ
บริหารงานให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม สอดคล้องกับ ศรีประภา  พิงกุศล (2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
ข้าราชการครูในอ้าเภอขลุง ที่มีต่อการปฏิบัติงานของ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต 2 พบว่า ด้านนโยบาย
และการบริหาร ข้าราชการครูในอ้าเภอขลุง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ พรทิพย์  สุติยะ (2550) ได้
ศึกษาปัจจัยจูงใจในการท้างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) สาขาในอ้า เภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า 
พนักงานให้ความส้าคัญปัจจัยจูงใจอนามัยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับจันทร์แรม พุทธนุกูล 
(2554) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
พบว่า บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีระดับความพึงพอใจต่อด้านนโยบายและการบริหาร อยู่ใน
ระดับมาก 
 โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับมีส่วนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานดีขึ้น ทั้งนี้เป็น
เพราะสิทธิประโยชน์ที่ครูได้รับ เช่น สิทธิการลาป่วย ลากิจตามระเบี ยบของทางราชการ สิทธิการเบิกค่า
รักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น สอดคล้องกับ สมยศ นาวีการ (2546: 310-317) กล่าวว่า ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ (Compensation) เช่น ผลตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
พรทิพย์  สุติยะ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยจูงใจในการท้างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) สาขาใน

2168



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า พนักงานให้ความส้าคัญต่อปัจจัยจูงใจอนามัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ใน
ระดับมาก 
 โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียต่้าสุด คือ ความเหมาะสมของสวัสดิการของทางราชการในปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นเพราะการ
จัดสรรสวัสดิการให้กับข้าราชการครูในปัจจุบัน ได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ ยังไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และค่าครองชีพ ครูจึงมีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่ได้รับน้อยกว่าข้ออื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ จันทร์แรม  พุทธนุกูล 
(2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
พบว่า ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ  
ปานกลาง 
 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนใ นอ้าเภอ 
โป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
ระดับการศึกษา เงินเดือน และประสบการณ์ในการท้างาน พบว่า ความพึงพอใจของข้าราชการครูท่ีมีต่อปัจจัยในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้เป็นเพราะข้าราชการครูมีความรู้สึกดีที่ได้ปฏิบัติงานในโรงเรียน เพราะในการปฏิบัติหน้าที่ของครู
ได้รับการตอบสนองทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผู้บริหารให้ความเป็นกันเองกับบุคลากร เป็นที่ปรึกษาที่ดี ให้กับ
ข้าราชการครู นอกจากนี้ข้าราชการครูยังได้รับการยอมรับจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จึงท้าให้
ข้าราชการครูมีความพึงพอใจต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียน สอดคล้องกับ พะยอม  ศรีสุข (2549) ศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
จ้าแนกตามเพศและประสบการณ์ พบว่า มีความพึงพอใจในการท้างาน ปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยค้้าจุน ไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับ เฉลียว  ศิริมาศ (2553) ศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ้าแนกตามสถานภาพการ
ด้ารงต้าแหน่งและขนาดสถานศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกับ จันทร์แรม พุทธนุกูล (2554) ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี พบว่า เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท้างานต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในคร้ังนี้ 
  ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เพื่อให้ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการศึกษา เพื่อ
น้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1. ปัจจัยจูงใจ ผู้บริหารควรมอบหมายงาน โดยค้านึงถึงความส้าเร็จของงานและมอบหมายงาน 
โดยพิจารณางานหลักของครู ก่อนที่จะมอบหมายงานอื่น และต้องค้านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล 
   2. ปัจจัยค้้าจุน ผู้บริหารควรจัดหาส่ิงอ้านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน พัฒนาห้องท้างาน
ให้เหมาะสมกับจ้านวนครู ส้ารวจระยะทางระหว่างโรงเรียนและที่พัก 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาในขอบเขตประชากรที่กว้างขึ้น เช่น ศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูท่ีมีต่อปัจจัย
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
  2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูท่ีมตี่อปัจจยัในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูตามขนาดของโรงเรียน 
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NBUE084: การศึกษาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จําแนกตามตําแหนงหนาที ่
ประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ปการศึกษา 2559 
รวมทั้งส้ิน จํานวน 320 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ และแบบสอบถามประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  
5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และคา F test 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
รองลงมาคือ ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา สวนดานที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด 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 
สําคัญย่ิงในการพัฒนาคน ซ่ึงเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของประเทศในยุคสังคมแหงการเรียนรู การจัดการศึกษา
ตองปรับเปล่ียนกระบวนทัศนรูปแบบและวิธีการ เพื่อใหสนองตอบตอผูเรียนและใหสอดคลองกับเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 ที่มุงพัฒนาคนใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เปาหมายการปฏิรูปการศึกษา จึงมุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). 2547: 5) 
 ครูและผูบริหารสถานศึกษามีตําแหนงหนาที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยตําแหนง
ของครูและผูบริหารสถานศึกษาไดระบุไวในพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. 2548: 13) โดยสรุปวา ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษามี 3 ประเภท ประกอบดวย ตําแหนงซ่ึงมีหนาที่เปนผูสอน ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา 
และตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น สวนหนาที่ของครูและผูบริหารสถานศึกษานั้น คณะกรรมการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดกําหนดมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(วารสารขาราชการครู. 2548: 35) เปนการกําหนดไวเปนบรรทัดฐานเพื่อใชในการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล
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สําหรับขาราชการครูและบุคลลากรทางการศึกษา ซ่ึงเปนเร่ืองที่เก่ียวของกับการพัฒนาตน พัฒนางาน และสิทธิ
ประโยชนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 การจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะพิจารณาจากความพึงพอใจของครูและผูบริหาร
สถานศึกษาแลว ยังตองคํานึงถึงการประกันคุณภาพการศึกษาอีกทางหนึ่งดวย เพราะการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงจะเปนการสรางความม่ันใจใหผูรับบริการทางการศึกษาโดยตรง ไดแก ผูเรียนและผูปกครอง และผูรับบริการ
ทางออม ไดแก สถานประกอบการ ประชาชนและสังคมโดยรวมวา การดําเนินการของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ 
และทําใหผูเรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2544: 7) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดไวชัดเจนใน
หมวด 6 เร่ือง มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 47 วาใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสรางความม่ันใจใหแกผูเก่ียวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา ซ่ึงเปน
หนวยงานรับผิดชอบจัดและพัฒนาความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่
กําหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเต็มศักยภาพ และมาตรา 48 ระบุวาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่สถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําป 
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน นอกจากนี้ มาตรา 49 กําหนดใหสถานศึกษา
ทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 คร้ัง ในทุก 5 ป และตองเสนอผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน). 2547: 29-30) เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีฐานะเปนองคการมหาชน 
ทําหนาที่พัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนด และ
ในกรณีที่ผลการประเมินของสถานศึกษาใดไมไดมาตรฐานที่กําหนด ใหสํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา
ใหขอเสนอแนะ และการปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขตอไป 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตองดําเนินการใหสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงระบุไวในมาตรา 4 วรรค แหงพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ความวา “การประกันคุณภาพภายใน” หมายความวา การประเมินผลและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง ซ่ึงสถานศึกษาจะตองจัดใหมี
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการทํางานที่มีเปาหมายและแผนดําเนินการที่ชัดเจน และมีการประเมิน
คุณภาพภายในหรือการประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงใหเปนไปตามเปาหมาย (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). 2547: 3) ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มุงสรางความม่ันใจใหแกผูเก่ียวของวา ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ และจะพัฒนาใหเปนผูมีความรู 
ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น 
สถานศึกษาจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจชัดเจน และจัดทําแผนดังกลาวตองใชขอมูลและสารสนเทศ
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พื้นฐานที่จําเปนเก่ียวกับสภาพทั่วไปของทองถ่ิน เชน ที่ต้ังของสถานศึกษา ความตองการ ชุมชน สภาพผูเรียน จุดเดน 
จุดดอยในดานตางๆ ภาพรวม จุดยืนของสถานศึกษา เพื่อนํามาประกอบการจัดทําแผน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุ
มาตรฐานตามหลักสูตร และเม่ือสถานศึกษาดําเนินงานตามแผนแลวจะตองมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา ซ่ึงจําเปนตองมีขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับกระบวนการดําเนินงาน และผลของ
การดําเนินงานที่มุงเปาหมายไปยังลักษณะของผูเรียน สารสนเทศจากผลของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา จะนําไปสูการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไปเปนวงจรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน. 2549: 11) 
 จากผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ไดทําการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน จํานวน 30,010 โรงเรียน ต้ังแต พ.ศ. 2544-2548 
พบวา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีสถานศึกษาที่อยูในระดับดี รอยละ 
34.42 อยูในระดับพอใช รอยละ 63.77 และระดับที่ตองปรับปรุง รอยละ 1.81 (หนังสือพิมพขาวสด. 2549: 6) ขอมูล
ดังกลาวช้ีใหเห็นวา สถานศึกษารอยละ 65.58 ในสังกัด สพฐ. ซ่ึงเปนหนวยงานที่ตองดูแลมากที่สุดของประเทศ อยูใน
สภาพตองเรงรัดในการปรับปรุงพัฒนา เม่ือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา มีขอมูลที่แสดงถึง
รอยละของสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินภายนอกในระดับดี จําแนกตามมาตรฐานและจังหวัด พบวา จังหวัดยโสธร 
มีสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินภายนอกในระดับดี เพียงรอยละ 42.39 และเม่ือพิจารณาขอมูลรอยละของสถานศึกษา
ที่ไดรับการประเมินภายนอกในระดับดี จําแนกตามมาตรฐานและเขตพื้นที่การศึกษา พบวา เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินภายนอกในระดับดีเพียงรอยละ 46.29 นอกจากนี้สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ไดสรุปผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาวา 
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดอยูในระดับไมเปนที่พอใจ โดยสถานศึกษาสวนใหญมีผลการ
ดําเนินการอยูในระดับปานกลาง และในระดับปรับปรุงมากกวารอยละ 20 แสดงใหเห็นวาการดําเนินการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษายังเปนปญหาที่ตองแกไขและพัฒนา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2549: 1-10) 
 จากขอมูลดังกลาวขางตนจึงเปนส่ิงที่ช้ีชัดวาคุณภาพของสถานศึกษายังตองไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา จึงเปนภาระที่ผูเก่ียวของทุกฝายตองรวมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและดําเนินงานเพื่อเขาสูการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก ดังนั้น จากสภาพปจจุบันปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจและตองการที่จะศึกษาประสิทธิผลของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เพื่อตอบคําถามวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็น
ตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อยูในระดับใดและตางกันหรือไม เพื่อนําผลของ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาไปใชในการพิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้นตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จําแนกตาม
ตําแหนงหนาที ่ประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 ประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปนไป
ตามเปาหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ประสิทธิผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของสถานศึกษา
ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ซ่ึงมีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 8 ดาน ดังนี ้
  1. ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และกําหนดวิสัยทัศนโดยคณะทํางานที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับสภาวะปจจุบันโดยมีตัวช้ีวัดที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
  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 
โดยเนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง และมีระบบการทํางานที่เขมแข็ง เนนการมีสวนรวม 
  5. ดานการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา หมายถึง การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สถานศึกษาโดยแตงต้ังคณะทํางานติดตามตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา 
  6. ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประเมินการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนในโรงเรียนใหครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนขอมูลยืนยันคุณภาพของสถานศึกษา 
  7. ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป หมายถึง การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําปของสถานศึกษาตอสาธารณชนและผูเก่ียวของ เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาตอไป 
  8. ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง หมายถึง การกําหนดนโยบายการทํางานอยางมี
ระบบ มีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย วางแผนการพัฒนางาน นิเทศ ติดตาม และกํากับงานเปนระบบและตอเนื่อง 
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา 

2176



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

 ความคิดเห็น หมายถึง พฤติกรรมหรือการแสดงออกเก่ียวกับความเช่ือ ทัศนคติ คานิยม หรือความรูสึก
นึกคิดของผูบริหารสถานศึกษาหรือครูผูสอนที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบดวย  
8 ดาน คือ ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษา ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ดานการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพ
การศึกษา ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 สถานศกึษา หมายถึง สถานศึกษาของรัฐที่เปดทําการสอนต้ังแตระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ปการศึกษา 2559 
 ตําแหนงหนาที ่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 
 ประสบการณในการทาํงาน หมายถึง ความรูที่เกิดจากการกระทําหรือไดพบเห็นมาของขาราชการครูที่
ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ต้ังแตเร่ิมปฏิบัติงานจนถึง
ปจจุบัน จําแนกเปน นอยกวา 10 ป และต้ังแต 10 ป ขึ้นไป 
 ขนาดของสถานศกึษา หมายถึง การกําหนดเกณฑตามการจัดสรรงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยยึดนักเรียนเปนเกณฑ แบงเปน 3 ขนาด 
  1. สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนไมเกิน 120 คน 
  2. สถานศึกษาขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนต้ังแต 121-300 คน 
  3. สถานศึกษาขนาดใหญ หมายถึง สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน 301 คน ขึ้นไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ประกอบดวย การดําเนินงานโดยยึดหลักการมีสวนรวม 8 ประการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 
2549: 7) รวมทั้งหลักการ แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล และการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสรุปเปนกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่ในในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ปการศึกษา 2559 จําแนกเปน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 
188 คน และครูผูสอน จํานวน 1,712 คน รวมทั้งส้ิน จํานวน 1,900 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2. 2559: 1-2) 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ปการศึกษา 2559 จําแนกเปน ผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 65 คน และครูผูสอน จํานวน 255 คน รวมทั้งส้ิน จํานวน 320 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบงาย 
(Simple Random Sampling) และใชตารางสําเร็จรูปในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ี
และมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608-610; อางถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด. 2545: 43) 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  ตอนที ่1 เปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) เพื่อสอบถามเก่ียวกับ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ประกอบดวย 8 ดาน คือ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
สถานศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษา

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

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

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
1. ตําแหนงหนาที่ 

1.1 ผูบริหารสถานศึกษา 
1.2 ครูผูสอน 

2. ประสบการณในการทํางาน 
2.1 นอยกวา 10 ป 
2.2 ต้ังแต 10 ป ขึ้นไป 

3. ขนาดของสถานศึกษา 
3.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก 
3.2 สถานศึกษาขนาดกลาง 
3.3 สถานศึกษาขนาดใหญ 
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ประจําป และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  
5 ระดับ 
 การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
พรอมทั้งวิธีการสรางแบบสอบถาม ตามกรอบเนื้อหาการวิจัย 8 ดาน 
  2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม และ
ขอแนะนําเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข 
  3. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุง แกไขแลวใหผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณดานการวิจัย และดาน
เนื้อหา จํานวน 5 คน เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะแกไขเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชแบบประเมิน IOC และ
เลือกขอคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.50 ขึ้นไป พบวาแบบสอบถามแตละขอที่ใชในการวิจัยมีคา IOC ต้ังแต 0.80-1.00 
  4. ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง แบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษา
สารนิพนธ พิจารณาใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงตรวจสอบและแกไขคร้ังสุดทาย 
  5. นําไปทดลองใช (Try-Out) กับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) 
ของแบบสอบถามดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach. 
1970: 202-204) ไดคาความเช่ือม่ันแบบสอบถาม เทากับ 0.92 
  6. จัดพิมพแบบสอบถาม เปนฉบับสมบูรณแลว ไปใชเก็บรวบรวมขอมูลโดยสอบถามผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ซ่ึงเปนกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ไดดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอน ดังตอไปนี ้
   1. ผูวิจัยขอความรวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ออกหนังสือถึงผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม 
   2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางดวยตนเอง พรอมนัดหมายเวลาในการเก็บแบบสอบถาม 
   3. ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล 
 การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยวิธีแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 
  2. วิเคราะหประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยการหาคาเฉล่ีย 
( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3. วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนตอประสิทธิผลการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ โดยใช
การทดสอบคาท ี(t-test) และคาเอฟ (F test) 
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  4. นําคาเฉล่ียที่ไดจากการวิเคราะหไปทําการเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อใชในการแปลความหมายทั้ง
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 
 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
   2.1 หาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (Index of Consistency-IOC) 
   2.2 หาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
  3. สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบ 
   3.1 ทดสอบคา t (t-test) 
   3.2 ทดสอบคา F (F test) 
 
สรปุผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
รองลงมาคือ ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา สวนดานที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป 
 2. การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จําแนกตาม
ตําแหนงหนาที ่ประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา พบวา 
  2.1 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีตําแหนงหนาที่ตางกันมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  
ไมแตกตางกัน ทั้งโดยรวมและรายดาน (t = 1.39) 
  2.2 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานที่ตางกันมีความคิดเห็นตอ
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 เร่ือง การศึกษาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
รองลงมาคือ ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา สวนดานที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารและครูไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพภายใน 
จึงไดดําเนินการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ตลอดจนผานการประเมินภายนอกในรอบแรกแลว 
ทําใหมีความรูความเขาใจในการดําเนินงานจนสามารถพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนไดอยาง
ตอเนื่อง และที่สําคัญการประเมินภายนอกในรอบที ่2 และรอบที ่3 โรงเรียนที่ขอรับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน
ตองใชรายงานการประเมินตนเอง ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนจึงไดมีการเตรียมการรวมมือรวมใจกันสราง
ความเขมแข็งในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงโรงเรียนที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรกแลว 
ตองนําผลการประเมินภายนอกมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ใหพรอมรับการประเมิน
ภายนอกในรอบที่ 2 และการประเมินภายนอกในรอบที่ 3 และใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาและผานการ
รับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในขณะเดียวกันแสดงใหเห็นวาโรงเรียน
ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เร่ิมต้ังแตจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเสนอหนวยงานตนสังกัด
และหนวยงานที่เก่ียวของ มีการรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองในรอบปมีการจัดทําขอมูลที่แสดง
ถึงผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย ตลอดจนมีการนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะหแปลผลใชเปนขอมูลสําหรับปรับปรุงและ
พัฒนางาน ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 ในหมวด 6 มาตรา 48 ที่ไดบัญญัติไววา “ใหหนวยงาน ตนสังกัดและสถานศึกษา 
จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 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 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีตําแหนงหนาที่ตางกันมีความคิดเห็นตอประสิทธิผล
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
ไมแตกตางกัน ทั้งโดยรวมและรายดาน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูทุกคนมีความเขาใจและ
ตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาเหมือนกันวา คุณภาพการศึกษาเปนเร่ือง
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
ความพึงพอใจตอประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไมแตกตางกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วิเชียร  พันธเครือบุตร (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนดวยการใช
เทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 12 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีระดับประสิทธิผล
การบริหารงานไมแตกตางกันทั้งโดยรวมและรายดาน 
   2.3 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็น
ตอประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 ไมแตกตางกัน ทั้งโดยรวมและรายดาน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะขนาดของ
โรงเรียนที่ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนปฏิบัติงานอยูไมเปนปจจัยที่ทําใหภายในโรงเรียนมีการผลักดันใหเกิดการ
ประกันคุณภาพอยางจริงจังเพื่อใหไดมาซ่ึงช่ือเสียงของโรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 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 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี ้
  1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 สามารถนําผลการวิจัยนี้ไปเผยแพรและ
ใหขอมูลแกผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  2. ควรมีการสงเสริมใหสถานศึกษาศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่สามารถเปนตนแบบไดเพิ่มขึ้น 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรศึกษาความพึงพอใจตอประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนตอการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
  3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ควบคูไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อใหไดขอมูลเชิงประจักษในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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NBUE085: การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 
A STUDY OF OPINIONS ABOUT THE STATE IN ADMINISTRATION OF STUDENT HEALTH 
PROMOTION IN BASIC EDUCATION SCHOOLS UNDER AMNATCHAROEN PRIMARY 
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 
 
สุนันท ์ ลาผ่าน * 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ และเพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่  
ประสบการณ์ในการท างาน และระดับการศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 219 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ และแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้าน
การค้นหาและก าหนดปัญหาสุขภาพ รองลงมาคือ ด้านคณะกรรมการการส่งเสริมสุขภาพ ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
คือ ด้านการด าเนินงานตามแผน และการติดตามผล 
  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ านาจเจริญ จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการท างาน และระดับการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์
ในการท างาน และระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็น, สภาพการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 
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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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดจากความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อเศรษฐกิจ  สังคม 
การเมือง และคุณภาพชีวิตของประชาคมโลก สังคมไทยจึงต้องมีการปรับตัวโดยการ “พัฒนาคน” ทั้งด้านคุณภาพและ
สมรรถนะของบุคคลให้มีพื้นฐานในการคดิ เรียนรู้ และทักษะ การจัดการและการด ารงชีวิต ที่สามารถเผชิญกับปัญหา
สังคมและเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนาพร้อมกับการสร้างโอกาสและ
หลักประกันให้ทุกคนในสังคมโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้คนไทยได้รับการพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา 
กระบวนการเรียนรู้และทักษะความรับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อประโยชน์ในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป 
(กระทรวงสาธารณสุข. 2558: 1) เด็กวัยเรียนและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญยิ่งของการพัฒนา และการพัฒนา
เด็กและเยาวชนตอ้งก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน โดยเฉพาะด้านสุขภาพซึ่งเป็นความจ าเป็นพื้นฐานส าคัญในการด ารง 
ชีวิต หากเด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีทักษะสามารถดูแลสุขภาพตนเอง
และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และมีความพร้อมในการเรียนรู้ ย่อมส่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
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 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ได้มุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี สู่เป้าหมายของสังคม อยู่เย็นเป็นสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนนิการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงนั้น เป็นเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่าง
กว้างขวาง การจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จึงได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง (การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย. 2555: 1-2) 
 จากแนวทางการพัฒนาประเทศ แม้จะมีแนวทางมุ่งพัฒนาคนไทยในทุกกลุ่มอายุ แต่ตามการพัฒนา
จุดมุ่งหมายที่ยั่งยืนต่อไป คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นก าลังของชาติไทยในอนาคตซึ่งนอกจากการให้
การศึกษาแล้ว ส่ิงที่ต้องค านึงถึง คือ การส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้การเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัยและเป็นก าลังส าคัญ
ของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ดังนั้น การให้การศึกษาที่ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมสุขภาพของนักเรียน ถือเป็น
เรื่องที่ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ที่ดี เพราะโรงเรียนถือเป็นสถาบันพัฒนาสุขภาพที่ส าคัญยิ่งในปี ค.ศ. 1995 องค์การอนามัยโลกได้เสนอแนะว่าโรงเรียน
ควรเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสุขภาพ ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนปกติ โดยเน้นให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้
ความส าคัญกับการจัดการส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพนักเรียนในด้านให้ค าปรึกษาตลอดจนการให้บริการเชิงรุกใน
โครงการต่างๆ ที่มีแผนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม 
ป้องกัน รักษา และแก้ไขปัญหาสุขภาพให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
จิตวิญญาณ และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และการมีสุขภาพที่ดีย่อมเป็นพื้นฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ดังนั้น การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยจึงเป็นพื้นฐานส าคัญที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติตนในการดูแล
รักษาสุขภาพ จะเห็นได้ว่าจากการท่ีรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ได้ก าหนดเป็นนโยบายและมาตรการส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ (กระทรวงสาธารณสุข. 2558: 29) 
 ปัญหาสุขภาพของนักเรียน ได้แก่ ปัญหาฟันผุ จากการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติทุก 5 ปี พบว่า 
เด็กอายุ 12 ปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินงานในกลุ่มเดก็ประถมศึกษา มีแนวโน้มเป็นโรคฟันผุเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีฟันผุ
เพิ่มมากขึ้นเด็กกลับเข้าถงึบริการทันตกรรมลดน้อยลง นอกจากนี้ยังพบว่าภาวะทุพโภชนาการในเด็กนักเรียนยังคงอยู่
ในอัตราที่สูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุอย่างชัดเจน และปัญหาที่ส าคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่ง คือ ปัญหาอนามัยการ
เจริญพันธุ์ในนักเรียน การส่งเสริมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียน เป็นบทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลักของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมอนามัยได้ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนากิจกรรมและโครงการทั้งในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อให้ข้อมูลความรู้และบริการสุขภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ านาจเจริญ จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการท างาน และระดับการศึกษา 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การท าให้คนมีความสามารถเพิ่มขึ้นในการควบคุมและการส่งเสริมให้สุขภาพ
ของตนเองดีขึ้นสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ มีความสามารถที่จะเปล่ียนแปลงหรือปรับตนให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมได้ 
 การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การด าเนินการจัดให้มีกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย ทั้งในกิจกรรม
ที่โรงเรียน ครูท่ีรับผิดชอบ นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ที่ร่วมกันวางแผนร่วมกันวางกรอบแนวการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดีขึ้น สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทุกฝ่าย นักเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน หมายถึง การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ใน 5 
ด้าน ประกอบด้วย 
  1. ด้านนโยบายการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพใน
โรงเรียน เพื่อเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับสุขภาพนักเรียน โดยก าหนดจากมติของคณะกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
  2. ด้านคณะกรรมการการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพซึ่งแต่งตั้งขึ้นเป็น
การเฉพาะมีค าส่ังเป็นลายลักษณ์อักษร ได้มาจากการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และองค์กรชุมชน 
  3. ด้านการค้นหาและก าหนดปัญหาสุขภาพ หมายถึง การค้นหาปัญหาและความต้องการด้านส่งเสริม
สุขภาพ โดยมีวิธีการในการค้นหาอย่างมีระบบ น่าเชื่อถือ ปัญหาและความต้องการได้จากการรวบรวม และร่วมวิเคราะห์
ของคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ มีการระดมความคิดเพื่อจัดล าดับความส าคัญของสิ่งที่จะด าเนินการก่อนหลัง 
  4. ด้านแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การจัดท าแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมสุขภาพ โดยคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพร่วมกันจัดท า 
  5. ด้านการด าเนินงานตามแผนและการติดตามผล หมายถึง กิจกรรมที่ปรากฏตามแผนงานมีความ
คืบหน้าในการด าเนินงานเป็นไปตามแผน มีการติดตามผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ มีการ
แสดงผลความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบ 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สถานศึกษาของรัฐที่เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ ปีการศึกษา 2559 
 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ ปีการศึกษา 2559 
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 ครูอนามัยโรงเรียน หมายถึง ครูท่ีปฏิบัติหน้าที่ครูอนามัยโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ ปีการศึกษา 2559 
 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้บริหารสถานศึกษา และครูอนามัยโรงเรียนท่ีปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ าแนกเป็น ต่ ากว่า
ปริญญาตรีหรือปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 
 ประสบการณ์ในการท างาน หมายถึง ประสบการณ์ในการท างานของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัย
โรงเรียนท่ีปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ ตั้งแต่
เริ่มปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน จ าแนกเป็น น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี หรือตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 
 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ หมายถึง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแล
รับผิดชอบสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครอบคลุมพื้นที ่7 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ อ าเภอลืออ านาจ 
อ าเภอหัวตะพาน อ าเภอพนา อ าเภอเสนางคนิคม อ าเภอชานุมาน และอ าเภอปทุมราชวงศา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ประกอบด้วย 5 ด้าน 
(กรมอนามัย. 2544: 24-25) รวมทั้งหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย องค์ประกอบของการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพของ รัชน ีขวัญบุญจัน และคณะ (2547: 45-56) และเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ (2547: 1-4) ซึ่งสรุปเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพของนักเรยีน ประกอบดว้ย 5 ด้าน คือ 
1. ด้านนโยบายการส่งเสริมสุขภาพ 
2. ด้านคณะกรรมการการส่งเสรมิสุขภาพ 
3. ด้านการค้นหาและก าหนดปญัหาสุขภาพ 
4. ด้านแผนงาน/โครงการส่งเสรมิสุขภาพ 
5. ด้านการด าเนินงานตามแผนและการติดตามผล 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ต าแหน่งหน้าที ่จ าแนกเป็น 

1.1 ผู้บริหารสถานศกึษา 
1.2 ครูอนามัยโรงเรยีน 

2. ประสบการณ์ในการท างาน จ าแนกเป็น 
2.1 น้อยกว่าหรือเทา่กับ 10 ปี 
2.2 ตั้งแต ่10 ปี ขึ้นไป 

3. ระดับการศกึษา จ าแนกเป็น 
3.1 ต่ ากวา่ปริญญาตรีหรือปริญญาตร ี
3.2 สูงกว่าปริญญาตร ี
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ านาจเจริญ แตกต่างกัน 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ านาจเจริญ แตกต่างกัน 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ านาจเจริญ แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ ปีการศึกษา 2559 จ าแนกเป็น ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 256 คน และครูอนามัยโรงเรียน จ านวน 256 คน รวมทั้งส้ิน จ านวน 512 คน (ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ. 2559: 1-2) 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ ปีการศึกษา 2559 จ าแนกเป็น 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 110 คน และครูอนามัยโรงเรียน จ านวน 109 คน รวมทั้งส้ิน จ านวน 219 คน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ตารางส าเร็จรูปในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางส าเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608-610; อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 43) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการท างาน และระดับการศึกษา 
  ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพ
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ านาจเจริญ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านนโยบายการส่งเสริมสุขภาพ ด้านคณะกรรมการการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการ
ค้นหาและก าหนดปัญหาสุขภาพ ด้านแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพและด้านการด าเนินงานตามแผนและการ
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 ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย 
  2. สร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมเนื้อหาการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ทั้ง 5 ด้าน 
  3. จัดพิมพ์และน าแบบสอบถามที่ร่างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง เหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
  4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ แนะน า แก้ไข แล้วน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย และด้านเนื้อหา จ านวน 5 คน เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแก้ไขเพื่อหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้แบบประเมิน IOC พบว่า แบบสอบถามแต่ละข้อที่ใช้ในการวิจัยมีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.80-1.00 
  5. ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
สารนิพนธ์ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง ตรวจสอบ และแก้ไข 
  6. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู
อนามัยโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จ านวน 
30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach. 1970: 202-204) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 
0.90 
  7. น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาค่าความเชื่อมั่น ไปพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริง เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการตามวิธีการและขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
   1. ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ออกหนังสือถึงผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเพื่อ
ขออนุญาตและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
   2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองพร้อมนัดหมายเวลาในการเก็บแบบสอบถาม 
   3. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การจัดกระท าข้อมูล 
   1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับเพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   2. น าแบบสอบถามมาจ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่ง
หน้าที่ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
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   3. ตรวจให้คะแนน น าแบบสอบถามแปลความหมาย โดยน าค่าเฉล่ียที่ได้มาแปลความหมายเป็น 
5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 103) ส าหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัย
โรงเรียนเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ ดังนี ้
    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
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อ านาจเจริญ โดยการหาค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยท าเป็นรายข้อ รายด้าน และภาพรวม 
   3. วิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูอนามัยโรงเรียน
เกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ านาจเจริญ โดยใช้สถิติ t-test 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 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. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการค้นหา
และก าหนดปัญหาสุขภาพ รองลงมาคือ ด้านคณะกรรมการการส่งเสริมสุขภาพ ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ด้านการ
ด าเนินงานตามแผน และการติดตามผล 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ านาจเจริญ จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการท างาน และระดับการศึกษา พบว่า 
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  2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ าแนก
ตามต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
  2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
  2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ าแนก
ตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ของนักเรียนในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ มีประเด็นส าคัญ
ที่น ามาอภิปรายผล ดังนี ้
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการค้นหา
และก าหนดปัญหาสุขภาพ รองลงมาคือ ด้านคณะกรรมการการส่งเสริมสุขภาพ ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ด้าน
การด าเนินงานตามแผน และการติดตามผล ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพ และน านโยบายมาเป็นทิศทางในการด าเนินงานวางแผนสู่การปฏิบัติ มีการ
จัดท าแผนงาน/โครงการรองรับนโยบายส่งเสริมสุขภาพ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่ประกอบด้วยครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เปิดโอกาสให้องค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ของนักเรียน คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพทุกฝ่ายปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่มีการประสานความร่วมมือกับองค์กร
ท้องถิ่นและแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างโรงเรียน นอกจากคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพจะให้ความร่วมมือกัน
เป็นอย่างดีแล้ว ส่ิงที่มีความส าคัญอีกส่ิงหน่ึง คือ ควรสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองและชุมชนเห็นประโยชน์ ก่อให้ 
เกิดความร่วมมือกับโรงเรียนในด้านอื่นๆ น าไปสู่ชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดนตรี  
จิวะราพงศ์ (2552: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในอ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา  
มีสภาพการด าเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดาพร  จิตทวี (2555: บทคัดย่อ)  
ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านพบว่า มีสภาพการปฏิบัติการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียนอยู่ในระดับมาก 
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  2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับ
สภาพการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน พบว่า 
   2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 
จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากต าแหน่งหน้าที่ท่ีแตกต่างกันไม่ได้มีผลท าให้ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียนแตกต่างกัน เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามยัมีแนวคิด วิสัยทัศน์ และทิศทาง 
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนเป็นไปในแนวเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญศักดิ์  โคตรภัทร 
(2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการครูและคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่มีต าแหน่ง
หน้าที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
   2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันไม่ได้มีผล
ท าให้ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนแตกต่างกัน เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียน มีแนวคิด วิสัยทัศน์ และทิศทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
เป็นไปในแนวเดียวกัน น าไปสู่การปฏิบัติและแก้ปัญหาอย่างถูกจุดและเป็นไปในแนวเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธิดาพร  จิตทวี (2555: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและครูอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูอนามัยโรงเรียนที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
   2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 
จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนท่ีมี
ต่อสภาพการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ตลอดจนความสามารถในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
ในแต่ละด้านไม่มีความแตกต่างกัน เช่น ด้านการอ านวยความสะดวก การติดต่อประสานงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรผู้ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนกับบุคลากรสาธารณสุข และชุมชนจึงท าให้ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีบังอร สุวรรณพานิช (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
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อาหารของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ควรเป็นทีมแกนน าในการก าหนดทิศทางการพัฒนาโดยร่วมมือ
ท างานเป็นทีม มุ่งมั่น จริงจัง ต่อเนื่อง มีความสามารถรับรู้ เข้าใจ กระบวนการ วิธีการพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียนแบบยั่งยืน 
  2. ควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  ภายใต้ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และใช้ทรัพยากรร่วมกัน และกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนสะท้อน ความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
สุขภาพ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางส่ือ เช่น เสียงตามสายในหมู่บ้านและโรงเรียน 
  3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนเข้าร่วมในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ของนักเรียนซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนประสบผลส าเร็จ  
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการวางแผน และพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนให้ผ่านการประเมินรับรอง 
  2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ชุมชนที่มีต่อสภาพและปัญหาการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนงานของโรงเรียนและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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NBUE086: การศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ านาจเจริญ 
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 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ และเพื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ ปีการศึกษา 2559 จ านวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 308 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ และแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านงบประมาณ รองลงมาคือ 
ด้านวิชาการ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ด้านบริหารท่ัวไป 
  2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ านาจเจริญ จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ านาจเจริญ จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: 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 5-
rating 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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปัจจุบัน
มีภารกิจต้องจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) นับว่าเป็นภารกิจ
ที่ส าคัญที่ต้องด าเนินการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจ าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือ ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นร่วม
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 40 “ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาและ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพื่อท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา…” 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2548: 12) ซึ่งการท่ีมีบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 40 ไว้โดยเฉพาะ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการสถานศึกษามีความจ าเป็น และความส าคัญต่อการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะการบริหารและจัดการการศึกษาของโรงเรียนจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพ ย่อมจ าเป็นต้องให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละ
ท้องถิ่น ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นเสมือนผู้แทนของท้องถิ่น ย่อมต้องมีบทบาทส าคัญต่อการบริหารและการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน โดยจะเป็นกลไกเชื่อมโยงนโยบายของรัฐให้เข้ากับชุมชนที่ตั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียน
ไปสู่ความเป็นพลเมืองดีเป็นพื้นฐานการศึกษาตลอดชีวิต เป็นพื้นฐานอาชีวศึกษาและเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษา (ธีระ  รุญเจริญ. 2546: 34-35) 
 นอกจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว การมีคณะกรรมการสถานศึกษายังสะท้อนหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้วา่ “ทุกคนจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการจดัการศึกษา” ดังนั้น บทบาท อ านาจหน้าที ่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาจะมีมากขึ้นกว่าเดิมมาก (ธีระ  รุญเจริญ. 2546: 32) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
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พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจดังกล่าวให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2548: 14-15) 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยก าหนดจ านวน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 10-13) ก าหนดให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนา และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจ านวน 9-15 คน โดยให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการซึ่งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะก าหนดไว้ตาม
ความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รวมทั้งอ านาจหน้าที่
การบริหารงานบุคคลที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมี
ความส าคัญมาก เพราะบุคคลดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่ในการก ากับการด าเนินกิจการของสถานศึกษา ให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานกิจการต่างๆ ประการส าคัญเป็นตัวแทนของชุมชนในท้องถิ่นที่สามารถ
รู้สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
 ปัจจุบันสถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่บริหารงานตามรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดังนั้น จะต้อง
ด าเนินการทุกอย่างด้วยตนเอง ซึ่งจากการวิจัยของ อุทัย  บุญประเสริฐ (2543: ญ) พบว่าปัญหาส าคัญของการบริหาร
การศึกษาในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการประการหนึ่ง คือ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ขาดการเชื่อมโยง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น กระทรวงศึกษาธิการ (2548: 21) ได้สรุปภาพรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากอดีตถึงปัจจุบัน ที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการบริหารจัดการแบบองค์คณะบุคคลนั้น 
เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดความชัดเจน  ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ว่าตนเองจะท าอะไร  
ท าอย่างไร และท าเพื่ออะไร คณะกรรมการส่วนใหญ่ ได้รับการร้องขอจากสถานศึกษามากกว่าจะได้รับการคัดสรรจาก
กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท าให้ขาดความกระตือรือร้น ขาดทักษะและประสบการณ์ ยังคิดว่าการบริหารการจัดการศึกษา 
เป็นหน้าที่ของสถานศึกษา คณะกรรมการเป็นเพียงที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ปฏิบัติเมื่อสถานศึกษาร้องขอ หรือเป็นเพียง
ผู้สนับสนุนด้านทรัพยากรทางการศึกษามากกว่าเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละแห่ง  ครูจะรับรู้ถึงความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารส่ังการ การตัดสินใจด าเนินกิจกรรมใดๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน คร ูชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย
ในสถานศึกษา ซึ่งในการบริหารการศึกษาในปัจจุบัน ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความส าคัญ
ที่สุดเพราะสถานศึกษาเป็นองค์กรทางสังคมองค์กรหนึ่ง อาคารเรียน หลักสูตร แบบเรียน หรืออุปกรณ์การเรียนการสอน
จะดีอย่างไรก็ตาม จะไร้ความหมายถ้าคนใช้ส่ิงของเหล่านั้นไม่มีความสามารถเพียงพอ  ไม่มีความตั้งใจจะใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมความว่าความเจริญในวงการศึกษาขึ้นอยู่กับหลายฝ่าย จากค ากล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาถ้าคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สามารถที่จะปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ชัดเจน ก็จะท าให้ครูสถานศึกษาเกิดความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การขอความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ก็ท าได้โดยง่าย แต่ในทาง
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ตรงกันข้ามถ้าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติงานได้อย่างไม่มีคุณภาพหรือไม่มีความยุติธรรม ก็จะเกิด
ความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการให้ความร่วมมือในการท างานในสถานศึกษา 
 จากแนวคิดและงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพได้นั้นจะต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างครู ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะต้องสร้างให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดความพึงพอใจในการบริหารงานในด้านต่างๆ เพราะเมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วย่อมจะท าให้การปฏิบัติงานมีความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ ทั้งนี้เพื่อ
น าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของสถานศึกษาและคุณภาพนักเรียน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ าแนกตามเพศ อายุ 
และระดับการศึกษา 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติที่ดีที่เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี ้
  1. ด้านวิชาการ หมายถึง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิชาการ 
โดยการให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กระบวนการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2. ด้านงบประมาณ หมายถึง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับงาน
ด้านงบประมาณ โดยการให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การจัดท าและเสนอของบประมาณ จัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน และผลการด าเนินงาน ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  3. ด้านบุคลากร หมายถึง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับงานด้าน
บุคคล โดยปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. ด้านบริหารทั่วไป หมายถึง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับงานด้าน
การบริหารทั่วไป โดยการให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการจัดท านโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและสัมพันธ์กับสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ ในปีการศึกษา 2559 
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ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนท่ี 
 สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาขนาดเล็กของรัฐที่ได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษา
ที่มีเด็กนักเรียน ตั้งแต่ 1-120 คน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 
 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ หมายถึง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแล
รับผิดชอบสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครอบคลุมพื้นที ่7 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ อ าเภอลืออ านาจ 
อ าเภอหัวตะพาน อ าเภอพนา อ าเภอเสนางคนิคม อ าเภอชานุมาน และอ าเภอปทุมราชวงศา 
 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ าแนกเป็น ต่ ากว่าปริญญาตรี
หรือปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 38 โดยยึดขอบข่ายการบริหารงานของ
สถานศึกษา 4 งาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551: 37-39) ซึ่งสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
1. ด้านวชิาการ 
2. ด้านงบประมาณ 
3. ด้านบุคลากร 
4. ด้านบริหารท่ัวไป 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. อาย ุ
2.1 น้อยกว่า 30 ปี หรือ 30 ปี 
2.2 มากกว่า 30 ปี ขึ้นไป 

3. ระดับการศกึษา 
3.1 ต่ ากวา่ปริญญาตรี หรือปริญญาตร ี
3.2 สูงกว่าปริญญาตร ี
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ ปีการศึกษา 2559 จ านวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1,548 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ ปีการศึกษา 2559 จ านวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
308 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ตารางส าเร็จรูปในการก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608-610; อ้างถึงใน บุญชม  
ศรีสะอาด. 2545: 43) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
  ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านบริหารทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีระดับความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการตามวิธีการและขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
   1. ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ออกหนังสือถึง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามเพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
   2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง พร้อมนัดหมายเวลาในการเก็บแบบสอบถาม 
   3. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การจัดกระท าข้อมูล 
   1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับเพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   2. น าแบบสอบถามมาจ าแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3. ตรวจให้คะแนน น าแบบสอบถามแปลความหมาย โดยน าค่าเฉล่ียที่ได้มาแปลความหมายเป็น 
5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103) ส าหรับแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ านาจเจริญ ดังนี ้
    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 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ โดยการหาค่าเฉล่ีย 

(X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยท าเป็นรายข้อ รายด้าน และภาพรวม 
   3. วิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ านาจเจริญ โดยใช้สถิติ t-test 
 สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 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 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านงบประมาณ รองลงมาคือ 
ด้านวิชาการ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ด้านบริหารท่ัวไป 
 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ าแนก
ตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบว่า 
  2.1 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ าแนกตามเพศ  โดยภาพรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
  2.2 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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  2.3 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ าแนกตามระดับการศึกษา โดย
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูการวจิัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ านาจเจริญ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ดังนี ้
  1. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านงบประมาณ รองลงมาคือ 
ด้านวิชาการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ด้านบริหารทั่วไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมาก คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเข้าใจการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ทั้ง 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการ ซึ่งถือได้ว่า
เป็นหัวใจของการบริหารสถานศึกษา เพราะการที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ปกครอง 
ชุมชน สถานศึกษาจะต้องสร้างความเชื่อมั่นในด้านวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แสดงบทบาท
หน้าที่ของตนเองในด้านการบริหารวิชาการ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น ให้ข้อเสนอแนะ
และส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดระบบและด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่วนด้านการบริหารทั่วไป เป็นภารกิจ
งานใหม่ของสถานศึกษาที่รวมด้านต่างๆ ของสถานศึกษาที่ต้องปฏิบัติ ทั้งเป็นงานภายในและงานที่ต้องติดต่อกับบุคคล
และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน และต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นต้องสละ
เวลาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ งานในด้านการบริหารงานงบประมาณเป็นเรื่องของการบริหารภายในสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท าหน้าที่สนับสนุนความช่วยเหลือ คอยก ากับติดตาม อีกทั้งงบประมาณต่างๆ 
ที่รัฐจัดให้ก็ก าหนดวิธีการและสัดส่วนของค่าใช้จ่ายไว้แล้ว และการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน เสริมสร้างสมรรถภาพของบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุธานี  จันทร์รัตนสิริ (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาล าพูน เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในงาน 4 งาน ทั้งโดยรวมและในแต่ละงาน
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศาล ศกุนะสิงห์ (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอเสนางคนิคม สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอ านาจเจริญ ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม 
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ด้านคุณภาพนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอเสนางคนิคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ านาจเจริญ โดยรวม 
ด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน และด้าน
การมีส่วนร่วมในการจัดการ อยู่ในระดับมาก 
  2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ านาจเจริญ จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบว่า 
   2.1 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด
ไม่แตกต่างกัน ท าให้การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ตามระเบียบ มีล าดับขั้นตอน ความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา 
และความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รามทั้งมีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยแต่ละคนได้ด าเนินการร่วมมือกันวางแผน ร่วมมือกันในการแกป้ัญหาต่างๆ ของสถานศึกษา โดย
ไม่ค านึงถึงเพศ ตลอดจนสถานศึกษาได้ก าหนดแนวด าเนินการไว้อย่างชัดเจน และมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่เกิดจากความต้องการของชุมชน ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาก็ให้
ความสนับสนุน ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรง เป็นเพียงผู้มีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา
หลักสูตร แต่มีความรู้เข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเป็นสาเหตุท าให้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ถวิล  เกษสุพรรณ์ (2552: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในภาพรวมและทุกด้านไม่แตกต่างกัน เป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 
   2.2 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีอายุแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด
ไม่แตกต่างกัน ท าให้การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ตามระเบียบ มีล าดับขั้นตอน ความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา 
และความรูค้วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รามทั้งมีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยแต่ละคนได้ด าเนินการร่วมมือกันวางแผนร่วมมือกันในการแก้ปัญหาต่างๆ ของสถานศึกษาโดย
ไม่ค านึงถึงว่าคนใดมอีายเุท่าใดเลยจึงเป็นสาเหตุท าให้ไม่แตกตา่งกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศาล  ศกุนะสิงห ์
(2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพนักเรียนโรงเรียน
ขนาดเล็ก อ าเภอเสนางคนิคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ านาจเจริญ ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมอีายุตา่งกัน มีความคิดเห็นต่อการมส่ีวนร่วมด้านคณุภาพนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอ
เสนางคนิคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ านาจเจริญ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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   2.3 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ าแนกตามระดับการศึกษา  
โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และไม่สอดคล้องงานวิจัยของ  ถวิล  
เกษสุพรรณ์ (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงาน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่วุฒิการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านงานบุคคล และงานด้านบริหารงานทั่วไป แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นการยอมรับสมมติฐาน
ที่ก าหนดไว้ ในกรณีท่ีพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และงานวิจัยของ ธีรภัทร  ศรีบุญเรือง (2554: บทคัดย่อ) 
ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จ าแนกตามวุฒกิารศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 1 โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ สรุปเป็น
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 
  1. ด้านวิชาการ ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานการจัดการศึกษาเพื่อก าหนดหลักสูตรและแนวทาง
ในการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และการแก้ปัญหาพฤติกรรม
ของนักเรียนท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถที่สูงขึ้น 
  2. ด้านงบประมาณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีการจัดหางบประมาณในการสนับสนุน
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  3. ด้านบุคลากร ควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ให้สามารถใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
ตัวเอง พร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  4. ด้านบริหารท่ัวไป ควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในการจัดท า
นโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  2. ควรมีการศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 
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NBUE087: การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครู ในสังกัดเทศบาล
เมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 

THE STUDENT-CENTERED LEARNING MANAGEMENT OF SCHOOL TEACHERS IN 
POOCHAOSAMINGPRAI MUNICIPALITY, SAMUT PRAKARN PROVINCE 
 

รพีพร อินทร์พร * 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย ด้านบทบาทของ
ครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านส่ือการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างเป็นครู 
จ านวน 59 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี(t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1. ครูส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 30-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.10 และมีประสบการณ์ในการท างาน
อยู่ระหว่าง 8-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.71 
  2. การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง

พราย จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.30, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียง

ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.53, S.D. = 0.48) อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ด้านส่ือการเรียนการสอน ( = 4.25, S.D. = 0.51) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (  = 

4.24, S.D. = 0.61) ด้านบทบาทของครู ( = 4.18, S.D. = 0.58) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
  3. การบริหารงานการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้า
สมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามอายุ พบว่า ด้านบทบาทครู ด้านส่ือการเรียนการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผล ไม่แตกต่างกัน แต่ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4. การบริหารงานการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้า
สมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวม ด้านบทบาทครู ด้านส่ือการเรียน
การสอน ด้านการวัดและประเมินผล ไม่แตกต่างกัน แต่ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ: การเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ, 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 
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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. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีคุณภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจึงเป็นส่วนส าคัญที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ ภารกิจหลักของครูคือการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีพัฒนาการทุกด้าน เต็ม
ตามวัยและเต็มศักยภาพครูจึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสบการณ์ในการสอนให้นักเรียนให้
เป็นคนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสนองนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อเข้าสู่มาตรฐานส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จากรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี 2558 ด้านการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ส่งผลให้การ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายด้านการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาโดยตรงและมีศักยภาพสู่ความส าเร็จได้
ผู้บริหารหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาครูโดยการเสริมสร้างเพิ่มพูนความรู้ทักษะหรือความช านาญในการจัดการเรียน
การสอน อบรมให้ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อปรับเปล่ียนด้านเทคนิควิธีการสอนและเจตคติครูควรได้รับการส่งเสริมให้
พัฒนาตนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับเป้าหมายด้านการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 
4 เรื่อง แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเตม็ตามศักยภาพและมาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
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การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่อง ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์กับตนเองและสังคม ได้แก่ 
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ความรู้ และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยังยืน ความรู้เกี่ยวกับกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
กีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาเน้นการใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและมาตรา 24 การ
จัดกระบวนการเรียนรู ้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับด าเนินการ ดังต่อไปนี ้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็น และท าเป็น รักการอ่านและเกิดการ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ 
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ครูผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือ
การเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา เรื่อง การบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบทบาทครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านส่ือการเรียนการสอน  และ
ด้านการวัดและประเมินผล โดยน าผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และเรียนอย่างเป็นสุขบรรลุตาม
เป้าหมายของการจัดการศึกษาต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมือง
ปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูในสังกัดเทศบาล
เมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของปัญหาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังกล่าวข้างต้น ท าให้ได้แนวคิดในการวิจัยการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและโดย
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบทบาทครู 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านส่ือการเรียนการสอน 4) ด้าน
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การวัดและประเมินผล และเปรียบเทียบการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูใน
สังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายตามอายุและประสบการณ์การท างาน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง  การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน
หรือกิจกรรมการเรียนรู้ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านบทบาทของครู ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านส่ือการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล  
  ด้านบทบาทของครู หมายถึง การถ่ายทอดความรู้หรือการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในด้านการจดั
เนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน  
  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง รูปแบบหรือวิธีการจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่
หลากหลายและยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยครูมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ สอดคล้องกับความสามารถความสนใจและความถนัดของตนเอง 
  ด้านส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีครูน ามาใช้ส่วนประกอบในการเรียนการสอนให้บรรลุ
ตามจุดประสงค์ที่ต้องการซึ่งอาจเป็นวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรม เทคนิค วิธีการต่างๆ รวมทั้งห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ และแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ทั้งในและนอกโรงเรียน 
  ด้านการวัดและประเมินผล หมายถึง การเลือกใช้เครื่องมืออย่างหลากหลายและการจดบันทึกไว้เป็น
หลักฐาน การเก็บรวบรวมผลงานและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน ซึ่งประเมินโดย
คร ูผู้เรียน เพื่อน และผู้ปกครอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจ ในลักษณะของการศึกษาและเปรียบเทียบ โดยมุ่งศึกษาการบริหารงาน
การจัดการเรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 70 คน  
  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้วิจัยท าการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ
เครจซีและมอร์แกน (Kerjcie; & Morgan) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2551: 45) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 59 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยได้สร้างขั้นโดยมีขั้นตอน ดังนี ้
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   1. ศึกษาแนวคิดหลักการและทฤษฎีเกี ่ยวข้องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 
   2. ทบทวน วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ 
   3. ศึกษานิยามศัพท์เฉพาะและตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
   4. ด าเนินสร้างแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย โดยแบบสอบถาม
ส าหรับการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 
จังหวัดสมุทรปราการแต่ละฉบับมีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี ้ 
    ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เกี่ยวกับสภาพของครู จ าแนก
ตามภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ อายุ  ประสบการณ์ในการท างาน  
    ตอนที ่2 ข้อมูลการปฏิบัติการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
ครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
    แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้า
สมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ด้าน ด้านบทบาทของครูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ
การเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู ้และการวัดและประเมินผลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามแนวลิเคิร์ท 
   5. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ  เสนอแนะเพิ่มเติมและ
น าไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และถูกต้องครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ต้องการศึกษา 
   6. ท าการปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้เสนอแนะ 
   7. น าแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปหาคุณภาพของเครื่องมือเพื่ อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป 
   8. ปรับปรุงเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากเครื่องมือผู้วิจัยสร้างขึ้นได้น ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน 
   9. น าเครื่องมือที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะแล้วจัดพิมพ์เครื่องมือเพื่อ
น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
  1. ภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ 
  2. ข้อมูลการปฏิบัติการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูในสังกัด
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
  3. การเปรียบเทียบทดสอบความแตกต่างด้วยค่าสถิติ t-test  
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สรุปผลการวิจัย 
 1. การบริหารงานการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

 2. การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 
จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามประสบการณ์ โดยรวมด้านบทบาทครู ด้านส่ือการเรียนการสอน และด้านการวัด
และประเมินผลไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 3. การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 
จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามอายุ โดยรวมด้านบทบาทครู ด้านส่ือการเรียนการสอน และด้านการวัดและ
ประเมินผลไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 
อภิปรายผล 
 1. การบริหารงานการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง

พราย จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.30, S.D.= 0.55) เมื่อ
พิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายด้านแสดงให้เห็นว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการวัดและประเมินผลมีค่าเฉล่ียมาก

ที่สุด ( = 4.53, S.D.= 0.48) รองลงมาคือ ด้านส่ือการเรียนการสอน ( = 4.25, S.D.= 0.51) และด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ( = 4.24, S.D.= 0.61) ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือด้านบทบาทของครู (  = 4.18, 
S.D.= 0.58) สอดคล้องกับวิโรจน์ สารรัตนะ (2545: 3–5; อ้างถึงใน นิตย์รดี ใจอาษา. 2555: 12) ได้กล่าวว่า การ
บริหารเป็นกระบวนการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่หลักทางการบริหารอย่างน้อย 
4 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การน าและการควบคุม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีผู้บริหารเป็น
ผู้รับผิดชอบท่ีจะให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การวางแผน (Planning) เป็นหน้าที่
ทางการบริหารที่ส าคัญประการหนึ่งซึ่งนักวิชาการ ทั้งหลายก าหนดขึ้น จะเริ่มต้นด้วยหน้าที่ทางการวางแผนเป็น
อันดับแรกจึงแสดงให้เห็นถึง ความส าคัญของการวางแผนเป็นอย่างดี โดยที่องค์ประกอบของกระบวนการวางแผน
องค์การหนึ่ง ๆ ประกอบด้วย ภารกิจ จุดหมายและแผน โดยภารกิจเป็นข้อประกาศอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย 
หรือเหตุผลพื้นฐานในการดารงอยู่ขององค์การและขอบข่ายงานเฉพาะขององค์การหรือที่ทาให้ องค์การแตกต่างจาก
องค์การอื่น ส าหรับจุดหมายเป็นเป้าหมายแห่งอนาคตหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่องคก์ารตอ้งการให้บรรลุผล ขณะเดียวกัน
แผนงานหมายถึงวิถีทางที่จะก่อให้เกิดการกระท าเพื่อให้ บรรลุผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับองค์การ การจัด
องค์การ (Organizing) เป็นหน้าที่ทางการบริหารท่ีสืบเนื่องจากการวางแผน กล่าวคือ เมื่อองค์การจัดท าจุดหมายและ
แผนเชิงยุทธศาสตร์แล้ว ผู้บริหารควรต้องออกแบบ โครงสร้างองค์การเพื่อให้การบริหารงานบรรลุจุดหมายแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ขององค์การน้ัน การออกแบบ โครงสร้างองค์การเป็นกิจกรรมที่ควรได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอเนื่องจาก
ปัจจัยที่ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบโครงสร้างองค์การเกิดขึ้นมากมาย 
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  1.1 ด้านบทบาทครู โดยภาพรวมการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ

ครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.11, S.D.= 0.58) เมื่อ
พิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และมาก 1 

ข้อ คือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีค่าเฉล่ียสูงสุด (  = 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

คะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ท าการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (  = 3.49, 
S.D.= 0.80) ท้ังนี้อาจเป็นไปได้ว่า การบริหารงานการจัดการเรียนการสอนของครูในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาเรียนรู้แต่ครูขาดความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยจึงส่งผลให้มีการท าวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญปานกลาง  
  1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.24, S.D.= 
0.61) เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 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 พฤติกรรมที่ท าให้การบริหารงานวชิาการมีสมรรถนะภาพสูง คือ
การส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เช่น การส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีการสอนหลากหลายวิธี ให้คณะ
ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดอบรม สาธิตวิธีการสอน เพื่อให้ครูคุ้นเคยกับแบบการสอนต่างๆ และจัดให้มีการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษาเพิ่มเติมแก่ครู ส่งเสริมให้ครูอ่านหนังสือหรือบทความเกี่ยวกับวิชาครูเพื่อปรับปรุง
เทคนิคการสอน  
  1.3 ด้านส่ือการเรียนการสอนโดยภาพรวมการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.25, S.D.= 0.51) 
เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย เลือกส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสาระการ

เรียนรู้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.51, S.D.= 0.50) เลือกใช้และหรือสร้างส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัย (  = 4.46, 

S.D.= 0.57) ใช้ส่ือการเรียนการสอนที่น่าสนใจและกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ( = 4.34 , S.D.= 

0.48) มีการประเมินผลการใช้ส่ือการเรียนการสอน (  = 4.31, S.D.= 0.46) ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า ครูผลิตส่ือการ
เรียนการสอนที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับหน่วยการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมให้เกิดความน่าสนใจและ
สามารถบูรณาการการเรียนรู้ท่ีหลากหลายได้ โดยใช้สื่อเป็นตัวกลางในการอธิบายสิ่งต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจ 
  1.4 ด้านการวัดและประเมินผลโดยภาพรวมการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D.= 
0.48) เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย น าข้อมูลการวัดและประเมินผลมาสรุปเพื่อการ
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วิเคราะห์ ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อการพัฒนาต่อไป มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.75, S.D.= 0.44) อยู่ในระดับมากที่สุด 

มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ตลอดภาคการศึกษา (  = 4.69, S.D.= 0.46) ใช้
เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเพื่อความเป็นธรรมส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถและความถนัด

แตกต่างกัน ( = 4.59, S.D.= 0.62) สอดคล้องกับวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 56–57) ที่กล่าวว่า ครูผู้สอน
สามารถประเมินได้หลายรูปแบบ คือ 
   1. ประเมินรายบุคคล เป็นการพิจารณาความก้าวหน้าของผู้เรียนรายบุคคลในห้องเรียนหรือใน
กลุ่ม อาจประเมินโดยอิงกลุ่ม อิงเกณฑ์ หรืออิงตนเองก็ได้ 
   2. การประเมินกลุ่มเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการท างานของผู้เรียนในสถานการณ์กลุ่ม
และตัดสินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
   3. การประเมินตนเองและเพื่อน เป็นวิธีการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมประเมินและก าหนดเกณฑ์
การประเมินด้วย  
  สอดคล้องกับอังคณา ตุงคะสมิต (2550: 74-75) ที่พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษา
โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า 
   1. ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนที่พัฒนาขั้นมีองค์ประกอบของระบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ ประกอบด้วยระบบย่อยซึ่ งด าเนินการต่อเนื่องเป็นวงจร 4 ระบบ ได้แก่  การวางแผน (Plan) 
ระบบปฏิบัติการ (Act) ระบบตรวจสอบ (Observe) ระบบสะท้อนผล (Reflect) ซึ่งทุกระบบมีขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นตรวจสอบ และขั้นสะท้อนผล 
   2. ผลการใช้ระบบโดยการน าระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนไปสู่การปฏิบัติด้านการ
ใช้ประโยชน์ของระบบ มีความชัดเจนในทุกขั้นตอน ตอบสนองต่อความต้องการของทุกฝ่ายและท าให้เกิดการ
พัฒนาการสอนของครูในการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลการประเมินเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในการปัญหาและพัฒนาการ
เรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงจังและเป็นที่ยอมรับเหมาะสามกับการปฏิบัติงานทุกฝ่าย ด้าน
ความเหมาะสมทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมิน เป็นธรรม โปร่งใส ค านึงถึงประโยชน์ผู้เรียนเป็นหลัก ด าเนินการด้วย
ความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ ด้านความถูกต้องน่าเชื่อถือ มีความสอดคล้องกับความส าคัญและความจ าเป็น
ในการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน วัตถุประสงค์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการบรรยาย
กระบวนการด าเนินการชัดเจน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการสอนของสถานศึกษาก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน ด้าน
ผลที่เกิดขึ้นพับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ประเมินผู้เรียนในทิศทางเดียวกัน 
ก่อนให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น ด้านการวัดและประเมินผล ท าให้ครูได้ใช้การวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาใช้การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการสอน  และน าผลการประเมินไป
ใช้พัฒนาผู้เรียนและการสอนครู 
 2. การเปรียบเทียบการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูในสังกัด
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ระดับปฏิบัติการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามอายุโดยภาพรวม
และรายด้านใน ด้านบทบาทครู ด้านส่ือการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผลไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการ
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอายุระหว่าง 45 
ปีขึ้นไปมีระดับปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูงกว่าอายุระหว่าง 30-45 ปีทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่มีอายุ
มากบางส่วนอาจมีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนและมีเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่
ค านงึถึงผู้เรียนและสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ที่มีอยู่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ แสวงหาความรู้ จัดกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับผู้เรียนและได้รับการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องจากการเข้าอบรมและน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับ
หน่วยงานหรือสถานศึกษาของตนสอดคล้องกับ Chester (1996: 413; อ้างถึงในพระมหาอภิลักษณ์ จักรแก้ว. 2553) 
ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมที่ท าให้
การบริหารงานวิชาการมีสมรรถนะภาพสูง คือ การส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เช่น การส่งเสริมให้ครู
ใช้เทคโนโลยีการสอนหลากหลายวิธี ให้คณะครูมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดอบรม สาธิตวิธีการสอน เพือ่ให้ครูคุ้นเคย
กับแบบการสอนต่างๆ และจัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษาเพิ่มเติมแก่ครู ส่งเสริมให้ครูอ่านหนังสือ
หรือบทความเกี่ยวกับวิชาครูเพื่อปรับปรุงเทคนิคการสอน 
 3. การเปรียบเทียบการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูในสังกัด
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ระดับปฏิบัติการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน โดยภาพรวม ด้านบทบาทครู ด้านส่ือการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผลไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่
ประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 7 ปี มีระดับปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูงกว่าประสบการณ์ในการ
ท างาน 8-20 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่มีประสบการณ์การท างานน้อยมีความกระตือรือร้นในการท างาน 
แสวงหาความรู้ การเข้ารับอบรมเพื่อพัฒนาตนและน าแนวทางหลักการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่มาปรับใช้
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการน าเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
มีการค้นหาและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับอนันต์  กันนาง (2545: 54) ที่กล่าวถึง การส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญัของผู้บริหารโรงเรียนว่า พฤติกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมในด้านช่วยเหลือสนับสนุนเห็นว่า การจัด
บรรยากาศในห้องและนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั ครูผู้สอนควรจัดอย่าง
ต่อเนื่อง ด้านมุ่งความสัมพันธ์เห็นว่า การได้รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันกับครูผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ เป็นผลดีต่อ
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และด้านส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยขวัญและก าลังใจ เห็นว่า
การยอมรับฟังความคิดของครูผู้สอนเป็นเรื่องส าคัญในระดับมาก โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนได้
แสดงพฤติกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่ การช่วยเหลือส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นตลอดปีการศึกษา  การช่วยเหลือ สนับสนุนและยกย่อง
ครูให้มีการเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่ประสบผลส าเร็จได้ทราบอย่างทั่วถึง
และได้แสดงเจตคติที่ดีต่อครูแต่ละคนให้ทราบอย่างชัดเจนตามล าดับในระดับปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. ด้านบทบาทของครู พบว่า ครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ  ให้
ความส าคัญในเรื่องจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกตา่งระหว่างบุคคล ผู้บริหารจึงควรเปิดโอกาสให้ครูได้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย อาทิ ระเบียน
สะสม การเยี่ยมบ้านผู้เรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้รู้จักผู้เรียนได้อย่างอิสระ เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เป็นการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัด
สมุทรปราการ ให้ความส าคัญในเรื่องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างเหมาะสม 
ผู้บริหารจึงควรมีการเปิดโอกาสให้ครูคิดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ออย่างหลากหลาย ผู้บริหารให้การสนับสนุน
ทางด้านต่างๆแก่ครู เช่น งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน การให้ค าแนะน าใน
การจัดกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสมกับผู้เรียนที่จะต้องเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น เพื่อให้ครูเลือกสรรกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน เป็นการสนับสนุนให้เกิดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3. ด้านส่ือการเรียนการสอน พบว่า  ครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
ให้ความส าคัญในเรื่องเลือกสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับสาระ การเรียนรู้ ผู้บริหารจึงควรมีการเปิดโอกาสให้ครู
สร้างส่ือการเรียนการสอนด้วยตนเอง หรือหาส่ือการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ให้การสนับสนับครูในการจัดเรื่องส่ือการเรียนการสอน โดยเน้นให้ครูใช้ส่ือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เพื่อให้ส่ือการเรียนการสอนที่ใช้นั้นช่วยท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการสาระการเรียนรู้ที่เรียน และรู้จักการคิด
วิเคราะห์ด้วยตนเอง  
  4. ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
ให้ความส าคัญในเรื่องน าข้อมูลการวัดและประเมินผลมาสรุปเพื่อการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อการพัฒนา
ต่อไป จึงควรมีการเปิดโอกาสให้ครูได้ศึกษาข้อมูลของผู้เรียนทุกคนด้วยวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การ
จัดท าข้อสอบข้อเขียนเป็นการทดสอบการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน การท าแบบสังเกตเป็นการสังเกตพฤติกรรมด้าน
ต่างๆ ของผู้เรียนในการท างานร่วมกัน เป็นต้น ผู้บริหารจึงควรให้การสนับสนุนครูในการจัดท าแบบทดสอบในรูปแบบ
ต่างๆ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการจัดท าแบบทดสอบ หรือจัดอบรมให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินกันเอง เพื่อจะท าให้ครูได้การวัดและประเมินผลผู้เรียนแต่ละ
บุคคลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด มีความหลากหลายชัดเจนเพิ่มมากขึ้น และสามารถน าข้อมูลที่ได้รับพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป เป็นการต่อยอดและช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 การบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้ าสมิง
พราย จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยขอเสนอแนะส าหรับผู้สนใจในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี ้
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  1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 
จังหวัดสมุทรปราการ 
  2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
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NBUE088: ความพึงพอใจในการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 อาจารย์ประจ า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการท างานเป็นทีมของ
ข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 2) จ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครูโรงเรียนแกลง
“วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ านวน 116 คน 
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที (t-test)  
 สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ความพึงพอใจการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัด

ระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.51, S.D. = 0.90) 
 2. ความพึงพอใจการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้าน 
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการส่ือสารและด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความไว้วางใจและ
ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของข้าราชการครู, การท างานเป็นทีม 
 

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. 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553 ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 2 ได้ก าหนดว่า ผู้บริหารมี
ความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์ และมีเกณฑ์การพิจารณาว่า ผู้บริหารมีวิธีการกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา น่ันคือ ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรมีการท างานเป็นทีม และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพครู ได้ก าหนดสมรรถนะหลักของครูในข้อ 4 เรื่องการท างานเป็นทีม ไว้ว่าสมรรถนะการท างานเป็นทีม หมายถึง 
ความตั้งใจอย่างแท้จริง (Genuine Intention) ที่จะร่วมมือท างานกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีมและท างานร่วมกัน  
ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
และ (10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ นั่นคือ ผู้ประกอบวิชาชีพครูจะต้องให้ความสนใจ ร่วมมือร่วมใจกนั
ท างานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบุคคลจะอยากอยู่ร่วมกันก็ตาม 
ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ดีเสมอไป บางครั้งก็มีปัญหากันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม มีปัญหาในการท างาน
เป็นทีม ไม่ว่าองค์การใดก็ตามเมื่อมกีารท างานแล้ว มักจะพบอยู่เสมอว่ามีปัญหาการท างานท้ังส้ิน บางองค์การอาจมี
ปัญหาน้อย แต่บางองค์การก็อาจจะมีปัญหามากมาย 
 ปัจจุบันการท างานในองค์การ หรือการบริหารงานแนวใหม่ที่มีการแข่งขันสูงท าให้การท างานแบบคนเดียว
ดูจะเป็นไปได้ยาก จึงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์การด ารงอยู่ได้ และพัฒนาไปสู่
ความเป็นเลิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแนวคิดการบริหารจัดการในเรื่องขององค์การแห่งการเรียนรู้ ได้เน้นรูปแบบการ
บริหารที่เน้นการท างานเป็นทีม (Team work) ซึ่งบุคคลจะต้องร่วมประสานงานภายในกลุ่ม พึ่งพาอาศัยกันและกัน
เพื่อให้การท างานเกิดผลส าเร็จ เป็นวัฒนธรรมองค์การที่พยายามปลูกสร้างขึ้นโดยอาศัยการจัดอบรมและการจัดกิจกรรม
ต่างๆ โดยพยายามทุ่มเทท้ังในด้านงบประมาณ เวลา และก าลังคน ควบคู่กับการเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดการถ่ายทอด 
แลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะระหว่างกันและกัน เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ได้อย่างดีเลิศเหนือกว่า
คู่แข่ง และระดับการพัฒนาด้านความสามารถขององค์การเป็นไปอย่างรวดเร็ว (สัมมนา สีหมุ่ย. 2553: 9) 
 การท างานเป็นทีมนั้น มีความส าคัญต่อการท างานในองค์การเป็นอย่างมาก การที่ทุกคนในองค์กรรู้สึกว่า
ตนอยู่ใน “ทีม” เดียวกัน และร่วมแรงร่วมใจให้องค์การประสบผลส าเร็จร่วมกันนั้น การด าเนินงานขององค์การจะต้อง
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจึงต้องสร้างทีมขึ้นมาในองค์การและกระตุ้น
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ให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในฐานะส่วนหนึ่งของทีม ผู้บริหารจะต้องหาวิธีสร้างความรู้สึกให้เข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของทีม (ปองปรัชญ์ บือราแง. 2554: 1) 
 จากการสรุปผลการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2556 ได้สรุปปัญหาการท างานร่วมกันในเรื่องของนโยบายและ
วัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดเจน ได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง ท าให้การประสานงานบกพร่อง ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างาน และส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ จึงจ าเป็นอย่างมากที่ครูจะต้องมีการท างาน
เป็นทีมร่วมกัน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ (โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”. 2558: 6) 
 ในฐานะท่ีผู้วิจัยเป็นบุคลากรส่วนหนึ่งในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจ
ในการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ซึ่งผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ในการเป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการท างานเป็นทีม
ในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อ าเภอ 
แกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ าแนกตามระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน มีความพึงพอใจแตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ชอบใจ มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน ด้วยความเต็มใจ เต็มก าลังความสามารถ 
 การท างานเป็นทีม หมายถึง การท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป มาร่วมมือกันท างานอย่างใดอย่างหน่ึง มีการ
ประสานความร่วมมือ ร่วมใจอย่างใกล้ชิด มีความผูกพันกันเพื่อให้การท างานประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
 ความไว้วางใจ หมายถึง การมีความรู้สึกเชื่อถือ ศรัทธา ไว้วางใจในความคิดเห็น การกระท าที่ดีต่อกัน  
มีความรัก ความเมตตาต่อกันด้วยความเต็มใจ ปราศจากการบีบบังคับ มีความเชื่อมั่น ไว้เนื้อเชื่อใจกัน 
 การสื่อสาร หมายถึง การน าข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริงความคิด ความต้องการ ทัศนคติ ความรู้สึก ความหมาย
บางอย่าง จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารโดยใช้ภาษาพูด การเขียน การใช้ท่าทาง สัญลักษณ์ ส่ิงของ หรืออื่นๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันโดยมีการโต้ตอบในข้อสงสัยให้เข้าใจกันได้อย่างเปิดเผย 
 การมีเป้าหมายเดียวกัน หมายถึง การท่ีสมาชิกในองค์กรมีจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายความส าเร็จ
ของการท างานจุดเดียวกัน และการมุ่งมั่นทุ่มเทในการท างานเพื่อให้บรรลุจุดหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน 
 การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน หมายถึง การยอมรับในความรู้ความสามารถ จุดดีจุดเด่น ความแตกต่าง
ด้านความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ความเข้าใจสิทธิอันพึงมีพึงได้ บทบาทหน้าที่ของบุคคลแต่ละคนด้วยความจริงใจ 
การให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
 ความมีมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อกลุ่มบุคคล หรือองค์กร ความเป็นมิตร 
รักใคร่ชอบพอกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
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 การมีส่วนร่วมในการท างาน หมายถึง การที่ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
วางแผนงาน ร่วมท างาน ร่วมติดตามประเมินผลการท างาน และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการท างานตั้งแต่ขั้นตอนแรก
ถึงขั้นตอนสุดท้าย 
 ข้าราชการครู หมายถึง ผู้บริหารและข้าราชการครูผู้สอนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
แกลง “วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ซึ่งแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ 
  1. ข้าราชการท่ีปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า 10 ปี 
  2. ข้าราชการท่ีปฏิบัติหน้าที่ 10 ปี ขึ้นไป 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 หมายถึง หน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดระบบและกระจาย
อ านาจการจัดการศึกษาได้ครอบคลุม เพื่อการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดชลบุรี 
และระยอง 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อ าเภอ
แกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยก าหนดกรอบแนวคิดไว้ ดัง
ภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ความพึงพอใจในการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด 141 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูท่ีได้รับการบรรจุแต่งตั้งในโรงเรียนแกลง “วิทย-
สถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด 
116 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจในการท างานเป็นทีม 
1. ด้านความไว้วางใจ 
2. ด้านการส่ือสาร 
3. ด้านการมีเปา้หมายเดียวกัน 
4. ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 
5. ด้านความมีมนษุยสัมพันธ ์
6. ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

1. วุฒิการศึกษา 
1.1 ปริญญาตร ี
1.2 สูงกว่าปริญญาตร ี

2. ประสบการณ์การท างาน 
2.1 ประสบการณ์การท างานน้อยกวา่ 10 ปี 
2.2 ประสบการณ์การท างาน 10 ปี ขึ้นไป 
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 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) จ านวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 2 ตอน 
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้าราชการครูในโรงเรียน
แกลง “วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้แก่ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์การท างาน มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check-list) 

   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูในโรงเรียนแกลง “วิทย
สถาวร” จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับ ในขอบข่าย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความไว้วางใจ ด้านการส่ือสาร ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน 
ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน จ านวน 38 ข้อ เกณฑ์
การให้คะแนนแบบสอบถาม และการแปลความหมายของคะแนนที่ก าหนดไว้โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์ให้
น้ าหนักคะแนนของ 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. ศึกษาเอกสารแนวคดิ ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างานเป็นทีมของขา้ราชการครู แล้ว
สร้างแบบสอบถามขึ้น จ านวน 6 ด้าน คือ 1) ด้านความไว้วางใจ 2) ด้านการส่ือสาร 3) ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน 
4) ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 5) ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ และ 6) ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 
   2. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเรียบเรียงเสร็จแล้วน าฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
  วิธีหาคุณภาพเครื่องมือ 
   1. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.8–1 
   2. ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ์ 
   3. ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(Try-out) กับข้าราชการครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ านวน 30 คน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) 
(Cronbach. 1990: 202-204) ได้ความเชื่อมั่นท้ังฉบับ เท่ากับ 0.97 
   4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาความเชื่อมั่นแล้ว ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนแกลง  
“วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการวิจัยจากข้าราชการครูท่ีปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียน 116 ฉบับ 
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  2. การเก็บแบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการตดิตามเก็บแบบสอบถามจากข้าราชการครูท่ีปฏิบัติหน้าที่
การสอนในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ซึ่งได้
แบบสอบถามกลับคืน จ านวน 116 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
  3. เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) ประกอบด้วย 
ระดับการศึกษาและประสบการณ์การท างาน 
  2. วิเคราะห์ระดับความความพึงพอใจในการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทั้ง 6 ด้าน ในแต่ละด้านและโดยภาพรวมวิเคราะห์โดยใช้

ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3. การเปรียบเทียบความความความพึงพอใจในการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนแกลง 
“วิทยสถาวร” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยจ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์

การท างาน วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ t-test 
  4. การแปลความหมายของคะแนนโดยใช้คะแนนเฉล่ียเป็นตัวชี้วัด (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 23)  
   ค่าเฉล่ีย  4.51 - 5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจในการท างานเป็นทีมมากที่สุด 
   ค่าเฉล่ีย  3.51 - 4.50  หมายถึง  ความพึงพอใจในการท างานเป็นทีมมาก 
   ค่าเฉล่ีย  2.51 - 3.50  หมายถึง  ความพึงพอใจในการท างานเป็นทีมปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย  1.51 - 2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจในการท างานเป็นทีมน้อย 
   ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.50  หมายถึง  ความพึงพอใจในการท างานเป็นทีมน้อยมาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตาราง 1 คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ความพึงพอใจของในการท างานเป็นทีมของ
ข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้าน 

 

ความพึงพอใจของขา้ราชการคร ู
n = 116 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

ด้านความไว้วางใจ 3.51 .90 มาก 6 
ด้านการส่ือสาร 3.56 .89 มาก 4 
ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน 3.59 .92 มาก 2 
ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 3.64 1.17 มาก 1 
ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ 3.54 .93 มาก 5 
ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 3.59 .96 มาก 3 

รวม 3.51 .90 มาก  
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 จากตาราง 1 พบว่า ความพึงพอใจของในการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ

มาก (X = 3.51, S.D. = 0.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ 

ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน (X = 3.64, S.D. = 1.17) ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน (X = 3.59, S.D. = 

0.92) ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน ( X = 3.59, S.D. = 0.96) และด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้านความ

ไว้วางใจ (X = 3.51, S.D. = 0.90) 

 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจในการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

 
ความพึงพอใจของขา้ราชการคร ู

 

ปริญญาตร ี สูงกวา่ปริญญาตร ี
t p (n = 68) (n =48 ) 

X  S.D. X  S.D. 

ด้านความไว้วางใจ 3.47 .88 3.67 .95 .97 .86 
ด้านการส่ือสาร 3.51 .92 3.73 .77 -1.07* .02 
ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน 3.54 .94 3.77 .86 -1.10 .08 
ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 3.56 .99 3.95 1.67 -1.48 .74 
ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ 3.56 .95 3.47 .87 .40 .09 
ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 3.62 .98 3.49 .88 .60* .03 

รวม 3.54 .92 3.68 .88 .66 .07 

p > .05 
 
 จากตาราง 2 พบว่า ความพึงพอใจของในการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทย
สถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ าแนกตามระดับ
การศึกษา โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการส่ือสาร และด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของในการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน 

 

 
ความพึงพอใจของขา้ราชการคร ู

 

น้อยกวา่ 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 
t p (n = 91) (n =25 ) 

X  S.D. X  S.D. 

ด้านความไว้วางใจ 3.54 .84 3.43 1.09 .58* .01 
ด้านการส่ือสาร 3.56 .89 3.55 .90 .07 .75 
ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน 3.59 .91 3.58 .99 .09 .26 
ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 3.61 .95 3.77 1.79 -0.60* .04 
ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ 3.60 .90 3.31 1.02 1.37 .40 
ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 3.66 .95 3.34 .97 1.48 .97 

รวม 3.60 .87 3.50 1.03 .48 .15 

p > .05 
 
 จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจของในการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความไว้วางใจ และด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจของในการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง 

จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (X = 
3.51, S.D. = 0.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกัน
และกัน ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน ด้านการส่ือสาร ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ และ
ด้านความไว้วางใจ ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการส่ือสาร และด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า โดยรวมและราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความไว้วางใจ และด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ามีประเด็นส าคัญซึ่งควรที่จ าน ามาอภิปรายผลตามความวัตถุประสงค์ 
สมมติฐานและค าถามส าหรับการศึกษาวิจัย ดังต่อไปน้ี 
  1. ความพึงพอใจในการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นหน่วยงานการบริหารจัดการศึกษาตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้มีการบริหารจัดการในรูปแบบ
เขตพื้นที่การศึกษา มีรูปแบบมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการมากที่สุด เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพและ
ฐานะของสถานศึกษาให้มีความเท่าเทียมหรือมีคุณภาพใกล้เคียงกัน โดยสามารถทุ่มเทงบประมาณที่มีอยู่อยา่งจ ากัด
ไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนได้ และได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจทางการบริหารลงสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษา 
ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานท่ัวไป และด้านงบประมาณ การเงิน และสินทรัพย์ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชัย  ค ารพ (2547: 158) ได้ศึกษาลักษณะการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด มีความคิดเห็นต่อลักษณะการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา  ภูภักดี (2548: 45) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกั ดเขตพื้นที่
การศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านความไว้เนื้อเชื่อใจ และ
ด้านการส่ือสารแบบเปิด อยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน คือ ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการท างาน และด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมาย ตามล าดับ การเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครูต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการยอมรับนับถือ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 
  2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยองสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการส่ือสาร และด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ข้าราชการครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” มีจ านวนมากที่เรียนจบ
ในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเป็นอัตตาที่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้การส่ือสารจากผู้บริหารไปถึงข้าราชการครู  
ไม่ประสบผลส าเร็จ อีกทั้งมีการแบ่งโครงสร้างการท างานที่ชัดเจน ท าให้ไม่มีใครก้าวก่ายในหน้าที่ซึ่งกันและกัน ขาดการ
มีส่วนร่วมในการท างานเพราะไม่ใช่งานในหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง สอดคล้องกับ จันจีรา  โสะประจิน (2553: 92) 
ซึ่งได้ท าการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์: กรณีศึกษา บริษัท ยานภัณฑ์ 
จ ากัด (มหาชน) พบว่าพนักงานท่ีมีวฒุิการศึกษาสูงมีพฤตกิรรมการท างานท่ีดกีวา่พนักงานท่ีมวีุฒการศึกษาต่ า เหตุที่
ผลการศึกษาเป็นเช่นนี ้อาจเป็นเพราะว่าผู้ที่มีการศึกษาสูงย่อมผ่านการเรียนรู้ มีความเข้าใจเหตุผลด้านนโยบายของ
องค์การ และประสบการณ์ด้านต่างๆ มากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ า ผู้มีการศึกษาสูงมักจะเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นว่า
ตนสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้ ระดับการศึกษาจึงจัดวา่เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญตวัหนึง่
ที่จะท าให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นได้ ดังนั้น ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจึงมีผลต่อพฤติกรรมการท างานที่แตกต่างด้วย 
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และเมื่อเปรียบเทียบ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านความไว้วางใจ 
และด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ข้าราชการที่มีประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกัน ไม่ได้มีความรู้สึกสนิทสนมกันมากจนท าให้เกิดความไว้เนื้อ  
เชื่อใจกันได้ และข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่าไม่มั่นใจในความสามารถของข้าราชการครูที่มี
ประสบการณ์น้อยในการท างานที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ แต่ในด้านอื่นๆ เช่น ด้านการส่ือสาร 
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีการประชุมปรึกษาหารือแจ้งข่าวความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
และนโยบายของคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท าให้ครูเข้าใจกันเป็นอย่างดี เนื่องมาจากสภาพการเปล่ียนแปลงใน
รูปแบบการบริหารงานโรงเรียน และการเปล่ียนแปลงในแนวนโยบายที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ในปัจจุบัน อีกทั้งกระบวนการปรับตัว
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริหารและครูอาศัยการท างานเป็นทีมนั้นช่วยสร้างองค์ประกอบ
พื้นฐานในการปรับตัวดังกล่าว (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18. 2558: 6) มัลลิกา  วิชชุกรอิงครัต 
(2553: 52) ซึ่งได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการท างานเป็นทีมของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า การท างานเป็นทีมของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยพนักงานครูเทศบาลที่มีต าแหน่ง คศ.3 ขึ้นไป มีคะแนนเฉล่ียมากกว่าพนักงานครูเทศบาลที่มีต าแหน่ง คศ.1-2 
หรือเทียบเท่า เมื่อเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า การมีเป้าหมายเดียวกัน การยอมรับนับถือกัน และการมีปฏิสัมพันธ์
แตกต่างกันอยู่ในระดับน้อย ส่วนความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการมีส่วนร่วม แตกต่างกันอยู่ในระดับปานกลาง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  เป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการการท างานของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  1. ด้านความไว้วางใจ ผู้บริหารควรรับฟังค าชี้แนะจากข้าราชการด้วยความเต็มใจ ซึ่งจะท าให้
ข้าราชการครูเกิดความไว้วางใจและสามารถปรึกษาหารือได้ทุกเรื่อง 
  2. ด้านการส่ือสาร ผู้บริหารควรมีการส่ือสารกันกับข้าราชการครูอย่างตรงไปตรงมาในการสร้างความ
เข้าใจกันได้ทุกเรื่องโดยง่าย สามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างได้อย่างเปิดเผยและมีการปรึกษาหารือกัน
ด้วยเหตุผล 
  3. ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน ผู้บริหารควรให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน และเข้าใจเป้าหมายการ
ท างาน ตลอดจนให้มีความเข้าใจวัตถุประสงค์การท างาน 
  4. ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ผู้บริหารควรยอมรับนับถือและเคารพกันตามล าดับอาวุโส 
และมีความเชื่อว่าทุกคนสามารถท างานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายได้ ให้รู้จักรับฟังข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานด้วย
ความเต็มใจ 
  5. ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ผู้บริหารควรสนับสนุนข้าราชการครูในโรงเรียนในด้านการท างานกับ
เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยการจัดงานพบปะสังสรรค์ การศึกษาดูงานภายนอก เป็นต้น 
  6. ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน ผู้บริหารควรเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการท างาน
ของข้าราชการครูในโรงเรียน เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จ โดยการมอบหมายให้ครูรับผิดชอบ
งานร่วมกันเป็นทีม 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมกับประสิทธิผลของโรงเรียนแกลง “วิทย
สถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
  2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท างานเป็นทีม ด้านการความไว้วางใจและด้านการ
ยอมรับนับถือซึ่งกันและกันของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
  3. ควรศึกษาสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
แกลง “วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยการวิจัย
เชิงคุณภาพ 
  4. ควรต่อยอดการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Transactional Analysis) ใน
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดย
การวิจัยกึ่งทดลอง 
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NBUE089: การศึกษาความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
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 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการเปาขลุยเพียงออของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา โดยใชแบบฝกทักษะ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชแบบฝกทักษะในการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ 
ไดแก  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หองเรียนที่ 1 ในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 
อําเภอปทุมราชวงศา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จํานวนนักเรียน 32 คน ซ่ึงไดมาโดย
การสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะในการเปาขลุยเพียงออ จํานวน 5 แผน แบบประเมินความสามารถในการ
เปาขลุยเพียงออ และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะในการเปาขลุยเพียงออ 
จํานวน 15 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  
คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา  
  1. ความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 ภายหลังจากการจัดการ
เรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะ อยูในระดับดี ทั้ง 4 ดาน 
  2. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะในการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนช้ัน
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 
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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 ในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ในทิศทางที่พึงประสงค 
ทั้งนี้เพราะเปาหมายในการจัดการศึกษามุงจัดใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและปลูกฝงใหเยาวชนมี
ความรูความสามารถทั้งทางดานวิชาการตางๆ ศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการที่สําคัญ 
ในการจัดการศึกษา เพราะเปนการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคเปนเปาหมายสําคัญสําหรับการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ดังนั้นในการจัดการเรียนรูครูตองมุงเนนผูเรียนเปน
สําคัญคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลพัฒนาการทางสมองและเนนคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค 
ครูผูสอนตองพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู ออกแบบการเรียนรูใหสอดคลองกับศักยภาพและบริบทของผูเรียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 2-8) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูไว 2 มาตรฐาน 
คือ มาตรฐาน ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิจารณ คุณคาดนตรี ถายทอด
ความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ช่ืนชมและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มาตรฐาน ศ 2.2 เขาใจความสัมพันธ
ระหวางดนตรี ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ภูมิปญญาไทยและสากล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 2) กําหนดใหมีการเรียนการสอนสาระดนตรีในกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ รวมทั้งไดกําหนดคุณภาพของผูเรียน เม่ือจบช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะแลว นัก
เรียนรูและเขาใจถึงความแตกตางทางดานเสียง องคประกอบ อารมณ ความรูสึก ของบทเพลงจากวัฒนธรรมตางๆ มี
ทักษะในการรองบรรเลงเคร่ืองดนตรีทั้งเด่ียวและเปนวงโดยเนนเทคนิคการรองบรรเลงอยางมีคุณภาพ มีทักษะในการ
สรางสรรคบทเพลงอยางงาย อานเขียนโนตในบันไดเสียงที่มีเคร่ืองหมาย แปลงเสียงเบื้องตนได รูและเขาใจถึงปจจัย
ที่มีผลตอรูปแบบของผลงานทางดนตรี องคประกอบของผลงานดานดนตรีกับศิลปะแขนงอื่นแสดงความคิดเห็นและ
บรรยายอารมณความรูสึกที่มีตอบทเพลงสามารถนําเสนอบทเพลงที่ช่ืนชอบไดอยางมีเหตุผล มีทักษะในการประเมิน
คุณภาพของบทเพลงและการแสดงดนตรี รูถึงอาชีพตางๆ ที่เก่ียวของกับดนตรี และบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง  
รูและเขาใจถึงอิทธิพลของดนตรีที่มีตอบุคคลและสังคม เขาใจที่มาความสัมพันธอิทธิพล และบทบาทของดนตรีแต
ละวัฒนธรรมในยุคสมัยตางๆ วิเคราะหปจจัยที่ทําใหดนตรีไดรับการยอมรับ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 5) 
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 จากการศึกษาปญหาผลการจัดการเรียนการสอนดนตรีดานตางๆ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วไป ทํา
ใหไดตระหนักและเขาใจในปญหาจึงคิดหาทางแกไขปญหาดานตัวครูและนักเรียนที่รับผิดชอบอยูเสมอ โดยเนนใน
เร่ืองการปลูกฝงหลักการ หรือความคิดรวบยอดและพื้นฐานทางดนตรี สรางส่ือการสอนและหาเทคนิค การสอน
เพื่อใหสอดคลอง และเหมาะกับสภาพของนักเรียนครูและโรงเรียนมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบวาส่ือการเรียนเปน
องคประกอบที่สําคัญ ที่จะชวยใหการสอนเปนไปตามเจตนารมณ ของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด
นโยบายที่สนับสนุนใหมีการใช และพัฒนาส่ือการเรียนการสอน โดยสนับสนุนใหมีการใชส่ือการเรียนอยางแพรหลาย 
และมีการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนทุกประเภททุกรูปแบบอยางตอเนื่อง ดังนั้น ส่ือการเรียนการสอนจึงเขามามี
บทบาทมากตอการเรียนรูของนักเรียนในดานกระตุนความสนใจตอส่ิงที่เรียน และเปนเคร่ืองมือชวยใหนักเรียนได
เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหไดรับประสบการณที่เปนรูปธรรม นอกจากนั้นส่ือยังเปนตนแบบของการ
เรียนรูกระบวนการ หรือความคิดรวบยอดที่สลับซับซอนเปดกวางตอการเรียนรูของนักเรียน (สมบุญ วิเศษวงษา. 
2548: 2-3) 
 จากการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระดนตรี โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี ที่ผานมาโดยเฉพาะเร่ือง การเปาขลุยเพียงออนั้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดไว คือ ปการศึกษา 2557 ตั้งเปาหมายในการวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
รอยละ 80 นักเรียนทําได รอยละ 74.70 ตํ่ากวาเกณฑที่ตั้งไว (โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา. 2557: 24) ป
การศึกษา 2558 ตั้งเปาหมายในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รอยละ 80 นักเรียนทําไดรอยละ 
75.53 ซ่ึงก็ตํ่ากวาเกณฑ (โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา. 2558: 26) ถือวาเปนปญหาในการสอนเปนอยางยิ่ง 
ครูผูสอนจะตองหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดกิจกรรมการ
สอน ที่มุงเนนใหนักเรียนไดคิดแบบสรางสรรคมีทักษะในการเรียนศิลปะมีทักษะในการแกปญหา ปลูกฝงทักษะใน
การศึกษาหาความรูดวยตนเองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และประสบการณในการทํางานในรูป
กระบวนการกลุม 
 จากปญหาดังกลาวในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยไดศึกษาหาวิธีการเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ เปนวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูอยางหนึ่งที่ชวยพัฒนาความสามารถเร่ืองการเปาขลุยเพียงออของนักเรียน จากแนวคิดของกรมวิชาการ 
(2545: 9) ระบุวา วิธีการหนึ่งที่ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู คือ แบบฝกทักษะซ่ึงเปนเทคนิคการ
จัดการเรียนรูหนึ่ง ที่จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรู ไดฝกการคิดวิเคราะห สังเคราะหไดดวยตนเอง การใชแบบฝกทักษะจึง
เปดโอกาสใหผูเรียนนําความรูที่เรียนมาแลว มาฝกใหเกิดความเขาใจ และมีทักษะมากขึ้น ตามความสามารถของ
ตนเอง ฝกใหผูเรียนมีความเช่ือม่ัน  ฝกใหมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย โดยไมตองคํานึงถึงเวลาหรือ
ความกดดันอื่นๆ และสามารถประเมินผลงานของตนเอง ส่ิงที่จะนํามาฝกทักษะ ตองมีในเนื้อหาในบทเรียนที่
เหมาะสมกับวัย ระดับช้ัน และความแตกตางระหวางบุคคล แบบฝกทักษะที่ดีควรเปนแบบที่ทันสมัย สีสันสวยงาม 
เพื่อใหนักเรียนมีความสุขในการฝกทักษะดวยความสนุกสนาน ไมรูสึกเบื่อ ควรมีคําช้ีแจงส้ันๆ ดวยภาษาที่เขาใจงาย 
ใหเขาใจ สามารถศึกษา หรือปฏิบัติตามไดดวยตนเอง ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดดีย่ิงขึ้น สอดคลองกับ วิมลรัตน  
สุนทรโรจน (2545: 131) ที่วาการใหนักเรียนทําแบบฝกมากๆ ส่ิงที่จะชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูใน
เนื้อหาวิชาไดดี คือ แบบฝก เพราะนักเรียนมีโอกาสนําความรูที่เรียนมาแลวมาฝกใหเกิดความเขาใจกวางขวางย่ิงขึ้น 

2232



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

สอดคลองกับงานวิจัยของพัฒนาพงศ บรรณการ (2552) ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกทักษะการเปาขลุยไทยสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการทดลองใชแบบฝกพบวา นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนในการเรียน สามารถ
ทําแบบฝกไดถูกตอง และนักเรียนมีความคิดเห็นตอการใชแบบฝกอยูในระดับเห็นดวยมากคือแบบฝกชวยสงเสริมใน
ดานทักษะการเปาขลุยไทยและเขารวมกลุมทํากิจกรรมกับเพื่อนๆ ทําใหนักเรียนเปาขลุยไทยไดถูกตอง 
 จากแนวคิดและผลการวิจัยดังกลาวผูวิจัยจึงศึกษาความสามารถในการเปาขลุยเพียงออของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศาโดยใชแบบฝกทักษะ ซ่ึงในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาว 
สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะใหเกิดประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาล 
ปทุมราชวงศา โดยใชแบบฝกทักษะ 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะในการเปาขลุยเพียงออ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 ดังนี ้
 

         ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 
 
 
                                                                              
 
 
 
                                             
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู การจัดการเรียนรู การวัดประเมินผลแหลง
การเรียนรูที่ใชในการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น เรื่อง การเปาขลุยเพียงออ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ
การจัดกระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบเพื่อใหครูมีความพรอมในการจัดการเรียนรูและผูเรียนเกิดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ เร่ือง การเปาขลุย
เพียงออ จํานวน 3 เลม 
    - เลมที่ 1 ความรูเบื้องตนในการเปาขลุยเพียงออ 
    - เลมที่ 2 ทาทางการจับขลุยและการบํารุงรักษาขลุย
เพียงออ 
    - เลมที่ 3 อัตราจังหวะของตัวโนตและเคร่ืองหมาย 
 

1. ความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ 
2. ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนรู โดยใช
แบบฝกทักษะเร่ืองการเปาขลุยเพียงออ 
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 ขลุยเพียงออ หมายถึง เคร่ืองดนตรีประเภทเปา ที่มีการบังคับเสียงดวยรู ทั้ง 7 ที่นํามาเปนอุปกรณ 
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแบบฝกทักษะหรือที่นักเรียนใชในการทํากิจกรรมที ่ผูวิจัยสรางขึ้นใน
แบบฝกทักษะ 
 ความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ หมายถึง ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู ความสามารถในการปฏิบัติ
ของนักเรียนในการเปาขลุยเพียงออโดยวัดจาก 1) ความถูกตองของจังหวะ  2) ความถูกตองของระดับเสียง 3)
ความถูกตองของตัวโนต และ4) ความถูกตองของทานั่งและทาจับขลุยเพียงออ โดยใชแบบประเมินความสามารถที่
ผูวิจัยสรางขึ้น 
 แบบฝกทักษะ หมายถึง แบบฝกทักษะที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เร่ือง การ
เปาขลุยเพียงออ เพื่อใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติใหเกิดความรู ความเขาใจและมีทักษะเพิ่มขึ้น ซ่ึงประกอบดวยแบบฝก
ทักษะ จํานวน 3 เลม ไดแก เลมที่ 1 ความรูเบื้องตนในการเปาขลุยเพียงออ เลมที่ 2 ทาทางการจับขลุยและการ
บํารุงรักษาขลุยเพียงออ และเลมที่ 3 อัตราจังหวะของตัวโนตและเคร่ืองหมาย  
 ความพึงพอใจตอการเรียนรู หมายถึง ความรูสึกของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ เร่ือง 
การเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ซ่ึงวัดไดจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจภายหลัง
การประเมินความสามารถ เร่ือง การเปาขลุยเพียงออ หลังเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาล
ปทุมราชวงศา อําเภอปทุมราชวงศา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จํานวน 3 หองเรียน 
รวมจํานวนนักเรียนทั้งส้ิน 90 คน 
  การเลือกกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หองเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2559 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา อําเภอปทุมราชวงศา  สําน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
อํานาจเจริญ นักเรียน 1 หองเรียน จํานวน32 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะในการเปาขลุยเพียงออ จํานวน 5 แผน 
  2. แบบประเมินความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออ จํานวน 
15 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
 การดําเนินการทดลอง 
  การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ลวน 
สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 216) วิธีดําเนินการทดลอง แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ขั ้นกอนทดลองสอน  เปนขั ้นที ่ผู ว ิจัยเตรียมความพรอมเพื ่อสรางความคุนเคยกับ
นักเรียนกลุมตัวอยางโดยการช้ีแจงขั้นตอนการจัดการเรียนรูตั้งแตตนจนถึงสิ้นสุดการจัดการเรียนรู แลวทํา
การประเมินความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ กอนเรียนโดยใชแบบประเมินความสามารถ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
และไดผานการตรวจแกไขจากผูเช่ียวชาญ ตลอดจนการวิเคราะหหาคุณภาพของเคร่ืองมือแลว 
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   2. ขั้นทดลอง ผูวิจัยดําเนินการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูโดย
ใชแบบฝกทักษะในการเปาขลุยเพียงออ โดยใชขั้นตอนสําหรับใชในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 6 
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเกร่ินนํา 2) ขั้นประสบการณ 3) ขั้นสะทอนความคิด 4) ขั้นทฤษฏี 5) ขั้นนําไปใช และ5) ขั้นสรุป 
จํานวน 5 แผน ใชเวลาในการทดลอง ในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 10 ช่ัวโมง ทั้งนี้ไมรวมเวลาทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน (สอนนอกเวลาเรียน) 
   3. ขั้นหลังการทดลอง หลังส้ินสุดการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรู
โดยใชแบบฝกทักษะในการเปาขลุยเพียงออ แลวทําการประเมินความสามารถในการเปาขลุยเพียงออหลัง
เรียน โดยใชแบบประเมินความสามารถ แลวนําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบ
ฝกทักษะในการเปาขลุยเพียงออ ไปสอบถามนักเรียน 
 การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  
  1. การศึกษาความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
ปทุมราชวงศา จากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะในการเปาขลุยเพียงออ โดยใชคาเฉล่ีย ( Χ ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย 
  2. การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะในการเปาขลุยเพียงออ  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชคาเฉล่ีย ( Χ ) และคาสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แลวนําไป
เปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย เพื่อหาระดับความพึงพอใจ 
 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดแก ดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความ
ยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความเช่ือม่ัน (Reliability)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5  ภายหลังจากการจัดการเรียนรู 
โดยใชแบบฝกทักษะอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียนมีความสามารถในเปาขลุยเพียงออ 
อยูในระดับดีทั้ง 4 ดาน  
 2. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะในการเปาขลุยเพียงออ  ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก
ที่สุดทุกดาน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย เร่ือง การศึกษาความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา โดยใชแบบฝกทักษะ มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล  ดังนี้ 
  1. ความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 ภายหลังจากการจัดการเรียนรู 
โดยใชแบบฝกทักษะ อยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีความสามารถในเปาขลุยเพียงออ 
อยูในระดับดีทั้ง 4 ดาน ทั้งนี้เนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะไดจัดกิจกรรมการเรียนรูอยาง
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หลากหลาย ซ่ึงสามารถจัดกิจกรรมที่สงเสริมปญญาดานตางๆ ของนักเรียนไดอยางหลากหลาย สงเสริมศักยภาพของ
นักเรียนแตละคน ใหแสดงความสามารถในส่ิงที่ชอบและถนัดอยางมีความสุข ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการ
เปาขลุยเพียงออเพิ่มขึ้น และประสบความสําเร็จในการเรียนรู ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ  
พัฒนพงศ บรรณการ (2552) ที่พัฒนาแบบฝกทักษะการเปาขลุยไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ผลการวิจัย พบวานักเรียนมีผลการเรียนรู เร่ือง การเปาขลุยไทย กอนและหลังเรียนดวยแบบฝก แตกตางกันโดย
คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน หลังการใชแบบฝกนักเรียนมีคะแนนความสามารถในการเปาขลุยอยูในระดับสูง 
และนักเรียนมีความคิดเห็นตอการใชแบบฝกอยูในระดับเห็นดวยมาก คือ แบบฝกชวยสงเสริมในดานทักษะการเปา
ขลุยไทย และเขารวมกลุมทํากิจกรรมกับเพื่อนๆ ทําใหนักเรียนเปาขลุยไทยไดถูกตอง และสอดคลองกับงานวิจัยของ
โฉมศรี มะลิงาม (2554: 69-71) ที่พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบที่เนนทักษะกระบวนการปฏิบัติเร่ือง
การเปาขลุยเพียงออ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยแผนการเรียนรูที่เนน
ทักษะกระบวนการปฏิบัติ เร่ืองการเปาขลุยเพียงออ มีความรูเพิ่มขึ้น และสอดคลองกับผลการวิจัยของนิภาภรณ   
แกวอินธิ (2557) ที่จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ เร่ือง การเปาขลุยเพียงออ กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปที่ 5  พบวา นักเรียนที่เรียนเร่ืองการเปาขลุยเพียงออโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่เนนทักษะกระบวนการปฏิบัติเร่ืองการเปาขลุยเพียงออหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
  2. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะในการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด
ทุกดาน แสดงวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะในการเปาขลุยเพียงออ โดยรวม
และรายดานอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ เปนการสอนที่
มีลักษณะบูรณาการที่ดี โดยมีกิจกรรมตางๆ หลากหลายมาผสมผสานกันสูการจัดรูปแบบการสอนที่สัมพันธ สราง
ความสนใจใหนักเรียนตองการเรียนรู มีกิจกรรมกระตุนความสนใจของผูเรียน มีกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถเฉพาะ
บุคคลกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน สงผลใหงานประสบความสําเร็จ เกิดความพึงพอใจและมีความสุขในการเรียน  ซ่ึง
ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัย สอดคลองกับงานวิจัยของโฉมศรี มะลิงาม (2554: 69-71) ไดศึกษาการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบที่เนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ เร่ืองการเปาขลุยเพียงออ กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนดวยมีความพึงพอใจในการเรียนแผนการเรียนรูที่เนน
ทักษะกระบวนการปฏิบัติ เร่ืองการเปาขลุยเพียงออ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ อยูในระดับมากที่สุด และสอดคลอง
กับงานวิจัยของนิภาภรณ แกวอินธิ (2557) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการปฏิบัติเร่ือง
การเปาขลุยเพียงออ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการปฏิบัติเร่ือง การเปาขลุยเพียงออ อยูใน
ระดับมากที่สุด 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา โดยใชแบบฝกทักษะ สรุปเปนขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ขอเสนอแนะทัว่ไป 

1. จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะอาจมีกิจกรรมบางอยางที่นักเรียนไมชอบ และ 
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ไมใหความรวมมือเทาที่ควร ครูผูสอนตองคอยใหกําลังใจ และควรจัดในรูปแบบกลุม เพื่อใหเพื่อนในกลุมคอย
ชวยเหลือทางดานความสามารถที่แตกตาง 
  2. ในการนําแบบฝกทักษะไปใชครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะตองศึกษาแผนการจัดการ
เรียนรู และสอนเนื้อหาสาระกอนแลวใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะ ขณะที่นักเรียนทําแบบฝกทักษะ ครูตองคอย
ดูแลใหคําแนะนําชวยเหลือ โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนชา เม่ือนักเรียนทําแบบฝกทักษะเสร็จ และทําแบบทดสอบ
ทายแบบฝกทักษะเสร็จครูตองตรวจผลงานแจงใหนักเรียนทราบและแกไขขอบกพรองทันทีที่พบเพื่อใหนักเรียนเขาใจได
ถูกตอง และเปนพื้นฐานใน การเรียนตอไป  
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนรูของผูเรียนกอน เพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
โดยใชแบบฝกทักษะ ใหสอดคลองตามรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนและความตองการของผูเรียน 
  2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝก
ทักษะกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูอื่นๆ 
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NBUE090: ความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 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 สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในการปฏิบัติการนิเทศภายใน 4 ด้าน คือ ด้าน
การศึกษาสภาพและความต้องการ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ และด้านการประเมินผล และเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ในการปฏิบัติการนิเทศภายใน 4 ด้านนั้น จ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ท างาน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนกลุ่มเมืองบางปู 194 คน ได้จากการแบ่งชั้นตามขนาดของโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ คือ 
แบบสอบถามที่มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) โดยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูล และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนกลุ่มเมืองบางปู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ ด้านการศึกษา
สภาพและความต้องการ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการนิเทศ และด้านการประเมินผล อยู่ในระดับมาก เมื่อ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในแต่ละด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ด้านการศึกษาสภาพ
และความต้องการ ด้านการวางแผน และด้านการประเมินผล ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการปฏิบัติการนิเทศ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในแต่ละด้าน
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ ด้านการปฏิบัติการนิเทศ และ
ด้านการประเมินผล ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการวางแผน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ: 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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษาให้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ จะเห็นได้จากการก าหนดงานการนิเทศภายในไว้ในขอบข่ายภารกิจงานวิชาการ
ของสถานศึกษา นอกจากนี้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ยังได้ก าหนดให้ระบบการนิเทศ
การเรียนการสอนภายในสถานศึกษาเป็นเกณฑ์พิจารณาในการประเมินภายนอกด้วย กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะน ากระบวนการบริหารจัดการศึกษาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการของสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้บรรลุมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานของชาติที่ก าหนดไว้ ซึ่งการ
นิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมุ่งเน้นการแก้ปัญหา ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษาได้
ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษามากที่สุด เพราะเป็นการด าเนินงานโดยบุคลากรของสถานศึกษา 
ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนย่อมจะเข้าใจปัญหาและรู้ข้อมูลภายในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี จึงสามารถใช้
กระบวนการนิเทศภายในเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนอย่างทั่วถึง  
มีคุณภาพ และมีกลยุทธ ์คือ สร้างความเสมอภาค เพิ่มโอกาส พัฒนาผู้เรียน เร่งพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดมจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การจัดการองค์รวมด้วยเจตนาให้บรรลุตามเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกคนไดรับสิทธิ และโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามศักยภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตร เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถใช้ทักษะชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ในปัจจุบันปัญหาคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนต่างๆ ในทุกระดับมีแนวโน้มลดลงและอยู่ในเกณฑ์ต่ า ไม่ว่าจะเป็นการวัดและ
ประเมินผลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมไปถึงผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) กระบวนการนิเทศการศึกษาที่สถานศึกษาหลายแห่งไม่ค่อยให้ความส าคัญเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังขาด
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ความต่อเนื่อง ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติของการนิเทศแต่ละขั้นตอนจงึท าให้ไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
ของการนิเทศภายใน ส่งผลให้ครูผู้สอนมีความคิดเห็นที่ไม่ดีต่อการนิเทศภายใน ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาได้ 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศ
ภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ว่ามีความคิดเห็น
ต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารอยู่ในระดับใด และมีปัจจัยใดบ้างส่งผลให้ครูเกิดความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนซึ่งจะส่งผล
ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในการปฏิบัติการนิเทศภายใน 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา
สภาพและความต้องการ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน และด้านการประเมินผล 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในการปฏิบัติการนิเทศภายใน 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษาสภาพและ
ความต้องการ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน และด้านการประเมินผล จ าแนกตามระดับการศึกษา
และประสบการณ์ในการท างาน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยผู้วิจัยได้แนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรอบในการวิจัยและได้ก าหนดปัจจัยส่วนบุคคล  คือ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน เป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ความคิดเห็นของครูต่อการปฏิบัติการนิเทศภายใน 4 ด้าน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นของครูต่อการปฏิบัติการนิเทศภายใน  
4 ด้าน 
1. ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ 
2. ด้านการวางแผน 
3. ด้านการปฏิบัติการนิเทศ 
4. ด้านการประเมินผล 

1. ระดับการศกึษา 
1.1 ระดับปริญญาตรี 
1.2 ระดับสูงกว่าปริญญาตร ี

2. ประสบการณ์ในการท างาน 
2.1 น้อยกว่า 5 ปี 
2.2 ตั้งแต่ 5-10 ปี 
2.3 10 ปี ขึ้นไป 
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คือ 1) ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ 2) ด้านการวางแผน 3) ด้านการปฏิบัติการนิเทศ และ 4) ด้านการ
สรุปผล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ ครูผู้สอนภายในสถานศึกษากลุ่มเมืองบางปู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวนครู 392 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนกลุ่มเมืองบางปู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ านวน 194 คน ได้โดยการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้
สูตรตารางค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (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 ขอความอนุเคราะห์เสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียนโรงเรียนกลุ่มเมืองบางปู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลในโรงเรียนกลุ่มเมืองบางปู 
  2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้สอน ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืนตามเวลา ได้แบบสอบถามตอบกลับและสมบูรณ์ครบถ้วน และ
สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งหมด 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อค านวณค่าสถิติ ดังนี ้
   1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การสอน และความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
   2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยหาค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 
   3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษา วิเคราะห์
โดยค่า t-test 
   4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์การสอนโดยใช้ F test 
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วิเคราะห์โดยค่าความแปรปรวนทางเดียว One Way Analysis of Variance ถ้าพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
จึงหาค่าคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ใช้การทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ 
 
ผลการวิจัย 
 1. สถานภาพส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวน 119 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.57 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 38.43 มีประสบการณ์ใน
การสอนต่ ากว่า 5 ปี มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 14.90 ประสบการณ์ในการสอน 10 ปี ขึ้นไป มีจ านวน 83 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.75 และประสบการณ์ในการสอน 10 ปี ขึ้นไป มีจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 42.35 
 2. ความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหาร สังกัดส านักงานการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวม มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X = 4.04, S.D. = 0.60) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวม 
(n = 194) 

การปฏิบัติการนิเทศ X  S.D. ระดับความคดิเห็น 
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 
สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ ด้านการวางแผน และด้านการประเมินผล 
ไม่แตกต่างกัน แต่มีข้อสังเกตว่า ด้านการปฏิบัติการนิเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 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 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวม 

 

การปฏิบัติการนิเทศภายใน 
ปริญญาตร ี
(n = 119) 

สูงกวา่ 
ปริญญาตร ี
(n = 75) 

t Sig 

X  S.D. X  S.D. 
1. ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ 4.09 0.38 4.07 0.40   1.25   .20 
2. ด้านการวางแผน 4.05 0.45 4.07 0.49   1.70   .08 
3. ด้านการปฏิบัติการนิเทศ 4.01 0.46 4.00 0.50 2.71* .00* 
4. ด้านการประเมินผล 4.00 0.53 4.04 0.49   1.22   .22 

รวม 4.04 0.46 4.05 0.47   1.72   .31 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอนต่ ากว่า 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 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียเป็น
รายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) ปรากฏผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน ในภาพรวม 
 

การปฏิบัติการนิเทศภายใน 
ต่ ากว่า 5 ปี 5-10 ปี มากกวา่ 10 ปี 

t Sig 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านการศึกษาสภาพและ
ความต้องการ 4.11 0.55 4.01 0.57 4.09 0.59 0.93 .40 

2. ด้านการวางแผน 3.96 0.57 4.06 0.61 4.16 0.56 3.79 .02 
3. ด้านการปฏิบัติการนิเทศ 4.03 0.60 3.98 0.57 3.99 0.57 0.14 .87 
4. ด้านการประเมินผล 4.04 0.59 3.96 0.58 4.06 0.60 0.74 .48 

รวม 4.04 0.58 4.00 0.58 4.08 0.58 1.40 .44 

* มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 5. การทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน 
ต่ ากว่า 5 ปี กับ 5-10 ปี และต่ ากว่า 5 ปี กับ 10 ปี ขึ้นไป เป็นรายคู่ พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 5 ปี 
5-10 ปี และ 10 ปี ขึ้นไป มีระดับการแสดงออกความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครู

ที่มีประสบการณ์สูงกว่า 10 ปี ขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นสูงกว่า ( X = 4.16, S.D. = 0.56) ครูที่มีประสบการณ์ ต่ า

กว่า 5 ปี (X = 3.96, S.D. = 0.57) และ 5-10 ปี (X = 4.06, S.D. = 0.61) 
 
ตาราง 4 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการวางแผน โดยวิธีการของ
เชฟเฟ (Scheffe) 

 

ประสบการณ์ในการสอน X  ต่ ากว่า 5 ปี 5-10 ปี 10 ปี ขึ้นไป 
1. ต่ ากว่า 5 ปี 3.96 - 4.06 4.16 
2. 5-10 ปี 4.06 - - 0.03* 
3. 10 ปี ขึ้นไป 4.16 - - - 

รวม 4.06 - - - 

* มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ท างาน ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้อภิปรายผลจากการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัย  โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้
  1. ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ 
   ระดับความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ท างาน ผลการวิจัยพบว่า ครูกลุ่มเมืองบางปูมีระดับความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในด้านการศึกษาสภาพและความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามีการประชุมสัมมนาระหว่างผู้บริหาร คณะกรรมการนิเทศ
ภายใน และครูผู้สอน เพื่อศึกษาขั้นตอนที่เป็นปัญหาและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข จึงส่งผลให้ครูผู้สอนที่มีระดับ
การศึกษาและประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับทัศนะของ รองรัตน์ 
ศิริ (2547) ได้ศึกษาความเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวม
อยู่ในระดับมากทุกขั้น 
 
 

2245



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

  2. ด้านการวางแผน 
   ความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา  จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจัยพบว่า ครูกลุ่มเมืองบางปูมีระดับความคิดเห็นต่อการนิเทศ
ภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามีการก าหนดให้
ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการวางแผนนิเทศภายในและก าหนดตัวบุคคลที่รับผิดชอบการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน
อย่างชัดเจน มีการจัดท าโครงการนิเทศภายในเหมาะสมกับสภาพและปัญหา ก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
การนิเทศภายในไว้อย่างชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณ วัสดุ หรือส่ือและเครื่องมือในการนิเทศภายในอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ จึงส่งผลให้ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับทัศนะของ สุรพล  สีขาวอ่อน (2550) ได้ศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรและขนาดของสถานศึกษา  
ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
  3. ด้านการปฏิบัติการนิเทศ 
   ความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา  จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนมีระดับความคิดเห็นต่อการนิเทศภายใน
ด้านการปฏิบัติการนิเทศ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามีการประชุมปรึกษาพูดคุยปรึกษากัน
ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศภายหลังการนิเทศ มีการด าเนินการนิเทศภายในตามแผนท่ีวางไว้ มีการจัดให้มีแหล่ง
ค้นคว้าทางวิชาการ เช่น ห้องปฏิบัติการหลักสูตร โดยรวบรวมแบบเรียน หนังสือ คู่มือครู หนังสืออ่านประกอบและ
วัสดุที่เกี่ยวข้อง มีการพาไปเยี่ยมชมการสอนของครูผู้สอนคนอ่ืนเพื่อให้เห็นรูปแบบใหม่และแลกเปล่ียนประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน จึงส่งผลให้ความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานต่างกัน อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับทัศนะของ จินตนา เดชแพ (2546) เรื่อง การนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเอกชน อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และข้อเสนอแนะในการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเอกชน พบว่าสภาพ
การด าเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ด้านการปฏิบัติการนิเทศอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบระดับ
ความคิดของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายใน จ าแนกตามระดับการศกึษา ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการปฏิบัติการนิเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
  4. ด้านการประเมินผล 
   ความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา  จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจัยพบว่า ครูกลุ่มเมืองบางปูมีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายใน
ด้านการประเมินผล อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษามีการจัดท าเครื่องมือการประเมินและรายงานผล
การนิเทศภายใน ผลการด าเนินงานการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาที่ท าให้นักเรียนมีความสนใจและ
กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น การน าผลการประเมินมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายของการนิเทศภายใน มีการสรุปผล
และการประเมินการนิเทศภายใน มีการประเมินอย่างเป็นระบบ คือ ก่อนด าเนินการและระหว่างด าเนินการและหลัง
ด าเนินการนิเทศภายใน น าผลการประเมินที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมาวิเคราะห์หาปัญหาและวางแผนด าเนินการใหม่ 
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จึงส่งผลให้ความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูท่ีมีระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับทัศนะของ จันทนา  เข็มกลัดนาค (2544) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความต้องการการนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา ของครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนศึกษาพัฒนา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 
  1. ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนควรมีการวางแผนในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันมากขึ้นเพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในให้บรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 
  2. ด้านการวางแผน ผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ส ารวจความต้องการและ
เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินการนิเทศด้วยแบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์หรือ
สัมมนาให้มากขึ้น 
  3. ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดให้ครูผู้สอนได้ศึกษาแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับครูผู้สอนคนอ่ืน จัดให้มีแหล่งค้นควา้ทางวชิาการ มีการจัดอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ท าให้ครูมี
ความเชื่อมั่นในตนเองและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  4. ด้านการประเมินผล ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดท ารายงานผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการนิเทศ 
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NBUE091: การศึกษาความสามารถการอ่านสะกดค าของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
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 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านสะกดค าก่อนเรียนและหลังเรียนของ
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยวิธกีารสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใชเ้ทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วย
เบี้ยอรรถกร และศึกษาความพึงพอใจของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีต่อวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับ
การใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 10 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านสะกดค า จ านวน 9 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านสะกดค า เป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .81 และแบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาที่มีต่อวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร จ านวน 
10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถการอ่านสะกดค าของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยวิธีการสอน
แบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 2)เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้
เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: 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. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการปรับตัวได้เท่าทัน
กับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ท าให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข โรงเรียนเป็นสถาบันหรือองค์กร ทางสังคมที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้การศึกษาแก่ผู้เรียน  ดังนั้น 
จึงจ าเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมยอมรับว่าโรงเรียนสามารถเสริมสร้างให้นักเรียนจบการศึกษาไปอย่างมี
คุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เจตคติคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะต่างๆ ได้ครบถ้วนตามหลักสูตรและ
ความคาดหวังของสังคมทั้งทางด้านความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2553 มาตรา 10 ก าหนดว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย วรรคสองก าหนดว่า การจัด 
การศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือ
มีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ สอดคล้องกับที่ มะลิวัลย์  ธรรมแสง (2547: 4) กล่าวว่า 
การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถของ
บุคคลนั้นๆ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาตามศักยภาพ โดยมีสิทธิได้เข้าศึกษาร่วมกับคน
ปกติตามความเหมาะสมแก่สภาพของความพิการ เนื่องจากความพิการบางประเภท คนพิการต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติ
จึงจะสามารถมีพัฒนาการได้ดีกว่าการจัดให้คนพิการศึกษาอยู่ด้วยกัน นอกจากนี้ยังก าหนดให้รัฐต้องจัดสถานศึกษา
เฉพาะความพิการ และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการจัดการศึกษาโดยรัฐหน่วยงานของรัฐอาจส่งเสริมสนับสนุน
ภาคเอกชนและชุมชนให้ร่วมจัดการศึกษาเพื่อคนพิการได้ด้วย ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อ
บุคคลที่มีความบกพร่อง จึงต้องจัดให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์วิสัยทัศน์และภูมิปัญญาของบุคคลที่มีความบกพร่อง
และคนทั่วไปในสังคม (กองการศึกษาพิเศษ. 2540: 1-4) 
 การอ่านท าให้สติปัญญางอกงามไปในทางที่ถูกต้อง มีเหตุผล เพราะในขณะที่อ่านสมองจะท าหน้าที่อ่าน
ตัวอักษร สระ วรรณยุกต์ ผสมค า สะกดค า รับรู้ความหมาย ตีความหมาย เพื่อส่ือให้เข้าใจในส่ิงที่อ่านพร้อมกับคิด
พิจารณาว่าความหมายในส่ิงที่อ่านนั้นถูกต้องหรือไม่ ยอมรับหรือไม่ยอมรับ เป็นการใช้วิจารณญาณเข้ามาร่วมด้วย 
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จึงกล่าวได้ว่าขณะอ่านหนังสือสมองจะท างานตลอดเวลา การอ่านจึงช่วยให้คนคิดเป็นและรู้จักคิด การอ่านหนังสือออก
มิใช่เกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการเรียนรู้และการส่ังสอนอบรมอย่างถูกวิธี ตลอดจนการฝึกทักษะในการ
อ่านจนเกิดความเชี่ยวชาญ (จินตนา ใบกาชูยี. 2534: 2) จนสามารถน าความรู้ความสามารถที่เกิดจากการอ่านช่วย
พัฒนาตนเองได้ในท่ีสุด 
 จากการส ารวจเด็กพิการทั่วประเทศในปีการศึกษา 2548 มีเด็กพิการทั้ง 9 ประเภทที่เรียนร่วมอยู่ในโรงเรียน
ทั่วไป มีจ านวน 238,479 คน พบว่า เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มากที่สุดถึง 113,465 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.57 ของเด็กพิการท้ัง 9 ประเภทที่เรียนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า ในปีการศึกษา 2559 มีเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน 197 คน (ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ. 2557: 1) นอกจากนี้ ผลการวิจัยทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ (รุจิรา ลายเมฆ. 2553: 3) ระบุว่าเด็กไทยอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้จ านวน 600,000 คน ซึ่ง
เป็นนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 4.5 ของประชากรวัยเรียนทั้งหมด (ผดุง  
อารยะวิญญ.ู 2546: 38) ดังนั้น การอ่านและการเขียนจึงถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญ ที่นักเรียนต้องใช้ในการส่ือสาร
กับผู้อื่น และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้กลุ่มทักษะอื่นๆ ซึ่งถ้าหากนักเรียนที่มีปัญหาดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือแต่เนิ่นๆ 
แล้วก็จะช่วยให้นักเรียนกลุ่มนี้สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ดีขึ้นและส่งผลดีต่อการเรียนรู้ด้านอื่นๆ ด้วย 
 การจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานับว่าเป็นปัญหามาก เพราะการอ่าน
และเขียนไม่ได้ท าให้ไม่สามารถติดตามการสอนของครูและไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียน และในการพัฒนานักเรียน
กลุ่มนี้ครูผู้สอนต้องใช้เทคนิควิธีการสอน และใช้สื่อนวัตกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายและต่อเนื่อง แทนการสอนอ่านเขียน
โดยใช้เนื้อหาในต ารา หนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้น ยังต้องมีการสอนเสริมทักษะการอ่านและการเขียน 
เพื่อให้นักเรียนกลุ่มนี้สามารถปรับฐานการเรียนรู้ของตนเองใหม่ ท าให้สามารถเข้าใจสิ่งที่ครูสอนและติดตามการสอน
ของครูได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังพบว่าครูเป็นจ านวนมากขาดส่ือการสอนเสริมทักษะการอ่านและการเขียน
ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ท าให้นักเรียนบางส่วนยังคงมีปัญหาด้านการอ่านและเขียน ส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนรู้ในทักษะอื่นๆ หรือเนื้อหาสาระที่ต้องใช้การอ่านและการเขียนเป็นพื้นฐาน ทั้งนี้เด็กที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
ถือเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ประเภทหนึ่ง เรียกว่า Learning Disabilities หรือ L.D. เป็นปัญหาใหญ่ที่
พบได้บ่อยในปัจจุบัน และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการนับถือตนเอง การศึกษา อาชีพ การใช้ชีวิตประจ าวัน 
ตลอดจนความสัมพันธ์ต่อครอบครัวและความสัมพันธ์ทางด้านสังคมต่างๆ เด็กที่มปีัญหาในการเรียนรู้ (L.D.) เป็นเด็กที่
ไม่สามารถเรียนหนังสือได้อย่างรวดเร็วเท่ากับเด็กปกติ ถ้าสอนให้ถูกวิธีจะสามารถเรียนได้ อย่างไรก็ตามเด็กกลุ่มนี้ไม่มี
ความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ ที่ส าคัญคือ มีระดับสติปัญญาปกติ หลายคนเป็นเด็กที่มีระดับสติปัญญาสูงและ
เป็นเด็กฉลาด เป็นเด็กปัญญาเลิศก็มี แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ อ่านหนังสือไม่ออก ส่วนใหญ่เด็กเหล่านี้จะเป็นที่รังเกียจ
ของโรงเรียน ตัวเด็กเองก็เกลียดโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนไม่เข้าใจเด็ก เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนจะเก่ง
เกือบทุกเรื่อง แต่อ่านหนังสือไม่ออก สะกดค ายากๆ ไม่ได้ นอกจากนี้เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้จะคิดเลขไม่ได้ 
เลขโจทย์ปัญหาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ จะท าไม่ได้ มีปัญหาสมาธิส้ันและมีปัญหาการพูด แต่กลุ่มที่พบมากในโรงเรียน คือ 
พวกที่อ่านไม่ออก สะกดค าคิดเลขไม่ได้ (วิมล เถาวัลย์. 2550: 1-2; อ้างถึงใน ผดุง อารยะวิญญู. 2546) การวินิจฉัย
ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลเหล่านี ้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม การสอนซ่อมเสริม (Remedial Teaching) การแก้ปัญหาบางอย่าง
ให้เหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุน ดูแลอย่างถูกต้องก็จะสามารถช่วยให้เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้พัฒนาจนถึง
ขีดสุดของศักยภาพท่ีแท้จริงของเขาได้ โดยอาศัยการค้นหาและระบุความถนัด จุดเด่นและจุดด้อยของเขา การช่วยให้
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เขาสามารถใช้ประโยชน์จากกลวิธีเฉพาะบางประการ และการปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อมบางประการจะช่วยชดเชย
ความบกพร่องในการเรียนรู้ของเด็กเหล่านี้ได้ เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข สามารถท าประโยชน์ให้กับชุมชน 
ประเทศชาติและสังคมโลกได้ (ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์. 2545: ค าน า, 4-5) 
 การสอนแบบโฟนิกส์ (Phonic) เป็นการน าหลักการทางภาษาศาสตร์มาใช้ในการสอนอ่านสอนเขียน โฟนิกส์ 
(Phonic) เป็นค าคุณศัพท ์ค านาม คือ Phone แปลว่าเสียง ในที่น้ี หมายถึง เสียง ในภาษานั่นคือ เสียงพยัญชนะและสระ 
ค าประกอบขึ้นด้วยพยัญชนะ สระ และ/หรือตัวสะกด วิธีนี้ใช้สีเป็นตัวก าหนดเสียง (สระหรือพยัญชนะ) เช่น ค าที่ประสม
ด้วยสระอาในหน้าเดียวกัน สระอาอาจใช้สีแดงทั้งหน้า ทุกครั้งที่เด็กได้ยินเสียงสระอาก็จะเห็นสีแดงทุกครั้ง ตัวสระอา
เท่านั้นท่ีเป็นสีแดง ส่วนตัวพยัญชนะที่ประกอบขึ้นเป็นค าอาจมีสีอื่น การที่นักเรียนได้ยินเสียงสระอาและมองเห็นตัว
ลากข้างสีแดงจะช่วยให้เดก็ถ่ายโยงความรู้ได้ เมื่อพบค าอื่นท่ีประสมด้วยสระอาท าให้เด็กอ่านได้ เสียงพยัญชนะเดี่ยว 
พยัญชนะควบกล้ า ตัวสะกดก็ใช้หลักอันเดียวกัน ควรสอนค าพยางค์เดียวก่อนแล้วจึงตามด้วยค าหลายพยางค์ (ผดุง  
อารยะวิญญู. 2546) วิธีการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์ คือ รูปแบบการเรียนภาษาโดยการเรียนรู้ความสัมพันธ์ของ
ตัวอักษรและเสียงของตัวอักษรซึ่งมีหน่วยเสียงที่สัมพันธ์กัน (Rayner; et al. 2002) เป็นแนวทางหนึ่งในการสอนอ่าน
ออกเสียงและการอ่านสะกดค า โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและสัญลักษณ์ของเสียง มักใช้ในการสอนระดับ
เบื้องต้นหรือระดับประถมศึกษา 
 การสอนแบบโฟนิกส์ในการสอนอ่านเขียนมีหลักการในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน 
เพราะวิธีการสอนโดยการสอนอ่านเป็นค าที่เรียกว่า Whole language ซึ่งใช้มาเป็นเวลานานไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพราะ
ท าให้นักเรียนมีปัญหาในอ่านค าใหม่ๆ  เพราะระบบการสอนอ่านเป็นค า สอนให้นักเรียนอ่านด้วยความจ า และเมื่อพบ
ค าใหม่ก็มักจะอ่านด้วยการเดา (guess work) วิธีโฟนิกส์เริ่มต้นด้วยการสอนให้นักเรียนรู้จักแยกแยะหน่วยเสียงหรือ
ถอดรหัสเสียง ซึ่งมีทั้งหมด 42 เสียง (Phonemic awareness/decoding) ก่อนท่ีจะอ่าน เป็นค าและเมื่อเอาหน่วยเสียง
มาเชื่อมกับตัวอักษร (letter sound correspondence หรือ phonics) นักเรียนก็สามารถที่จะอ่านเป็นค าได้ง่ายดาย
และชัดถ้อยชัดค า การสอนด้วยวิธีโฟนิกส์ต้องสอนอย่างเป็นระบบ เป็นล าดับขั้นตอน ไม่ควรสอนแทรกไปกับบทอ่าน
หรือบทสนทนา ผลสรุปนี้ได้รับการยืนยันจากงานวิจัยทางด้านการเรียนรู้ทางสมอง (brain-based learning/neuron-
scientific research) ของมหาวิทยาลัยเยล ที่ได้จากการท าการแสกนสมองของผู้เรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการของ 
โฟนิกส์ และวิธีการเดิมซึ่งงานวิจัยนี้ได้สรุปว่า วิธีการสอนโฟนิกส์ในรูปแบบดังกล่าวช่วยกระตุ้นเซลล์สมอง ท าให้สมอง
มีการสร้างเส้นใยสมองใหม่และใยสมองเดิมแตกตัว มีผลท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
การสอนด้วยวิธีอื่น (จารุวรรณ  สายสิงห์. 2546: 6) 
 การใช้เบี้ยอรรถกรเป็นการเสริมแรงทางบวก ซึ่งจะใช้เบี้ย ดาว คะแนนหรือบัตรสะสมคะแนนเป็นตัวเสริมแรง 
โดยมีหลักว่า เมื่อท ากิจกรรมที่พึงประสงค์จะได้รับเบี้ยอรรถกรตามจ านวนที่ก าหนดไว้แล้วบุคคลที่ถูกปรับพฤติกรรม
สามารถน าเบี้ยนี้ไปแลกเป็นตัวเสริมแรงอื่นๆ ได้ตามที่เขาต้องการ ซึ่งการก าหนดให้เบี้ยอรรถกรสามารถแลกของ
อย่างอื่นได้ ท าให้เบี้ยอรรถกรมีลักษณะเป็นตัวเสริมแรงแผ่ขยายที่มีประสิทธิภาพสูง และในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่
จะหมดสภาพเป็นตัวเสริมแรงได้น้อย (พัฒนานุสรณ์  สถาพรวงศ์. 2545: 43) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิรัชรา  
จันทิหล้า (2542: 2) ที่ใช้เทคนิคเบี้ยอรรถกรกับเทคนิคตัวแบบต่อพฤติกรรมการรักษาความสะอาดของชั้นเรียนและ
ความเป็นระเบียบของอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของนักเรียน ผลปรากฏว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น 
 จากปัญหาการอ่านค าของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความสามารถการอ่าน
สะกดค าของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรม

2252



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

เสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร และวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร 
จะท าให้เด็กมีความสามารถในการอ่านสะกดค าได้ดี เพื่อที่จะน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียน
การสอน และเป็นการพัฒนาทักษะวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านสะกดค าก่อนเรียนและหลังเรียน ของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาโดยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีต่อวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับ
การใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความสามารถการอ่านสะกดค า หมายถึง คะแนนที่ได้จากการอ่านออกเสียงค าที่ก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
และเข้าใจความหมายของค า การน าพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกดและตัวการันต์มาประสมกันเป็นค าที่มีความหมาย
และอ่านได้ถูกต้องตามหลักพจนานุกรม วัดได้จากแบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 การสอนแบบโฟนิกส์ หมายถึง เสียงในภาษา คือ เสียงพยัญชนะ สระ หรือตัวสะกด ประกอบขึ้นเป็นค า
โดยใช้สีเป็นตัวก าหนดเสียงสระหรือพยัญชนะ 
 การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร คือ การให้ดาวเมื่อเด็กอ่านค าได้ถูกต้องโดยเด็กสามารถน าดาวไปแลกขนม
หรือส่ิงของที่ต้องการจากผู้วิจัย 
 เด็กที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญา หมายถึง นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 
ที่มีความบกพร่องทางสิติปัญญาที่แสดงออกมาในรูปการมีปัญหาในการอ่านการสะกดค า 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาความสามารถการอ่านสะกดค า ของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาโดยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

1. ความสามารถการอ่านสะกดค า 
2. ความพึงพอใจของเด็กที่มคีวามบกพร่องทาง
สติปัญญาที่มีต่อวิธีการสอน 

วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใชเ้ทคนิค
การปรับพฤตกิรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 6 ห้องเรียน มีนักเรียน จ านวน 197 คน 
  การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 10 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางด้านสติปัญญาในการอ่านมากที่สุด 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านสะกดค าโดยใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการ
ปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรจ านวน 9 แผน 
  2. แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านสะกดค า ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีต่อวิธีการสอนแบบโฟนิกส์
ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร จ านวน 10 ข้อ 
 การด าเนินการทดลอง 
  ในการวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน  สายยศ; 
และอังคณา  สายยศ. 2538: 216) ด าเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี ้
   1. ผู้วิจัยขออนุญาตผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ เพื่อด าเนินการ
ทดลอง 
   2. ท าการทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านสะกดค า 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
   3. ท าการสอนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรม 
การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ใช้เวลา 18 ชั่วโมง 
   4. หลังจากสิ้นสุดการทดลองสอนใช้แบบทดสอบชุดเดิม ท าการสอบหลังการทดลอง (Posttest) 
และสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์ความสามารถการอ่านสะกดค าก่อนเรียนและหลังเรียน ของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาโดยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรโดยใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test Dependent) 
  2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีต่อวิธีการสอนแบบโฟนิกส์

ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อหาระดับความพึงพอใจ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
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  3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่า t-test 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านสะกดค าก่อนเรียนและหลังเรียน ของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาโดยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านสะกดค าก่อนเรียนและหลังเรียนของเด็กที่มีความบกพร่องทาง

สติปัญญาโดยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร 
 

การทดสอบ n คะแนนเตม็ X  S.D. t-test 
ก่อนเรียน 10 30 10.70 3.56 4.738* 
หลังเรียน 10 30 18.10 2.08  

* มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ความสามารถการอ่านสะกดค าของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยวิธีการ
สอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีต่อวิธีการสอนแบบโฟนิกส์
ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีต่อ

วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

X  S.D. แปลผล 
1.   นักเรียนชอบอ่านสะกดค าออกเสียงเพราะเน้นความสมัพันธร์ะหว่างรูปรา่ง

ของตวัพยัญชนะสระกับเสียง 4.53 .65 มากที่สุด 
2.   นักเรียนชอบใช้สีเป็นตวัก าหนดเสียง 4.42 .52 มาก 
3.   นักเรียนท าตามข้อตกลงในขณะเรียนระหวา่งเพื่อนและครู 4.39 .63 มาก 
4.   นักเรียนชอบใหค้รูกล่าวค าชมเชยและมีรางวัลให้ 4.65 .72 มากที่สุด 
5.   นักเรียนมีความเขา้ใจจะปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ 4.45 .41 มาก 
6.   นักเรียนชอบเรียนแบบโฟนิกส์เพราะชว่ยให้นักเรียนถ่ายโยงความรู้ไดด้ี

และเป็นธรรมชาต ิ 4.72 .50 มากที่สุด 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

X  S.D. แปลผล 
7.   นักเรียนมีความพงึพอใจในบทบาทหน้าที่ของตน 4.85 .55 มากที่สุด 
8.   นักเรียนชอบการเสริมแรงด้วยเบี้ย คะแนน หรือแตม้ เพราะสามารถน ามา

ปรับพฤติกรรมได ้ 4.61 .53 มากที่สุด 
9.   นักเรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลงในระหวา่งมีการทดสอบ 4.59 .63 มากที่สุด 
10. นักเรียนยอมรับผลการประเมินประพฤติและคะแนนที่ได้ 4.29 .61 มาก 

โดยรวม 4.55 .58 มาก 

 
 จากตาราง 2 พบว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบโฟนิกส์
ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความสามารถการอ่านสะกดค าของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้วิธีการสอน
แบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรมีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี ้
  1. ความสามารถการอ่านสะกดค าของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์
ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสอนแบบโฟนิกส์มีหลักการสอนท่ีเน้นถึงความสัมพันธ์ของเสียงและตัวอักษร
หรือสัญลักษณ์ของเสียง ซึ่งมีหน่วยเสียงย่อยต่างๆ กัน เมื่อผู้เรียนได้รับการสอนให้เรียนรู้การใช้ความรู้เกี่ยวกับเสียงของ
พยัญชนะและสระแล้ว จึงเป็นส่วนช่วยให้ผู้เรียนสามารถอานออกเสียงค าต่างๆ ได้ง่าย ดังที่ Weaver (1994) ที่กล่าวว่า
การสอนแบบโฟนิกส์เป็นวิธีการสอนท่ีสามารถชวยพัฒนาความสามรถในการอ่านออกเสียงและสะกดค า เช่นเดียวกบั 
Morrison (1968: 24-25) ที่กล่าวว่าโฟนิกส์เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการ
อ่านออกเสียงและสะกดค า ท าให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้เมื่อนักเรียนพบค าที่มีความคล้ายกัน (Glazer. 1998: 171-173) 
การผสมผสานการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์และการสอนภาษาโดยรวม สามารถช่วยให้ผู้อ่านได้มีประสบการณ์ ใน
การอ่านจากสื่อของจริง ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเพลิดเพลินในการอ่าน ตั้งแต่เริ่มเรียนและเห็นคุณค่าของการเรียน
ความสัมพันธ์ของเสียงและสัญลักษณ์ของเสียง (ตัวอักษร) เพราะปรารถนาที่จะอ่านเรื่องที่สนใจนั้นให้ได้ (นฤมล  
วุฒิปรีชา. 2540; อ้างอิงจาก Bone. 1992) นอกจากนี้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์สัมพันธ์กับทักษะในการเรียน ไม่ว่าจะ
เป็นฟัง พูด อ่าน เขียน และสะกดค า ซึ่งเมื่อผู้เรียนแยกแยะหน่วยเสียงเป็นจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจและอ่านสะกดค าได้ 
และเมื่อผู้เรียนพบค าใหม่ก็ใช้หลักแยกแยะหน่วยเสียงอ่านได้ การสอนแบบโฟนิกส์ยังดึงดูดความสนใจในการเรียนและ
ยังสามารถแสดงถึงรูปแบบความสัมพันธ์เสียงและตัวอักษรของค านั้นๆ ให้ผู้เรียนได้เห็นอย่างชัดเจน กิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นการอ่านออกเสียง เป็นการส่งเสริมการอ่านออกเสียงของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการที่ผู้เรียนได้มี
การฝึกฝนการอ่านออกเสียงและการฝึกการสะกดค า และสอดคล้องกับงานวิจันของ รุจิรา  ลายเมฆ (2553: บทคัดย่อ) 
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พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรมี
ความสามารถการอ่านสะกดค าหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้
เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้วิจัยได้น า
เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรเข้ามาใช้ร่วมกับการสอนแบบโฟนิกส์ การเสริมแรงในลักษณะนี้
จะท าให้พฤติกรรมเป้าหมายที่ได้รับการเสริมแรงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Skinner (1959: 
214-220) ที่กล่าวว่า การให้เบี้ยอรรถกรเป็นการเพิ่มความสามารถในการอ่านและพฤติกรรมตั้งใจเรียนของนักเรียน  
ที่มีปัญหาในการเรียนเพิ่มขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าเอาการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรมาเป็นตัวการเสริมแรง ดังที่ อ าภา  
จันรสกล และอัญชัน  เกียรติบุตร (2530: 92) ที่กล่าวว่า เบี้ยอรรถกรสามารถใช้เป็นแรงเสริมในการสร้างพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ได้ดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. การจัดการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์ ไม่ควรให้นักเรียนท่องจ าอย่างเดียวมากเกินไป แต่ควรน า
ส่ือรูปภาพประกอบการท่องจ า เพื่อเพิ่มความรู้ด้านความหมายของค า 
  2. ควรใช้การเสริมแรงวิธีอื่นๆ เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านสะกดค า 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรวิจัยเปรียบเทียบความสามารถการอ่านสะกดค าของนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้โดยใช้
การสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรกับการสอนวิธีอื่น 
  2. ควรวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดค าของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
ก่อนและหลังการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรกับวิชาอื่นๆ 
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NBUE092: ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม
สร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง 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 อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 
จ าแนกตามรายได้และระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 
4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน (Stratified 
random sampling) โดยใช้ตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan.1970: 
607) ได้ขนาดตัวอย่าง จ านวน 254 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) และเอฟ (F test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด

ระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.90, S.D.= 
0.58) เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนอยูใ่นระดับมากทุกด้าน ตามล าดับดังนี้ 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. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีตอ่การจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม
สร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต1 ที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน แต่จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
  
ค าส าคัญ: 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 Nicom-

sangtoneang 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   
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ 
คุณธรรม ให้ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงในทุกๆ ด้านของประเทศ การเตรียมคนให้มคีุณลักษณะมองกว้าง คิดไกล ใฝ่ดี การเตรียมคนให้สามารถ
เผชิญกับสถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษาในปัจจุบันยังไม่สามารถสนองความต้องการ
ในการพัฒนาบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติซึ่งก าลังเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้นการจัด
การศึกษาจะต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (กระทรวง 
ศึกษาธิการ. 2546: 5 ) 
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
ตั้งอยู่ เลขท่ี 753/6 หมู่ที ่1 ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ขนาดกลาง จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนักเรียน
ทั้งส้ิน 722 คน ซึ่งโรงเรียนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในเขตพื้นที่
บริการ และต าบลใกล้เคียง พร้อมทั้งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปเรียนโรงเรียนในเมือง แต่จาก
รายงานผลสารสนเทศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง  4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 พบว่า จ านวนนักเรียนลดลงจากปีการศึกษา 2558 และพบว่าปัจจัยที่ส่งผล
ให้นักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
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ลดลงนั้นมีผลอันเนื่องมาจากปัจจัย 6 ประการ ได้แก่ 1) จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนพื้นที่
บริการลดลง ผู้ปกครองนักเรียนมีการย้ายถิ่นเพื่อไปประกอบอาชีพอุตสาหกรรมที่จังหวัดต่างๆ จึงท าให้นักเรียนต้อง
ย้ายติดตามไปด้วย 2) ความไม่แน่นอนของรายได้เนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอุตสาหกรรม 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก 4) ระดับการศึกษา และ 5) อาชีพผู้ปกครอง ท่ีมีผลต่อแนวคิดในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา
ต่อ และ 6) ความเชื่อมั่นในระบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ความมีประสิทธิภาพของผู้ บริหาร
และครูผู้สอน ล้วนแล้วแต่มีผลต่อความเชื่อมั่นและความไว้ วางใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ
ทั้งสิ้น (ฝ่ายวิชาการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4. 2556) จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การศึกษาเป็นส่ิงส าคัญส าหรับบุคคลและสังคมนี้อย่างชัดเจน หากมนุษย์ มีความรู้ความเข้าใจ 
เกิดกระบวนการคิดและตัดสินใจได้ด้วยตนเองแล้ว ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ในทางที่ดีขึ้น และตัวแปร
ที่มีความส าคัญต่อการศึกษานั่นคือโรงเรียนท่ีเป็นแหล่งรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้แก่บุคคลในสังคม และ
ระบบการบริหารงานของโรงเรียนก็มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนน้ันเช่นกันดังนั้น 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ของงาน 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารงาน
ทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแนวทางหรือมาตรการในการพัฒนาปรับปรุงทางด้านการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ให้มีคุณภาพ
ทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4 ปีการศึกษา 2559 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดระยอง 4 ปีการศึกษา 2559 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาและรายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

1. ระดับการศึกษา 
    1.1  ต่ ากว่าปริญญาตรี 
    1.2  ปริญญาตร ี
2. รายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน  
    2.1  ต่ ากว่า 5,000 บาท 
    2.2  5,000-10,000 บาท 
    2.3  มากกว่า 10,000 บาท 
 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4 ของงาน 4 ด้าน คือ 
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ  
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ  
3. ด้านการบริหารงานบุคคล  
4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกความพอใจความประทับใจความชอบและความรู้สึกที่ดีต่อส่ิงต่างๆ 
เป็นความรู้สึกที่ดีที่ชอบและพอใจ ของบุคคลอันเป็นผลเนื่องมาจากแรงจูงใจที่ได้รับ ท าให้เกิดความรู้สึกตัง้ใจและเต็ม
ใจที่จะปฏิบัติส่ิงนั้นกันอีกทั้งเป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทนและเป็นไป ตาม
เป้าหมาย  
 ผู้ปกครอง หมายถึง พ่อ แม่ หรือผู้ ที่ได้ รับเป็นผู้ ดูแลนักเรียน สามารถตัดสินใจและรับผิดชอบต่อตัว
นักเรียนท่ีก าลังเรียนอยู่ในโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 ในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 
 การจัดการศึกษา หมายถึง การด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เกี่ยวกับการศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการ ด้าน
การบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป โดยอธิบายได้ดังนี้ 
  ด้านการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุผลตามที่ผู้ปกครอง
ต้องการ ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนอย่างจริงจัง มีส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนความเหมาะสมและ
ทันสมัยปริมาณ การให้การบ้านแก่นักเรียนในแต่ละวันมีความเหมาะสมกับเนื้อหา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน
การสอนท่ีเป็นประโยชน์แก่นักเรียนความเอาใจใส่ดูแลในด้านการเรียนการสอนของครูที่มีต่อนักเรียน การรายงานผล
การเรียนของนักเรียนมีความชัดเจนและสม่ าเสมอ นักเรียนส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถสอบเข้าศึกษาต่อที่อื่นได้
ตามที่ต้องการ มีการยกย่องให้ก าลังใจและประกาศเกียรติคุณของนักเรียนท่ีเรียนดี ประพฤติดี สร้างชื่อเสียงและการ
ให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการแก่นักเรียนท่ีเรียนอ่อน 
  ด้านการบริหารงานงบประมาณ หมายถึง มีการแจ้งค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า
ความสะดวกรวดเร็วในการบริการรับเงิน และออกใบเสร็จรับเงินเป็นมาตรฐานการสนับสนุนชุดนักเรียนแก่ผู้เรียน การ
จัดท าบัญชีสรุปรายรับ รายจ่ายรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ  การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา หรือกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์  โดยจัดหาควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และการจ าหน่าย การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและ
การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง ผู้บริหารและครูมีความสัมพันธ์อันดี และเป็นกันเองกับ
ผู้ปกครอง ผู้บริหารและครูแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยเหมาะสม ผู้บริหารและครูใช้ วาจาสุภาพและอ่อนโยนกับนักเรียน 
ผู้ปกครองและบุคคลท่ัวไป ผู้บริหารและครูให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน และบุคคลอื่นตามโอกาสและความเหมาะสม ครู
เอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด ติดตามพฤติกรรมทั้งในและนอกเวลาเรียน  ครูร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ ปัญหา
ของนักเรียน ผู้บริหารและครูมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นครู ครูมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีไม่หมกมุ่น
ในอบายมุข เช่น การพนัน สุรา และยาเสพติด ครูมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การสอนนักเรียนและครูมี
ความเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์ 
  ด้านการบริหารงานทั่วไป หมายถึง มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามวาระโอกาสต่างๆ มีการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ าเสมอ มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านนักเรียนถึงผู้ปกครองทุกครั้งที่มี
เรื่องส าคัญ สภาพอาคารเรียนและอาคารประกอบการต่างๆแข็งแรง มั่นคง สะอาด ปลอดภัย  มีสถานที่ส าหรับจัด
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กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ปราศจากอบายมุข แหล่งมั่วสุม และยาเสพติดต่างๆ มีอาคารโรงอาหารที่เหมาะสม
เพียงพอแก่นักเรียน มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนและรับเข้าเรียนเป็นไปอย่างทั่วถึงและโปร่งใส มีห้องน้ า-ห้อง
ส้วมบริการนักเรียนอย่างเพียงพอ และมีห้องเรียนท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 
4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ที่จบการศึกษาขั้นสูงสุด ได้แก่ ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี  
 รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง หมายถึง รายรับเป็นตัวเงินที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนค่าจ้างที่อาจเป็น
รายวัน หรือรายเดือน อยู่ในช่วงต่ ากว่า 5,000 บาท 5,000-10,000 บาท และ 10,000 บาท ขึ้นไป ของผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปี
การศึกษา 2559 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยได้ด าเนินตาม
ขั้นตอน ดังนี ้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรและกลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการวจิัยครัง้นี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวดัระยอง 4 สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 จ านวน 722 คน ผู้วิจัยไดก้ าหนดกลุ่ม
ตัวอยา่งตามสดัส่วน (Stratified random sampling) โดยใช้ตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครจซีและ 
มอร์แกน (Krejcie; & Morgan .1970: 608-609) ได้ขนาดของกลุม่ตัวอย่าง จ านวน 254 คน ได้แก ่ผู้ปกครองในระดับ
อนุบาล จ านวน 48 คน กลุ่มตัวอย่างระดับประถมศึกษา จ านวน 150 คน กลุ่มตัวอยา่งระดับมัธยมศึกษาจ านวน 56 
คน 
 การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยไดด้ าเนินการดังนี้ 
  1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หลักการแนวคิด ทฤษฎีเอกสารต ารา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ใน 4 ด้าน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงาน
งบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ4) การบริหารงานท่ัวไป  
  2. สร้างเครื่องมือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดับตามวิธี ของ
ลิเคอร ์(Likert) โดยผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือมาจาก รัชนี ทีปกากรหน้า (2556: 77-82) 
  3. น าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
บริหารงานของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 
1 ใน 4 ด้าน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การ
บริหารงานท่ัวไป 
  4. น าแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity) โดยวิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์  (Index of Item-objective 
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congruence: IOC) แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผู้ทรง คุณวุฒิหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแต่
ละข้อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Index of item-objective congruence: IOC) เกณฑ์การตัดสิน IOC ที่มีค่าตั้งแต่ 
0.50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือตามเนื้อหานั้น แสดงว่าแบบสอบถามนั้นใช้ได้ 
  5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน
เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ 
   5.1 น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
ของ เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) ระหว่างคะแนนรวมกับ คะแนนรายข้อ (Item-
total correlation) พบว่าแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครอง นักเรียนของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตระยอง เขต 1 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.04-0.80 
   5.2 น าแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์ อัลฟ่า 
(Coefficient Alpha) ของ ครอนบาค (Cronbach 1990: 202-204) พบว่าผลการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเฉล่ียทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 
  6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและมีความสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 
ในงาน 4 ด้าน 

 

งาน 4 ดา้น 
n = 254 

ระดับ อันดับ 
 . S.D. 

1.  การบริหารงานวิชาการ 3.83 0.47 มาก 4 
2.  การบริหารงานงบประมาณ 3.89 0.57 มาก 3 
3.  การบริหารงานบุคคล 4.00 0.68 มาก 1 
4.  การบริหารงานท่ัวไป 3.91 0.60 มาก 2 

โดยรวม 3.90 0.58 มาก - 

 
 จากตาราง 1 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในงาน 4 ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดับจาก
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มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมาคือด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงาน
งบประมาณและด้านการบริหารงานวิชาการ ตามล าดับ 
 

ตาราง 2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t-test) ความพึงพอใจของ 
ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ าแนกตามตัวแปรตามระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน 

 

ด้านท่ี 
ความพึงพอใจต่อการจัดการศกึษา 

ในสถานศกึษา 

ระดับการศกึษา 

t-test sig 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี

N = 219 
ปริญญาตร ี

N = 35 

 . S.D.  . S.D. 

1 ด้านการบริหารงานวิชาการ 3.84 0.47 3.74 0.44 1.17 .61 
2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3.90 0.58 3.85 0.51 0.44 .33 
3 ด้านการบริหารงานบุคคล 4.01 0.69 3.89 0.62 0.95 .37 
4 ด้านการบริหารงานท่ัวไป 3.92 0.61 3.87 0.55 0.43 .40 

โดยรวม 3.92 0.52 3.84 0.45 0.83 .32 
 

 จากตาราง 2 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมทุกด้าน
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 

ตาราง 3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าเอฟ (f-test) ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ าแนกตามตัวแปรรายได้ของผู้ปกครองนักเรียน 

 

ด้านท่ี 
ความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา 

รายได้ของผู้ปกครอง 

F sig 
ต่ ากว่า 5,000 
(n = 75) 

5,000-10,000 
(n = 144) 

มากกวา่10,000 
(n = 35) 

 . S.D.  . S.D.  . S.D. 

1 ด้านการบริหารงานวชิาการ 3.94 0.42 3.79 0.49 3.75 0.43 3.05* .04 
2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3.93 0.30 3.81 0.65 4.11 0.56 4.27* .01 
3 ด้านการบริหารงานบุคคล 3.93 0.83 4.00 0.62 4.12 0.55 0.96 .38 
4 ด้านการบริหารงานท่ัวไป 3.79 0.81 3.93 0.51 4.11 0.28 3.53* .03 

โดยรวม 3.90 0.54 3.88 0.52 4.02 0.39 1.02 .35 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ที่มี
รายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการบริหารงานของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 รายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 โดยผู้มีรายได้สูงกว่า 10,000 มีค่าเฉล่ียสูงกว่าผู้ปกครองที่มีรายได้ต่ ากว่า 
5,000 และ 5,000-10,000  
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยมีประเด็นท่ีจะน ามา
อภิปรายดังนี้ 
  1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1  ในงาน 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนอยูใ่นระดบัมาก ทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือด้านการบริหารงานทั่วไปด้านการ
บริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานวิชาการ อาจเป็นเพราะปัจจุบันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง 4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ได้มีแผนการพัฒนาการจัดการทุกด้าน มีการปรับ
แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  มีแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจ า 
ทุกปี มีการก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่และด าเนินการตามแผน จากนั้น มีการประเมินตนเอง มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาและได้รับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  โรงเรียนบริหารงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการ ร่วมคิด ร่วมพิจารณา ตัดสินใจในการด าเนินการด้านต่างๆ การบริหารงานที่เป็นระบบจะท าให้
ผู้ปกครองที่มาติดต่อได้รับความสะดวกรวดเร็ว โรงเรียนได้มีการแจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครองเสมอท าให้ผู้ปกครอง ได้
ทราบถึงการด าเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ท าให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรายุทธ แก้วประทุม (2556: 89-90) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ
การบริหารงานของโรงเรียนบ้านหินแร่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ความพึง
พอใจของผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ  จันทิมา จันทสิทธิ์ 
(2555: 97-98) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลโขมง อ าเภอ 
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 
  2. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จากการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 แต่ละด้านผู้วิจัยมีประเด็นที่จะ
น ามาอภิปราย ดังนี้ 
   2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 ใน
งานด้านการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อสามล าดับแรกพบว่า มีการจัด
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กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเป็นประโยชน์ แก่นักเรียน มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาการให้ความช่วยเหลือใน
ด้านวิชาการแกน่ักเรียนท่ีเรียนอ่อน และการยกย่องให้ก าลังใจและประกาศเกยีรติคณุของนักเรียนท่ีเรียนดี ประพฤติดี 
และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน อาจเป็นเพราะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ได้ให้ความส าคัญในด้านการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศภายใน มีการวัดและประเมินผลการศึกษา มีการประกัน
คุณภาพการศึกษา นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคน ในมาตรา 6 การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข จึงถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  ดังนั้น โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1จึงได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึง
แนวนโยบายด้านการจัดการเรียน การสอนโดยให้ครูมุ่งจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ โดยจัดเนื้อหาตาม
หลักสูตรการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชนและสังคม  เน้นให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง พร้อมทั้งรายงานผลการเรียนของผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบอยา่งสม่ าเสมอสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พัทธนันท์ อึ้งรัก (2556: 63-64) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ การจัดการศึกษาของโรงเรียนปาก
คลองบางขนาก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านบริหารงานวิชาการโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เพราะโรงเรียนมีการรายงาน ให้ผู้ปกครองทราบและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ วรายุทธ แก้วประทุม (2556: 92) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ 
การบริหารงานของโรงเรียนบ้านหินแร่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่าด้านการ
บริหารงานวิชาการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากงานวิชาการถือเป็นหน้าที่หลักของโรงเรียน 
   2.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 ใน
งานด้านการบริหารงานงบประมาณในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อสามล าดับแรกพบว่า การจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาโรงเรียนมีการแจ้งค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้
ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า และความสะดวกรวดเร็วในการบริการรับเงิน และออกใบเสร็จรับเงินเป็นมาตรฐาน อาจเป็น
เพราะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1  ได้มีการ
ติดต่อประสานงาน แจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน  มีส่วนร่วม
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เช่น การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  โดยจะมีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาของโรงเรียน  รวมถึงทางโรงเรียนจัดให้มีการช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีขาดแคลนด้านอาหาร เส้ือผ้า อุปกรณ์การเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการท าแผนเพื่อให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับจากต้นสังกัดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชลิดา ชัยปฏิวัติ (2556: 65-66) ได้ศึกษาความพึง
พอใจ ของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร  จังหวัดชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี ด้านบริหารงานงบประมาณ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรายุทธ แก้วประทุม (2556: 92-93) ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ การบริหารงานของโรงเรียนบ้านหินแร่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก
โรงเรียนน างบประมาณมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด  มีการบริการอาหารพอเพียง ต่อจ านวนนักเรียน
และโรงเรียนจัดหาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสม 
   2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1  ใน
งานด้านการบริหารงานบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อสามล าดับแรกพบว่า ผู้บริหารและครูมี
ความสัมพันธ์อันดี และเป็นกันเองกับผู้ปกครอง มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาผู้บริหารและครูแต่งกายสุภาพ 
เรียบร้อยเหมาะสม และครูมีความเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์ อาจเป็นเพราะโรงเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 มีบุคลากรจ านวนครูที่เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน สามารถดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนท่ีเกิดปัญหาได้อย่างทั่วถึง และครูมีความรู้ความสามารถตรงตามวิชา
ที่ได้รับมอบหมายในการสอน อีกทั้งโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ครูทุกคนในโรงเรียนได้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพครู ครูจึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนจึงมีความพึงพอใจซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัยลักษณ์ ชมพูวิเศษ (2556: 74-75) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด
การศึกษาโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี จังหวัดชลบุรี พบว่า ด้านบุคลากรและธุรการ ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่
มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อัญมณ ีแฝงบุญ (2556: 92-93) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน เกาะ
แก้วพิสดาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ด้าน
การบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
   2.4 ด้านการบริหารงานท่ัวไป พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศกึษาระยอง เขต 1 ในงานด้านการ
บริหารงานทั่วไปในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อสามล าดับแรกพบว่าโรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนตามวาระโอกาสต่างๆ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมามีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้ ปกครอง
ทราบอย่างสม่ าเสมอ  และโรงเรียนมีสนาม และที่ส าหรับจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม อาจเป็นเพราะโรงเรียน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1  สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ปกครองและชุมชน สร้างบรรยากาศที่ผู้ปกครองนักเรียนรู้สึกเป็นกันเอง ท าให้เกิด ความประทับใจและยินดี
ที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนกับโรงเรียนและมีความพึงพอใจ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผุสดี แสงหล่อ (2555: 
64-65) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ด้านการบริหารงานทั่วไปโดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่แสดงถึง
ความพึงพอใจ 1 ใน 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน มีการแจ้ง
ข่าวความเคล่ือนไหวต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบและสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ กลมเกล้ียง (2554: 63-64) 
ได้ศึกษาความพึงพอใจ ของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษา 
ประชาอุทิศ) จังหวัดจันทบุรี พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบูรพา
พิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ) จังหวัดจันทบุรี ในการบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก จึงสรุปได้ว่า 
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การบริหารงานท่ัวไปเป็นงานท่ีมีหลายกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบ และงานแต่ละด้านมีความส าคัญเท่ากันทั้งหมด เป็น
งานท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่สามารถก าหนดได้ว่าส่ิงไหนเป็นส่ิงที่ต้องท าก่อน   
  3. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมตี่อการจัดการศึกษาโรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ าแนกตามตัวแปรระดับ
การศึกษาในภาพรวมและรายด้านแทนระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน พบว่าผู้ปกครองนักเรียนที่ระดับ
การศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจในภาพรวม และรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชิด พล
เรือง (2553: 56-58) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหินเทิน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบุรี เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหินเทินตามการประกอบอาชีพโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
  4. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ าแนกตามตัวแปรรายได้ของ
ผู้ปกครองของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีรายได้แตกต่างกัน โดยรวมและด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความพร้อมพื้นฐานและปัจจัยในการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา อาทิ การ
สนับสนุนทุนการศึกษา ตลอดจนความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 ท าให้ผู้ปกครองพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกบัวิจยัของ จิตราภรณ์ เอี่ยมสกุล (2547) และยุทธนา ศรีพิจารณ์ (2547) ที่พบว่า
ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
  1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ปริมาณการให้การบ้านแก่นักเรียนในแต่ล่ะวันมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา ดังนั้นโรงเรียนควรจัดให้มีการบ้านแก่นักเรียนอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปให้สอดคล้องกับเนื้อหาใน
วิชาที่ท าการเรียนการสอน และให้ความเอาใจใส่ดูแลในเรื่องการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อให้
การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

  2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ การจัดท าบัญชีสรุปรายรับ รายจ่ายรายงานผู้ปกครองทราบเป็นระยะ 
ดังนั้น โรงเรียนควรมีการเตรียมพร้อมในเรื่องการให้บริการด้านข้อมูลเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล
เกี่ยวกับการสรุปรายรับ รายจ่าย ในส่วนท่ีทางโรงเรียนจะให้ข้อมูลได้ 
  3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ครูร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาของนักเรียน ดังนั้น ครูและผู้ปกครอง
ควรมีการประชุมวางแผนที่จะช่วยหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนตลอดจนหาแนวทางป้องกันที่จะเกิด
ขึ้นกับนักเรียนในสถานศึกษา 
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  4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ โรงเรียนปราศจากอบายมุข แหล่งมั่วสุม และยาเสพติดต่างๆ ดังนั้นทาง
โรงเรียนจะต้องจัดให้มีการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน มีการจัดเครือข่ายป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนกับทางคณะครูนักเรียน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระหว่าง
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กับ โรงเรียนประถมศึกษาว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร  
  2. ควรมีการศึกษาค้นควา้เชิงคุณภาพ เกี่ยวกับเรื่องความพึงพอใจของผู้ ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 
  3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ ต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติแห่งชาติ พุทธศักราช 2542. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พุทธศักราช 2545. กรุงเทพฯ: คุรุสภา. 
การด าเนินงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง  4. (2556). ผลการด าเนินงาน ฝ่ายวิชาการ 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4: การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2556. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4. ระยอง 

งานพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง  2556. สารสนเทศ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ประจ าปีการศึกษา 2556. ระยอง: โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดระยอง 4 

จันทิมา จันทสิทธิ์. (2555). ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบล

โขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี. ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา. ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

เชิด พลเรือง. (2553). ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหินเทิน 
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ปทุมธาน:ี มหาวิทยาลัยปทุมธานี. 

ชลิดา ชัยปฏิวัติ. (2556). ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิสัมพันธ์
พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี. ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา. 
ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

นงลักษณ์ กลมเกล้ียง. (2554). ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรียนวัด
บูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ) จังหวัดจันทบุรี. ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

2270



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

ผุสดี แสงหล่อ. (2555). ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียน สวนป่าอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

พัทธนันท์ อึ้งรัก. (2556). ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรียนปาก
คลองบางขนาก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1. ปริญญา
นิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

วรายุทธ แก้วประทุม. (2556). การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงาน ของ

โรงเรียนบ้านหินแร่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. ปริญญานิพนธ์
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
บูรพา. 

วลัยลักษณ์ ชมพูวิเศษ. (2556). ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติมูล 

ตรีภักดี จังหวัดชลบุรี. ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. 
ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: ส านักงานฯ. 
อัญมณี แฝงบุญ. (2556). การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรียนเกาะ

แก้วพิสดาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1. ปริญญานิพนธ์
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
บูรพา. 

Cronbach, J. Lee. (1990). Essential of psychological testing. 5th ed., New York: Haper and Row. 
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and 

Psychological Management. 30(3): 607-609. 
 
 
 

2271



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

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
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใน
ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านธาตุ  
(สหพัฒนานุสรณ์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จ านวนนักเรียน 22 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ จ านวน 5 
แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ จ านวน 8 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้  
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใช้วิธี Wilcoxon Signed-Ranks Test 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก  
 

ค าส าคัญ: 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  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 22 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักวา่ผู้เรียนทุกคนมคีวามสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาตแิละเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 ได้ก าหนดไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ 
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ 
อย่างสัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2547: 12-14) และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 3)  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  2551 ได้จัดให้คณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้ที่
สถานศึกษาต้องใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างรากฐานการคิดและเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและ
วิกฤตของชาติ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551: 45) โดยเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตลอดจนสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาระดับสูงขึ้น 
 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นเป้าหมายสูงสุดของการสอนคณิตศาสตร์โดยมุ่งที่กระบวนการในการ
แก้ปัญหาด้วยความสามารถทางการคิดแก้ปัญหาควรจะเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญในหลักสูตร (สมพร เกิดทอง. 2551: 
3) ได้กล่าวว่า โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เปรียบเสมือนเครื่องมือในการฝึกผู้เรียนให้มีทักษะที่จะสามารถคิดแก้ปัญหา
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์แล้วความสามารถที่เกิดขึ้นจะเป็นกระบวนการซึ่งสามารถถ่ายโยงไปสู่ความสามารถในการคิด
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แก้ปัญหาอื่นๆ ได้ ผู้สอนในระดับประถมศึกษา จ าเป็นต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากกว่าความจ าเกิด
ความสามารถตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์มากกว่ามุ่งเน้นเฉพาะค าตอบ โดยการฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับปัญหาในบทเรียนและปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนประสบในชีวิตประจ าวัน 
 การสอนการแก้โจทย์ปัญหา การวิเคราะห์ความหมายของโจทย์ปัญหา และความเข้าใจโจทย์ปัญหาเป็น
ทักษะที่ยาก ดังนั้นผู้สอนอาจต้องช่วยชี้แนะให้นักเรียนสามารถตัดสินเกี่ยวกับปัญหาได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ค้นพบรูปแบบหรือวิธีการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง (สมพร เกิดทอง. 2551: 3) ได้เสนอขั้นตอนในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์โดยทั่วไปไว้ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา โดยจะต้องท าความเข้าใจ
สัญลักษณ์ต่างๆ ในโจทย์ปัญหา ขั้นที่ 2 เป็นการวางแผนในการแก้ปัญหา แยกแยะปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อ
สะดวกต่อการล าดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3 เป็นการปฏิบัติตามแผน ซึ่งเป็นขั้นท่ีนักเรียนต้องลงมอืท าการคิด
ค านวณตามแผนการที่วางไว้ ในขั้นที่ 2 เพื่อจะได้ค าตอบของปัญหา ขั้นที่ 4 เป็นการตรวจสอบวิธีการและค าตอบ 
เพื่อความแน่ใจวา่ถกูต้องสมบูรณ์ ซึ่งนักเรียนจะต้องรวบรวมความรู้ของเขาและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
เข้าด้วยกันเพื่อท าความเข้าใจและปรับปรุงค าตอบให้ดีขึ้น 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) ที่ผ่านมา
โดยเฉพาะเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นั้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ คือ 
ปีการศึกษา 2557 ตั้งเป้าหมายในการวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ร้อยละ 75 นักเรียนท าได้ ร้อยละ 
67.58 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์). O-net. 2557: 24) ปีการศึกษา 2558 ตั้งเป้าหมาย
ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ร้อยละ 75 นักเรียนท าได้ร้อยละ 69.08 ซึ่งก็ต่ ากว่าเกณฑ์ (โรงเรียน
บ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์). O-net. 2558: 24) 
 จากแนวคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้วิจัยเห็นว่าแบบฝึกทักษะจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ จึงน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธาตุ 
(สหพัฒนานุสรณ์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) จากการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และเป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ชั้นสูงต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง ค าถามของวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นโจทย์ภาษา ซึ่งประกอบด้วย 
ข้อความที่เป็นภาษาและตัวเลข โดยใช้กลวิธีการทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร ในการแก้ปัญหา 
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 แบบฝึกทักษะ หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง ที่ใช้ฝึกทักษะให้กับผู้เรียนหลังจากเรียนจบเนื้อหา
ในช่วงหนึ่งๆ เพื่อฝึกฝนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความช านาญในเรื่องนั้นๆ อย่างกว้างขวางแบบฝึก
ทักษะจึงมีความส าคัญต่อผู้เรียนไม่น้อยในการที่ช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเร็วขึ้น 
ชัดเจน กว้างขวางขึ้น ท าให้การสอนของครูและการเรียนของนักเรียนประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพจึงนับว่า
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ครูสามารถน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่จุดหมายได้อีกด้วย 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ หมายถึง  วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้ก าหนดรายละเอียด เกี่ยวกับ
การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ และผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 2) การแก้โจทย์
ปัญหาการคูณ การหาร 3) การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึงความสามารถ ความส าเร็จและสมรรถภาพด้านต่างๆ
ของผู้เรียนที่ได้จากการเรียนรู้อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่ง
สามารถวัดได้จากการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้แบบฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนจะ
ส่งผลให้นักเรียนท าโจทย์ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 
 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  หมายถึง  ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) 
ซึ่งวัดได้จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจภายหลังการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แผนการจัดการเรียนรู ้คือ เครื่องมือ หรือแนวทางในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามที่ก าหนด
ไว้ในสาระการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มเพื่อให้การสอนเกิดประสิทธิภาพ 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 

       ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
ทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร ์
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ระหวา่งก่อนกับหลังจากการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใชแ้บบ
ฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร ์
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) อยู่ในระดับมาก 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะสูงขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านธาตุ 
(สหพัฒนานุสรณ์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จ านวนนักเรียน 22 คน 
  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จ านวนนักเรียน 22 
คน โดยใช้ประชากรทั้งหมดส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ จ านวน 5 แผน 
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ จ านวน 8 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม 
ศรีสะอาด. 2545: 102-103) 
   พึงพอใจมากที่สุด ระดับคะแนนเฉล่ีย  4.51-5.00 
   พึงพอใจมากระดับคะแนนเฉล่ีย  3.51-4.50 
   พึงพอใจปานกลางระดับคะแนนเฉล่ีย  2.51-3.50 
   พึงพอใจน้อยระดับคะแนนเฉล่ีย  1.51-2.50 
   พึงพอใจน้อยที่สุดระดับคะแนนเฉล่ีย  1.00-1.50 
 การด าเนินการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน 
สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 216) วิธีด าเนินการทดลอง แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
   1. ท าการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์)  
   2. ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   3. หลังส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) แล้วท าการทดสอบ
หลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
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   4. ตรวจผลการทดสอบและน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานต่อไป 
   5. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) น าข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
   6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ใช้เวลาในการสอน
ทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ตั้งแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน (สอนนอกเวลาเรียน) ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วยตนเอง ตามแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึก
ทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) โดยใช้ค่าเฉล่ีย (µ) และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน () แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อหาระดับความพึงพอใจ  เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 102-103) 
   พึงพอใจมากที่สุด ระดับคะแนนเฉล่ีย  4.51-5.00 
   พึงพอใจมากระดับคะแนนเฉล่ีย  3.51-4.50 
   พึงพอใจปานกลางระดับคะแนนเฉล่ีย  2.51-3.50 
   พึงพอใจน้อยระดับคะแนนเฉล่ีย  1.51-2.50 
   พึงพอใจน้อยที่สุดระดับคะแนนเฉล่ีย  1.00-1.50 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบฝึกทักษะ โดยใช้วิธี Wilcoxon Signed-Ranks Test  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  
  3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่า Nonparametric Test 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ดังนี ้
  1. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก
ที่สุดและมาก แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มีการเรียนรู้ที่ค่อยๆ พัฒนาทีละขั้นจากง่ายไปหายาก มีรูปแบบที่สวยงาม มี
ภาพประกอบแต่ละเล่ม กิจกรรมการเรียนรู้ เร้าให้อยากท า และนักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการท า
กิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงมาลา จาริชานนท์ (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้การอ่านเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ ด้วยแบบฝึกทักษะส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การอ่านเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ด้วยแบบฝึกทักษะ อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวรรณี พลสงคราม (2551: 79) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม
และเศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ผล
การศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและ
เศษส่วนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของชูชาติ  
อุนพานิช (2552) ท าการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มโรงเรียนบัวหลวง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท พบว่า นักเรียนที่เรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเต็มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 
ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สูงขึ้น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท า
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความก้าวหน้าทางการเรียน และผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัย 
ภัชราพร ปริโยทัย (2551) ได้พัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท่าลาด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ปีการศึกษา 2550 ผลการวิจัย
พบว่า ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์หลังการใช้ชุดฝึกสูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึก สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณี 
พลสงคราม (2551: 79) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและ
เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ผล
การศึกษาพบว่า คะแนนก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ แตกต่างกัน โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
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เรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพัฒนพงศ์ บรรณการ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยไทย 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้ เรื่อง การเป่าขลุ่ยไทยก่อน และหลัง
เรียนด้วยแบบฝึก เรื่องการเป่าขลุ่ยไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนหลังการใช้แบบฝึกนักเรียนมีคะแนนความสามารถในการเป่าขลุ่ยอยู่ในระดับสูงและนักเรียนมีความคิดเห็น
ต่อการใช้แบบฝึกอยู่ในระดับเห็นด้วยมากคือแบบฝึกช่วยส่งเสริมในด้านทักษะการเป่าขลุ่ยไทยและเข้าร่วมกลุ่มท า
กิจกรรมกับเพื่อนๆ ท าให้นักเรียนเป่าขลุ่ยไทยได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของปาริชาติ บัวเจริญ และคณะ 
(2553) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา Statistics I โดยการใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ 
ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา อุตสาหกรรมเซรามิก หลักสูตร (4 ปี) ชั้นปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
เรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะ มีคะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป  
  1. ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ครูควรกระตุ้นให้
นักเรียนอยากเรียนรู้และฝึกการใช้ทักษะในการหาค าตอบด้วยตนเองในทุกขั้นตอน 
  2. ในการน าแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไปใช้  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ต้องศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้  และสอนเนื้อหาสาระก่อนแล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ขณะที่นักเรียนท าแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ครู ต้องคอยดูแลให้
ค าแนะน าช่วยเหลือ โดยเฉพาะนักเรียนท่ีเรียนช้า เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เสร็จ 
และท าแบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เสร็จ ครูต้องตรวจผลงานแจ้งให้นักเรียนทราบ
และแก้ไขข้อบกพร่องทันทีที่พบ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ถูกต้อง และเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  
  1. ควรน าวิธีการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนชั้นอื่นๆ และในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เช่น 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา เป็นต้น 
  2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างที่เรียนจากแบบฝึกทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และวิธีการจัดการเรียนรู้อ่ืนๆ ในระดับชั้นอื่นๆ 
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NBUE094: ความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 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
ส าโรง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการ
ท างาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูของโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 จ านวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
t-test และ One–way ANOVA 
 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.97, S.D. = 
0.45) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้าน

บริหารงบประมาณ ( = 4.06, S.D. = 0.48) และด้านที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ด้านบริหารงานบุคคล ( = 3.92, 
S.D. = 0.49)  
  2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีเพศต่างกันและประสบการณ์ในการท างานต่างกัน  
มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 

ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมในการบริหาร, โรงเรียนวัดด่านส าโรง 
 
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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ 
เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ จ าเป็นที่
จะต้องมีการกระจายอ านาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 และเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (มาตรา 8) 
การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบัน
สังคมอื่น (มาตรา 9) และให้หน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษา โดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นขององค์กร กลุ่มบุคคลดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา 
 ในการจัดการศึกษานั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพประชากรของ
ประเทศ ก็คือสถานศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุในเกณฑ์ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตามนโยบายของรัฐ โดยเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติที่สามารถท า
ให้นโยบายของรัฐบาลเห็นผลการปฏิบัติที่เป็นจริงเกิดขึ้น และมีหน่วยงานระดับที่สูงกว่าสถานศึกษารับผิดชอบ
ร่วมกัน ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานหลายระดับรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการศึกษา แต่สถานศึกษาถือว่าเป็นหน่วยงาน
ส าคัญยิ่ง เพราะเป็นหน่วยปฏิบัติการ ผลของการจัดการศึกษาจะเกิดขึ้นท่ีสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคัญและมีส่วนรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการจัดการศึกษา ท่ีจะท าให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารจึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ ที่สามารถเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนและผลักดันให้การด าเนินงานในสถานศึกษาเกิดประสิทธิผล ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานใน
ระดับปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องอาศัยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ของผู้บริหารเข้าสนับสนุน 
เพื่อรวมใจของผู้ร่วมงานให้มีความเห็นตรงกันและสามารถท างานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาได้ 
 การบริหารโรงเรียนมีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้สังคมมีส่วน
ร่วม และตอบสนองความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 13 การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคมและตัวบ่งชี้
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ที ่14 การให้ความร่วมมือกับชุมชน/สังคมที่ส่งผลต่อสถานศึกษา และในการบริหารงานโดยให้ครูมีส่วนร่วมนั้น ท าให้
เกิดประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งจากแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมงานเกษียณอายุ
ราชการและการเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้และการท างานเป็นทีมของโรงเรียนวัดด่านส าโรงพบว่าครูมีความพึง
พอใจร้อยละ 70 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่าน
ส าโรง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อที่จะได้น าผลการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานในด้านต่างๆ ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และการ
เปล่ียนแปลงของสังคม รวมทั้งการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการท างาน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของปัญหา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
เกี่ยวกับความพึงพอใจ การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารโรงเรียน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ท าให้
ได้แนวคิดในการวิจัยความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน ดังนี้ 
   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติโดยรวมของครูโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการบริหาร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ที่ท าให้

สถานภาพของครู ได้แก่ 
1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
2. ประสบการณ์ในการท างาน 
    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. การบริหารงานท่ัวไป 
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ครูเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญก าลังใจ ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การท างาน  
 การบริหารโรงเรียน หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้ง
ระบบ อันที่จะพัฒนาสมาชิกของสังคมไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน หรือประชาชน ให้มีทักษะ ความรู้ค วามสามารถ 
ตลอดจนค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดีงามตามที่สังคมได้ก าหนดขอบข่ายงานไว้ 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 
  1. ด้านการบริหารวิชาการ หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
การวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อคุณภาพการศึกษา การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การประเมินมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการของสถานศึกษา การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การนิเทศการสอนเพื่อช่วยเหลือแนะแนวครู เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
การเรียนการสอน 
  2. ด้านการบริหารงบประมาณ หมายถึง การจัดท าและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ 
การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน และผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากร และการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา การจัดท าบัญชีการเงิน การบริหารบัญชี และการควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
  3. ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและ
การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย และการออกจากราชการ  
ส่งเสริมการพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ด าเนินการติดตาม ประเมินผล และจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสม
ต่อเนื่อง ก าหนดภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
  4. ด้านการบริหารงานทั่วไป หมายถึง การด าเนินงานธุรการ การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ การประสานงานและการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลสถานที่และสภาพแวดล้อม การจัดท าส ามะโนผู้เรียน การรับนักเรียน การส่งเสริม
ประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การส่งเสริม
งานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของ
บุคคลชุมชนองค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานอื่นๆ การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบของผู้บริหารไปยัง
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นการร่วมมือกันท างานให้บรรลุตามเป้าหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ส่งผลให้มีความรักองค์กร มีความสุขในการท างาน รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจ ในลักษณะของการศึกษาและเปรียบเทียบ โดยมุ่งศึกษาความพึงพอใจ
ของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ ครู ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 84 คน  
  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนวัดด่านส าโรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จ านวน 70 คน ได้จากการสุ่ม
ประชากรจากตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan) จากนั้นท าการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple random sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม 
  1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
จ าแนกงานบริหารสถานศึกษาออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริหารงานวิชาการ 2) ด้านบริหารงานงบประมาณ 3) 
ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารงานท่ัวไป 

  2. ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับความพึงพอใจ การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหาร
โรงเรียนใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริหารงานวิชาการ 2) ด้านบริหารงานงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล 
และ 4) ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
  3. สร้างข้อค าถามในแบบสอบถามแต่ละด้านให้มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะที่ก าหนดไว้
ได้ข้อค าถามดังนี้ 1) ด้านบริหารงานวิชาการ 2) ด้านบริหารงานงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) 
ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
  4. หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานบริหารสถานศึกษาจ านวน 5 
ท่าน เป็นผู้ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อความกับค านิยามศัพท์เฉพาะแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item- Objective Congruence: IOC) ถ้าได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ทั้งนี้
ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ความเที่ยวตรงตามเนื้อหา  (Content 
Validity) ผลปรากฏว่ามีข้อค าถามใช้ได้ จ านวน 40 ข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ 0.8-1 
  5. น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ได้รับการพิจารณาจากผู้เชีย่วชาญน าไปทดลองใช้ (Try-out) กับ
ครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยวิธี Item–Total Correlation โดย
ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ไว้ใช้เป็นค าถามจริง ได้ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ที่ 0.28-
0.82 
  6. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 
  7. น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่สมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
  1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของครูและบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศและ
ประสบการณ์ในการท างานโดยหาความถี่ และร้อยละ  
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  2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา โดยหาค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายข้อ รายด้าน และภาพรวม  
  3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยการทดสอบความแตกต่างด้วยค่าสถิติ t-test และ One-way 
ANOVA 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ระดับความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (  = 3.97, S.D.= 

0.45) โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ (  = 4.06, S.D.= 0.48) และค่าเฉล่ียต่ าสุด 

คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ( = 3.92, S.D.= 0.49) สรุปรายด้านดังนี้ 
  1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า ความพึงพอใจของคร ูโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 

( = 3.98, S.D.= 0.51) โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ส่งเสริมให้ครูประสานความร่วมมือแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

ประสบการณ์ซึ่งกันและกันภายในโรงเรียน (  = 4.11, S.D.= 0.71) และค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ครูมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล การเทียบโอนความรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

( = 3.79, S.D.= 0.72)  
  1.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่า ความพึงพอใจของครู โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ

มาก ( = 4.06, S.D.= 0.48) โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สถานศึกษามีการจัดท าแผนการตรวจสอบติดตาม
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยแจ้งให้

บุคลากรได้รับทราบผลการด าเนินงาน (  = 4.21, S.D.= 0.66) และค่าเฉล่ียต่ าสุด 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) โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สถานศึกษามีการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา (  = 4.07, S.D.= 0.55) และค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ มอบหมายงานให้ตรงกับ

ความรู้ความสามารถของครู โดยมีการสอบถามความคิดเห็นของครู ( = 3.79, S.D.= 0.68) 
  1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า ความพึงพอใจของครู โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 

( = 3.94, S.D.= 0.54) โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์

อย่างหลากหลายรูปแบบ (  = 4.01, S.D.= 0.63) และค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และ

อ านวยความสะดวกในการบริหารท่ัวไป โดยส ารวจปัญหาและความจ าเป็นของการท างาน ( = 3.84, S.D.= 0.77)  
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการท างาน 
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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อภิปรายผล 
 1. ความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

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) และพึงพอใจต่ าสุด ด้านการบริหารงานบุคคล ( = 3.92, S.D.= 0.49) อาจ
เป็นเพราะผู้บริหารมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านการบริหารการจัดการงบประมาณในด้านต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น
ส่วนของหน่วยงานราชการอื่นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่าง
เข้มแข็ง ทั้งนี้มีการสร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ในการท างานอย่างมีระบบ
ส่งเสริมสนับสนุน ให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อจะน ามาพัฒนาโรงเรียน
ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2553 (ฉบับที ่3) ก าหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (มาตรา 8) จัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัด
การศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
สถาบันสังคมอื่นและหน่วยงานทางการศึกษา โดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
องค์กร กลุ่มบุคคลดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา จึงท าให้บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรณันต์ สุขสมบูรณ ์(2553) ที่ท าการศึกษาความ
พึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงาน ของผู้บริหารโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 

 2. จากผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่านส าโรง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ พบว่า ครูท่ีมี
เพศและประสบการณ์ต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่ทั้งเพศชายและเพศหญิง และครูที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มี
ความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการท างาน ร่วมคิด ร่วม
แก้ปัญหาที่ไม่ต่างกัน ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านการบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบริหารงานให้มี
คุณภาพและเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ต้องเปล่ียนไปตามรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการศึกษาโดยมีการประชุมอบรม 
สัมมนา เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนทันต่อข่าวสารข้อมูล เป็นผลให้ผู้บริหารโรงเรียนปรับเปล่ียนบทบาทหน้าที่ให้ทันกับ
การเปล่ียนไปของเหตุการณ์และส่ิงแวดล้อม มีการส่ังงานตามค าส่ังหนังสือเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบและ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมมากขึ้น ท าให้การบริหารของผู้บริหารเป็นไปตามระบบและครูมีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับหมายเป็นอย่างดี ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อระบบการท างาน และการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่าน
ส าโรงที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของลัดดาวัลย์ ใจไว (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครู
ต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 จ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน และวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อลิษา มงคล (2556) ศึกษาและวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการจัด
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การศึกษาของโรงเรียนน้ ารินพิทยาคม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตาม เพศ  ประสบการณ์การสอน และ
วุฒิการศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  ครูมีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ผู้บริหารควรมีการวิเคราะห์สภาพความต้องการต่างๆ ติดตามประเมินผล เพื่อน ามาพัฒนางาน
บริหารบุคคล และมีการรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาเฉพาะดา้น ที่จะน าไปสู่ความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวดั
ด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลว่าการ
บริหารงานลักษณะใดมีปัญหามากน้อยแตกต่างกัน และสามารถก าหนดรูปแบบการบริหารงานของสถานศึกษาที่
เหมาะสมต่อไปสามารถน ามาปรับและพัฒนาระบบการท างาน บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2. ควรศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน ปัญหา และความต้องการในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1 เพื่อจะท าให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริหารและครูในการร่วมกันบริหารสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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NBUE095: ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขต
สะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
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.ค าเพชร  ภูริปริญญา 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารในโรงเรียน ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศและ
ประสบการณ์การสอนของครู 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูสายผู้สอนในโรงเรียน ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัด
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 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 ป ี
 1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัด
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขต
สะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้าน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงาน
เขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ ของ
ผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตสะพานสูง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน โดยครูที่เป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจมากกว่า
ครูที่เป็นเพศชาย และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีประสบการณ์การต่างกัน มีความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐาน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: 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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษาด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารท่ัวไป ไปยังสถานศึกษาจึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะจัดการงานเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ โดยที่งาน
วิชาการเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ มาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
 การบริหารงานวิชาการให้ประสบผลส าเร็จจะต้องมีการวางแผนงานวิชาการ โดยมีการด าเนินงานดังต่อไปน้ี 
1) การวางแผนการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ สร้างความตระหนักศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการ 
ก าหนดขอบข่ายภารกิจงาน การจัดท าแผนงานวิชาการน าแผนไปปฏิบัติ ประเมินผล วิเคราะห์ผลจากการประเมิน 
และพัฒนางานวิชาการ 2) การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ สร้างความตระหนักศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา
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ความต้องการ วางแผน และด าเนินการ จัดการเรียนการสอนจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ การจัดการส่ือ และนวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ การส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนา การพัฒนา 
การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ การจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการให้เอื้อต่อการเรียน ส่งเสริมการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ และช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส 3) การนิเทศการศึกษา ได้แก่ 
สร้างความตระหนักศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการ วางแผนจัดท าโครงการนิเทศภายใน ด าเนินการนิเทศ
ภายในตามโครงการ ประเมินผลโครงการส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร มีโรงเรียน
ในสังกัด จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน โรงเรียนสุเหร่าซีรอ 
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ซึ่งมีอ านาจหน้าที่และรับผิดชอบ
จัดการศึกษาในระบบให้เป็นไปตามสาระบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 รวมทั้งการจัดการศึกษาตามนโยบาย และการก ากับ
ดูแลของส านักการศึกษาในการบริหารจัดการระดับโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ได้ริเริ่มให้โรงเรียนมีความสามารถใน
การบริหารจัดการด้วยตนเอง มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาได้สอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียน
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จดังที่กล่าวนั้น ประกอบด้วยสถานท่ีมีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีวัสดุอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพ
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้และระบบการ
บริหารจัดการท่ีดีมีคุณภาพ 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุข
ของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบสนองความพึงพอใจ การปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน 
คือ ผลที่เป็นความพึงพอใจที่ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นที่มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและก าลังใจ  
ส่ิงเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน รวมทั้งการส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์การ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการบริหารงานในสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถที่จะน าปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความพึงพอใจและ
ปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจของครู
ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ในการ
บริหารงานวิชาการ จึงน ามาวิจัยในขอบข่ายงานวิชาการท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการบริหารการ
จัดการเรียนรู ้ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด 
การเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
ในโรงเรียน ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น อันจะเป็นการช่วย
สนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขต
สะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขต
สะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศและประสบการณ์การสอนของครู 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูสายผู้สอนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน ส านักงาน
เขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 150 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูสายผู้สอนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน ส านักงาน
เขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 108 คน ซึ่งได้มาจากการประมาณ
ค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ จ าแนกตาม 
   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
ส่ิงนั้นๆ ในทางด้านบวก และถ้าบุคคลมีความพึงพอใจต่อส่ิงใดแล้วก็จะมีผลด้านการตอบสนองตามด้วยการอุทิศ
แรงกาย แรงใจ และสติปัญญา เพื่อท่ีจะท าในส่ิงนั้นๆ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารด้านงานวิชาการของโรงเรียนรวมถึงกิจกรรมทุกอย่างใน
โรงเรียนที่เกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งศึกษาความพึงพอใจในขอบข่าย
งานวิชาการ 4 ด้าน ดังนี ้
  1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  2. ด้านการบริหารจัดการการเรียนรู้ 
  3. ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  4. ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
จ านวน 6 โรง ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) โรงเรียนวัดลาดบัวขาว โรงเรียนสามแยก
คลองหลอแหล โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว 
 ผู้บริหาร หมายถึง บุคลากรที่ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ท าการ
บริหารโรงเรียน ดูแลระบบการบริหารงานของโรงเรียนส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
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 คร ูหมายถึง ข้าราชการครูสายผู้สอนในโรงเรียน ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพ-
มหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในขอบข่าย 
4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ 3) ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 4) ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ครูที่มีเพศต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียน ส านักงาน
เขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 2. ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน ส านกังานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียน 
ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5. การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนในขอบขา่ยงาน 4 ด้าน ดงันี ้
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
2. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ 
3. ด้านการนิเทศการจดัการเรียนรู้ในสถานศกึษา 
4. ด้านการส่งเสริมให้มีการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจดัการเรียนรู้ 

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 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 150 คน จาก 6 โรงเรียน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัด
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2559 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของ Krejcie; & Morgan 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 108 คน แล้วด าเนินการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียน
เป็นชั้น ตามสัดส่วนของจ านวนประชากรแล้วจึงท าการสุ่มอย่างง่าย 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ศึกษาจากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีความพึงพอใจ และทฤษฎีการบริหารงาน
วิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดค านิยามศัพท์และสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
  2. น าผลการศึกษาจากข้อ 1 มาสร้างแบบสอบถาม ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการ ตาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยก าหนดขอบเขตและเนื้อหาให้ครอบคลุมค านิยามความพึงพอใจของครูต่อ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียน ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยก าหนดกรอบ
องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการบริหาร
จัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู ้
  3. น าร่างแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ด้านเนื้อหา และส านวนภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
  4. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (content validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (Index of item-objective 
congruence: IOC ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.6-1.00 
  5. น าร่างแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย 
  6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .912 
  7. จัดพิมพ์แบบสอบถามที่ผ่านการหาค่าความเชื่อมั่นแล้วเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ จากนั้นน าไป
เก็บข้อมูลจากครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่า
ร้อยละ 
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  2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงาน

เขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
  3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขต
สะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยใช้ t-test 
  4. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขต
สะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์การสอน ใช้การวิเคราะห์หาค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) หากมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะ
เปรียบเทียบค่าคะแนนเป็นรายคู่ ตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Post hoc Comparison) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนส านักงาน
เขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี ้
  1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียน ส านักงานเขตสะพานสูง 
สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียน ส านักงาน

เขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.22, S.D. = 0.45) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (X = 4.88, S.D. = 0.39) 
  2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารในโรงเรียน 
ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
วิชาการ ของผู้บริหารในโรงเรียน ส านักงานเขตสะพานสูง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน โดยครูที่เป็นเพศหญิง มีความ
พึงพอใจมากกว่าครูที่เป็นเพศชาย และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
  3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีประสบการณ์การต่างกัน มีความพึงพอใจของครูต่อ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐาน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงาน
เขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร พบประเด็นที่น่าสนใจผู้วิจัยน ามาอภิปรายผล ดังนี ้
  1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตสะพานสูง 
สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียน 
ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ ซึ่งสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ที่กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักร่วมคิดร่วมท า 
ช่วยเหลือเกื้อกูล ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ทั้งนี้ผู้บริหารให้
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ความส าคัญการบริหารงานวิชาการเป็นล าดับแรก เพราะการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลัก คุณภาพการสถานศึกษา
จะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี  หลงสวัสดิ์ 
(2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานขอโรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระราชูปถัมภ์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงาน
ขอโรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระราชูปถัมภ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้
   1.1 ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณา
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา นอกจากนั้น
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้งนี้อาจเพราะการจัดการศึกษาของโรงเรียนในส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอนโดยพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่
สามารถน าไปปฏิบัติจริง เช่น การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนรู้จัก การคิด
วิเคราะห์ ใช้วิธีการเรียนรู้หลากหลายให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จัดให้มีการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมในทุกวิชา น าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์ (2551: 116) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสารหลักสูตรว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมุ่งมั่นสร้างสร้างระบบคุณภาพให้เกิดขึ้นใน
สถานศึกษาก าหนดทิศทางและนโยบายที่ชัดเจน ปรับปรุงยกระดับมาตรฐาน และก าหนดขั้นตอนท างานเป็นทีม  
มีส่วนร่วมในการบริหารงานในสถานศึกษา รวมทั้งการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน พัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และระดมทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   1.2 ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้จัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลที่แท้จริงกับนักเรียน 
รองลงมาคือ ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และผู้บริหารได้จัดอบรมเพิ่ม
ความรู้ด้านวิชาการให้กับครูอยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะผู้บริหารโรงเรียนได้ท าแผนงานและโครงการงานวิชาการของส านัก
การศึกษาศูนย์วิชาการเขต และโรงเรียนเครือข่ายไว้ชัดเจน โดยมีแนวทางด าเนินการสอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษา 
ของกรุงเทพมหานคร และได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าส่ือการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ครูได้มีส่ือ
การเรียนการสอนได้อย่างพอเพียง จึงท าให้ครูมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน โดยมีส่ืออุปกรณ์ช่วยสอน 
รวมถึงการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป การสอนแบบให้นักเรียนร่วมกันท าส่ือ ร่วมกันคิด 
ปฏิบัติจริง การบริหารงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานการเรียนการสอน การจัดครูประจ าชั้น และครูประจ าวิชาให้
เหมาะสม มีการจัดท าเอกสารประกอบหลักสูตร เช่น แผนการสอน และเอกสารที่เกี่ยวข้องส าหรับครูให้เพียงพอ 
ทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย พีรณันต์  สุขสมบูรณ์ (2553: บทคัดย่อ) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนได้ปฏิบัติงานวิชาการ โดยสนับสนุนให้ครูมีการอบรมพัฒนาส่ือ
นวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนประกอบหลักสูตร และมีการประเมินผลงานทุกปีอยู่ในระดับมาก 
   1.3 ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ คือ ผู้บริหารน าการนิเทศมาใช้เพื่อส่งเสริมให้ครูได้
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พัฒนาตนเองทางได้วิชาการ รองลงมาคือ ผู้บริหารจัดท าปฏิทินและตารางการนิเทศภายในโรงเรียน และผู้บริหาร
ด าเนินการให้มีการนิเทศภายในโรงเรียน ทั้งนี้เพราะการนิเทศภายในผู้บริหารค านึงถึงความรู้สึกของครูทุกคนว่าตนได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน และรู้สึกภาคภูมิใจว่า การบริหารเป็นแบบประชาธิปไตยเป็นการร่วมมือในการแนะน า 
วิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นวิธีการส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนแต่ละคนได้ แสดงออกในการพัฒนาการสอน
ของตน นับเป็นการเสริมความสามารถพิเศษที่ซึ่งยังผลให้บุคลากรมีขวัญดีขึ้นซึ่งช่วยให้ครูได้พบปะ ปรึกษา แลกเปล่ียน
ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ นับเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้ท างานร่วมกัน และมีการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ และการอยู่อย่างกัลยาณมิตร สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลเทพ  ล าเหลือ 
(2552: 77) ได้กล่าวว่า ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ
การนิเทศของผู้นิเทศภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะผู้นิเทศภายในโรงเรียนได้ชี้แจงให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการนิเทศ ผู้นิเทศมีการวางแผนปฏิบัติการในการท่ีจะออกนิเทศภายในโรงเรียน
อย่างมีขั้นตอนและต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ผู้นิเทศภายในโรงเรียนมีความสามารถในการให้ค าแนะน าวิธีการจัดการเรียน
การสอนใหม่ๆ ให้กับคณะครูภายในโรงเรียน น ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และผู้นิเทศกับคณะครูได้ร่วมกัน
ก าหนดจุดมุ่งหมายและทิศทางของการท างาน โดยให้สอดคล้องกับภารกิจของงานในหน้าที่ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กฤษฎา กัลปดี (2552: 105) ได้กล่าวว่า ครูผู้นิเทศได้ปฏิบัติการนิเทศภายใน โดยการตรวจแผนการสอน 
สังเกตการณ์สอน ให้ค าปรึกษา รวมถึงการประชุมปรึกษาหารือ การสนทนาวิชาการ และการบริการเอกสารวิชาการ
กับครูผู้สอนอยู่ในระดับดี ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า ครูผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการนิเทศภายใน 
ท าให้สามารถน าความรู้ที่ไดโดยการตรวจแผนการสอน สังเกตการณ์สอน ให้ค าปรึกษา รวมถึงการประชุมปรึกษาหารือ 
การสนทนาวิชาการ และการบริการเอกสารวิชาการกับครูผู้สอนอยู่ในระดับดี ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า ครูผู้นิเทศมี
ความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการนิเทศภายใน ท าให้สามารถน าความรู้ที่ได้มาสู่การปฏิบัติงานจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา วางแผน ก าหนดทางเลือกการสร้างส่ือ และเครื่องมือ
ร่วมมือกันโดยก าหนดการนิเทศภายใน เป็นไปอย่างกัลยาณมิตรนิเทศ 
   1.4 ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีความ  
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
รองลงมาคือ ผู้บริหารได้ให้ความรู้ในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ และผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน
ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพราะการจัดท าข้อมูลวัดผลประเมินผล สถิติการเล่ือนชั้น ซ้ าชั้นของนักเรียน
เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐาน เป็นระเบียบปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่โรงเรียนจะจัดท าหลังการสอบไล่ปลายปีเพื่อรายงานส านักงานเขต และส านักการศึกษา ตามล าดับ 
และยังใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปด้วย ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารในโรงเรียน ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ทั้งนี้โรงเรียนให้ความส าคัญการบริหารงานวิชาการ
เป็นอันดับแรก เพราะการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลัก คุณภาพของโรงเรียนจะพิจารณาได้จากผลงานด้านงาน
วิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความสามารถของครูและความต้องการ
เลือกวิชาที่ครูถนัดตามความเหมาะสม การร่วมมือประสานความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียน การนิเทศอย่าง
สม่ าเสมอเป็นการแนะน าร่วมมือและให้เกียรติกับครูมีความพึงพอใจมากท างานอย่างมีความสุข  เต็มใจและพอใจ 
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เนื่องจากผู้บริหารงานวางแผน ก าหนดนโยบายชัดเจนกับครูมีเวลาพอเพียง ร่วมคิดร่วมท า ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นกันเอง
กับครูตามนโยบายของการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน ตามนโยบายของส านักงานการศกึษากรุงเทพมหานคร ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา  นุตราวงศ์ (2552: 57) กล่าวถึงผู้บริหารโรงเรียนว่าจะต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ
และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานและหลักสูตร ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สามารถ
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตัดสินใจในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับบริบทความต้องการของโรงเรียน นอกจากนั้นผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ระบบตรวจสอบและประกันคุณภาพเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและปรับปรุงการจัด
การศึกษาเพื่อให้บรรลุผลตามที่คาดหวังไว้ต่อไป 
  2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงาน
เขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ ของ
ผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตสะพานสูง โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุภาพ  
วาทีทอง (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีตอ่การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกดัส านักงาน
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน จ าแนกตามสถานภาพ มีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
  3. ผลจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียน 
ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และรายด้านท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้านการบริหาร
จัดการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านการบริหารงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถบริหารงานให้มีคุณภาพและเข้าใจบทบาทหน้าที่ ที่ต้องเปล่ียนไปตามรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการศึกษา
โดยมีการประชุมอบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนทันต่อข่าวสารข้อมูล เป็นผลให้ผู้บริหารโรงเรียนปรับเปล่ียน
บทบาทหน้าที่ให้ทันกับการเปล่ียนไปของเหตกุารณ์และส่ิงแวดล้อม มีการส่ังงานตามค าส่ังหนังสือเป็นขั้นตอนอยา่งมี
ระบบ ท าให้การบริหารของผู้บริหารเป็นไปตามระบบ และครูมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับหมายเป็นอย่างดี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเกียรติ  อินทร์ณรงค์ (2548: 84) ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูราชครูต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์
ท างานน้อยและประสบการณ์ท างานมาก มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา รายด้าน
แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดประชุมครู และให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา 
  2. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการก าหนดให้ครูเตรียมการสอนล่วงหน้า 
และจัดท าแผนการสอน จัดสภาพห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด 
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  3. ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีการประเมินผลการนิเทศภายในเพื่อให้
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนแก่ครู และจัดสัมมนา อบรม เกี่ยวกับการนิเทศ ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
การนิเทศภายใน น าผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ทบทวนการจัดระบบ และกระบวนการจัดระบบ
การนิเทศภายใน กระบวนการนิเทศวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
  4. ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  ผู้บริหารควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน น าผลการวิจัยมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์มากที่สุด 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษารูปแบบความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน 
  2. ควรศึกษาการท าวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
  3. ควรท าวิจัยโดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต 
หรือใช้หลายรูปแบบร่วมกัน 
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NBUE096: ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้าน
หนองม่วง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
PARENTS’ SATISFACTION ON GENERAL ADMINISTRATION OF BAN NONGMUANG 
SCHOOL, WANGCHAN DISTRICT RAYONG PROVINCE 
 
วิศัลยา  ประสงค์แก้ว * 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของ
โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2559 จ านวน 134 คน เครื่องมือในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อ าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ด้านงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม ด้านงานประชาสัมพันธ์ 
และด้านงานบริการสาธารณูปโภค ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน, การบริหารงานท่ัวไป 
 
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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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 การบริหาร
และจัดการศึกษาโดยกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธใ์นการจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และ
ความต้องการของท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเป็นการ
บริหารองค์การสถาบันการศึกษาที่มีความส าคัญที่จะพัฒนาการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นแนวทางส าคัญที่จะพัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่จ าเป็นที่จะให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนต้องปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาใหม่สามารถออกแบบระบบการจัดการศึกษา หรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตต่อไป (ภาณพงศ์   
ทองขอน. 2553: 1) 
 โรงเรียนบ้านหนองม่วงเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา เปิดท าการเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ด าเนินการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาโรงเรียนโดยได้พัฒนาองค์กร เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กบัผู้เรียน ซึ่งการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนท่ีดี โดยมุ่งเน้นถึงผู้รับบริการตาม
ระบบบริหารจัดการที่ดี หากโรงเรียนใดมีความสามารถในการเข้าใจความต้องการและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ปกครองได ้ก็จะท าให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจและมีความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนนั้น 
การบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองม่วงได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน และ
องค์กรต่างๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี จากการศึกษาพบว่าจ านวนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วงเพิ่มขึ้นทุกปี ท าให้การ
บริหารจัดการด้านการบริหารงานท่ัวไปมีปัญหาในด้านงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นความเพียงพอ
ของอาคารเรียนหรือห้องน้ า ห้องส้วม ความสะอาดภายในโรงอาหาร หรือห้องน้ า ห้องส้วม รวมทั้งสถานท่ีพักผ่อนหรือ
ความสะดวกสบายภายในโรงเรียน ด้านงานประชาสัมพันธ์ เช่น การแจ้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ปกครอง การ
ประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เช่น การจัดสวัสดิการการจัดกิจกรรมต่างๆ 
รวมถึงการให้ความร่วมมือเกี่ยวกับงานประเพณีที่ส าคัญต่างๆ ด้านงานบริการสาธารณูปโภค เช่น การจัดบริการโทรศัพท์
สาธารณะ การจัดบริการน้ าดื่ม หรือการจัดบริการเรื่องพาหนะในการเดินทางไป-กลับของนักเรียน ซึ่งทุกอย่างเป็นปัญหา
ที่เกิดขึ้น จึงท าให้การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามแผนและนโยบายของคณะครู
และผู้บริหารโรงเรียนไม่สามารถด าเนินงานได้ครอบคลุม ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินการให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาโดยมีแนวทางในการปฏิบัติ เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดตั้งคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง 
 ผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้มีส่วนที่ส าคัญต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน การท่ีโรงเรียนจะเป็นที่ยอมรับและ
เชื่อถือจากผู้ปกครองหรือชุมชนนั้นมีปัจจัยหลายประการ ได้แก่ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน แผนการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและการสอน ความพร้อมในการจัดการศึกษา ค่านิยมของคนในสังคม รวมทั้งงานประชาสัมพันธ์ งานสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน งานบริหารสาธารณูปโภค หรือแม้แต่งานอาคารสานที่และส่ิงแวดล้อม ซึ่งส่ิงประกอบเหล่านี้
โรงเรียนจึงเป็นสถานท่ีที่ผู้ปกครองตั้งความหวังให้เป็นสถานที่ให้ความรู้  ฝึกทักษะในการท างาน ฝึกนิสัยให้เป็นคนดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ในการด าเนินงานของโรงเรียนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
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นโยบายของโรงเรียน วิธีการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งความพึงพอใจของผู้ปกครองจะมีผลกระทบต่อการ
บริหารงานของโรงเรียน ถ้าชุมชนและผู้ปกครองพอใจมากก็จะได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยดี ในการช่วยเหลือ
โรงเรียนส่งผลให้การด าเนินงานจัดการเรียนการสอนได้ดี นักเรียนก็จะมีคุณภาพ ถ้าผู้ปกครองไม่พอใจ หรือพอใจน้อย 
ก็จะไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการช่วยเหลือโรงเรียน ท าให้การด าเนินงานจัดการเรียนการสอนไม่ประสบผลส าเร็จ 
ผู้ศึกษาในฐานะเป็นครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านหนองม่วง มีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ต่อการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในด้านการบริหารงานท่ัวไป เพื่อจะ
ได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาในการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนให้เกิดผลดีแก่นักเรียน 
สอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชนและการเปล่ียนแปลงทางสังคม รวมทั้งพัฒนาการด าเนินงานของ
โรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อ าเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความพึงพอใจต่อการบริหารงานทั่วไป หมายถึง ความรู้สึกดี ความรู้สึกชอบ และเป็นความประสงค์ที่
ได้รับการตอบสนอง ในการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ใน 4 ด้าน ซึ่ง
วัดได้จากคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจ คือ ด้านงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม ด้านงานประชาสัมพันธ์ 
ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และด้านงานบริการสาธารณูปโภค ดังนี ้
  1. ด้านงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม หมายถึง การดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน อาคารเรียน
และอาคารประกอบการต่างๆ ความสะอาดของห้องน้ า ห้องสว้ม ทั้งของครูและนักเรียน การจัดตกแต่งอาคารสถานที่
รอบๆ บริเวณโรงเรียน ความสะอาดภายในโรงอาหาร การจัดโต๊ะรับประทานอาหาร ความพอเพียงของอาคารสถานที่
และส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ความปลอดภัยของพาหนะที่จอดในโรงเรียน สภาพของ
อาคารเรียน มีความมั่นคงและปลอดภัยต่อนักเรียนและการจดัการเรียนการสอน ความพอเพียงของห้องเรียนและห้อง
บริการอื่นๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล ฯลฯ สถานท่ีพักผ่อนหรือความสะดวกสบายภายในบริเวณ
โรงเรียน 
  2. ด้านงานประชาสัมพันธ์ หมายถึง การแจ้งและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบ 
การประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนท าได้กระจายทั่วทุกพื้นที่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าของ
การเรียนการสอนให้ผู้ปกครองทราบ การยกย่องเชิดชูนักเรียนที่ท าความดีให้ได้รับทราบ ประสานงานและขอความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม
ของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ การแจ้งความเคลื่อนไหวของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ 
  3. ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การยกย่องเชิดชูผู้ปกครองที่ให้ความอุปการะ
และความร่วมมือกับโรงเรียน เช่น การมอบเกียรติบัตรให้ ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ส่งเสริมอาชีพของโรงเรียนให้กับชุมชน เช่น การให้ความรู้ด้านอาชีพรวมทั้งการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้บริการด้านอาคารสถานที่และความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมงานประเพณีส าคัญ
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ต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมของชุมชน เช่น จัดแข่งขันกีฬา การจัดประชุม การจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง เช่น การจัดหาทุนการศึกษา
ให้นักเรียน การน าข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ปกครองและชุมชนมาด าเนินการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน การเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น การจัดกิจกรรมที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างสม่ าเสมอ 
  4. ด้านงานบริการสาธารณูปโภค หมายถึง การจัดบริการด้านสาธารณูปโภคของโรงเรียนให้กับนักเรียน 
เช่น มีโทรศัพท์สาธารณะ มีการจัดบริการน้ าดื่มฯ การจัดบริการเรื่องพาหนะในการเดินทางไป-กลับโรงเรียน การด าเนินการ
พัฒนาระบบสาธารณะให้บริการแก่ผู้ปกครองและชมุชน การจัดบริการสุขภาพอนามัยของโรงเรียนให้กับนักเรียน เช่น 
การตรวจสุขภาพประจ าปี 
 ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง บิดา มารดา หรือบุคคลอื่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วงที่เป็น
ผู้รับผิดชอบในการอุปการะเลี้ยงดู อบรม ส่ังสอนให้ได้รับการศึกษามีวิชาความรู้ ความสามารถ 
 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนบ้านหนองม่วงตั้งอยู่ที่ บ้านหนองม่วง ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง 
อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่
ก าหนดในพระราชบัญญัติสถานศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ตามแผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดใน
การค้นคว้าวิจัย ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
บริหารงานท่ัวไปของโรงเรยีนบ้านหนองม่วง อ าเภอ 
วังจันทร์ จงัหวดัระยอง 
1. ด้านงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
2. ด้านงานประชาสัมพันธ ์
3. ด้านงานสัมพันธ์ระหวา่งโรงเรยีนกับชุมชน 
4. ด้านงานบริการสาธารณูปโภค 

สถานภาพส่วนบุคคล 
1. ระดับการศกึษา 
1.1 ประถมศกึษา/มัธยมศึกษาตอนต้น 
1.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

อนุปริญญา (ปวส.) 
1.3 ปริญญาตรี ปริญญาโท 

2. อาชีพ 
2.1 เกษตรกรรม 
2.2 รับจ้างและอ่ืนๆ 
2.3 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
   ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 200 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 134 คน ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการหาขนาดตัวอย่างของยามาเน่ 
(Yamane. 1967: 25; อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี. 2547: 86) ระดับความเชื่อมั่นท่ี 0.95 เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างแล้วจึง
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีจับฉลากแบบไม่ใส่คืน โดยการแจกแบบสอบถามให้กับ
ผู้ปกครองตั้งแต่ระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามที่ต้องการ 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดยการศึกษาต ารา เอกสาร 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสอบถามผู้ปกครองนักเรียนต่อความพึงพอใจการบริหารงานทั่วไป ในด้านงานอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดล้อม ด้านงานประชาสัมพันธ์ ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และด้านงานบริการ
สาธารณูปโภค แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
   ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบด้วย ระดับการศึกษาและอาชีพ 
   ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของ
โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในด้านงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม ด้านงานประชาสัมพันธ์ 
ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และด้านงานบริการสาธารณูปโภค แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Seale) 5 ระดับ ดังนี้ 
    5 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากที่สุด 
    4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
    3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
    2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
    1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่น้อยที่สุด 
  ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
   เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้ศึกษาได้ด าเนินการสร้าง 
ดังต่อไปนี ้
    1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป และความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองม่วงในแต่ละด้าน คือ ด้านงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม ด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และด้านงานบริการสาธารณูปโภค เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการเขียนข้อค าถาม 
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    2. น าข้อมูลจากการศึกษามาวเิคราะห์ และก าหนดกรอบ ค าถาม แนวคิด หรือประเด็นหลัก
ในการสร้างแบบสอบถาม หรือสร้างเครื่องมือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรที่ศึกษา 
    3. น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
และเสนอแนะเพิ่มเติม 
    4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ แล้วเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน รายละเอียดตามภาคผนวก เพื่อท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00 
    5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้เหมาะสมแล้วน าไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วง จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลที่ได้น าไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990: 202-204) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.83 
    6. ปรับปรุงแบบสอบถามให้เหมาะสมตามข้อแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
    7. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วจากการทดลองใช้ น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
อีกครั้ง ก่อนน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี ้
   1. ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาจากโรงเรียนบ้านหนองม่วง 
ถึงผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 134 ชุด 
   2. ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย  ได้รับ
แบบสอบถามคืนจากผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 134 ฉบับ จากแบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด 134 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
100 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน 
   1.1 ค่าร้อยละ 
   1.2 ค่าเฉล่ีย 
   1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
   2.1 ดัชนีความสอดคล้อง 
   2.2 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) 
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สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานท่ัวไปโรงเรียนบ้านหนองม่วง อ าเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของ
โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ งานด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ด้านงานอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดล้อม ด้านงานประชาสัมพันธ์ ด้านงานบริการสาธารณูปโภค เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อผลปรากฏ 
ดังนี ้
  1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อ าเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้านงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ระดับแรก คือ ความเพียงพอของอาคารสถานที่
และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาดภายในโรงอาหาร การจัดตกแต่งอาคารสถานที่รอบๆ บริเวณโรงเรียน และ
การจัดโต๊ะรับประทานอาหาร ตามล าดับ 
  2. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อ าเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้านงานประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การประสานงานและขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง
และชุมชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของนักเรียนให้
ผู้ปกครองทราบ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าของการเรียนการสอนให้ผู้ปกครองทราบ 
ตามล าดับ 
  3. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อ าเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน การยกย่องเชิดชูผู้ปกครองที่ให้ความอุปการะและความ
ร่วมมือกับโรงเรียน เช่น การมอบเกียรติบัตรให้ และการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
ทางโรงเรียนจัดขึ้น ตามล าดับ 
  4. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อ าเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้านงานบริการสาธารณูปโภค โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การจัดบริการด้านสาธารณูปโภคของ
โรงเรียนให้กับนักเรียน เช่น มีโทรศัพท์สาธารณะ มีการจัดบริการน้ าดื่ม ฯลฯ การด าเนินการพัฒนาระบบการให้บริการ
สาธารณะแก่ผู้ปกครองและชุมชน และการจัดสุขภาพอานามัยของโรงเรียนให้กับนักเรียน เช่น การตรวจสุขภาพ
ประจ าป ีตามล าดับ 
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อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อ าเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง มีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลการศึกษา ดังนี ้
  1. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง 
อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยรวมมีความพึงพอใจต่อการบริหารทั่วไปอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ในปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองม่วงได้มีการจัดการศึกษาที่ยึดหลักผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และ
ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ดังนั้น สถานศึกษาในฐานะเป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาจึงตระหนักถึงความส าคัญ
ของการพึงพอใจในการบริการ เพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษาด าเนินไปอย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ งานวิจัยของ วีระสิทธิ ์ วงศ์ผดุงธรรม (2551: 94-95) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่
มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนกุญแจริสเตียนวิทยา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ที่มีต่อการบริหารของโรงเรียนกุญแจริสเตียนวิทยา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงาน
ของโรงเรียนกุญแจริสเตียนวิทยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกดา้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชิด  พลเรือง (2553: 
56-57) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหินเทิน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ที่เป็นลักษณะเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะว่า
ความผูกพัน ความใกล้ชิด ความให้ความช่วยเหลือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ าอยู่เสมอ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก  พลอยประดับ (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
การบริหารการศึกษาของโรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จังหวัดชลบุรี พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  2. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง 
อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงาน
ทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม 
ด้านงานประชาสัมพันธ์ ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และด้านงาบริการสาธารณูปโภค อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ผู้ศึกษาจึงขอน ามาอภิปรายตามล าดับ ดังนี ้
   2.1 ด้านงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ต่อการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า
สภาพของอาคารเรียน มีความมั่นคงและปลอดภัยต่อนักเรียนและการจัดการเรียนการสอน มีการจัดตกแต่งอาคาร
สถานท่ีรอบๆ บริเวณโรงเรียน มีความปลอดภัยของพาหนะที่จอดในโรงเรียน มีความเพียงพอของห้องเรียนและห้อง
บริการอื่นๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล มีสถานที่พักผ่อนหรือความสะดวกสบายภายในบริเวณ
โรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชิด  พลเรือง (2553: 47) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหินเทิน ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
มีความพึงพอใจในสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ มีความมั่นคงและปลอดภัย ห้องเรียนและห้องบริการอื่นๆ 
เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล ห้องสมุด เป็นต้น มีความพอเพียงส าหรับนักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภาณุพงศ์  ทองขอม (2553: 69) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนบ้านหนอง
ผักแหวน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า การบริหารงานทั่วไปโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
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โดยมีความพึงพอใจในการจดัอาคารสถานท่ีที่พอเพียงส าหรับให้นักเรียนพักผ่อน และกิจกรรมการละเล่นของนักเรียน 
การจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชน 
   2.2 ด้านงานประชาสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
บริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่ามีการ
แจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวความคืบหน้าของการเรียนการสอนให้
ผู้ปกครองทราบ และมีการยกย่องเชิดชูนักเรียนท่ีท าความดีให้ได้รับทราบ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ ของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบอยู่เสมอ อีกทั้งมีการประสานงานและขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและ
ชุมชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  รุ่งทิพย์ ศีลธรรม (2553: 42)  
ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนาดี สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ด้านการบริหารงานท่ัวไป พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยโรงเรียน
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าของการเรียนการสอนให้ผู้ปกครองทราบ และมีการจัดกิจกรรมที่
ใหชุ้มชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณุพงศ์  ทองขอน (2553: 69) ได้ศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สังกัดกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 2 พบว่า การบริหารงานทั่วไปโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยโรงเรียนมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
ให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าอย่างสม่ าเสมอ 
   2.3 ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง อยู่ในระดับมาก อาจเป็น
เพราะว่า โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีการจัดสวัสดิการ 
เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง เช่น การจัดหาทุนศึกษาให้นักเรียน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ  
แก่นักเรียนและผู้ปกครอง มีการจัดกิจกรรมงานประเพณีที่ส าคัญต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมของชุมชน เช่น จัด
แข่งขันกีฬา การจัดประชุม อีกทั้งมีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
รวมถึงมีการยกย่องเชิดชูผู้ปกครองที่ให้ความอุปการะและความร่วมมือกับโรงเรี ยน เช่น การมอบเกียรติบัตรให้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชิด  พลเรือง (2553: 49) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านหินเทิน ด้านความสัมพันธ์ระหวา่งชุมชน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึง
พอใจในเรื่องการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง เช่น การจัดหารทุนการศึกษาให้นักเรียน รวมทั้ง
การให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่นักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ านวย  แกมนิล (2550: 70) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 1 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองสามสิบ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ รุ่งทิพย์  ศิลธรรม (2553: 42) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
นาดี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาปราจีนบุรี เขต 2 ด้านการบริหารงานท่ัวไป พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยโรงเรียนมีการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง เช่น จัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
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   2.4 ด้านงานบริการสาธารณูปโภค ผลการศึกษาพบว่า ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อ าเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนมีการจัดบริการสุขภาพอนามัยโรงเรียนให้กับนักเรียน 
เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี มีการด าเนินการพัฒนาระบบให้บริการสาธารณะแก่ผู้ปกครองและชุมชน จัดบริการ
สาธารณูปโภคของโรงเรียนให้กับนักเรียน เช่น มีโทรศัพท์สาธารณะ มีการจัดบริการน้ าดื่ม เป็นต้น รวมถึงการจัดบริการ
เรื่องพาหนะในการเดินทางไป-กลับของนักเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง 
อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
  1. ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ควรมีการดูแลเรื่องความสะอาดของห้องน้ า ห้องส้วม ทั้งของ
ครูและนักเรียน ความสะอาดภายในโรงอาหาร รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน อาคารเรียนและ
อาคารประกอบการต่างๆ 
  2. ด้านงานประชาสัมพันธ์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนโดยให้กระจายทั่วทุกพื้นที่ของ
โรงเรียน รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบ รวมถึงการประสานงาน
และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน 
  3. ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ควรมีการส่งเสริมอาชีพของโรงเรียนให้กับชุมชน เช่น 
การให้ความรู้ด้านอาชีพ รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีการจัดกิจกรรมที่ให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ และให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
  4. ด้านสาธารณูปโภค ควรมีการจัดบริการเรื่องพาหนะในการเดนิทางไป-กลับโรงเรียนให้กับนักเรียน 
จัดบริการด้านสาธารณูปโภคของโรงเรียนให้กับนักเรียน เช่น โทรศัพท์สาธารณะ และบริการน้ าดื่ม 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  จากศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้
   1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไป
ของโรงเรียนบ้านหนองม่วง เป็นรายชั้น 
   2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไป
ของ คร-ูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองม่วง 
   3. ควรมีการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาด้านการบริหารงาน โดย
ส ารวจความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนโดยการสัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถามเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบ  
การวางแผนของผู้บริหารโรงเรียน 
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NBUE097: ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารจัดการศกึษาตามจุดเนนท่ีกําหนดไวใน พรบ.
การศึกษาแหงชาต ิ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 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาที่กําหนดไวใน 
พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ใน 6 ดาน ไดแก ดานการปฏิรูปการเรียนรู ดาน
การกระจายอํานาจในสถานศึกษา ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ดานพัฒนาบุคลากร จําแนกตามเพศและประสบการณ กลุมตัวอยาง ไดแก 
ครูโรงเรียนเครือขาย 39(1) สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จํานวน 63 คน ใชสุมตัวอยางอยางงาย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามมีคาความเช่ือม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.96 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F test  
 ผลการวิจัย พบวา  
 1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.79, S.D. = 0.48) และอยูในระดับมากทั้ง 6 
ดาน เรียงตามลําดับคะแนนเฉล่ียมากไปหานอย 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) 
ผูบริหารสถานศึกษาควรศึกษาสภาพปญหา ความตองการของครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาในดานการ
บริหารงานดานอื่นๆ 3) ผูบริหารสถานศึกษาควรศึกษาและทําความเขาใจบริบทของสถานศึกษาอยางละเอียด 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 ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2545-2549) เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศในอนาคต 
โดยการยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ใหการพัฒนาอยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดีและความพอประมาณ
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อยางมีเหตุผล นําไปสูสังคมที่มีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถพึ่งตนเองมีภูมิคุมกันและรูเทา
ทันโลก ใหคนโดยสวนใหญมีการศึกษา รูจักเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต เปนคนดี มีคุณธรรม ซ่ือสัตยสุจริต อยูในสังคม
ภูมิปญญาและการเรียนรู สามารถรักษาภูมิปญญาทองงถ่ิน ควบคูไปกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ดํารงไว
ซ่ึงคุณธรรมและคุณคาของสังคมไทย ที่มีความสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน อันจะเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศ
อยางสมดุล มีคุณภาพและย่ังยืน 
 ในมาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553) การ
พัฒนาประเทศใหไปสูสังคมที่พึงประสงคโดยมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการกําหนดนโยบาย
การศึกษาของชาติใหสอดคลองกับวิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
คือ โดยที่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงมีระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษาของทั้งสองระดับรวมอยูในความรับผิดชอบของแตละเขตพื้นที่การศึกษา ทําใหการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความไมคลองตัวและเกิดปญหาการพัฒนาการศึกษา สมควรแยกเขตพื้นที่การศึกษา
ออกเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพ อันจะเปนการพัฒนาการศึกษาแกนักเรียนในชวงช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหสัมฤทธิผลและ
มีคุณภาพย่ิงขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553” 
(2553, 22 กรกฎาคม) ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 127 ตอนที ่45 ก หนา 1-3 
 ผูศึกษาในฐานะผูวิจัยเปนครูที่ทําหนาที่ในสถานศึกษาโรงเรียนเครือขาย สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก  
จึงมีความสนใจที่จะหาคําตอบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มีปญหา อุปสรรค อยางไรในการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
ผลที่ไดจากการศึกษาอาจเปนประโยชนตอการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนนที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษา
แหงชาติ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการสถานศึกษาและเกิดประโยชนสูงสุดที่จะนํากรณีศึกษามา
ปรับใชในองคกรตอไปและเกิดประโยชนกับองคกรและนักเรียนที่จะเปนกําลังอันสําคัญในอนาคตตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาที่กําหนดไวใน พรบ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหาร
จัดการศึกษาที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 จําแนกตามเพศและ
ประสบการณการทํางาน 
 การวิจัยคร้ังนี้มีขอบเขต ดังนี้ 
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครู โรงเรียนเครือขาย 39(1) สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2559 จํานวนกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 63 คน 
  2. ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจากความคิดเห็นของครู 
เฉพาะเนื้อหาที่เปนองคประกอบเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาอันเปนจุดเนนตามที่กําหนดไวใน พระราช-
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ซ่ึงมี 6 ดาน คือ 1) การปฏิรูปการเรียนรู 2) การ
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กระจายอํานาจในสถานศึกษา 3) การประกันคุณภาพการศึกษา 4) การพัฒนาบุคลากร 5) การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 6) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 ผลการวิจัยอาจใชเปนประโยชนในการวางนโยบายในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการศึกษาที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 ไมแตกตางกัน 
 2. ครูที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการศึกษาที่กําหนดไวใน พรบ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 ไมแตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 
 วิเคราะหสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามดวยสถิติแบบพรรณนา จําแนกตามเพศ ประสบการณการ
ทํางาน โดยใชคาความถ่ีและคารอยละเสนอในรูปแบบตาราง 
 ขอมูลจุดเนนที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มี 6 ดาน คือ โดยดําเนินการ ดังนี้ คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลระดับความ
คิดเห็นเปนคะแนนดวยเกณฑ ดังนี้ ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนนที่กําหนดไวใน 
พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานใช  

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

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

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 
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t-test ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตาง 2 กลุม ขึ้นไป ใช F test ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตาง 3 กลุม 
ขึ้นไป 
 การสรางเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเชิงสํารวจ เร่ืองความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนน
ที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใชวิธีการเก็บ
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนนที่
กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ของโรงเรียนเครือขาย 
39(1) สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครประกอบดวย 
   สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
   สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนนที่กําหนดไว
ใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 
   สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยศึกษาจากแนวความคิด ทฤษฏี และวิเคราะหปจจัยที่
เก่ียวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนนที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดสรางแบบสอบถาม และนําไปใชเก็บรวมรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง วิเคราะหและแปลผลวิเคราะหขอมูลทางสถิติ แบงออกเปน 4 ตอนดังนี ้
    1)  การศึกษาและวิเคราะห กําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
    2)  การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือการวิจัย 
    3)  การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
    4)  การตรวจสอบผลและการรายงานผล 
   การพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือโดยนําเสนอผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ เพื่อทําการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)ของเคร่ืองมือไดคา IOC ต้ังแต 0.6 – 1 
   การหาคาเฉล่ีย มีการกําหนดใหคาคะแนนสําหรับอัตราสวนประมาณคา (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
รวบรวมขอมูลสภาพปจจุบัน ปญหา และขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาตาม
จุดเนนที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงผูวิจัยใชหนังสือ
นําในการเก็บแบบสอบถาม  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมโดยวิธีการเก็บดวยตนเอง  ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
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   1. ผูวิจัยขอหนังสืออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ถึงผูบริหาร
สถานศึกษาและครู โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล 
   2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและเก็บรวบรวมขอมูลกลับดวยตนเอง โดยผูวิจัยสง
แบบสอบถามใหโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทดลองเคร่ืองมือ (try - out) จํานวน 30 ฉบับ จากกลุมทดลองที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง เพื่อวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α - Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.96 และไดตรวจสอบความถูกตองของภาษา
อีกคร้ังและไมพบสวนที่ตองปรับปรุงแกไข 
  ผูวิจัยสงแบบสอบถามดวยตนเองใหโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 63 ชุด โดยเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง ครูโรงเรียนเครือขาย 39(1) สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดติดตามขอมูล
ดวยตนเอง ทําใหไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณครบถวน ตอบขอกระทงคําถามทุกรายการกลับคืน 
 การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ีและรอยละ 
นําเสนอเปนตารางประกอบบรรยายผล 
  สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนนที่กําหนดไวใน 
พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ียเลขคณิต ( X ) และคาเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย โดยกําหนดเกณฑในการวิเคราะห 
  สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนนที่กําหนด
ไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 วิเคราะหเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนนที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  โดยการทดสอบคา t-test  เปรียบเทียบโดยการจําแนกตามเพศ F test โดยการ
จําแนกตามประสบการณการทํางาน 
 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
  เพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้เปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับระเบียบวิธี
วิจัย โดยมีการรูปแบบการในการวิจัย 
  การวิเคราะหเชิงปริมาณ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  โดยใชสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะหปจจัย ตัว
แปร และความสัมพันธระหวางตัวแปร ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีดังนี้ คารอยละ ใชอธิบาย
ลักษณะทางประชากรศาสตร (เพศ ประสบการณ) 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห 
  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลการวิจัยคร้ังนี้ ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการ
วิจัยทางสังคมศาสตร ดังนี้ 
   1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการหาคาความถ่ีและคารอยละ  
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   2. ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนนที่กําหนดไวใน 
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 วิเคราะหโดยการหาคาเฉล่ียและสวน
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 กลุม ขึ้นไป ดวยวิธีผลตางนัยสําคัญที่นอยที่สุด (Least Significant 
Difference: LSD) 
  การวิเคราะหระดับคะแนนดวยการหาคาเฉล่ีย (Mean) ใชหลักเกณฑ คือ  
   คาเฉล่ียระหวาง  4.50-5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด 
   คาเฉล่ียระหวาง  3.50-4.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นระดับมาก 
   คาเฉล่ียระหวาง  2.50-3.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นระดับปานกลาง 
   คาเฉล่ียระหวาง  1.50-2.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นระดับนอย 
   คาเฉล่ียระหวาง  1.00-1.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที ่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 
 ตอนที ่2 ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 6 ดาน อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.79, S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณา
รายดาน อยูในระดับมากที่สุด ทั้ง 6 ดาน เรียงตามลําดับคะแนนเฉล่ียมากไปหานอย 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)  
 เม่ือแยกรายดาน พบวา 
  ดานการปฏิรูปการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.74, S.D. = 0.56) ผูบริหารสงเสริม
ระบบและกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง ( X = 4.75, S.D. = 0.55) ผูบริหาร
สงเสริมระบบและกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ( X = 4.74, S.D. = 0.56) ผูบริหารสงเสริม
ระบบและกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมีมาตรฐานที่เหมาะสม ( X = 4.72, S.D. = 
0.56) 
  ดานการกระจายอํานาจในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับอยูในระดับมากที่สุด ( 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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  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( 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) ระดับสุดทาย ผูบริหารพัฒนาระบบและกระบวนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ ( X = 4.72, S.D. = 0.60) ตามลําดับ 
  ดานการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.74, S.D. = 0.55) ผูบริหาร
สงเสริมระบบและกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง ( X = 4.7, S.D. = 0.54) ผูบริหาร
สงเสริมระบบและกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ( X = 4.74, S.D. = 0.56) ระดับสุดทาย คือ 
ผูบริหารสงเสริมระบบและกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมีมาตรฐานที่เหมาะสม 
( 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 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 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 เพศชายและเพศหญิงโดยภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด มีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  การเปรียบเทียบ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด ดาน
ประสบการณ 1-3 ป 3-5 ป และมากกวา 5 ป มีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
อภิปรายผล 
 ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 
  สรุปการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศและประสบการณในการ
เปนขาราชการ โดยการแจกแจงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ผูตอบแบบสอบ 63 คน ผูตอบ
แบบสอบสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 71.7 และเพศหญิง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 
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 เม่ือแยกเปนรายได ไดดังนี้ 
  1. ดานการปฏิรูปการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 
ระดับแรก ผูบริหารใหความสําคัญตอผูเรียนมีความสําคัญที่สุด รองลงมาคือ ผูบริหารไดนําพระราชบัญญัติการศึกษา
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แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาใชในการปฏิรูป ลําดับสุดทาย ผูบริหารดําเนินกระบวนการจัดการศึกษาโดยสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ รัฐบาลควรประกาศใชกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตางๆ ในการจัดโครงสราง
การบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใหพรอมและทันตอการเปล่ียนแปลง ที่ครอบคลุมการดําเนินการดาน
การบริหารงานบุคคล การพัฒนาวิชาชีพ การกําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา สอดคลองกับ 
หริสา  ยงวรรณกร (2554: บทคัดยอ) การปฏิรูปการเรียนรูจะประสบความสําเร็จตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย 
ไมวาจะเปนผูบริหาร ครู นักเรียน ชุมชน และองคกรตางๆ รวมกันผลักดันและขับเคล่ือนระบบการศึกษาใหเปนไปตาม
เปาหมาย ซ่ึงปจจัยหลักที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย คือ ครูผูสอนที่จะตองเปล่ียนแปลงจากบทบาทเดิมเปนบทบาทใหม 
โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูสามารถวางแผนและจัดหลักสูตรจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ปฏิรูปส่ือเทคโนโลยี
ใหทันสมัย พัฒนาการวิจัยในช้ันเรียนตลอดจนปฏิรูปการวัดและประเมินผลไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับ 
นิพนธ  นอยจินดา (2548) กลาววา การปฏิรูปใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและทองถ่ิน โดยยึดมาตรฐาน
ของชาติเปนหลัก หลักสูตรตองมีกระบวนการพัฒนาอยางชัดเจน จัดโครงสรางใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยมี
ผูเช่ียวชาญรวมพัฒนา ดานการจัดการเรียนการสอนเนนพัฒนาทักษะทางดานการคิดวิเคราะหใหเกิดขึ้นกับผูเรียน 
และมีการวัดและประเมินผลเปนระยะ ส่ือเทคโนโลยี ตองมีการวางแผนดานการจัดสรรทรัพยากรการเรียนรู โดยการ
จัดทําคูมือการใชส่ือใหใชอยางคุมคา และมีการจัดบุคลากรเขาดูแลส่ือและมีการซอมบํารุงรักษาเพื่อชวยในการพัฒนา
ดานการเรียนการสอน และสงเสริมใหครูทาการวิจัยเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน 
  ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา ความคิดเห็นผูบริหารสถานศึกษาและครู 
สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก มีตอการบริหารจัดการศึกษาที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใชกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตางๆ ในการจัดโครงสรางการบริหารจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการใหพรอมและทันตอการเปล่ียนแปลง ที่ครอบคลุมการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล การ
พัฒนาวิชาชีพ การกําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การ
ปรับเปล่ียนระบบการสอบเขามหาวิทยาลัย 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 และทองถ่ิน ในการจัดการศึกษา 
กระจายอํานาจและสงเสริมความเขมแข็งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ปฏิรูปทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา 
  แนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา ภาครัฐและผูบริหารทางการศึกษาในระดับตางๆ ควรกําหนดทั้ง
วิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร และมาตรการดําเนินงาน ครอบคลุมทั้งการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ปฏิรูป
หลักสูตรและการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิรูปการศึกษานอก
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฏิรูปอุดมศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมของเอกชน ชุมชนพอแม ผูปกครอง 
องคกรสังคมตางๆ และทองถ่ิน ในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและสงเสริมความเขมแข็งของสํานักงานเขตพื้นที่
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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
และทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  แนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา ควรมีการพัฒนาระบบและกระบวนการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนที่ยอมรับศรัทธาและพึงพอใจของผูปกครอง 
ชุมชนและสังคม โดยดําเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลอง
กับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 
ลําดับแรก คือ ผูบริหารองคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และ
ตางประเทศมาใชการจัดการศึกษา ลําดับสุดทาย ผูบริหารมีการลงทุนเพื่อการศึกษาใหมีการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน แนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา ภาครัฐหรือ
หนวยงานที่เก่ียวของควรมีการลงทุนเพื่อการศึกษาใหมากกวาปจจุบัน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล 
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 การจัดส่ือการเรียนการสอนตางๆ ใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและมีประสบการณตามความมุงหมายของหลักสูตร สอดคลองกับจุดประสงค เนื้อหาวิชา และลักษณะ
ของผูเรียน ดังนั้น ผูสอนควรเลือกแนว การจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับบทเรียน ตรงตามเนื้อหา เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของหลักสูตร โดยเร่ิมจากการเปล่ียนแปลงบทบาทของตนเองจากผูช้ีแนะ ส่ัง หรือทาตนราวกับวาตนเองเปน
หัวหนามาสูการเปนผูนํากลุมในการทํากิจกรรม 
  ดานการพัฒนาบุคลากรแนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา  ควรมีการสงเสริมระบบและ
กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมีมาตรฐานที่เหมาะสมและตอเนื่อง นําส่ือเทคโนโลยี 
มีระบบบริหารจัดการดานบุคคลที่ทันสมัย และใชหลักธรรมภิบาล (Good Governance) มาปรับใช เพื่อการบริหาร
จัดการ สรางแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย โดยใช
นวัตกรรม (Innovation) ที่หลากหลาย ตองกําหนดแนวทางใหชัดวาทําอยางไรจึงจะเปล่ียนบทบาทและวิธีการสอนได 
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  ดานการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด ลําดับแรก คือ ผูบริหารองคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศมาใชการจัดการศึกษา ลําดับ
สุดทาย ผูบริหารมีการลงทุนเพื่อการศึกษาใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชนแนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา ควรมีการสงเสริมระบบและกระบวนการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานที่เหมาะสมและตอเนื่อง นําส่ือเทคโนโลยี มีระบบบริหารจัดการ
ดานบุคคลที่ทันสมัย และใชหลักธรรมภิบาล (Good Governance) มาปรับใช เพื่อการบริหารจัดการ สรางแรงจูงใจ 
ขวัญกําลังใจ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย โดยใชนวัตกรรม 
(Innovation) ที่หลากหลาย ตองกําหนดแนวทางใหชัดวาทําอยางไรจึงจะเปล่ียนบทบาทและวิธีการสอนได 
  แนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา ภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรมีการลงทุนเพื่อการศึกษา
ใหมากกวาปจจุบัน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศ สนับสนุนและจัดใหมีศูนยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรูที่
เหมาะสมในแตละพื้นที่ ตลอดจนสงเสริมการกระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อนําไปสู
เปาหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูที่มุงเนนคุณธรรมนําความรูอยางแทจริง พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการใหเกิดความเสมอภาคและความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษากลุมผูดอยโอกาส ทั้งผูยากไร ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะยากลําบาก ผูบกพรองทางรางกายและสติปญญา และชนตางวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการ
พัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชน 
  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด ลําดับแรก 
คือ ผูบริหารใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตอบุคลากรเพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะใน
การใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รองลงมาคือ ผูบริหารการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาแนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา ภาครัฐและผูบริหารตองใหความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตและใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพและใหผูเรียนมี
ความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
ทั้งระบบ online และระบบ offline สามารถแกปญหาการขาดแคลนครู ส่ือและแหลงเรียนรู สถาบันการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษามีระบบการชวยเหลือสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2542) 
การปฏิรูปส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา เปนการพัฒนาส่ือการเรียนรูใหทันสมัย รวมถึงการนาเทคโนโลยีมาประยุกตใช
ในการเรียนการสอน เชน วีดิทัศน สไลด ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted Instruction) ส่ือบนเครือขาย 
(Web-Based Learning) การศึกษาผานดาวเทียมทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ชวยแกปญหาทางการเรียน
การสอน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผูเรียนใหสูงขึ้น การปฏิรูปส่ือเทคโนโลยีจึงเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูป
การศึกษาที่รัฐใหความสําคัญและโดยกําหนดสาระหลักไวใน หมวด 9 แหง พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2542 
ในมาตรา 63-69 โดยมีสาระ ดังนี้ 1) รัฐตองจัดโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก ชองทางและส่ือ
โทรคมนาคมเพื่อการศึกษาในทุกๆ ประเภท 2) รัฐตองจัดใหมีโครงสรางและหนวยงานเฉพาะ เพื่อรับผิดชอบดาน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3) รัฐตองสงเสริมบุคลากรทางการศึกษาตลอดทั้งประชาชนใหมีขีดความสามารถในการ
ผลิต และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อกาวสูยุคสังคมแหงการเรียนรูและปจจัย
เก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สอดคลองกับ กรมวิชาการ (2544) จากที่กลาวมาจะเห็นวา ส่ือ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเปนส่ิงสําคัญในการจัดการเรียนการสอนซ่ึงผูสอนจะตองใชส่ือเทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ 
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ถายทอดความรูทักษะและเจตคติไปสูผูเรียน เพื่อชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
สามารถนาไปใชไดกับการผลิตและปรับปรุงส่ือเทคโนโลยีทั่วๆ ไป ดังนี้ 1) กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปของการปฏิรูปส่ือ
เทคโนโลยีการศึกษา โดยจัดต้ังทีมงานวางแผน ประกอบดวยผูแทนของผูเรียน ผูแทนคณาจารย ผูเช่ียวชาญดานส่ือ
เทคโนโลยีการศึกษา ผูบริหารสถาบัน ผูบริหารงานส่ิงแวดลอม/อาคารสถานที ่ผูจัดการที่รับผิดชอบดานส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาปนิก และวิศวกร ผูอานวยการกองแผนงาน ผูจัดการระบบ Internet (The Internet Webmaster) 
เจาหนาที่ฝายการเงินและงบประมาณ 2) ศึกษาและกําหนดคุณสมบัติของผูเรียนโดยพิจารณาวา ผูที่จะใชส่ือเทคโนโลยี
นั้นคือใคร มีความรูและประสบการณเดิมมาอยางไร เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดคุณสมบัติสวนอื่นๆ ของส่ือ
ใหเหมาะสมตอไป 3) กําหนดและวิเคราะหเนื้อหาสาระวาจะตองประกอบดวยเนื้อหาสาระอะไรบาง ทั้งนี้ควรจะตอง
พิจารณากําหนดเนื้อหาสาระใหสัมพันธกับจุดประสงคที่ต้ังไวและใหเหมาะสมกับผูเรียนดวย โดยการรวบรวมขอมูล
และวิเคราะหขอมูล (Collate and Analyze Relevant Data) คือ ทําการศึกษาที่อื่นๆ เขาทาอยางไร วิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของสถานศึกษาในดานการจัดการเทคโนโลยีของสถานศึกษา 4) กําหนดจุดประสงค
เชิงพฤติกรรม โดยการตีความและจําแนกแยกยอยจุดประสงคทั่วไปใหละเอียดลงไปถึงขั้นที่ทราบไดวาเม่ือผูเรียนเรียนรู
จากส่ือนั้นแลวสามารถทําอะไรไดบาง ซ่ึงจะเปนแนวทางสําคัญในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตอไป โดยการ
ตรวจสอบวิสัยทัศน ภารกิจ จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของการใชส่ือเทคโนโลยีของสถานศึกษา คือ วิเคราะหสภาพ
ในปจจุบันและกําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต 5) กําหนดรูปแบบและวิธีประเมินผล 6) กําหนดวิธีการ
และแนวทางการเสนอเนื้อหา เปนการวางแผนวา จะเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบใด เรียงลาดับหัวขอและเนื้อหาอยางไร 
มีตัวอยาง มีการนาเร่ือง สรุปเร่ืองหรือทบทวนเร่ืองอยางไร ควรมีแบบฝกหัดหรือกิจกรรมแทรกอยูดวยหรือไม ทั้งนี้ก็
เพื่อที่จะสงเสริมใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพนั่นเอง 7) กําหนดแหลงขอมูลที่สนับสนุน การจัดทํา
ส่ือการเรียนรูไมวาจะผลิตส่ือการเรียนรูชนิดใด อาจจะเปนส่ิงพิมพหรือส่ือเทคโนโลยี ผูผลิตจะตองกําหนดวาจะหา
ขอมูลสนับสนุนไดจากแหลงใด เชน แหลงคนควาเก่ียวกับเนื้อหา ภาพประกอบ แผนภูมิ เปนตน 8) ยกราง จัดทําส่ือ
การเรียนรูตามรูปแบบและวิธีการที่กําหนดไว 
  แนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา ภาครัฐและผูบริหารตองใหความสําคัญในการสงเสริมและ
สนับสนุนการผลิตและใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และ
ใหผูเรียนมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต ทั้งระบบ online และระบบ offline สามารถแกปญหาการขาดแคลนครู ส่ือและแหลงเรียนรู สถาบัน 
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีระบบการชวยเหลือสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 จําแนกตามเพศและประสบการณทํางาน 
  การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลดานเพศและประสบการณ โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากที่สุด ระหวางเพศชายและเพศหญิง พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 
  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. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนนที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ของครูโรเรียนเครือขาย 39(1) สังกัดสํานักงานเขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร ผูบริหารสถานศึกษาควรศึกษาและทําความเขาใจบริบทของสถานศึกษาอยางละเอียด
จึงจะสามารถบริหารสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน สถานศึกษาที่มีขนาดที่แตกตางกัน และจํานวนครู
ในสถานศึกษาที่แตกตางกัน 
  4. การบริหารการจัดการความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาที่กําหนดไวใน พรบ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ผูบริหารควรมีการกระจายอํานาจไปสูเขต
พื้นที่รับผิดชอบ ผูบริหารมีการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนที่ยอมรับศรัทธาและพึงพอใจของเรียน ผูบริหารสงเสริม
ระบบและกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง ผูบริหารองคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศ มาใชการจัดการศึกษาและผูบริหารใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตอบุคลากรเพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ฉะนั้น ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนควรจะตองรอบรูสถานการณตางๆ ในสถานศึกษาของตนจะไดมีการจัดการเตรียม
วางแผนไดอยางรอบคอบ รัดกุม เหมาะสม สงผลกระทบนอยที่สุด ทันเวลาและเกิดประโยชนสูงสุด มีคุณภาพสูงขึ้น 
ในการบริหารการศึกษาและจัดการศึกษา 
 ขอเสนอแนะสําหรบัการทาํวิจัยครั้งตอไป 
  ควรศึกษาสภาพปญหา ความตองการของครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาในดานการบริหารงานดาน
อื่นๆ ใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 
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NBUE098: ความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านส าโรงที่มีต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 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 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านส าโรงที่มีต่อภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านส าโรงที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการ
ท างาน วิธีการศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูโรงเรียนวัดด่านส าโรง จ านวน 70 คน โดยใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านส าโรงที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test และ F test โดยน าไปทดลองสอบถาม (Try-out) กับกลุ่มทดลองสอบ จ านวน 30 คน เพื่อหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นของภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลง ท้ัง 4 ด้าน เท่ากับ 0.98 
 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.10, S.D. = 
0.48) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงจากล าดับมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่าง

มีอุดมการณ์และด้านการสร้างแรงบัลดาลใจ (  = 4.14, S.D. = 0.52) ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

( = 4.13, S.D. = 0.53) และด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา ( = 4.00, S.D. = 0.52) 
  2. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีเพศต่างกัน 
โดยรวมมีความคิดเห็นไม่ต่างกัน 
  3. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีประสบการณ์
ท างานต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มี
ความคิดเห็นต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการกระตุ้นทางสติปัญญามีความคิดเห็นไม่
ต่างกัน 
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 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และ
เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ศึกษาพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม และความพึงพอใจของ
นักเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทยตามหลักของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนวัดกรอกยายชา จังหวัดระยอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่สมัครเข้ าเรียนในกิจกรรมสร้าง
เสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหมวดที่ 2 ของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จ านวน 35 คน ใช้รูปแบบการวิจัย
กึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยใช้กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย มีเครื่องมือ
ทดลอง ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย และส่ือการสอน เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม และ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependent) 
 
ค าส าคัญ: - 
 
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: - 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในการจัดการองค์กรโดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานั้น  ปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้ประสบ
ผลส าเร็จในการด าเนินงานภายในองค์กร คือ การมีผู้บริหารที่ดี มีความรู้ มีความสามารถ และมีทักษะในการ
บริหารงาน เพื่อที่จะขับเคล่ือนน าพาสถานศึกษาและองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมาย ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้และมี
ประสิทธิภาพทางการศึกษา ซึ่งสภาพสังคมไทยในปัจจุบันอยูท่่ามกลางความเปล่ียนแปลงของโลก มีการแข่งขันกันใน
ทุกด้านส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาของไทย โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาต้องวางแผนนโยบายเพื่อให้
สอดคลอ้งกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มีความมุ่งหมาย
และหลักการในการจัดการศึกษาในมาตรา 6 ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 7 ไว้ว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ 
ความเคารพกฏหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ ร่วมส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (ราชกิจจานุเบกษา. 
2542: 4) 
 ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นตัวแปรส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารยุคใหม่จะต้องมี
แนวคิดใหม่ๆ เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงทั้งการบริหารจัดการ การจัดการกระบวนการเรียนการสอน เป็นผู้ที่มีอิทธิพล
ต่อการเปล่ียนแปลงความคิด ความเชื่อ สามารถจูงใจให้บุคคลในองค์กรเกิดแรงบันดาลใจในการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเปล่ียนแปลงความคิด ความเชื่อของคนในองค์กรได้นั้น มาจาก
หลายปัจจัย โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านเจตคติและความคิดเห็นของกลุ่ม และประสบการณ์โดยตรงของบุคคล หาก
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงจะท าให้สามารถเปล่ียนแปลงความคิด ความเชื่อของคนใน
องค์กรนั้นเอง สถานศึกษาและองค์กรกจ็ะขับเคลื่อนน าพาไปสู่จุดมุ่งหมายตามเป้าประสงคท์ี่ตั้งไวแ้ละมีประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ควรมีลักษณะของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ตามแนวคิดทฤษฎี
ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ แบสและอโวลิโอ (Bass; & Avolio) ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส าคัญอยู่ 4 ด้าน คือ ด้านการ
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มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล (สุมาลี  ละม่อม. 2553: 40-42; อ้างอิงจาก Bass. 1999: 9-32; Bass; & Avolio. 1994: 2-6; 1993: 
114–122) 
 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียน  
วัดด่านส าโรง ก็เป็นสถานศึกษาหน่ึงที่จะต้องบริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และต้องก้าวทันความเปล่ียนแปลงของโลก โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้น าในการพัฒนาสถานศึกษา และในปัจจุบันผู้บริหารได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ ท าให้มี
ความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านส าโรงที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อสะท้อนการบริหารจัดการและ
น าไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานจนเกิดความเปล่ียนแปลงในองค์กร ซึ่งจะท าให้สถานศึกษาพร้อมต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านส าโรงที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านส าโรงที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนกตามเพศและ
ประสบการณ์ในการท างาน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
1. เพศ จ าแนกเป็น 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
2. ประสบการณ์ในการท างาน จ าแนกเป็น 
    2.1 ต่ ากวา่ 10 ป ี
    2.2 10-20 ปี 
    2.3 มากกว่า 20 ป ี

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านส าโรง 
ที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 4 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก ความเชื่อต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งในทางบวกหรือ
ทางลบก็ได้ โดยอาศัยพื้นฐานความรู้เดิม ประสบการณ์ อารมณ์และสภาพแวดล้อม อาจท าด้วยการพูดหรือการเขียน
ก็ได้ บุคคลอื่นอาจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ 
 ครูผู้สอน หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ในโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 โรงเรียนวัดด่านส าโรง หมายถึง โรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่  
2 งาน 87.70 ตารางวา เลขที่ 132 หมู่ 8 ซอยวัดด่านส าโรง ถนนสุขุมวิท 113 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270 เปิดท าการเรียนการสอนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา 
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรม คุณลักษณะของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง
ความคิด ความเชื่อ ซึ่งสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการท างานของคนในองค์กรที่มุ่งเปล่ียนแปลงองค์กรไป
ในทางที่ดีขึ้น ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส าคัญอยู่ 4 ด้าน ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
  1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Charisma) หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ในการท างานอยา่งชัดเจน ซึ่งต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง รู้จักวางตัว รักษาบุคลิกลักษณะ
ของตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก้าวทันต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรในสถานศึกษา จึงกระตุ้นให้ครูอุทิศตนในการท างาน เพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม โดยเฉพะการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าแสดงความคิดเห็น กล้า
ตัดสินใจ น ามาซึ่งการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองในทุกๆ 
ด้านอย่างต่อเนื่อง และสามารถน าปัญหาของสถานศึกษามาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา 
  2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) หมายถึง การท่ีผู้บริหารสถานศึกษาใช้วธิี
ต่างๆ เพื่อชักน าให้ผู้ตามเห็นคุณค่าของงาน โดยใช้หลักประชาธิปไตยในการท างาน เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดผลงานตามศักยภาพของแต่ละบุคคล สร้างเจตคติที่ดีต่อครู ในการส่งเสริม พัฒนาครู จัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยต้องเป็นผู้น าด้วยการกระท ามากกว่าการพูด ซึ่งต้องให้การยกย่อง ชื่นชม ยินดี
เมื่อครูในสถานศึกษาท างานส าเร็จ เพื่อให้เกิดเป้าหมายของการท างานท่ีประสบความส าเร็จร่วมกันในอนาคต 
  3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาที่พยายาม
กระตุ้นให้ครูปรับปรุงการท างาน แก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อน ามาพัฒนางานในสถานศึกษา ต้องคอยส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีครูมีความใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาทักษะของครูที่จะช่วยให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
การท างานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ผู้บริหาร
สถานศึกษายังต้องเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ได้ลองท าในส่ิงใหม่ และจะต้องคอยช่วย
แก้ปัญหาต่างๆ ท่ีอาจท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน 
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  4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) หมายถึง การที่ผู้ผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบถึงความสามารถในการท างาน ความต้องการด้านต่างๆ โดยต้องมีความเอาใจใส่ เป็นกันเอง มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างกัน ซึ่งจะท าให้สามารถท างานร่วมกัน คอยให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงาน จะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวครู 
จึงมอบอ านาจในการตัดสินใจ มอบหมายงานตามความสามารถ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล อีกทั้ง
ยังต้องส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถในการท างานตามศักยภาพและความถนัดของ
แต่ละบุคคล พร้อมทั้งยังต้องชื่นชมในความสามารถและผลงานของครู 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านส าโรงที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยมีวิธีด าเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี ้
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 84 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้จากการสุ่มประชากรจากตาราง
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan) จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) กลุ่มตัวอย่างที่ได้จ านวน 70 คน 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
   1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ต ารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา และได้น าแนวคิดของ แบสและอโวลิโอ มาปรับใช้กับงานวิจัย 
   2. ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงตามแนวคิดของ แบสและ 
อโวลิโอ โดยปรับให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ 4) ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
   3. สร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการปรับปรุงจาก
แบบสอบถาม สุมาลี  ละม่อม (2553: 103-108) และของ แอนนา  รัตนภักดี (2553: 141-149) เพื่อมาสร้างเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านส าโรงที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
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จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามส าหรับครู โดยแบบสอบถามส าหรับครูเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็นของครู
โรงเรียนวัดด่านส าโรงที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และประสบการณ์ในการท างาน 
    ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านส าโรงที่มีต่อภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ 4) ด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 วิธีการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  1. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปขอความอนุเคราะห์ ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามในแบบสอบถามกับค านิยามศัพท์เฉพาะ ที่ก าหนดไว้ในแต่ละด้านตาม
แนวคิด หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Item-Objective Congruency: IOC) ซึ่งจากผล
การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ข้อค าถาม (Item) ในแบบสอบถามได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 เป็นค่าที่สูงกว่า
เกณฑ์ 0.50 ที่แสดงว่าข้อค าถามนั้นๆ มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะที่ก าหนดไว้ 
  2. น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และขอค าแนะน าจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงแบบสอบถาม 
  3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว มาทดลองใช้ (Try-out) กับครูที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าผลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์หา
คุณภาพโดย 

   3.1 วิเคราะห์หาค่าความเชือ่มั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-
Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 
   3.2 วิเคราะห์หาอ านาจการจ าแนกรายข้อโดยวิธี ( Item-Total Correlation) โดยการหาค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation) ได้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ในช่วง 0.49-0.85 
  4. น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้ว ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ยื่นหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อท าหนังสือขอความร่วมมือกับ
โรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์
จากผู้บริหารสถานศึกษาในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้ครูโรงเรียนวัดด่านส าโรง จ านวน 70 ฉบับ ตาม
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยได้รับแบบสอบถามความคิดเห็นกลับคืนมา จ านวน 70 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ตอบข้อกระทงค าถามทุกรายการ สามารถน ามาวิเคราะห์ทางสถิติได้ ด าเนินการน าแบบสอบถามทั้งหมดไป
วิเคราะห์ข้อมูล 
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  2. วิเคราะห์ข้อมูล โดยบันทึกข้อมูลและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อประมวลผลข้อมูลทาง
สถิติส าหรับงานวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2. สถิติในการหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่

เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) ของ Cronbach 
  3. สถิติทดสอบสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ดว้ยค่า t-test แบบ independent และ F test แบบ One-Way 
ANOVA 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีภาวะ

ผู้น าการเปล่ียนแปลง โดยรวมอยู่ในระดับมากมาก (  = 4.10, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้านเรียงจากล าดับมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบัลดาลใจ 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการกระตุ้นทางสติปัญญาเป็นล าดับสุดท้าย สามารถสรุปผล 
รายด้านได้ ดังนี ้
  1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ พบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมและรายข้ออยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ ( = 4.14, S.D. = 0.52) โดยเรียงล าดับดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่
ยอมรับของครูในสถานศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษารู้จักวางตัว และรักษาบุคลิกลักษณะของตน
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีจนเกิดความเล่ือมใส ศรัทธา และข้อที่เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และกล้าคิดนอกกรอบ 
  1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
วัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ

มากทุกข้อ ( = 4.14, S.D. = 0.52) โดยเรียงล าดับดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาให้การยกย่อง ชื่นชม ยินดี เมื่อครูใน
สถานศึกษาท างานส าเร็จตามเป้าหมายมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูในสถานศึกษา 
ได้แสดงผลงานตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และข้อที่เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน 
  1.3 ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา พบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
วัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ

มากทุกข้อ ( = 4.00, S.D. = 0.52) โดยเรียงล าดับดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความใฝ่รู้ เพื่อพัฒนา
ตนเองมากขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาทักษะของครูอย่างต่อเนื่อง และข้อที่เห็น
ด้วยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
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  1.4 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมและรายข้ออยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ ( = 4.13, S.D. = 0.53) โดยเรียงล าดับดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเอาใจใส่และเป็นกันเอง
กับครูในสถานศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงความชื่นชมในความสามารถและผลงานของ
ครู และข้อที่เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาทราบถึงความต้องการด้านต่างๆ ของครูแต่ละบุคคล 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านส าโรงที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า 
ครูโรงเรียนวัดด่านส าโรงที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยรวมไม่ต่างกัน 
 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านส าโรงที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกัน พบว่า ครูโรงเรียนวัดด่านส าโรงที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ครูมีความคิดเห็นต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา ครูมีความคิดเห็น
ไม่ต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลง โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ท้ังนี้อาจเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีอุดมการณ์ในการท างานเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ต่อผู้ร่วมงาน รู้จักวางตัว เป็นแบบอย่างที่ดีจนเกิดความเล่ือมใส สามารถสร้างแรงบันดาลใจ โดยการยกย่องชื่นชม
ยินดีเมื่อครูในสถานศึกษาท างานส าเร็จตามเป้าหมายเปิดโอกาสให้ครูในสถานศึกษาได้แสดงผลงานตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ให้ความเอาใจใส่เป็นกันเองกบัผู้ร่วมงานอีกทั้งยังส่งเสริมให้ครูมคีวามใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาตนเอง กระตุ้น
ให้ครูในสถานศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศสวาท  
ศรีเสน (2551) ได้ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของโรงเรียนในจังหวัดยโสธร 
พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนหนึ่งอ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝันของโรงเรียนในจังหวัดยโสธรทั้งภาพรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ แบสและอโวลิโอ (Bass; & Avolio. 1994: 2-6) ที่ให้ความหมายของผู้น า
การเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) เป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดย
เปล่ียนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานแลผู้ตามไปสู่ระดับสูงขึ้นและมีศักยภาพสูงขึ้น ท าให้เกิดความตระหนักรู้
ภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและองค์กร จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองการไกลเกินความสนใจของพวกเขาไปสู่
ประโยชน์ของกลุ่ม องค์การ หรือสังคม ซึ่งอภิปรายในแต่ละด้าน ดังนี ้
  1.1 ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นที่น่าสนใจ คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของครู 

2333



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

เนื่องจากรู้จักวางตวั เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและรักษาบุคลิกลักษณะของตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีจน
เกิดความเล่ือมใส ศรัทธา ผู้บริหารสถานศึกษาท างานด้วยความรัก ภูมิใจต่อการท างานในสถานศึกษา มีความมุ่งมั่น 
อุทิศตนเองในการท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จนเกิดเป็นอุดมการณ์ในการท างานของตนเอง ซึ่งสามารถเป็น
แบบอย่างในการท างานแก่ครูใสถานศึกษา จึงท าให้ความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านส าโรงที่มีต่อภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ แอนนา  รัตนภักดี (2553: 115) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีระดับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ตามความคิดของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมากและส่วนน้อยอยู่ในระดับมากที่สุด 
  1.2 ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาประเด็นที่น่าสนใจ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้การยกย่อง ชื่นชม ยินดี เมื่อครูในสถานศึกษาท างาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย เปิดโอกาสให้ครูในสถานศึกษาได้แสดงผลงานตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ผู้บริหาร
สถานศึกษายังพูดถึงอนาคตอย่างผู้มองโลกในแง่ดี จนสามารถสร้างเจตคติที่ดีต่อครูในสถานศึกษา ซึ่งสามารถ
กระตุ้นให้ครูในสถานศึกษามคีวามมุง่มัน่ท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันได้ จึงท าให้ความคิดเห็นของครู
โรงเรียนวัดด่านส าโรงที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แอนนา  รัตนภักดี (2553: 115) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีระดับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ตามความคิดของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากและส่วนน้อยอยู่ในระดับมากที่สุด 
  1.3 ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูในสถานศึกษามีความใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะของครู
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังแจ้งความเปล่ียนแปลงทางการศึกษาและเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ครู
ทราบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้จัดการเรียนการสอน ท าวิจัยในชั้นเรียน ให้ทันต่อ
ความเปล่ียนแปลงของโลก ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น จึงท าให้ความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านส าโรงที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการกระตุ้นทาง
สติปัญญา อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี  ละม่อม (2553: 84) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีษะเกษ เขต 1 
ผลการวิจัยสรุปว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 4 ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
  1.4 ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวมและรายข้ออยู่ใน
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ระดับมาก อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเอาใจใส่และเป็นกันเองกับครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครูใน
สถานศึกษาเป็นรายบุคคล โดยเปิดโอกาสให้ครูในสถานศึกษาแสดงความสามารถในการท างานพร้อมทั้งแสดงความ
ชื่นชมในความสามารถและผลงานของครู ผู้บริหารสถานศึกษามีความเชื่อมั่นในตัวครูจึงมอบอ านาจความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจแก่ครูตามศักยภาพและความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงท าให้ความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านส าโรงที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี  ละม่อม (2553: 84) ได้ศึกษาภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศรีษะเกษ เขต 1 ผลการวิจัยสรุปว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านส าโรงที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยให้ความเอาใจใส่และเป็นกันเองกับ
ครูเป็นรายบุคคล โดยเปิดโอกาสให้ครูในสถานศึกษาแสดงความสามารถในการท างานพร้อมทั้งแสดงความชื่นชมใน
ความสามารถและผลงานของครูทั้งเพศชายและเพศหญิงอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ รุ้ง อนันต์ (2552: 13-
14; อ้างอิงจาก Oskamp. 1977: 119-133) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็น ด้านเจตคติและความคิดเห็นของ
กลุ่ม (Group Determinants of Attitude) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความคดิเห็นหรือเจตคติของแต่ละบุคคล 
เนื่องจากบุคคลจะต้องมีสังคมและอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ดังนั้น ความคิดเห็นและเจตคติต่างๆ จะได้รับการถ่ายทอด 
และมีแรงกดดันจากกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในโรงเรียน กลุ่มอ้างอิงต่างๆ ซึ่งท าให้เกิดความคล้อยตามเป็นไปตาม
กลุ่มได้ จึงท าให้ความคิดเห็นของครูที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ระพีพร  แก้วกระจ่าง (2555) ได้ศึกษาภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการ
วิเคราะห์จ าแนกตามเพศของครูผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นนทบุรี เขต 2 พบว่า เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ไม่ต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านส าโรงที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกัน พบว่า โดยรวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
แต่เมื่อพิจารณารายด้าน คือ ความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านส าโรง ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ครูมีความคิดเห็นต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถ การเข้ารับการพัฒนาตนเองตามที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดก าหนด และประสบการณ์ในการท างานที่ต่างกัน ท าให้การบริหารงานต่างๆ ในสถานศึกษาต่างกันตาม
ประสบการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรพันธ์  ไชยยิ่งกฤษศิริ (2553) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น า
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ของผู้บริหารสถานศึกษา ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยรวมและรายด้าน พร้อมทั้งยัง และยัง
สอดคล้องกับ รุ้ง  อนันต์ (2552: 13-14; อ้างอิงจาก Oskamp. 1977: 119-133) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อความ
คิดเห็น อาจเกิดจากประสบการณ์โดยตรงของบุคคลที่ได้รับความรู้สึก ความคิดต่างๆ จนเกิดเป็นเจตคติหรือความ
คิดเห็นจากประสบการณ์ที่ตนเองได้รับ จึงท าให้ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่สะท้อนออกมา
ทางความคิดเห็นของครูตามประสบการณ์ในการท างานในด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลจึงต่างกัน ส่วนด้านการกระตุ้นทางสติปัญญาไม่ต่างกัน อาจ
เนื่องมาจากถึงแม้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีการบริหารจัดการที่ไม่เหมือนกัน แต่การกระตุ้น ส่งเสริมและ
พัฒนาครูในสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางคล้ายกัน เนื่องจาก
ได้รับนโยบายในการพัฒนาครูในแนวทางเดียวกัน จึงท าให้ความคิดเห็นของครูโรงเรียนที่มีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญาไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี  ละม่อม (2553: 88) ได้ศึกษาภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศรีษะเกษ เขต 1 ผลการวิจัยสรุปว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดของครูผู้สอน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมและรายด้านไม่
ต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ พบว่า ครูโรงเรียนวัดด่านส าโรงมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก แต่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงให้ผู้ร่วมงานเห็นถึง
การท างานท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจะต้องกล้าคิดนอกกรอบในการท างาน เพื่อผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น 
  2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า ครูโรงเรียนวัดด่านส าโรงมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ในเรื่องผู้บริหารสถานศึกษาให้การยกย่อง ชื่นชม ยินดี เมื่อครู
ท างานส าเร็จตามเป้าหมาย แต่จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา คือ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทั้งภายในห้องเรียน 
และภายนอกห้องเรียนท่ียังต้องปรับปรุงและพัฒนาในความคิดเห็นของครู ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุน 
ส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม
สุขอนามัยที่ดีและยังช่วยสร้างความปลอดภัยแก่ผู้เรียน ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ครูมีแรงบันดาลใจในการท างานมากขึ้น 
  3. ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา พบว่า ครูโรงเรียนวัดด่านส าโรงมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพัฒนา 
และปรับปรุงให้ครูสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีให้มากขึ้น เช่น ส่งเสริมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
เพือ่น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบว่า ครูโรงเรียนวัดด่านส าโรงมีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษาและท าความเข้าใจถึง
ความต้องการด้านต่างๆ ของครูแต่ละบุคคล เพื่อจะได้ตอบสนองตามความต้องการของครูอย่างเท่าเทียมกันท าให้
เกิดความพึงพอใจในการท างานร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนางานด้วยความเต็มใจและมีประสิทธิภาพ 
 

2336



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการบริหารสถานศึกษา 
  2. ควรมีการพัฒนารูปแบบความเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
  3. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 
เอกสารอ้างอิง 
จักรพันธ์  ไชยยิ่งกฤษศิริ. (2553). ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู. 

อุบลราชธานี: วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต. อุบลราชธานี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี. 

พิศสวาท  ศรีเสน. (2551). ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ของโรงเรียนใน
จังหวัดยโสธร. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต. อุบลราชธานี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี. 

ระพีพร  แก้วกระจ่าง. (2555). ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต. 

ราชกิจจานุเบกษา. (2542, 14 สิงหาคม). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. เล่ม 116 ตอนที่ 74 ก. 
หน้า 4. 

รุ้ง  อนันต์. (2552). ความคิดเห็นของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง.  วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุ รกิจมหาบัณฑิต .  กรุ ง เทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

สุมาลี  ละม่อม. (2553). ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีษะเกษ เขต 1.  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต. 
อุบลราชธานี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

แอนนา  รัตนภักดี. (2553). ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต. อุบลราชธานี: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

Bass, B. M.; & Avolio, B. J. (1994). Improving Organization Effectiveness through Transformational 

Leadership. Thousand Oaks: SAGE. 
 

2337



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

NBUE099: ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน
สวนป่าเขาชะอางค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
OPINIONS OF TEACHERS ON THE ACADEMIC LEADERSHIP OF SUAN PA KHAO CHA 
ANG SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER CHONBURI PROVINCIAL ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATION 
 
เจนจิรา  จันทะสิงห ์1   ดร.สิริกาญจน์  ธนวุฒิพรพินิต 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  และ 2) เปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์สอนในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
ทดสอบค่า t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ ดังนี้ ด้านการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนความก้าวหน้า

ทางวิชาการของคร ู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) 

และล าดับสุดท้าย คือ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก (X = 4.32, S.D. = 0.69) 
 2. ครูท่ีมีระดับการศึกษาและประสบการณ์การสอนในโรงเรียนแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็นของครู, ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
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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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แนะนโยบายด้าน
การศึกษาและให้หลักในการจัดการศึกษาควรเป็นไปเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ และให้คนในวัยเรียน
ทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา สามารถพัฒนาคนได้ต่อเนื่องตลอดชีวิตซึ่งเป็นการศึกษาที่สร้างคุณภาพ
ชีวิตและสังคมที่ดี ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรงจึงควรให้ความส าคัญและเติมเต็มศักยภาพ
ของคร ูดังนั้น ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าและบริหารบุคคลในสถานศึกษาให้กระท าหรือจัด
กิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผลส าเร็จ คือ ภาวะผู้น าทางวิชาการ (จุฑามาศ  อินนามเพ็ง. 
2552: 28) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการ ย่อมด าเนินการให้สถานศึกษามุ่งไปสู่คุณภาพและได้มาตรฐาน
เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (ส านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2553: 15) การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เสริมสร้างบรรยากาศใน
โรงเรียนในทางบวก มีการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวาง ใช้ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 11 โรงเรียน สภาพการบริหารวิชาการยังจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลไม่อิง
มาตรฐาน ท าให้ผลการประเมินระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษาต่ า รวมถึงผลการประเมินระดับชาติต่ าลงด้วย 
นอกจากนั้นครูไม่ปรับเปล่ียนวิธีการในการจัดการเรียนรู้ ยังขาดการใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย (กองการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี. 2555: 7) จากปัญหาที่พบดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าความสามารถทางวิชาการจ าเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไข และประเด็นน้ีเป็นผลโดยตรงจากการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้แก่
นักเรียน อันประกอบด้วยขอบข่ายและภารกิจ ได้แก่ การวางแผนพัฒนาการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการ
เรียนรู้และการจัดตารางสอน การวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การนิเทศการศึกษา การพัฒนา
บุคลากรและการให้ขวัญก าลังใจ และการจัดท าระบบประเมินผลและระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ้งจะส่งผลให้
เกิดความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการว่าจะประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด เพราะการบริหารงานด้านวิชาการ
เป็นหัวใจของการบริหารโรงเรียน และส่งผลเกิดความส าเร็จในท่ีสุด (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์. 2553: 1) 
 งานวิชาการเป็นหัวใจของสถานศึกษาทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก การท่ีจะดูว่า
โรงเรียนมีมาตรฐาน กม็ักเอาผลงานทางวิชาการเป็นส าคัญ งานวิชาการจะสัมฤทธิผลเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับบทบาทของ
ผู้บริหารว่าจะเอาจริงเอาจังกับการบริหารงาน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการเตรียมการเพื่อให้บุคลากรใน
สถานศึกษาเกิดความพร้อมอยา่งทั่วถงึก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและปฏิบัติงานอย่างจริงจังเพื่อให้การ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาได้บรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารงานวิชาการจึงนับเป็นงานหลักในการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายกระจายอ านาจในการจัดการบริหาร 
จัดการให้เขตพื้นที่การศึกษา ท าให้การจัดการศึกษาแต่ละเครือข่ายได้รับนโยบายและแผนการบริหารจากเขตพื้นที่
การศึกษา มาจัดด าเนินการบริหารงานวชิาการได้อยา่งอิสระ ท าให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ
ท าให้เครือข่ายการศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการทางวิชาการ ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้โรงเรียนมีการ
จัดการบริหารงานวิชาการท่ีมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 
 ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของงานวิชาการซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอัน  
พึงประสงค์ตามหลักสูตร คือ ดี เก่ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงสนใจที่ จะศึกษาและท าการวิจัย
ในเรื่องความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัด
องค์การบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสวนป่า
เขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
สวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การสอน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการและสถานการณ์ที่บุคคลได้รับการยอมรับให้เป็นผู้น า มีความสามารถใน
การจูงใจคนให้ท างานร่วมกันอย่างเต็มใจ เพื่อให้ผลงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น ผู้น าจึงต้องมีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการบังคับบัญชาบุคคลในองค์กร 
 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้รูปแบบของ
อิทธิพลระหว่างผู้น าและสมาชิกหรือใช้อิทธิพลของต าแหน่งกระตุ้นครูให้ปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
ตามที่ได้ก าหนดไว้ และขอบข่ายการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาตามการกระจายอ านาจของส านักงานคณะกรรมการ
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 บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนและรองผู้อ านวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี 
 ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของครูในโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน วัดได้โดยแบบสอบถามของผู้วิจัย 
 ครู หมายถึง ข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
 

ความคิดเห็นของครูเกีย่วกับภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศกึษา 
1. การพัฒนาและปรับปรุงงานวชิาการ 
2. การจัดการทรัพยากรบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. การบริหารจดัการสถานศกึษาให้มีบรรยากาศทาง
วิชาการ 

4. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสอนของคร ู
5. การติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการสอนของคร ู
6. การสร้างแรงจงูใจและสนับสนุนความกา้วหน้าทาง
วิชาการของคร ู

สถานภาพครู จ าแนกเป็น 
1. ระดับการศกึษาของคร ู

1.1 ปริญญาตร ี
1.2 สูงกว่าปริญญาตร ี

2. ประสบการณ์การสอนของคร ู
2.1 ประสบการณ์ 5-15 ปี 
2.2 ประสบการณ์มากกวา่ 15 ปี ขึ้นไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครูโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี ท่ีท าการสอนในโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ านวน 60 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้าราชการครูโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ านวน 60 คน ได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
  โดยมีวิธีด าเนินการ ดังนี ้
   1. ข้าราชการครูโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ านวน 60 คน 
   2. ข้าราชการครูโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่จ าแนก
ตามระดับทางการศึกษา ดังนี้ 
    2.1 ปริญญาตรี 
    2.2 สูงกว่าปริญญาตรี 
   3. ข้าราชการครูโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่จ าแนก
ตามประสบการณ์การสอน ดังนี ้
    3.1 ประสบการณ์ 5-15 ปี 
    3.2 ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
  1. รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2. ก าหนดประเด็นค าถามของแบบสอบถามแต่ละตอน 
  3. จัดท าแบบสอบถามฉบับร่าง 
  4. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง
ทั้งด้านโครงสร้างเนื้อหาและภาษาที่ใช้ขอค าแนะน าแล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
  5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหาและความ
เหมาะสมของค าถาม 
  6. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามกับลักษณะพฤติกรรม
เป้าหมาย (IOC; Index of ltem Objective Congruence) เลือกข้อที่มีดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.08-1.00 แล้วน า
แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับน าแบบสอบถามไปทดลอง แบบสอบถามกับ
ตัวอย่าง จ านวน 40 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นแจกแบบสอบถามจริงไปยังกลุ่มตัวอย่าง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 
   1. น าหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามในการท าวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  
เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อขออนุญาต เข้าท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
   2. แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้าราชการครูโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทีท่ าการสอนในโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ จ านวน 60 คน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 สถานะภาพท่ัวไปของข้าราชการครูท่ีตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของข้าราชการครูโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

จ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ด้านการสอน 
 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ระดับการศกึษา   
1.1 ปริญญาตร ี 31 51.67 
1.2 สูงกว่าปริญญาตร ี 29 48.33 

รวม 60 100 
2. ประสบการณ์ด้านการสอน   
2.1 ประสบการณ์ 5-15 ปี 39 65.00 
2.2 ประสบการณ์มากกวา่ 15 ปี ขึ้นไป 21 35.00 

รวม 60 100 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ครูผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 60 คน มีการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 51.67  
มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 35.00 
 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
 
ตาราง 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวม 
 

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา X  S.D. แปลผล ล าดับ 
1. ด้านการพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาการ 4.32 .69 มาก 6 
2. ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 4.37 .72 มาก 3 
3. ด้านการบริหารจัดการสถานศกึษาให้มีบรรยากาศทางวิชาการ 4.43 .59 มาก 2 
4. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการสอนของครู 4.35 .65 มาก 5 
5. ด้านการติดตามผลการปฏิบัตงิานการสอนของคร ู 4.36 .64 มาก 4 
6. ด้านการสร้างแรงจงูใจและสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการของครู 4.51 .54 มากที่สุด 1 

ภาพรวม 4.39 .56 มาก - 
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 จากตาราง 2 พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.56) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมากมากที่สุด เรียงล าดับ ดังนี้ 

ด้านการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการของคร ูอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51, S.D. = 0.54) 

รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีบรรยากาศทางวชิาการ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.59) 

ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.72) ด้านการติดตามผล

การปฏิบตัิงานการสอนของครู อยู่ในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.64) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสอน

ของครู อยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.65) และล าดับสุดท้าย คือ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาการ 

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.32, S.D. = 0.69) 
 
 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน

สวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามประสบการณ์การสอนในโรงเรียน 
 

ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
5-15 ปี มากกวา่ 15 ปี 

t-test p-value 
X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านการพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาการ 4.28 .24 4.39 .23 -1.71 .09 
2. ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 4.38 .27 4.36 .23 .27 .80 

3. ด้านการบริหารจัดการสถานศกึษาให้มีบรรยากาศ
ทางวชิาการ 4.40 .24 4.48 .20 -1.50 .14 

4. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการสอน 
ของคร ู 4.36 .24 4.32 .27 .50 .60 

5. ด้านการติดตามผลการปฏิบัตงิานการสอนของครู 4.37 .28 4.05 .22 .54 .62 
6. ด้านการสร้างแรงจงูใจและสนับสนุน
ความกา้วหน้าทางวิชาการของครู 4.51 .21 4.50 .19 .15 .88 

ภาพรวม 4.38 .09 4.40 .08 -.72 .48 

 
 จากตาราง 3 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ในภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน (t = -.72, p = .48) 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ครูผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 60 คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 51.67 และมีประสบการณ์
การสอนในโรงเรียนมากกว่า 15 ปี ร้อยละ 35.00 
 2. ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการ
ของคร ูอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีบรรยากาศทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก 
ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงานการสอนของ
ครูและ อยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสอนของครู อยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก 
 3. ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
และครูท่ีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามประสบการณ์การสอนในโรงเรียน  
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยมีประเด็นท่ีจะน ามาอภิปราย ดังนี ้
  1. ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านการพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาการ 
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนมากมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารส่งเสริมให้มีการวางแผนพัฒนางานวิชาการ 
และก าหนดวิธีการด าเนินงานให้ตรงตามเป้าหมายของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด  จัดประชุมเพื่อชี้แจงให้ครู
ทราบถึงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาระดับมาก ดังแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2551) สอดคล้องกับ ภัทราวดี อุ่นวงษ์ (2550) ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนระดบัประถมศกึษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมผู้เกี่ยวข้องมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ขณะที ่มธุรสณ ี กวางทอง (2551) ศึกษาเรื่อง การด าเนินงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า ในการด าเนินงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย  
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดเห็นว่าผู้บริหารได้วางแผนเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรประชุมคณะครูเพื่อ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร ก าหนดตารางสอนที่สอดคล้องกับเวลาเรียน ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สนับสนุนให้ครูสร้างแผนการสอนสนับสนุนให้ครูสอนซ่อมเสริม วางแผนการนิเทศ 
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แนะน าให้ครูเห็นความส าคัญของการนิเทศ วางแผนการประเมินผลการเรียนการสอน  และน าผลที่ได้จากการ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  2. ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครู
ส่วนมากมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารส่งเสริมให้มีการก าหนดแนวทางในการจัดครูสอนตรงตามสาขาวิชาที่ได้บรรจุ
แต่งตั้ง และมอบหมายงานตรงกับความรู้ความสามารถของครูอย่างเหมาะสม จัดให้การปฐมนิเทศครูใหม่พร้อมแต่งตั้ง
ครูที่มีความรู้ความสามารถในกลุ่มสาระวิชาเป็นที่ปรึกษาทุกครั้ง และมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพของคร ูและจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาครูในสถานศึกษาระดับมาก ดังแนวคิดของ รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ 
(2553: 30) ให้ความหมายการบริหารงานวิชาการว่า เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมการด าเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับ
การปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลให้ดีขึ้น เพื่อเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ผลการวิจัยสอดคล้องกับ อานันตยา  คาชมพ ู(2551) ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารสถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเห็นว่าผู้บริหารสถาบันการ
พลศึกษาได้ด าเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนของนักศึกษา ได้อ านวยความสะดวกและบริการงานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ได้ประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของทางสถาบัน ได้จัดบริการงานห้องสมุดและระบบ
อินเทอร์เน็ต และได้จัดอาจารย์สอนประจ ารายวิชาโดยค านึงถึงคุณภาพด้านวิชาการของอาจารย์เป็นหลัก 
  3. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีบรรยากาศทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ครูส่วนมากมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและความพร้อมของโรงเรียน สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานและทุกกลุ่มสาระมีการจัดประชุมเพื่อวางแผนและ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนภายในกลุ่ม สนับสนุนให้มีการจัดและใช้สถานท่ีเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลงานบทความ เอกสาร หรือ
หนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนระดับมาก ดังแนวคิดในบทบัญญัติเกี่ยวกับแนวการจัดการศึกษากล่าวว่า 
การท่ีผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้มีบทบาทส าคัญในโรงเรียนจะบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 ได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการ ผลการวิจัยสอดคล้องกับ สมชาย  ไชยจินดา (2547) ได้ศึกษา
การด าเนินงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการด าเนินงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่ ในด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารได้ส่งเสริมให้ครู
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นมาก ให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดหาส่ือการเรียนการสอน มีการส่งเสริมให้ครูใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนการสอน มีการส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและ
ได้ติดตามให้ครูได้ด าเนินการตามแผนการสอน มีการส่งเสริมให้ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการจัดครูเข้าสอนแทนครูท่ีไม่ได้มาปฏิบัติการสอน มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาจัดท าส่ือการเรียนการสอน 
  4. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสอนของครู  อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครู
ส่วนมากมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการวางแนวทางที่ก าหนดให้ครูทุกคนจัดท าโครงการสอนแผนการสอนเป็นรายวิชา 
พร้อมทั้งมีการบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง สนับสนุนครูให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นกระบวนการและมี
ความหลากหลายโดยเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งท าการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
และสนับสนุนครูให้น าวิทยากรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสอน และน านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น
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ระดับมาก ดังแนวคิด นภาดา  ผูกสุวรรณ (2553: 30) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา
โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีการพัฒนาการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ให้ได้ผลดี บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ให้นักเรียนมีความประพฤติดี มีลักษณะนิสัยที่ดี สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ผลการวิจัยสอดคล้องกับ ธนภัทร  จองหมุ่ง (2549) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติการสอนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดสรรวัสดุ ส่ือและ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
  5. ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการสอนของครู  อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครู
ส่วนมากมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารส่งเสริมให้มีการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาเพื่อร่วมในการวางแผนการนิเทศ 
และก ากับติดตามการจัดการสอนของครู มีการก ากับและติดตามให้ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลนักเรียนอย่าง
หลากหลายตามหลักวิธีของการวัดและประเมินผล และดูแลและติดตามครูที่ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักเรียนที่มี
ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ในรายวิชานั้น โดยใช้วิธีการสอบแก้ตัวหรือสอนเสริมให้กับนักเรียนระดับมาก ดังแนวคิด  
Davis; & Thomas (1989) ได้ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนไว้ประการหนึ่ง คือ 
การท่ีผู้บริหารโรงเรียนมีการวางแผนพัฒนางานวิชาการมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านวิชาการของครูให้ตรง
ตามเป้าหมายของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น เปิดโอกาสให้ครู-อาจารย์มีส่วนร่วม
ในการวางแผนงานวิชาการ มีการจัดประชุมครูเพื่อแจ้งให้ทราบความคาดหวังที่ตั้งไว้ในโครงการทางด้านวิชาการของ
โรงเรียนและหาทางปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาผู้บริหารโรงเรียนกระจายอ านาจให้ครูเพื่อร่วมกันวางโครงการด้านวิชาการ 
หาวิถีทางให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนด้านวิชาการ โครงการปรับปรุงด้านวิชาการต่างๆ ของโรงเรียน ตลอดจนร่วมมือ
กับครูสร้างกฎระเบียบของโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการซึ่งเป็นการยึดถือหน้าที่ในการปรับปรุง
งานวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ผลการวิจัยสอดคล้องกับ 
  6. ด้านการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการของครู อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะครูส่วนมากมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารให้การยกย่อง ชมเชย และประกาศเกียรติคุณ ครูทุกคนท่ีมีผลงาน
ทางวิชาการดีเด่นอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้ครูทางานร่วมกันเป็นทีม ยอมรับฟังคิดเห็นของครูโดยมุ่งเน้นคุณภาพทาง
วิชาการของสถานศกึษา และเปิดโอกาสให้ครูคัดเลือกผู้แทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการร่วมพิจารณาความดีความชอบ
ของครูในสถานศึกษา พร้อมทั้งน าผลจากการปฏิบัติงานทางด้านการสอน (วิชาการ) ของครูมาเป็นองค์ประกอบหลัก
ในการพิจารณาความดีความชอบระดับมาก ดังแนวคิด พนัส  หันนาคินทร์ (2551) กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ที่ควบคุม ดูแล และบังคับบัญชาการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษา และสามารถน าผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือกันท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น และ Davis; & Thomas 
(1989) ยังได้ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนไว้ประการหนึ่ง คือ ผู้บริหารควรชักจูง
ผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงด้านวิชาการของโรงเรียน เช่น ขอเวลาผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือด้านส านักงาน
และชั้นเรียน ใช้อ านาจของผู้ปกครองในการจัดงานฉลองของโรงเรียนและใช้เงินของผู้ปกครองเพื่อขยายโครงการของ
โรงเรียนซึ่งเป็นความกระตือรือร้นในการใช้กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงงานด้านวิชาการ รวมทั้ง สุทธิพร  วรรณสิทธิ์ (2551) 
ศึกษาเรื่อง การสนับสนุนงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาล าพูน เขต 2 มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการสนับสนุนงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาล าพูน เขต 2 ผลการศึกษา
สรุปได้ ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเกือบทั้งหมด ได้ก าหนดโครงสร้างเนื้อหา
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ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรสถานศึกษา แต่งตั้งบุคลากรในการจัดท าหลักสูตร วางแผนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร สนับสนุนครูผู้สอนในการจัดท าแผนการสอน ส่งเสริมให้ครู
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติการสอนใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง และ
สนับสนุนให้บุคลากรท างานเป็นทีม 
  7. ครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนต้องท างานประสานสัมพันธ์กันในด้านงานวิชาการ  คือ ครูที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีและครูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ต่างมีหน้าที่ปฏิบัติงานดา้นวชิาการของโรงเรียน ประกอบกับ
ในยุคปฏิรูปการศึกษา ได้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการด าเนินงานวิชาการทั้งในโรงเรียนและเทศบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ใกล้เคียงกัน จึงท าให้มีการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่ใกล้เคียง ส่งผลให้ความคิดเห็นของ
บุคคลสองกลุ่มนี้มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสัมฤทธิ์  เตชปุญโญ (2553) ได้ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพระดับการศึกษาแล้วไม่แตกต่างกัน อีกทั้งสถานศึกษาทุกแห่งต่างก็ปฏิบัติตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายใต้ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ท าให้สถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานทุกแห่งต้องด าเนินการตามแนวทางเดียวกันครูผู้สอนที่ระดับการศึกษาต่างกัน จึงมีบทบาทในการบริหาร
วิชาการร่วมกันในลักษณะเดียวกัน จึงมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัย วัชราภรณ์  วิจารณ์ (2550: 84-94) 
อาทิตย์  แก้วมณี (2551: 50-55) และชัยวัฒน์  แก้วหล่อ (2551: 140-142) ได้สรุปว่าครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการบริหารวิชาการไม่แตกต่างกัน 
  8. ครูที่ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค ์สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญที่สุดของโรงเรียนครูทุกคนต้องให้ความเอาใจใส่
ต่อการปฏิบัติงานวิชาการโดยเฉพาะ และมีการเปิดโอกาสให้ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนในโรงเรียนต่างกันเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่เป็นเป้าหมายและนโยบายที่ชัดเจน ท าให้การรับรู้ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนจึงไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาส  ชูปาน (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2551 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในต าแหน่งต่างกันมีระดับความพึงพอใจใน
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดยะลา โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รุสนานี  ลอเซ็ง (2556) ได้ท าการค้นคว้าอิสระเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนอ าเภอบาเจาะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 ผลการค้นคว้าอิสระพบว่า 
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 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
คิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 34 ส านักงานเขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร พบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 34 ส านักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1. ด้านการพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาการ มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าข้ออื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับการที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา และส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูในทุกกลุ่มงาน ทุกกลุ่มสาระ มีการจัดการประกันคุณภาพภายใน และควบคุมความเส่ียงในกลุ่ม
เพื่อส่งผลต่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
  2. ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู และจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาครูในสถานศึกษาและมีการ
ส ารวจและวางแผนในการสรรหาบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งตามอัตราก าลังในกลุ่มสาระวิชาขาดแคลน 
  3. ด้านการบริหารจัดการศึกษาให้มีบรรยากาศทางวิชาการ ผู้อ านวยการสถานศึกษาควรจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ มีการเผยแพร่ผลงาน บทความ เอกสาร หรือหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน รวมทั้งให้การ
สนับสนุนครูและนักเรียนน าผลงานจากการเรียนรู้ในห้องเรียนมาจัดแสดงภายนอกห้องเรียน เช่น การจัดนิทรรศการ
หรือการจัดป้ายนิเทศในโอกาสส าคัญต่างๆ เป็นต้น 
  4. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสอนของครู ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนครูให้น า
วิทยากรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสอนและน านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น และสนับสนุนให้ครู
ผลิตและน าส่ือชนิดต่างๆ หรือน านวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  5. ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการสอนของครู ผู้บริหารสถานศึกษาควรดูแลและติดตามครู
ที่ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ในรายวิชานั้นโดยใช้วิธีการสอบแก้ตัวหรือสอนเสริม
ให้กับนักเรียน และส่งเสริมให้มีการนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระและต่างกลุ่มสาระเพื่อน ามาใช้พัฒนาการสอน 
  6. ด้านการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการของครู ควรมีการสนับสนุนให้ครู
ได้เข้าประชุม อบรม เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการอย่างกว้างขวางทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา หรืออาจจัดประชุม
กลุ่มย่อยและเชิญวิทยากรจากภายนอกสถานศึกษามาให้ความรู้ และควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ของครูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสวนป่า
เขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ทั้ง 11 
โรงเรียน 
  2. ควรศึกษาในเรื่องความคาดหวังของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
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  3. เนื่องจากข้อจ ากัดในด้านขนาดของกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยในอนาคตถ้าสามารถขยายฐานกลุ่ม
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  กิ่งไมก้ลาง * 
* นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกระบวนการการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาโรงเรียนธัญวิทย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบระดับ
ความพึงพอใจตามกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน จ าแนกตามเพศและอายุ วิธีการศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นบุคลากรภายในโรงเรียนธัญวิทย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ านวนประชากร 
150 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ที่มีต่อกระบวนการการนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน
โรงเรียน ด้านการปฏิบัติตามแผนนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 
และด้านการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนให้เหมาะสม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ียและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกระบวนการการนิเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษา 

อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.48, S.D. = 0.15) 
  2. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนจ าแนกความสถานภาพ
ของบุคลากร การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียนธัญวิทย์ จ าแนกตามเพศ 

และอายุ เมื่อพิจารณาทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเพศชาย ( = 4.55, 

S.D. = 0.15) เพศหญิงมีความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด ( = 4.42, S.D. = 0.15) และเมื่อจ าแนกตามอายุ 25-

30 ปี มีความพึงพอใจในระดับ (  = 4.25, S.D. = 0.01) อายุ 30 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจในระดับ ( = 4.48, 
S.D. = 0.05) ไม่มีความแตกต่างกันมาก 
 
ค าส าคัญ: 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: - 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การพัฒนาคนหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพัฒนาที่จ าเป็นอย่างยิ่งในองค์กร ซึ่งปัจจุบันมีการ
แข่งขันกันมากยิ่งขึ้น เพราะมนุษย์คือจุดเริ่มต้นและเป้าหมายของการพาองค์กรขับเคล่ือนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เครื่องมือในการพัฒนาคนนั้นไม่มีอะไรส าคัญเท่ากับการศึกษา เพราะการศึกษามีความส าคัญต่อกระบวนการสร้าง
คนให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ในมนุษย์มากยิ่งขึ้น ความรู้ความสามารถ ทักษะพื้นฐานที่จ าเป็น มีลักษณะนิสัยที่ดี
งาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้ เพื่อตนเองและสังคม สามารถประกอบการงานอาชีพได้ ช่วยให้คนเจริญงอกงามทั้ง
ปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขอยู่ในสังคม และแสวงหาความรู้ ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งชีวิต การศึกษาจึงมีคุณค่าอย่างอเนกอนันต์ต่อมวลมนุษยชาติในสังคม โดยเฉพาะการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นให้การพัฒนาคนโดยสมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญาและสังคม 
สามารถพึ่งตนเองได้ ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมได้เป็นอย่างดี (กระทรวง- 
ศึกษาธิการ. 2542: 17) ด้วยเหตุนี้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาต่างระดมทรัพยากรในการบริหารเพื่อให้เกิด
คุณภาพทาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรในการจัดการศึกษา เพราะคุณภาพ
ทางการศึกษาของนักเรียนเป็นปัจจัยประการแรกของการจัดระบบการศึกษา เพื่อเป็นหนทางในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในโอกาสต่อไป หากมองย้อนไปถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีแรงผลักดันให้เกิดคุณภาพทาง
การศึกษาเท่านั้น บุคลากรนับว่ามีความส าคัญมาก การจัดการของผู้บริหารโรงเรียนท่ีดีเปรียบเสมือนกุญแจน าทางสู่
ความส าเร็จขอองค์กร และการนิเทศที่ดีเป็นการน าไปสู่การเรียนการสอนที่ดีด้วย ผู้วิจัยมีความสนใจในกระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียนเนื่องจากทราบปัญหาเกิดความไม่พึงพอใจในระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาทุกครั้งที่มีการ
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นิเทศภายในสถานศึกษา เนื่องจากระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้สอน
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น และเพื่อรองรับมาตรฐานตามตัวชี้วัดการ
ประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้น ผู้วิจัยมองเห็นกระบวนการนิเทศเป็นส่ิงส าคัญในการพัฒนาการสอนให้มีระบบและ
ด าเนินการอย่างถูกต้องตามแผนที่ก าหนดไว้ และการท างานอย่างมีระบบ ผู้บริหารเป็นผู้เริ่มต้นในการวางแผนงาน
เป็นผู้ผลักดัน ส่วนครูผู้สอนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่เป้าหมายในการจัดการศึกษา ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่กล่าวมาแล้ว ต้องอาศัยกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็น
เครื่องมือเพื่อก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการด าเนินการ เพราะการรักษามาตรฐานการศึกษามีความส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการทางการศึกษา เพื่อให้
กระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของหลักสูตร  ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
เพือ่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้นั้น ต้องอาศัยการบริหารการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนซึ่งเป็นปัจจัย
การผลิตและสภาวะแวดล้อมอื่นๆ สนับสนุน โดยเฉพาะการนิเทศการศึกษาเป็นการน าเทคนิคการเรียนการสอนมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดในกระบวนการเรียนการสอนอย่างกวา้งขวาง ในการพัฒนาองค์กรนั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างได้ผล มีความรับผิดชอบ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี การพัฒนาคุณภาพงานไม่มุ่งเฉพาะประสิทธิผลของงานเพียงอย่างเดียว แต่เน้นที่ประสิทธิภาพ
ของคนเป็นส าคัญ โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างจิตใจ และความคิดให้กว้างขวางมองการณ์ไกล มุ่งประโยชน์
ส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ  การนิเทศจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ทางการศึกษาอย่างแท้จริง 
 การพัฒนาชีวิตของคนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่บนหลักที่เน้นการ
พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมนั้น ต้องอาศัย
กระบวนการทางการศึกษา ซึ่งกระบวนการการจัดการศึกษาของประเทศไทยประสบความส าเร็จเพียงระดับหนึ่ง
เท่านั้น โดยจะเห็นได้จากคุณภาพการด าเนินชีวติของคนไทยยังประสบปัญหาต่างๆ เช่น การไม่สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การฆ่าตัวตายของเด็กวัยรุ่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การไม่สามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสติ ปัญหาเหล่านี้ ล้วนมีสาเหตุมาจากความล้มเหลาวของการจัดการศึกษาทั้งส้ิน 
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่ส าคัญมีหน้าที่ในการปลูกฝังค่านิยมเบื้องต้นที่ดีงามกับนักเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะพึงประสงค์และตามทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคม มีศักยภาพและความสามารถในการพัฒนา 
ตนเอง ครอบครัว และสังคม ให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมีความสมดุล การด าเนินการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนให้
บรรลุเป้าหมายนั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารในโรงเรียนเป็นส าคัญ ถ้ากระบวนการบริหารจัดการงานโรงเรียน ประกอบด้วย 
งานหลัก 4 งาน คืองานวิชาการ งานธุรการ งานบริการและงานกิจการนักเรียน และอาศัยกระบวนการที่ส าคัญ 3 
ประการ ให้ประสานสัมพันธ์สอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน คือกระบวนการเรียนการสอน กระบวนการบริหารและ
กระบวนการนิเทศการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . 2545: 1-5) และหนึ่งในกระบวนการ
ส าคัญในการพัฒนาการศึกษา คือ กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกันกับครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน 
 ผู้บริหารต้องตระหนักถึงความส าคัญและถือเป็นภารกิจ หน้าที่ในการปฏิบัติ และสนับสนุนให้มีการนิเทศ
งาน โดยความร่วมมือกับครู ในการวางแผนปฏิบัติงาน การประสานงานประโยชน์ให้เกิดการปรับปรุงพัฒนางานด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการนิเทศงานได้ก าหนดแนวทาการปฏิบัติไว้ ได้แก่ 1) การจัดการระบบการนิเทศงาน 2) 
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ด าเนินงานนิเทศงาน ในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา และ 3) ประเมินผลการจัดการระบบและ
กระบวนการนิเทศงาน ตามนโยบายการปฏิรูปทาการศึกษา คือระบบการเรียนรู้และการปฏิรูประบบบุคลากร ครู 
อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ท้ังสองระบบเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากการศึกษาคือ กระบวนการ
เรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม นอกนั้นถือได้ว่าเป็นส่วนส่งเสริม สนับสนุน ให้สองระบบแรกมี
ความเข้มแข็ง ส่วนหนึ่งจะต้องอาศัยกระบวนการนิเทศงานที่จะส่งผลต่อการพัฒนา ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญอย่าง
ยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการเรียน ให้บรรลุประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การนิเทศช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่องจะเอื้อให้การท างานของครู ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศงานโรงเรียนจึงมีความ
จะเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมาย การบริหารจัดการการศึกษาเพราะจะช่วยให้เกิดการ
แลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกัน และน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการท างานของครูในโรงเรียนที่ยั่งยืน การนิเทศงาน
โรงเรียนจะประสบความส าเร็จได้อย่าดีก็ต่อเมื่อโรงเรียนมีผู้นิเทศงานที่มีคุณภาพและได้ผลผลิตของานที่มี
ประสิทธิผล 
 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูให้ผลดีนั้น จะต้องด าเนินการให้ประสานสอดคล้องกันทั้ง 3 
ระบบ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศ และตระหนักในความส าคัญความ
จ าเป็นในการเรียนรู้ และท าความเข้าใจงานที่เป็นภารกิจทางการนิเทศว่าต้องท าในเรื่องใดบ้าง มีเจตคติที่ดี และ
สนับสนุนให้มีการนิเทศงานในโรงเรียนตลอดจนติดตามประเมินผลทั้งระบบ ท าให้งานโรงเรียนเกิดการพัฒนาบุคลกร 
พัฒนาโรงเรียน มีแรงจูงใจในการท างาน มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู และมีคุณภาพอันพึง
ประสงค์ตามมาตรฐาน มีบรรยากาศการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม การด าเนินงานบริหารจัดการทั้ง
งานการเรียนการสอนและงานสนับสนุนของโรงเรียนได้ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และ
การนิเทศงาน ซึ่งมีเป้าหมายให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียน ร่วมมือกันทุกภาคส่วนท าหน้าที่ในการ
นิเทศช่วยเหลือ แนะน า สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีประสิทธิและประสิทธิผลสูงสุด (กระทรวงศึกษาธิการ. 2543: 1) 
องค์ประกอบในโรงเรียนที่ส าคัญที่สุด คือ ต้องท าให้ครูเปล่ียนแปลง ทั้งแนวความคิด กระบวนการปฏิบัติงาน 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ครูต้องตระหนักทั้งคุณค่าความส าคัญของตนเอง สามารถคิดลงมือท าเองและพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอมุ่งพัฒนาวิชาชีพครูไปให้ถึงจุดหมาย ตามแนวทางการปฏิรูปการศกึษาด้วยความร่วมมือของบุคลากรประวัติ
โรงเรียนธัญวิทย์ ก่อตั้งขึ้นโดย นายไพรัช  อ ามฤโชติ และนางภาณินี  อ ามฤโชติ เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 18 
พฤษภาคม พ.ศ. 2541 จากความมุ่งมั่นที่จะให้เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ จึงท าให้ใน  
ปีการศึกษา 2542 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทชมเชย (อันดับที่ 1) เขตการศึกษาที่ 2 ประกอบด้วย 
จังหวัดปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร และในปีการศึกษา 2543 โรงเรียนธัญวิทย์ เป็น
โรงเรียนแห่งแรกในจังหวัดปทุมธานีได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้สอนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร 
English Program ด้วยเล็งเห็นถึงความส าคัญของภาษาจนี กอปรกับการที่ผู้บริหารมีพื้นฐานการศึกษาภาษาจีน ในปี
การศึกษา 2551 โรงเรียนจึงได้น าหลักสูตรภาษาจีนเข้ามาสอนให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีท่ี 1 จนถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จากความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารและคณะครู ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเลิศ  
ทางโรงเรียนธัญวิทย์ มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ จนได้รับความไว้ใจจากท่านผู้ปกครองในการน าบุตรหลานเข้ามา
ศึกษาเป็นจ านวนมาก 
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 นโยบายโรงเรียนธัญวิทย์ เพื่ออบรมเล้ียงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ซึ่งสนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเ ล่นและกิจกรรมที่เหมาะสม
กับวัยเพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ ในบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยความร่วมมืออันดรีะหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ทางโรงเรียนเชื่อว่าการจัดการเรียนการ
สอนที่ให้นักเรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ทั้งในด้านความรู้วิชาการที่เป็นเลิศ รวมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทางคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบจะท าให้เด็กๆ เป็นคนท่ีสมบูรณ์ สามารถด าเนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมคีุณภาพและมคีวามสุข โรงเรียนให้ความส าคัญกับการคัดสรรและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นระบบ ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ในหมวดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ซึ่งต้อง
น ากระบวนการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้กับ
นักเรียน โรงเรียนธัญวิทย์ มีเป้าหมายให้นักเรียน ที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถส่ือสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนขั้นพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เพื่อปูพื้นฐานที่ดีทางภาษาต่อไปได้ในอนาคตใน
โรงเรียน โดยใช้เทคนิควิธีการท างานในโรงเรียน เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่จะเป็นผู้น า
การนิเทศงานโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตามกระบวนการนิเทศภายในจ าแนกความสถานภาพของ
บุคลากร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตของเนื้อหา 
  1.1 การวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน 
  1.2 การปฏิบัติตามแผนนิเทศภายในโรงเรียน 
  1.3 การตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 
  1.4 การปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนให้เหมาะสม 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนธัญวิทย์ จังหวัดปทุมธานี ประชากรทั้งหมดจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยจากตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน (ธานินทร์  
ศิลป์จาร.ุ 2547: 49) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกับนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดความหมายของ
นิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้ 
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 การนิเทศงานเพื่อพัฒนาบุคลากร หมายถึง การเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงาน และ
แนวทางในการปฏิบัติงาน การสนับสนุน การติดตาม และประเมินผล การส่งเสริมความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
ครูให้บรรลุเป้าประสงค์ 
 การนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง การท างานร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรภายในโรงเรียน 
ความพยายามทุกวิถีทางของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอันที่จะปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร 
มาตรฐานการศึกษาชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพลังและศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
วิชาชีพครู รวมทั้งส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพและผลสุดท้าย คือ การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ท่ีก้าวหน้าและพัฒนาแบบยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผู้นิเทศ หมายถึง ผู้อ านวยการ หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ผู้รับการนิเทศ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการนิเทศจากผู้นิเทศ 
 บุคลากร หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติการสอนและได้รับเงินเดือนประจ าในโรงเรียนธัญวิทย์ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายใน 
 2. นักเรียนโรงเรียนธัญวิทย์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกระบวนการการนิเทศเพื่อพัฒนา
บุคลากรภายในสถานศึกษา ผู้วิจัยศึกษาความพึงพอใจของครู ที่มีต่อระบบนิเทศการศึกษาของโรงเรียนธัญวิทย์  
ในการด้านวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการปฏิบัติตามแผนนิเทศ ด้านการตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศ
ภายในโรงเรียน และด้านการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

1. เพศ 
1.1 หญิง 
1.2 ชาย 

2. อายุ 
2.1 อายุน้อยกว่า 30 ปี 
2.2 อายุ 30 ปี หรือมากกว่า 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียนธัญวิทย์ ได้แก่ 
1. ด้านการวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน 
2. ด้านการปฏิบัติตามแผนนิเทศภายในโรงเรียน 
3. ด้านการตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศ 
    ภายในโรงเรียน 
4. ด้านการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนให้ 
    เหมาะสม 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ครูผู้สอนท่ีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนธัญวิทย์ แตกต่างกัน 
 2. ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนธัญวิทย์ แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกระบวนการการนิเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจใน
การนิเทศภายในของบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตามกระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนา
บุคลากรภายในโรงเรียน จ านวน 150 คน จ าแนกตามเพศและอายุ ประชากร คือ บุคลากร จ านวน 30 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ บุคลากรในโรงเรียน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างเครื่องมือ และ 2) ก าหนด
วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามและสร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ค่าความเชื่อมั่น และค่า t-test 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน มีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด ( = 4.48, S.D. = 0.15) เมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านในระดับมากที่สุด 
 2. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนจ าแนกความสถานภาพของ
บุคลากร การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียนธัญวิทย์ จ าแนกตามเพศ  

และอายุ เมื่อพิจารณาทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเพศชาย ( = 4.55, 

S.D. = 0.15) เพศหญิงมีความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด (  = 4.42, S.D. = 0.15) และเมื่อจ าแนกตามอายุ  

25-30 ปี มีความพึงพอใจในระดับ ( = 4.25, S.D. = 0.01) อายุ 30 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจในระดับ ( = 4.48, 
S.D. = 0.05) ไม่มีความแตกต่างกันมาก 
 ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในโรงเรียนธัญวิทย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามเพศและอายุ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้
อภิปรายผลการศึกษาตามกรอบแนวคิด โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านการวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน 
  2. ด้านการปฏิบัติตามแผนนิเทศภายในโรงเรียน 
  3. ด้านการตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 
  4. ด้านการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนให้เหมาะสม 
 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษามีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ วัชรา  เล่าเรียนดี (2550: 3) ให้ความหมายของการนิเทศ
การศึกษาว่าหมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ให้การนิเทศหรือผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 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), 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541:  4), ปรียาพร  วงค์อนุตรโรจน์ (ม.ป.ป.: 8), (หน่วย
ศึกษานิเทศก์, กรมสามัญศึกษา, อ้างถึงใน อัมรา  เวียงแสง. 2534: 12) ผลงานวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อกระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนให้เหมาะสม พบว่า มีความ
พึงพอใจในการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบภายในโรงเรียน เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจจ าแนกตามอายุ  พบว่า ไม่
แตกต่างกันมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบว่าแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียน ดังนี ้
   1. การปฏิรูปการเรียนรู้ หน่วยงานต้นสังกัดควรให้มีการประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านทักษะ
กระบวนการนิเทศภายในกับสถานศึกษาเอกชน เพื่อให้ครูผู้สอนได้น าแนวทางมาปฏิบัติ 
   2. การกระจายอ านาจในสถานศึกษา ควรเน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งสถานศึกษาให้มีความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักในกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 
  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 * 
* นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน และศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 50 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนจ านวน 5 แผนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จ านวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่องธุรกิจการจัดการ การเงิน จากการ
จัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน จ านวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบค่า t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน จากการจัดการ
เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: 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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันสภาพบ้านเมืองมีการขยายตัวทางด้านต่างๆ อย่างรอบด้าน ด้วยแรงผลักดันทางเศรษฐกิจระดับ
สากลและกลไกทางการติดต่อส่ือสาร ที่มีการพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ซึ่งถือว่าเป็นการท าลายพรมแดนทางกายภาพ
โดยส้ินเชิง บังเกิดในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีข้อมูลข่าวสารความรู้ ตลอดจนการด าเนินธุรกิจการค้าที่สามารถส่ือสารถึงกัน
ได้ในทันทีทันใด ท าให้การด าเนินชีวิต และโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงมนุษย์ชาติ มีแนวโน้มที่จะเปล่ียนแปลงทุกด้าน 
โดยเฉพาะกระบวนการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์ที่มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นในกระบวนการศึกษาที่
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ไม่จ ากัดเฉพาะแบบโรงเรียนเหมือนแต่เดิมมา (สุพิชฌาย์  แสงสี. 2545: 1) การจัดการศึกษาที่
เข้มแข็งถือว่าเป็นหัวใจของประเทศชาติ เพราะประเทศชาติจะรุ่งเรืองหรือล่มสลายหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการศึกษา การ
จัดการศึกษาให้กับเยาวชนจึงถือเป็นเรื่องส าคัญ เพราะจะต้องจัดให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สนองความต้องการของ
บุคคลและสังคม ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ได้ให้
ความส าคัญกับคนโดยเน้น “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา จึงมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน โดยมุ่งหวังให้คนมา
พัฒนาประเทศ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2553 ได้บัญญัติความมุ่งหมายการจัดการศึกษา ในมาตรา 6การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และแนวทางการจัดการศึกษา ในมาตรา 22การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ราชกิจจานุเบกษา. 2542: 3, 8) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดลุทั้งด้านร่างกาย ความรู ้คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึด
มั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรูแ้ละทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง 
เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐาน
ความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยน า
กระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เรียนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง รักการท างาน และอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม
ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 7) 
 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงมุ่งพัฒนาผู้เ รียนทุกคนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการ
ด ารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทย
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และสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยมีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากลและให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1) 
 จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของธุรกิจการจัดการ การเงิน
ความส าคัญของธุรกิจการเงินรูปแบบของธุรกิจเป้าหมายของธุรกิจหน้าที่ของผู้จดัการทางการเงินซึง่นักเรียนจะต้องใช้
ทักษะกระบวนการท างานท่ีหลากหลาย เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามที่ครูสอน และเมื่อครูใช้วิธีการสอนแบบสาธิตให้นักเรียน
ปฏิบัติตามขั้นตอนครั้งละหน่ึงขั้นตอน โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติงานที่ครูมอบหมายให้เป็นรายบุคคล ผลการประเมิน
หลังสอนพบว่า นักเรียนร้อยละ 60 เกิดปัญหาปฏิบัติงานที่ครูมอบหมายให้ไม่เสร็จส้ินตามเวลาที่ครูก าหนด และ
ชิ้นงานไม่สมบรูณ์แบบ อีกทั้งนักเรียนไม่ติดตามงานที่ตนยังไม่ได้ส่ง ปล่อยปละละเลยงานของตนเอง ขาดความ
รับผิดชอบในการท างาน และเพื่อนนักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จส้ินสมบรูณ์ทันเวลาที่ครูก าหนดไม่ให้ความสนใจและ
ช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่ปฏิบัติงานไม่เสร็จส้ินทันเวลาที่ครูก าหนด ส่งผลท าให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานไม่เสร็จส้ิน
ทันเวลาที่ครูก าหนดไม่มีชิ้นงานส่งครูและขาดคะแนนในส่วนของชิ้นงานที่ครูส่ังไป และอาจส่งผลกระทบต่อผลการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งสัดส่วนของคะแนนอยู่ที่ 80:20 แยกเป็นคะแนนการ
ปฏิบัติในชั้นเรียน 80 คะแนน และคะแนนสอบ 20 คะแนน หากนักเรียนที่มีปัญหาปฏิบัติงานไม่เสร็จส้ินและสมบรูณ์
แบบตามเวลาที่ครูก าหนดไปเรื่อยๆ โดยไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจนจบภาคการศึกษา อาจส่งผลท าให้
นักเรียนมีผลการเรียนทีต่่ าและขาดทักษะกระบวนการท างาน อีกทั้งขาดความรับผิดชอบในการท างานซึ่งจะท าให้เกิด
คุณลกัษณะที่ไม่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 จากความเป็นมาและปัญหาข้างต้นนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจ
การจัดการ การเงิน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย
เพื่อนเพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการท างานเพิ่มขึ้น โดยมุ่งหวังว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ส าหรับวิชาอื่นๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน จากการจัดการ
เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนให้นักเรียนร่วมกันปฏิบัติงาน
ที่ครูมอบหมายในชั้นเรียน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้วยความที่
ล่าช้าให้ได้รับประโยชน์จากนักเรียนท่ีมีทักษะในการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ซึ่งการสอนโดยใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อนจะเป็น
ประโยชน์ในการช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่สามารถปฏิบัติงานที่ครูมอบหมายตามเวลาที่ก าหนดให้ปฏิบัติงานเสร็จ
ส้ินตามเวลาที่ครูก าหนดได้ และนอกจากนี้ การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนจะส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาที่
ครูสอนได้ดี เพราะภาษาที่นักเรียนใช้ส่ือสารกันน้ันเข้าใจง่ายและเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเพื่อน 
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน หมายถึง รูปแบบหรือวิธีการสอนที่ครู จัดให้นักเรียนที่มีผล
การปฏิบัติงานช้าและนักเรียนท่ีมีผลการปฏิบัติงานที่รวดเร็วจับคู่ดูแลกันและช่วยเหลือปฏิบัติงานที่ครูมอบหมายให้
เสร็จสิ้นทันเวลา และมีคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการท ากิจกรรม ดังนี้ 
  1. ครูจับคู่ให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จส้ินตามเวลาที่ครูก าหนดกับนักเรียนที่ปฏิบัติงานไม่เสร็จส้ิน
ตามเวลาที่ครูก าหนดเข้าด้วยกัน 
  2. ครูชี้แจงเรื่องเนื้อหาที่ครูจะสอนให้นักเรียนฟัง 
  3. ครูชี้แนะให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและก าหนดบทบาทให้
นักเรียนท่ีปฏิบัติงานเสร็จส้ินตามเวลาที่ครูก าหนดท าหน้าที่เป็นผู้สอนนักเรียนที่ปฏิบัติงานไม่เสร็จส้ินตามเวลาที่ครู
ก าหนด 
  4. ครูสาธิตวิธีการปฏิบัติงานให้นักเรียนทุกคนดู 
  5. ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันปฏิบัติงานที่ครูสอนให้เสร็จส้ินตามเวลาที่ครูก าหนด และให้ได้
ชิ้นงานท่ีมีคุณภาพ 
  6. ครูแนะน าและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาขณะปฏิบัติงานและครูประเมินความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มเป็นระยะๆ และครูใช้วิธีการบอกเวลาที่เหลือเป็นระยะๆ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนช่วยกัน
ปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นตามเวลา 
  7. ครูบันทึกผลการปฏิบัติงานของแต่ละคู่ ว่ามีนักเรียนจ านวนกี่คนที่ปฏิบัติงานเสร็จส้ินตามเวลาที่
ครูก าหนด และประเมินคะแนนคุณภาพชิ้นงานของนักเรียนแต่ละคู่ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรียน เรื่อง ธุรกิจการ
จัดการ การเงิน จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบและพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ 
การเงิน จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข และประสบ
ผลส าเร็จ โดยการใช้แบบสอบถาม ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อน
ช่วยเพื่อนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 8 ห้องเรียน มีนักเรียนท้ังหมด 472 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1 ห้อง โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 50 คน ได้มาโดยการสุ่ม
แบบอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องธุรกิจการจัดการ การเงินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 5 แผน 
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องธุรกิจการจัดการ การเงิน แบบปรนัยจ านวน 40 ข้อ 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่องธุรกิจการจัดการ การเงินจากการ
จัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนจ านวน 20 ข้อ 
 การด าเนินการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน  
สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 216) ด าเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้ 
 

 

การจดัการเรียนรู้ 
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ 
    การเงิน จากการการจัดการเรียนรู้แบบ 
    เพื่อนช่วยเพื่อน 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อการเรียน 
    เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน จากการจัด 
    การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
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   1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจ านวน 40 ข้อ เพื่อ
ศึกษาพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน แล้วเก็บคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบของนักเรียนแต่ละคนไว้เพื่อน ามา
เปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียนอีกครั้งหนึ่ง 
   2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง ธุรกิจ
การจัดการ การเงิน จ านวน 5 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง ใช้เวลา 10 ชั่วโมง โดยไม่นับรวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน ด าเนินการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
   3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อส้ินสุดการทดลองทั้ง 5 แผน โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับทดสอบก่อนเรียน 
   4. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน 
จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ไปสอบถามนักเรียน จ านวน 20 ข้อ 
   5. ตรวจให้คะแนนการทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อน าคะแนนไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้ มาด าเนินการจัดกระท าข้อมูลทางสถิติ ดังนี้ 
   1. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test 
Dependent) 
   2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน จากการ

จัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อหาระดับความพึงพอใจ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 137-143) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย  
ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
  3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่า t-test 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
สามเสนวิทยาลัย จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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ตาราง 1  
 

การทดสอบ n คะแนนเตม็   S.D. t-test 
ก่อนเรียน 50 40 23.36 2.08 31.74 
หลังเรียน 50 40 35.62 1.50 

* มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 (.df 49 = 2.682) 
 
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
สามเสนวิทยาลัย จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ทัง้นี้เป็นเพราะ 
   1.1 การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer group) เป็นการสอนที่มีพื้นฐานมาจาก
แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายบทบาทในการสอน และการให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้นักเรียนสอนเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ และเรียนรู้จากกันและกัน โดยมุ่งเน้นเพื่อนช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่เรียนช้ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า มีปัญหาในด้านความประพฤติ และมีปัญหาอื่นๆ โดยมีความเชื่อว่า
วิธีการให้ผู้เรียนสอนกันเองนั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ได้จากกันและกัน และการเรียนรู้เช่นน้ีท าให้ผู้เรียนที่เรียนช้าเกิดการ
เรียนรู้ได้ เนื่องจากภาษาที่ผู้เรียนใช้พูดจากการส่ือสารกันนั้นสามารถส่ือความหมายกันและกันได้เป็นอย่างดี  (กรม
วิชาการ. 2554: 61) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kohn; & Vajda (1975: 379-390) ได้กล่าวสนับสนุนว่าวิธีสอน 
แบบใช้เพื่อนช่วยเป็นวิธีสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนเป็นคู่หรือกลุ่มย่อยโดยร่วมกันท ากิจกรรม
ทุกทักษะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกันและมีปฏิสัมพันธ์กันได้ใช้ภาษาในการส่ือสารเพื่อเจรจาหา
ความหมายด้วยตนเองครูเป็นเพียงผู้ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน าและช่วยจัดกระบวนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนโดยให้ผู้เรียนรับผิดชอบกระบวนการเรียนเอง นอกจากนี้  ชูศรี วงศ์รัตนะ และคณะ (2545: 27) กล่าวว่า 
การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assisted Learning) เป็นการเรียนรู้โดยให้นักเรียนช่วยเพื่อนซึ่งกันและกัน
แทนที่ครูจะเป็นผู้สอนโดยตรงเป็นการสอนกันตัวต่อตัวที่เพื่อนอาจช่วยเหลือแนะน าเพื่อนโดยตรง หรือใช้ส่ือการ
เรียนรู้อื่นมาประกอบ 
   1.2 ผู้วิจัยได้ยึดหลักการในการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ดังนี้ 1) เพื่อนผู้สอนจะต้องมี
ทักษะที่จ าเป็นเช่นความเข้าใจในจุดประสงค์ของการสอนจ าแนกได้ว่าค าตอบที่ผิดและค าตอบที่ถูกต่างกันอย่างไร
รู้จักการให้แรงเสริมแก่เพื่อนผู้เรียนรู้จักบันทึกความก้าวหน้าในการเรียนของเพื่อนผู้เรียนและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
เพื่อนผู้เรียน 2) ครูก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและขั้นตอนในการสอนให้ชัดเจนโดยสอนทีละขั้น 3) ฝึกให้เพื่อน
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ผู้สอนเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของเพื่อนผู้เรียนด้วยว่าพฤติกรรมใดแสดงว่าเพื่อนผู้เรียนไม่เข้าใจ  ทั้งนี้จะได้
แก้ไขถูกต้อง 4) ให้เพื่อนผู้สอนบันทึกความก้าวหน้าในการเรียนของเพื่อนผู้เรียนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
ก าหนดไว้ และ 5) ครูติดตามผลการสอนและให้แรงเสริมแก่ทั้ง 2 คนอย่างสม่ าเสมอ (Bender. 2002: 115-139) จึง
ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉลอง  ไตรแสง (2554) ได้ศึกษาการ
เปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้วิชาเขียนแบบ เรื่อง การเขียนภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิกของนักเ รียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนกับแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเขียนแบบ เรื่อง การเขียนภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนสูงกว่าแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ สุธิดา  เศรษฐการ และคณะ 
(2550) ได้ศึกษาผลของการสอนโดยเพื่อนช่วยสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีรูปแบบการคิดแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า วิธีสอนโดยเพื่อนช่วยสอน และวิธีสอนแบบปกติ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน จากการจัดการเรียนรู้แบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้ ท้ังนี้เป็นเพราะ 
   2.1 การสอนได้เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้เรียนด้วยกัน ให้ผู้เรียนที่เก่งกว่าได้มีโอกาส
ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนท่ีอ่อนกว่า ภายในกลุ่มเดียวกัน ความคุ้นเคยและความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ที่
ใกล้เคียงกัน ท าให้การถ่ายทอดและการสื่อสารระหว่างเพื่อนด้วยกันมีความเข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ถ้านักเรียนไม่
เข้าใจหรือสงสัยเนื้อหาใด ก็สามารถซักถามได้ทันที ครูผู้สอนจะเข้าถึงความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมโน้มน้าวให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อสมาชิกในกลุ่ม ดังที่ สุคนธ์  
สินธพานนท์ และคณะ (2554: 10) กล่าวว่า กลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นวิธีการสอนวิธีหนึ่งที่สืบทอด
เจตนารมณ์ของปรัชญาการศึกษาที่ว่า Learning by Doingจึงส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนเห็นได้
จากนักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย งานส าเร็จทันเวลาทุกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  จิติมนต์  
เรือนคา (2554) ได้ท าการศึกษาการใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อนในการแก้ปัญหาการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 ในการเรียนวิชางานประดิษฐ ์(ง20201) โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจใน
การใช้วิธีแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในการส่งงานและเพื่อนที่เป็นคู่กันในการส่งงาน ซึ่งท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  
และความกระตือรือร้นในการส่งงานมากขึ้น อีกทั้งวิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนี้ยังท าให้นักเรียนส่งงานทันตามเวลาที่
ก าหนด และเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการส่งงาน แต่นักเรียนมีความคิดเห็นว่าการส่งงานโดยใช้วิธีการแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนสร้างความยุ่งยากในการส่งงานของนักเรียน 
   2.2 ในการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการสอนโดยเพื่อนร่วมชั้น
(Class wide Peer Tutoring) และใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในการสร้างส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้เกิดกับผู้เรียน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานนั้นๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ได้แก่การยกย่องชมเชยและการให้ส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ท างานต่างๆ เป็นต้น เมื่อน าแนวความคิดนี้มาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  นักเรียนมีส่วนในการ
เลือกเรียนตามความสนใจและมีโอกาสร่วมกันตั้งวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายในการจัดท ากิจกรรมได้  เลือกวิธี
แสวงหาความรู้ด้วยวิธีที่ผู้เรียนถนัดและสามารถค้นหาค าตอบได้ จึงท าให้เกิดความพึงพอใจต่อการเรียน ดังที่ สก๊อต 
(Scott. 1970: 124) ได้เสนอแนวคิดในการเรื่องการจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อการท างานที่จะให้ผลเชิงปฏิบัติ  
มีลักษณะคนท างานมีส่วนในเป้าหมายผู้ปฏิบัติได้ทราบผลส าเร็จในการท างานโดยตรง และงานนั้นสามารถท าได้
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ส าเร็จได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มาสโลว์ (Maslow) ได้จัดล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Theory of 
Gratification) โดยมีความเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนจะมีความต้องการที่จะแสวงหาส่ิงแปลกๆ ใหม่ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง  ซึ่งความต้องการก็มีหลายอย่าง ตั้งแต่ความต้องการของตนเอง ซึ่งมนุษย์จะต้องมีการตอบสนอง
ขั้นพ้ืนฐานก่อน จึงจะสนองความต้องการขั้นสูงอื่นๆ ต่อไปได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ในกรณีที่นักเรียนบางคนมีพฤติกรรมที่ไม่ช่วยเพื่อนปฏิบัติงาน ครูควรวัดผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนทุกคน โดยการให้นักเรียนปฏิบัติงานเดีย่วและสร้างชิ้นงานเอง หลังจากที่ได้เรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรือจับ
คู่สร้างชิ้นงาน เพื่อประเมินนักเรียนว่า นักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองหรือไม่ และมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด 
  2. การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน จะต้องใช้เวลาในการสร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันของนักเรียนแต่ละคู่ เพื่อให้เกิดความสนิทสนมกันและความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่นๆ เช่น 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคต่างๆ เป็นต้น 
  2. ควรมีการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนใน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
รายวิชาอื่นๆ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3. ควรศึกษาถึงตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติมที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
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NBUE102: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 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
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้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 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ คะแนนเฉล่ีย 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 ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จําแนกตามเพศชายกับเพศหญิง โดยรวมไม่แตกต่างกัน จําแนกตาม
ระดับการศึกษาระหว่างปริญญาตรีกับระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน และจําแนกตามประสบการณ์
ในการทํางาน ต่ํากว่า 10 ปี กับตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 
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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษานั้นถือว่าเป็นส่ิงที่มีความสําคัญยิ่งในการที่จะช่วยพัฒนาให้บุคคลเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถ
ดําเนินชีวิตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และนําพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต บุคคลที่มีบทบาทสําคัญ
ในการท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนาก็คือครู 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
ที่จะพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันได้ ชาตินั้นก็อาจเส่ือมโทรมและถึงกับมีอัน
ล่มสลายไปได้” นอกจากครูจะต้องเป็นคนเก่ง คนเสียสละ มีความรู้ความสามารถแล้ว ลักษณะการแสดงออกของครู 
ก็มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา 
 โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรที่ทําหน้าที่อยู่ในโรงเรียน
ที่สําคัญ คือ ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูท่ีมีหน้าที่เป็นฝ่ายปฏิบัติงาน 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
ยึดการสานประโยชน ์พยายามให้บุคลากรทํางานให้บรรลุเป้าหมายในเวลาเดียวกัน ก็จะให้ส่ิงตอบแทนแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสมและยุติธรรม โดยบุคลากรเองมีความพึงพอใจในการทํางาน ประโยชน์ก็จะเกิดกับสถาบันและบุคลกร
ที่ทํางาน ผู้นําประเภทนี้นับว่าเป็นประเภทดียิ่ง” การบริหารงานให้ประสบความสําเร็จนั้น มิได้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารเพียง
ผู้เดียว แต่จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากครูทุกคน ถึงแม้ว่าผู้บริหารจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรม
ทางการบริหารเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการและทฤษฎีการบริหารก็ตาม ถ้าครูทุกคนขาดความพึงพอใจ เกิดความ
ขัดแย้งขึ้นในโรงเรียนก็ย่อมจะเกิดปัญหาในการบริหารได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมทางการ
บริหารที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักการและทฤษฏีทางการบริหาร และครูทุกคนมีความพึงพอใจในการบริหารงานของ
ผู้บริหารแล้วการบริหารโรงเรียนก็จะประสบความสําเร็จ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนใน
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 
และมีความพอใจเมื่องานน้ันได้ผลประโยชน์ตอบแทนในปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุน 
 ปัจจัยจูงใจ หมายถึง ปัจจัยที่ทําให้เกิดความพึงพอใจและเป็นแรงจูงใจภายในที่เกิดจากการทํางาน 
ประกอบด้วย ความสําเร็จในการทํางาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า 
  1. ความสําเร็จในการทํางาน หมายถึง การที่ข้าราชการครูมีความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปล้ืมใน
ผลสําเร็จของงาน เมื่อเขาได้ทํางานหรือสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นผลสําเร็จ 
  2. การยอมรับนับถือ หมายถึง การที่ครูได้รับการยกย่องชมเชย ยอมรับนับถือ หรือได้รับการแสดง
ความยินดีจากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน หรือบุคคลอื่น ทําให้เกิดความภาคภูมิใจ 
  3. ลักษณะของงาน หมายถึง งานของครูที่ได้ปฏิบัติมีความน่าสนใจ และท้าทายความสามารถที่
ต้องใช้ความคิด ประดิษฐ์คิดค้นหาส่ิงใหม่ๆ แบบใหม่ๆ ทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ 
  4. ความรับผิดชอบ หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสแก่ผู้ทํางานได้รับผิดชอบต่อการทํางาน
ของตนอย่างเต็มที่ โดยไม่จําเป็นต้องตรวจสอบหรือควบคุมมากจนเกินไป 
  5. ความก้าวหน้า หมายถึง การท่ีครูได้รับการเลื่อนเงินเดือนหรือตําแหน่งให้สูงขึ้นรวมทั้งโอกาสที่จะ
ได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ในการทํางานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในการทํางานด้วย 
 ปัจจัยค้ าจุน หมายถึง ปัจจัยที่ทําให้เกิดความไม่พึงพอใจ และเป็นแรงจูงใจภายนอกที่เกิดจากสภาวะการ
ทํางาน ประกอบด้วย นโยบายและการบริหาร วิธีการบังคับบัญชา สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา เงินเดือน สภาพ
การทํางาน 
  1. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การที่ครูได้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและการ
บริหารงาน นโยบายและกระบวนการบริหารต้องเป็นไปตามแนวความคิด 
  2. วิธีการบังคับบัญชา หมายถึง การที่ครูได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากระเบียบ ข้อบังคับใน
หน่วยงานการปกครอง การควบคุมดูแลเป็นไปด้วยความเป็นธรรม 
  3. สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา หมายถึง ความเป็นกันเองระหวา่งผู้บังคับบัญชากับผู้ร่วมงาน การ
ดูแลเอาใจใส่ การให้ความช่วยเหลือ ความเสมอภาคและมีคุณธรรม 
  4. เงินเดือน หมายถึง การที่ครูได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับงานที่ทําและความสามารถมีโอกาส
เล่ือนสูงขึ้นตามคุณภาพของงาน สามารถยังชีพได้อย่างเหมาะสม 
  5. สภาพการทํางาน หมายถึง ส่ิงแวดล้อมต่างๆ 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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 ประสบการณ์ในการท างาน หมายถึง ระยะเวลานับตั้งแต่วันท่ีเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นข้าราชการครู 
จนปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
  1. ประสบการณ์ในการทํางานต่ํากว่า 10 ปี 
  2. ประสบการณ์ในการทํางานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดตามทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg; Mausner; 
Mausner; & Synderman. 1959) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่าย  
วังจันทร ์สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ตามตัวแปรอิสระ ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 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

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
ตามขอบขา่ย 
1. ปัจจัยจูงใจ 

1.1 ความสําเร็จในงาน 
1.2 การยอมรับนับถือ 
1.3 ลักษณะของงาน 
1.4 ความรับผิดชอบ 
1.5 ความก้าวหน้า 

2. ปัจจัยค้าํจุน 
2.1 นโยบายและการบริหาร 
2.2 วิธีการบังคับบัญชา 
2.3 สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา 
2.4 เงินเดือน 
2.5 สภาพการทํางาน 

1. เพศ 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. ระดับการศกึษา 
2.1 ระดับปริญญาตรี 
2.2 ระดับสูงกว่าปริญญาตร ี

3. ประสบการณ์ในการทํางาน 
3.1 ต่ํากวา่ 10 ปี 
3.2 ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 
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การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้ข้าราชการครูท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน 113 คน โดยใช้เกณฑ์กําหนดจํานวน
กลุ่มตัวอย่างจากตารางสุ่มตัวอย่างเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการสุ่มจับฉลาก 
  2. โดยสุ่มจากข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยจําแนกตามโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ โรงเรียนพลงตาเอี่ยม โรงเรียน
บ้านคลองไผ่ โรงเรียนบ้านชงโค โรงเรียนเขาตลาด โรงเรียนคลองบางบ่อ โรงเรียนวัดป่ายุบ โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 โรงเรียนบ้านชุมแสง โรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านบึงตะกาด โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น
และโรงเรียนบ้านแก่งหวาย 
 เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 
  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 
ศึกษางานวิจยัที่เกีย่วข้องกบัความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 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 ดังนี ้
    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 ดังนี ้
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    2.1 แบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วนี้ นําไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนในเครือข่ายแกลงบูรพาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จํานวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
โดยการจับฉลาก แล้วนําแบบสอบถามมาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (item-
total 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 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปทั้งส้ิน จํานวน 113 ฉบับ ได้รับคืน 113 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยแบบสอบถามที่ได้คืนมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. ค่าเฉล่ียเลขคณิต ( X ) 
  2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3. การทดสอบค่าที (t-test) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

ตาราง 1 คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับ ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
โรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์โดยรวมและรายปัจจัย 

 

ด้านท่ี ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการคร ู X  S.D. ระดับความพงึพอใจ ลําดับ 
ปัจจัยจูงใจ     

1. ด้านความสําเรจ็ในงาน 4.24 0.55 มาก 1 
2. ด้านการยอมรับนับถือ 4.17 0.49 มาก 3 
3. ด้านลักษณะของงาน 4.18 0.45 มาก 2 
4. ด้านความรับผิดชอบ 4.11 0.52 มาก 4 
5. ด้านความก้าวหน้า 4.07 0.50 มาก 5 
 รวม 4.15 0.50 มาก  

ปัจจัยค้ าจุน     
1. ด้านนโยบายและการบริหารงาน 3.91 0.48 มาก 3 
2. ด้านวิธกีารบังคับบัญชา 3.83 0.54 มาก 5 
3. ด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา 3.85 0.57 มาก 4 
4. ด้านเงินเดอืน 3.94 0.5 มาก 2 
5. ด้านสภาพการทํางาน 4.02 0.47 มาก 1 
 รวม 3.91 0.51 มาก  
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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 
เพศชาย 
(n = 40) 

เพศหญิง 
(n = 73) t Sig 

X  S.D. X  S.D. 
1. ปัจจัยจูงใจ 4.27 0.48 4.10 0.51 1.79 .15 
2. ปัจจัยค้าํจุน 4.02 0.53 3.85 0.49 1.64 .27 

รวม 4.15 0.51 3.98 0.50 1.72 .27 

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

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายปัจจัย จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ปัจจัย 
ปริญญาตร ี
(n = 91) 

สูงกวา่ปริญญาตร ี
(n = 22) t Sig 

X  S.D. X  S.D. 
1. ปัจจัยจูงใจ 4.19 0.47 3.94 0.58 2.36 .07 
2. ปัจจัยค้าํจุน 3.94 0.49 3.80 0.62 1.11 .34 

รวม 4.07 0.48 3.87 0.60 1.74 .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 
ต่ํากว่า 10 ปี 

(n = 66) 
ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 

(n = 47) t Sig 

X  S.D. X  S.D. 
1. ปัจจัยจูงใจ 4.07 0.52 4.27 0.45 2.03 .14 
2. ปัจจัยค้าํจุน 3.91 0.50 3.92 0.53 0.76 .48 

รวม 3.99 0.51 4.10 0.49 1.40 .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
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 อภิปรายผลได้ ดังนี ้
  1. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมทั้ง 10 ด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้รับการพัฒนาการ
บริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้าราชการส่วนใหญ่มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานพอสมควร 
ตลอดจนมีการปรับปรุงด้านอาคารสถานท่ีให้เป็นปัจจุบัน 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 ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายต่าง ๆ ของ
โรงเรียนและปฏิบัติตามนโยบาย 
  2. เปรียบเทียบข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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: ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียน 
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร 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.สมศกัดิ์  คงเที่ยง 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ า หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการ
ด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จ าแนกเพศและ
ประสบการณ์การท างาน โดยมีประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร 
จังหวัดนครพนม จ านวน 79 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 4 คน ครู จ านวน 75 คน จ าแนกเพศชาย 24 คน และ 
เพศหญิง 55 คน และจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 1-10 ปี จ านวน 33 คน และ 11 ปี ขึ้นไป จ านวน 46 คน 
ใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test 
 ผลการศึกษาพบว่า 
  1. ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนเรณูนคร
วิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
  2. เปรียบเทียบข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียน
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จ าแนกตามสถานภาพ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียน
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จ าแนกตามประสบการณ์ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: 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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดจุดหมายและหลักการในมาตรา 6 ไว้ว่า การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ 1  
ไว้ว่า “มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) และ
หลักสูตรยังได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มุ่งพัฒนา  ผู้เรียนให้เป็นผู้มีวินัย เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในส่วนการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัยนั้น 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานเสริมสร้างวนิัยนักเรียนใน
โรงเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัยจ าแนกออกเป็น 6 ด้าน คือ การตรงต่อเวลา ความสะอาด การ
แต่งกาย การเข้าแถว การแสดงความเคารพ และด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของโรงเรียน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2546) ดังนั้น การพัฒนาวินัยนักเรียนในสถานศึกษาจึงจ าเป็น 
อย่างยิ่ง เพราะว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในวัยแห่งการเสริมสร้างการเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างรวดเร็ว  
ซึ่งเป็นวัยที่มีความคิดอยากเป็นอิสระซึ่งต้องเผชิญกับสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม มีการตัดสินใจอย่าง
รวดเร็ว วู่วาม แสดงออกทางอารมณ์อย่างรุนแรง จากลักษณะการเปล่ียนแปลงของวัยรุ่นที่กล่าวมาแล้วนั้น อาจส่งผล
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ให้เกิดพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่พึงประสงค์เป็นปัญหาของสถานศึกษาของสังคมและประเทศชาติได้ในท่ีสุด 
ดังนั้นผู้บริหาร สถานศึกษา ครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน จะต้องร่วมมือร่วมใจ 
เข้มงวดกวดขัน และต้องตั้งเกณฑ์ เพื่อหามาตรการป้องกันแก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นและร่วมกันเสริมสร้าง
กิจกรรมที่ต้องพัฒนาเยาวชน ให้มีความประพฤติที่ดี และมีระเบียบวินัย สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
(ทวีศักดิ์  ใจนวน. 2552) 
 แนวปฏิบัติในการปลูกฝัง “วินัย” ให้นักเรียนน้ัน เป็นเจตนาที่จะสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ท้ังในพฤติกรรมที่แสดงออกในส่วนตน และที่แสดงออกต่อส่วนรวม ปัญหาของการไม่มีวินัยของคน
ในชาติ จะเห็นได้จากความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม การละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การแก่งแย่งขึ้นรถ
หรือลงรถประจ าทาง การแต่งกายไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนและในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
จะต้องมีการน าทรัพยากรทั้งมวลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  และหนึ่งในทรัพยากรเหล่านั้นที่ถือว่าส าคัญ
ที่สุดก็คือทรัพยากรบุคคลเพราะเมื่อพิจารณาถึงความเจริญก้าวหน้าของชาติในอนาคตแล้วก็เป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไป
ว่าอนาคตของชาติขึ้นอยู่กับทรัพยากรบุคคลที่จะก้าวเข้าสู่สังคมในขณะนั้นเช่นกัน ทรัพยากรนั้นก็คือ เยาวชนหรือ
นักเรียนในปัจจุบัน แต่ปัจจุบันลักษณะสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นไปอย่างรวดเร็ว
เปล่ียนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจจากภาคการเกษตรมาเป็นภาคอุตสาหกรรม มีการน าความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ทั้งทางดา้นการส่ือสาร การคมนาคมที่สะดวก ท าให้การรับวัฒนธรรมจากภายนอกเข้า
มาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรที่ท าให้คนต้องสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของชีวิต ซึ่งจาก
เหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบต่อบุคคลในสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม ท าให้บุคคลต้องปรับตัวเข้า
กับสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไป (นภดล  วิญญาสุข. 2553: 1) 
 โรงเรียนเปรียบเสมือนสถานที่จ าลองบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในสังคมให้นักเรียนฝึกฝนเพื่อเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ในภายหน้า โดยเด็กจะเจริญงอกงามด้วยการเอาอย่างการแนะน า และการน าทาง ผู้ที่ควรจะเป็นตัวอย่างใน
การน าทางที่ดีก็คือพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และโรงเรียน ในการสร้างระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่เด็ก จึงต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้น
ตั้งแต่แรกโดยการชี้แจงและตกลงด้วยเหตุผลของครูในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กยอมรับในข้อตกลงนั้นๆ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นองค์กรอิสระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมี
เป้าหมายให้คนไทยมีคุณภาพเป็นคนเก่ง คนดี และด ารงชีวิตที่เป็นสุขโดยได้กล่าวถึงคุณธรรม จริยธรรม โดยมีวินัย
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการท าให้คนเป็นคนดี การมีวินัยในตนเองถือได้ว่าเป็นวินัยที่มีความส าคัญที่สุดดังนั้น
การด าเนินงานวินัยในโรงเรียนจึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีขึ้นด้วยความเอาใจใส่และเป็นงาน
ที่ส าคัญของโรงเรียน (ภัธฑิชา  เริ่มรักษ์. 2553: 4) 
 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย มีผู้บริหารและครู รวมจ านวน 98 คน และนักเรียนรวมทั้งส้ิน 2,194 คน ซึ่งนักเรียนที่มาเรียน
นั้นจะมาจากหลายต าบล หลายอ าเภอ ท าให้นักเรียนแต่ละคนมาจากหลายท้องถิ่น ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งความ
เป็นอยู่ เศรษฐกิจ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษที่ปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงสภาพปัจจุบัน ตลอด
ทั้งการอบรมบ่มนิสัยของบุตรหลาน ของตนเองให้มีวินัยในการด ารงชีวิตที่เป็นปรกติ และผู้ศึกษาซึ่งเป็นครูที่
รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาเสริมสร้าง ปลูกฝัง ส่งเสริม ควบคุม ดูแลวินัยนักเรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ให้นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบผ่านการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกที่โรงเรียนได้จัดท าขึ้นเพื่อป้อนนักเรียนให้เป็นเยาวชนที่ดี  มีวินัยในตนเองกลับคืนสู่สังคม จาก
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เหตุผลข้างต้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจอยากจะศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัย
นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียน  โรงเรียน 
เรณูนครวิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการด า เนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียน 
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จ าแนกตามสถานะภาพ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนในโรงเรียน  หมายถึง การปฏิบัติงานในการเสริมสร้าง
ควบคุมดูแลให้นักเรียนมีความประพฤติและปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัย
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ 
  1. ด้านการตรงต่อเวลา หมายถึง การเสริมสร้างให้นักเรียนรู้จักการจัดการและวางแผนการใช้เวลา
ในการท ากิจกรรมใดๆ ให้ถูกต้องและพยายามท าให้เสร็จส้ินตามก าหนดเวลา และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 
เช่น มาโรงเรียนก่อนเข้าแถว ส่งงานตรงตามก าหนด 
  2. ด้านความสะอาด หมายถึง การเสริมสร้างให้นักเรียนรู้จักควบคุมตนเอง ประพฤติ ปฏิบัติตนใน
การรักษาความสะอาดของโรงเรียน บ้านเรือน ท่ีอยู่อาศัย และสถานท่ีสาธารณะ รักษาความสะอาดร่างกายตนเอง 
  3. ด้านการแต่งกาย หมายถึง การเสริมสร้างให้นักเรียนแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน รู้จักแต่ง
กายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ทรงผมถูกระเบียบ 
  4. ด้านการเข้าแถว หมายถึง การเสริมสร้างให้นักเรียนรู้จักระเบียบในการเข้าแถวตามโอกาสและใน
สถานท่ีต่างๆ 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 ในอ าเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ของโรงเรียนซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  
ปีการศึกษา 2559 
 ครู หมายถึง ผู้ปฏิบัติการสอนนักเรียนในโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  
ปีการศึกษา 2559 
 ประเภทโรงเรียน หมายถึง การจ าแนกตามลักษณะของประเภทของโรงเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ  
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  1. ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
  2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร และครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ปีการศึกษา 2559 จ านวน 98 คน 
จ าแนกเป็นผู้บริหาร จ านวน 4 คน และครู จ านวน 94 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร และครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ปีการศึกษา 2559 จ านวน 79 
คน จ าแนกเพศชาย 24 คน และเพศหญิง 55 คน และจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 1-10 ปี จ านวน 33 คน 
และ11 ปี ขึน้ไป จ านวน 46 คน 
 
ตาราง 1 จ านวนประชากรที่จ าแนกตามสถานภาพ 
 

เพศ จ านวน (คน) ประสบการณ์การท างาน จ านวน (คน) 
ชาย 24 1-10 ปี 33 
หญิง 55 11 ปี ขึ้นไป 46 

รวม 79 รวม 79 
 

 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างตามขั้นตอน ดังนี ้

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

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับ 
1. ด้านการตรงต่อเวลา 
2. ด้านความสะอาด 
3. ด้านการแต่งกาย 
4. ด้านการเข้าแถว 
5. ด้านการแสดงความเคารพ 
6. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ 
    ของโรงเรียน 
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   1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางใน
การน าเนื้อหามาสร้างแบบสอบถาม 
   2. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับวิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการก าหนดหรือออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามจากหนังสือ 
ต ารา และงานวิจัย 
   3. ปรับปรุงแบบสอบถามและน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงขึ้นมาเสนออาจารยท์ี่ปรึกษา พิจารณา
ตรวจสอบความสอดคล้องและครอบคลุมกรอบแนวคิด นิยามศัพท์เฉพาะ ความเหมาะสมของภาษาข้อความ เมื่ อที่
ปรึกษาให้ความเห็นชอบแล้ว ได้น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) การใช้
ภาษา (Wording) ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ ( Index of Congruence) เพื่อความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 
   4. เกณฑ์การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่า IOC: Index of item objective 
congruence เพื่อการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเลือกเฉพาะที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 
   5. น าผลการวิเคราะห์ข้อค าถามจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบสอบถามและ
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบในการด าเนินการขั้นต่อไป 
   6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไข และที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบแล้วไปทดลองใช้ 
(Try-out) กับ ผู้บริหาร และครู โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จ านวน 30 คน 
   7. น าผลการทดลองใช้ (Try-out) มาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) โดยวิธีหาความ 
สัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) โดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย 
ตามวิธีของเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Coefficient of Correlation) มีอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.47-0.79 
   8. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ทั้งฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach มีความเชื่อมั่น 0.98 
   9. ปรับปรุงแก้ไขตามผลการวิเคราะห์การทดลองใช้ (Try-out) แล้วพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง
เพื่อน าไปเก็บข้อมูลต่อไป 
 ลักษณะของเคร่ืองมือ 
  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) จ านวน 50 ข้อ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ขอหนังสือจากบัณฑิควิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. น าหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
พร้อมด้วยแนบแบบสอบถามถึงสถานศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการท าการศึกษา 
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  3. การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบการศึกษาค้นคว้า 6 ด้าน โดยให้
สอดคล้องกับกิจกรรมที่ปฏิบัติในขั้นการวางแผนปฏิบัติการ 
  4. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยผู้ศึกษาขอรับแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การจัดกระท าข้อมูล น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์มาลง
รหัสแล้วบันทึก ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปตามล าดับ ดังนี้ 
   2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาร้อยละ 
   2.2 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนเรณู

นครวิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมรายด้านและรายข้อ การวิเคราะห์ใช้ค่าเฉล่ีย ( ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยด าเนินการดังนี้ 
    2.2.1 น าแบบสอบถามตอนที่ 2 มาตรวจสอบและให้คะแนนตามเกณฑ์ในแต่ละช่อง 
ก าหนดการให้คะแนน ดังนี้ 
     ระดับมากที่สุด ได้ 5 คะแนน 
     ระดับมาก ได้ 4 คะแนน 
     ระดับปานกลาง ได้ 3 คะแนน 
     ระดับน้อย ได้ 2 คะแนน 
     ระดับน้อยที่สุด ได้ 1 คะแนน 

    2.2.2 น าคะแนนไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป หาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ีย ( ) ดังนี้ 
     คะแนนเฉล่ีย  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 อ าเภอเรณูนคร 
จังหวัดนครพนม จ าแนกตามเพศ และจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ทดสอบสมมติฐานโดย t-test 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
  1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
   1.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Congruence: IOC) 
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   1.2 หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยวิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน
รวมทั้งฉบับ (Item Total Correlation) โดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ตามวิธีของ (Pearson Product-
Moment Coefficient of Correlation) 
   1.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) 
  2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
   2.1. ร้อยละ (Percentage) 

   2.2. ค่าเฉล่ีย ( ) 
   2.3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัย

นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยรวม 
 

ด้านท่ี การด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินยันักเรียนในโรงเรียน   S.D. ความคิดเห็น 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

การตรงต่อเวลา 
ความสะอาด 
การแต่งกาย 
การเข้าแถว 
การแสดงความเคารพ 
การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของโรงเรียน 

4.11 
4.03 
4.00 
4.01 
4.10 
4.06 

.238 

.103 

.113 

.060 

.236 

.165 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.05 .087 มาก 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวนิัยนักเรียนโรงเรียน

เรณูนครวิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.05, S.D. = .087) และเมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านการตรงต่อเวลา ( = 4.11, S.D. = .238) และด้านที่มี

ค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ ด้านการแต่งกาย ( = 4.00, S.D. = .113) 
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ตาราง 2 เปรียบเทียบข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จ าแนกตามเพศ 

 

ด้านท่ี 
การด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินยั

นักเรียนในโรงเรียน 
สถานภาพ N   S.D. t Sig 

1 การตรงต่อเวลา ชาย 24 4.16 .276 1.086* .050 
หญิง 55 4.09 .219 

2 ความสะอาด ชาย 24 4.02 .072 -.471 .110 
หญิง 55 4.03 .114 

3 การแตง่กาย ชาย 24 4.00 .000 -.093 .225 
หญิง 55 4.00 .136 

4 การเขา้แถว ชาย 24 4.02 .071 .643 .204 
หญิง 55 4.01 .055 

5 การแสดงความเคารพ ชาย 24 4.09 .252 -.297 .805 
หญิง 55 4.11 .230 

6 การปฏิบัติตามระเบยีบข้อบังคับ
และแนวปฏิบัติของโรงเรียน 

ชาย 24 4.03 .136 -1.288* .026 
หญิง 55 4.07 .175 

รวม 
ชาย 24 4.05 .063 .000 .215 
หญิง 55 4.05 .097 

* ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
 จากตาราง 2 พบว่า ผู้บริหารและครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัย
นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ด้านตรงต่อเวลาและด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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ตาราง 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนเรณูนคร
วิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

 

ด้านท่ี 
การด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินยั

นักเรียนในโรงเรียน 
สถานภาพ N   S.D. t Sig 

1 การตรงต่อเวลา 1-10 ปี 33 4.05 .185 -2.046* .001 
11 ปี ขึ้นไป 46 4.16 .264 

2 ความสะอาด 1-10 ปี 33 4.02 .088 -.799 .164 
11 ปี ขึ้นไป 46 4.04 .112 

3 การแตง่กาย 1-10 ปี 33 4.00 .000 -.119 .144 
11 ปี ขึ้นไป 46 4.00 .149 

4 การเขา้แถว 1-10 ปี 33 4.01 .030 -.835 .080 
11 ปี ขึ้นไป 46 4.02 .074 

5 การแสดงความเคารพ 1-10 ปี 33 4.10 .251 -.793 .793 
11 ปี ขึ้นไป 46 4.10 .227 

6 การปฏิบัติตามระเบยีบข้อบังคับ
และแนวปฏิบัติของโรงเรียน 

1-10 ปี 33 4.06 .182 .159 .629 
11 ปี ขึ้นไป 46 4.06 .153 

รวม 
1-10 ปี 33 4.04 .064 -1.054 .076 

11 ปี ขึ้นไป 46 4.06 .101 

* ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
 จากตาราง 3 พบว่า ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
เพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการตรงต่อเวลา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่
พบความแตกต่าง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนเรณูนคร
วิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม สรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
  1. จากการด าเนินงานความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียน
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
  2. เปรียบเทียบข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียน
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จ าแนกตามเพศ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมไม่แตกต่าง
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กัน แต่ด้านตรงต่อเวลาและด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
  3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียน
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จ าแนกตามประสบการณ์ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ด้านการตรงต่อเวลา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 
อภิปรายผล 
 1. ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยา-
นุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เนื่องมาจากคณะผู้บริหารและครูในโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล ได้มีการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  โดยค านึงถึงปัญหาใน
สังคมไทย พร้อมยังเข้มงวดในการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
จริยธรรม วัฒนธรรม และยังสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
สุรีย์  มุกดอกไม้ (2550) ได้ศึกษาการส่งเสริมวินัยนักเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมวินัยนักเรียนตามความคิดเห็น
ของข้าราชการครูในโรงเรียนวดัแสงสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน งานวิจัยของพระครูใบฎีกา พงษ์พันธุ์  ปุญฺญว โส (บุญสอน) (2553) ได้ศึกษาการส่งเสริมวินัยนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า สภาพการส่งเสริมวินัย
นักเรียนของครูอาจารย์โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกดา้น และงานวิจัยของ กิตติพงษ์  ค ากรฤาชา (2554) ได้ศึกษา การ
ด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนในอ าเภอธาตุพนม จังหวดันครพนม ผลการศึกษาพบวา่การด าเนินงาน
เพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนในอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จ าแนกตามเพศ โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในการด าเนินงานผู้บริหารและครู ได้มีการประชุมชี้แจงระเบียบ
และข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนได้รับทราบและปฏิบัติท าให้นักเรียนสามารถปฏิบัติและเข้าใจในการร่วมกิจกรรม
ต่าง ซึ่งสอดคล้องกับส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555) และผลงานวิจัยของ มัตติกา  จอกทอง, สุเทพ  
ทองประดิษฐ์ และมนตรี  อนันตรักษ์ (2557) ได้ศึกษาการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนในอ าเภอปลาปาก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียน
ในอ าเภอปลาปาก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารและครูได้ด าเนินการส่งเสริมวินัย
นักเรียนตามจุดหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ก าหนด ให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ท้ังร่างกายจิตใสติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และผู้เรียนเป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2555) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรเกียรติ  จอมไพรศรี (2555) ที่ศึกษาการ
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พัฒนาวินัยนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5พบว่า ข้าราชการครูและบุคลาทาง
การศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาวินัยนักเรียนในโรงเรียนโดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
  1. จากผลการวิจัยพบว่า ด้านการแต่งกายมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ผู้บริหารและครูควรจัดให้มีนักเรียน 
แกนน า แนะน าชี้แจงการแต่งกายที่ถูกระเบียบของโรงเรียน ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมและจัดกิจกรรม ติดตาม 
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมวินัยนักเรียนให้อยู่ในระดับที่ดีต่อไป 
  2. ผู้บริหารและครูมีการก าหนดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ชี้แจงแนวทางการการแต่งกาย
อย่างชัดเจนในกิจกรรมต่างๆ และจัดกิจกรรมการประกวดการแต่งกายดีเด่นเพื่อกระตุ้นการพัฒนานักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
  3. ผู้บริหารและครูควรมีการเสริมสร้างให้นักเรียนรู้จักการจัดการและวางแผนการใช้เวลา และก ากับ
ติดตามการท ากิจกรรมตามก าหนดเวลา 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 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาและพัฒนาบทบาทในการส่งเสริมวินัยนักเรียนของผู้ปกครองและชุมชน เพื่อหา
สภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนา การส่งเสริมวินัยนักเรียนครั้งต่อไป 
  2. ควรมีการศึกษาและพัฒนานโยบาย กลยุทธ์ รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนดีเด่น ด้าน
การส่งเสริมวินัยนักเรียนในสถานศึกษา 
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NBUE104: การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ADMINISTRATION OF BANGKHUNTIENSUKSA SCHOOL THE OFFICE OF BANGKHUNTIEN 
DISTRICT UNDER BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION 
 
นัทยา  พลพิทักษ์1 1   ดร.ทรงยศ  แก้วมงคล 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจ า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียน-
ศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียน-
ศึกษา และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โดย
จ าแนกตามเพศและประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 92 คน การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 
โดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่

ในระดับมาก ( = 4.28, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณารายด้าน ได้ดังนี้ ด้านการบริหารงานวิชาการมีค่าเฉล่ียมาก

ที่สุด อยู่ในระดับมาก ( = 4.46, S.D.= 0.37) รองลงมา ด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก ( = 4.24, 

S.D.= 0.49) และ ด้านการบริหารงานงบประมาณมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก ( = 4.19, S.D.= 0.49) 
 2. ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของครูที่มีต่อด้านการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
โดยค่าเฉล่ียรวมทั้ง 4 ด้าน ของครูท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของโรงเรียนไม่ต่างกัน 
เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
 3. ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษา โดยมีค่าเฉล่ียรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียรายด้าน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน 
มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความพึงพอใจการบริหารงานในด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานท่ัวไป ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: 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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารจะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องอาศัยครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาโดยการสร้างความร่วมมือสร้างขวัญและก าลังใจการสร้างความพึงพอใจต่อการบริหาร
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านการบริหารงานวิชาการด้านการบริหารงานงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ
บริหารงานทั่วไปถ้าการบริหารโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมมีความพึงพอใจในภารกิจงานต่างๆ  
ก็จะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยมีเป้าหมายของการบริหารการศึกษาคือท าให้ผู้เรียนเป็นคนดีเก่ง
และมีความรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 30) 
 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส านักงานเขตบางขนุเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากบริบทที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ชุมชน  มีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเข้ามารอบๆ บริเวณโรงเรียน มีการอพยพโยกย้าย ของประชาชนเข้ามาท างาน ผู้ปกครองจึงน าบุตรหลาน
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ตามมาด้วย ประกอบกับในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจก าลังตกต่ า ผู้ปกครองบางส่วนได้ย้ายบุตรหลานจากโรงเรียน
เอกชนเข้ามาเรียน ในโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ซึ่งโรงเรียนของกรุงเทพมหานครมีผลของการจัดการเรียนการสอน
ได้ดีจึงเป็นที่นิยมของผู้ปกครองเป็นจ านวนมาก โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่สุดของส านักงาน
เขตบางขุนเทียน มีผลการสอบวัดผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดีและผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเมื่อมีจ านวนนักเรียน
มากขึ้น จ านวนครูมากขึ้น ดังนั้นคณะครูของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาย่อมมีความต้องการ ให้โรงเรียนมีการบริหาร
การศึกษาให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน และในการบริหารการศึกษานั้นก็มหีลายรูปแบบหลายวิธีแต่ละวิธีกย็่อมมี
ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาอาจจะตรงกับความพึงพอใจของครู
บางส่วนและไม่ตรงกับความพึงพอใจของครูอีกบางส่วนซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในการท างานได้ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอ่การบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทยีน
ศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ
น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมี
ประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา จ าแนก
ตามเพศและประสบการณ์การท างาน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน หมายถึง ความรู้สึกที่ดีของครูที่มีต่อการบริหารงาน
โรงเรียน โดยจะเกิดขึ้นเมื่อครูนั้นได้บรรลุถึงความต้องการ หรือจุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้ รวมถึงความชอบใจถูกใจ 
การยอมรับ ความประทับใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ท่ีได้รับการตอบสนองในส่ิงที่คาดหวัง 
 การบริหารงานของโรงเรียน หมายถึง การด าเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โดย
ก าหนดกรอบแนวคิดไว้ ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส านักงานเขต
บางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 120 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานครปีการศึกษา 2559 จ านวน 92 คน การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) โดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan) 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาคน้ควา้ครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัด
กรุงเทพมหานครซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

สถานะของครูโรงเรียนบางขุนเทยีนศึกษา ได้แก่ 
1. เพศ 
    1.1 หญิง 
    1.2 ชาย 
2. ประสบการณ์ในการท างาน 
    2.1 ต่ ากวา่ 5 ป ี
    2.2 ตั้งแต่ 5-10 ปี 
    2.3 มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของครูที่มตี่อการบริหารงานของ
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โดยมีขอบข่ายการ
บริหารงานของโรงเรียนไว้ 4 ด้าน ดังนี ้
1. ด้านการบริหารงานวชิาการ 
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
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   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และ
ประสบการณ์การท างาน 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบาง
ขุนเทียนศึกษา ในด้านการบริหารงานวิชาการ มี 12 ข้อในด้านการบริหารงานงบประมาณ มี 12 ข้อในด้านการ
บริหารงานบุคคล มี 12 ข้อและในด้านการบริหารงานท่ัวไป มี 14 ข้อรวมทั้งหมด 50 ข้อแต่ละด้านเป็นแบบสอบถาม
ที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด โดยแต่ละระดับมีความหมาย ดังนี ้
    5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
    4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
    3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
    2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
    1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
   1. ศึกษาทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการก าหนด
กรอบโครงสร้างของการศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
   2. น าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา ก าหนดกรอบแนวคิดของ การศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อ
การบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
   3. สร้างแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามของ มาโนช บุตรเชื้อไทยมาปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับ
เนื้อหาที่ต้องการ แล้วน าฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงให้ 
ถูกต้องเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความ 
ถูกต้อง และเที่ยงตรงของเนื้อหาของแต่ละข้อค าถาม มีค่าดัชนีความความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) เท่ากับ 1.00 
  2. ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ์ 
  3. น าแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วน าแบบสอบถามที่มีการปรับปรุง แก้ไข
สมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้กับครู โรงเรียนในส านักงานเขตบางขนุเทียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน หาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.97 
  4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่นไป
ใช้จริงกับครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาต่อไป 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี ้
   1. น าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ไปขอความร่วมมือจาก
ผู้อ านวยการโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามให้แก่ครูเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
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   2. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามจ านวน 92 ฉบับ และเก็บแบบสอบถาม
ด้วยตนเองได้แบบสอบถามคืนจ านวน 92 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ดังนี้ 
   1. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
   2. ตรวจให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละตอน เพื่อน าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ทาง
สถิติโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
   3. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของข้าราชการครู โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ด้วยการหาค่าเฉล่ีย 

( ) 
   4. วิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายด้านและรายข้อโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต
การแปลความหมายของค่าคะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เฉล่ียใช้เกณฑ์ (Best. 1983: 
147) ดังนี ้
    ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
    ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
    ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
    1.1 ร้อยละ (Percentage) 
    1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
    1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือได้แก่ 
    2.1 หาดัชนีความสอดคล้อง (Index of ltem Objective Congruence: IOC) ใช้ค่าเฉล่ีย 
    2.2 หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม Cronbach’s โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต 
   3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
    3.1 ค่า t-test 
    3.2 ค่า F test 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 

ส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน  
บางขุนเทียนศึกษาโดยรวมในทุกด้าน 

 

ความพึงพอใจของครูที่มตี่อการบริหารงาน 
ของโรงเรียนบางขุนเทียนศกึษา   S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ล าดับที ่

1. ด้านการบริหารงานวชิาการ 4.46 0.37 มาก 1 
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 4.19 0.49 มาก 4 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.24 0.49 มาก 2 
4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป 4.22 0.51 มาก 3 

รวม 4.28 0.42 มาก - 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเที ยนศึกษาโดย

ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก (  = 4.28, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงาน

วิชาการมีค่าเฉล่ียมากที่สุด อยู่ในระดับมาก (  = 4.46, S.D. = 0.37) รองลงมา ด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ใน

ระดับมาก ( = 4.24, S.D. = 0.49) และด้านการบริหารงานงบประมาณมีคา่เฉล่ียน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก ( = 
4.19, S.D.= 0.49) 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียน-

ศึกษา กรุงเทพมหานคร ของครูท่ีมีประสบการณ์การท างาน 
 

การบริหารงาน 
ของโรงเรียนบางขุนเทียนศกึษา 

ประสบการณ์การท างาน 
F sig   

ต่ ากว่า 5 ปี 
  

5-10 ปี 
  

10 ปี ขึ้นไป 
1. ด้านการบริหารงานวชิาการ 4.36 4.29 4.55 4.02* .02 
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 4.16 4.10 4.24 0.41 .65 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.25 4.07 4.29 1.07 .35 
4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป 4.10 4.18 4.28 1.02 .37 

รวม 4.22 4.16 4.34 1.63 .35 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหาร 
งานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยค่าเฉล่ียรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียน
บางขุนเทียนศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานวิชาการ มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้าน
การบริหารงานท่ัวไป ไม่แตกต่างกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน  

อยู่ในระดับมาก ( = 4.28, S.D. = 0.42) 
 2. ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของครูที่มีต่อด้านการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
โดยค่าเฉล่ียรวมทั้ง 4 ด้าน ของครูท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนไม่ต่างกัน 
เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียรายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกัน 
 3. ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียน -
ศึกษา โดยมีค่าเฉล่ียรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียรายด้าน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน 
มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความพึงพอใจการบริหารงานในด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหาร 
งานงบประมาณ และด้านการบริหารงานท่ัวไป ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
ส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายดังนี้ 
  1. ความพึงพอใจของครูที่มีตอ่การบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 

อยู่ในระดับมาก ( = 4.28, S.D.= 0.42) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการด าเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม สติปัญญา และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยการใช้กระบวนการต่างๆ ที่เป็นระเบียบแบบแผนและก าหนดหน้าที่
ของแต่ละฝ่ายของแต่ละคนให้ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน และต่างฝ่ายต้องประสานกันในการท างาน  ย่อมจะท าให้งานด าเนิน
ไปอย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับ พนมไพร  ค าขจร (2553) ได้ท าวิจัยเรื่องการ 
ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด
ฉะเชิงเทราการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครู ต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงาน
ครู ต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราจ าแนกตามประสบการณ์
การท างานและระดับชั้นที่ปฏิบัติการสอน พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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  2. ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของครูที่มีต่อด้านการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยค่าเฉล่ียรวมของครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของ
ครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาไม่ต่างกัน ทั้งนี้อาจเน่ืองจากในการบริหารงานของสถานศึกษา
นั้นบทบาทของครูผู้สอนทั้งเพศชายและเพศหญิงจะท าหน้าไม่แตกต่างกัน คือ  น าแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย
ของสถานศึกษาไปปฏิบัติ ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือของบุคลากร เช่น การสอนแทน การแบ่งงานรับผิดชอบที่
ชัดเจนตามบทบาทหน้าที่การจัดประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายใน ส่ิงเหล่านี้จะช่วยสร้างความเข้าใจ
ในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ และเป็นการสร้างจุดเน้นของ การบริหารงานให้บุคลากรมีเป้าหมาย
เดียวกัน ซึ่งท าครูผู้สอนเพศชายและเพศหญิงมคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ จีรนุช  วงษ์ฤทธิ์ 
(2552) ได้ท าวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจบุคลากรทาง
การศึกษา ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหารที่มีต่อการบริหารงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร 
จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากรทางการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัย 
พบว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามุกดาหารไม่แตกต่างกัน ท้ังโดยภาพรวมและรายด้าน 
  3. ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุน
เทียนศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
   3.1 ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความพึงพอใจของครูที่มีต่อด้านการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารวิชาการเป็นการด าเนินงานเป็นทีมซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ซึ่งท าหน้าที่
ควบคุมการด าเนินงาน ส่วนครูที่ท าหน้าที่ปฏิบัติงานก็จะร่วมทีมท างานอย่างต่อเนื่องมีการสอนงานจากผู้มี
ประสบการณ์สูงไปหาผู้มีประสบการณ์ต่ าท าให้ได้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูที่มี
ประสบการณ์ในงานน้อยกว่าประสบปัญหาในการด าเนินงานก็จะได้รับค าแนะน าและช่วยเหลือจากครูที่มีประสบการณ์
ในงานมากกว่าท าให้ การบริหารวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ วลัดดา ค าจุมพล (2551) ได้ท า
วิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารงาน ด้านวิชาการของโรงเรียนสาคริชวิทยา 
จังหวัดชัยภูมิ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานด้าน
วิชาการของโรงเรียนสาคริชวิทยา จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนแต่ละช่วงชั้น พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละช่วงชั้นมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการโดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   3.2 ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน ความพึงพอใจของครูที่มีต่อด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส านักงาน
เขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ บรรจง  อินทะหอม (2550) ได้ท าวิจัยเรื่อง 
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในฝัน จังหวัดบุรีรัมย์ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในฝัน จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 367 คน
และนักเรียน จ านวน 367 คน รวมทั้งส้ิน 734 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบตรวจสอบรายการ มีค่าความ
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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 จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษา โดยรวม
และรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในฝันจังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในฝันจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ 
ศึกษาของโรงเรียนในฝัน จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะผลการวิจัย 
  1. ควรน าผลของการวิจัยน าไปบริหารงานของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น 
  2. ควรน าผลของการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาในการบริหารงานของโรงเรียน 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อมีต่อการบริหารงานของโรงเรียน โดยใช้เครื่องมือที่
หลากหลายในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  2. ควรศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อจะน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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NBUE105: การพัฒนาแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 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
ประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเทพนิมิต จังหวัดตราด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 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 าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 
E1/E2 เท่ากับ 81.59/83.02 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแบบฝึก
โครงงานวิทยาศาสตร์สูงกวา่ก่อนเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีบทบาทส้าคัญยิง่ในสังคมโลก เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน ท้ังใน
การด้ารงชีวิตประจา้วนัและในงานอาชีพต่างๆ เครื่องมือ เครื่องใช้เพื่ออ้านวยความสะดวกในชีวิตและการท้างานล้วน
เป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ศาสตร์อื่นๆ 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 
เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน้าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล 
สร้างสรรค์ มีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1) การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ก้าหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา
โดยให้ความส้าคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อรองรับกระแสการเปล่ียนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
เทคโนโลยี และให้ความส้าคัญสูงสุดส้าหรับกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญเพื่อผู้เรียนพัฒนาได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง (วรณัน ขุนศรี. 2546: 73) อันส่งผล
กระทบโดยตรงกับคร ูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดที่ 4 มาตรา 22 หลักการจัดการศึกษา มาตรา 24 กระบวนการเรียนรู้
ครูจะเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผู้สอน 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 สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 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) ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด้ารงชีวิต 2) ชีวิต
กับส่ิงแวดล้อม 3) สารและสมบัติของสาร 4) แรงและการเคล่ือนที่ 5) พลังงาน 6) กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
7) ดาราศาสตร์และอวกาศ 8) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 92-93) 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
เทพนิมิต อ้าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการสอบ 3 ปี ย้อนหลัง คือ ปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 65.35 ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 63.47 และปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 68.40  
มีคะแนนเฉล่ียต่้ากว่าร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ซึ่งต่้ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก้าหนดไว้ ผลการประเมินอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนท้าข้อสอบไม่ได้เพราะนักเรียนขาดการคิดวิเคราะห์โจทย์และขาดทักษะกระบวนการคิด 
ไม่สามารถคิดแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้นักเรียนไม่สามารถคิดท้าโครงงานขึ้นได้ด้วยตนเอง และหากวิเคราะห์โครงงาน
จากแหล่งต่างๆ ที่จัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น้าเสนอในแต่ละแห่ง ส่วนใหญ่เป็นโครงงานที่เป็นความคิดของครู 
หรือลอกเรียนแบบมาจากแหล่งอื่นท่ีครูคดิขึ้นเช่นกัน ประเด็นหลักของการเรียนการสอนโดยการใช้โครงงาน คือ การท่ี
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 เป็นการเรียนรู้ท่ีเสริมศักยภาพการเรียนของนักเรียน โดยเน้นการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมให้ได้ความรู้ น้าไปสู้การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีประสบการณ์
จากการปฏิบัติจริง ฝึกแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะติดตัวผู้เรียนไปตลอด เมื่อมีข้อสงสัยหรือ
ปัญหาเกิดขึ้นจะแก้ปัญหาโดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันท่ัวไปว่าเป็นส่ิงที่ส้าคัญกว่าความรู้
ที่ขาดการปฏิบัติ ท้ังนี้กระบวนการดังกล่าวจะท้าให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออก นอกจากนี้ยัง
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด ศึกษาค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามหัวข้อเรื่องที่ตนเองสนใจ เป็นการเรียนรู้เพื่อ
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ค้นพบตามหลักวิชาการ ซึ่งมีอยู่ 4 ประเภท คือ โครงงานประเภทส้ารวจ โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภท
ประดิษฐ์ และโครงงานประเภททฤษฎี 
 จากสภาพปัญหาและสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพสมองของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง จึงใช้
วิธีการกระตุ้นกระบวนการคิด ฝึกทักษะการคิด เพราะการคิดเป็นการเรียนรู ้เป็นธรรมชาติของชีวิตที่เกิดได้ทุกเวลา ซึ่งใน
แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนได้เรียนรู้โครงงานทุกประเภท เริ่มจากง่ายไปหายาก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้านการคิดให้สูงขึ้น มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาเทพนิมิต จังหวัดตราด ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์
ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเทพนิมิต จังหวัดตราด 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ืองพืชสมุนไพรก าจัดแมลงศัตรูพืช หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาเพื่อพบข้อความรู้ใหม่ ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตัวของผู้เรียนเอง 
โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
 ประสิทธิภาพแบบฝึกโครงงาน หมายถึง ผลที่ได้จากการใช้แบบฝึกโครงงาน วิทยาศาสตร์ เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก้าหนด ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ก้าหนดเกณฑ์ 80/80 
  80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของแบบฝึกโครงงาน วิทยาศาสตร์ โดยคิดเป็นร้อยละของคะแนน
เฉล่ียที่ได้จากการท้ากิจกรรมระหว่างเรียน 
  80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์โดยคิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียที่ได้จากการท้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพืชสมุนไพรก าจัดแมลงศัตรูพืช  หมายถึง ความรู้ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้จากการท้าแบบทดสอบหลังเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ตามตัวชี้วัด 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพืชสมุนไพรก าจัดแมลงศัตรูพืช หมายถึง เครื่องมือที่
ใช้วัดความรู้ เรื่อง พืชสมุนไพรก้าจัดแมลงศัตรูพืชการเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ จ้านวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 ความพึงพอใจต่อการเรียน หมายถึง ความรู้สึกพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สามารถปฏิบัติแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องพืชสมุนไพรก้าจัดแมลงศัตรูพืช อย่างมีความสุข และ
ประสบผลส้าเร็จ โดยการใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ้านวน 10 ข้อ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ มาสร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนาแบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยก้าหนดกรอบแนวคิด ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
เทพนิมิต จังหวัดตราด ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านมณฑล โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 
โรงเรียนเกษมสุข โรงเรียนเนินตะบก และโรงเรียน ตชด.บ้านเขาฉลาด รวมทั้งส้ิน 86 คน 
  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 
อ้าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 32 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่มอย่างง่ายจาก 1 ใน 5 โรงเรียน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 4 ชนิด ดังนี ้
  1. แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ้านวน 4 เรื่อง 
  2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ้านวน 
4 แผน 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จ้านวน 30 ข้อ 
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์  ส้าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 จ้านวน 10 ข้อ 
 การด าเนินการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน  
สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 216) ด้าเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี ้
   1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง พืชสมุนไพร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จ้านวน 30 ข้อ เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน
เดิมของนักเรียน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืชสมุนไพรก้าจดั
แมลงศัตรูพชื 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน แบบฝึก
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ มี 4 ชนิด ดงันี ้
1. ประเภทส้ารวจ 
2. ประเภททดลอง 
3. ประเภทประดิษฐ ์
4. ประเภททฤษฏีหรือหลักการหลัก 
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   2. ด้าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชสมุนไพรก้าจัดแมลงศัตรูพืช จ้านวน 4 แผน คือ โครงงานประเภทส้ารวจโครงงานประเภททดลอง 
โครงงานประเภทประดิษฐ์ และโครงงานประเภททฤษฎี ใช้เวลา 12 ชั่วโมง โดยไม่นับรวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน ด้าเนินการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
   3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อส้ินสุดการทดลองทั้ง 4 แผน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฉบับเดียวกับทดสอบก่อนเรียน และสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชสมุนไพรก้าจัดแมลงศัตรูพืช 
ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้ค่าร้อยละ 
  2. วิเคราะห์ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนแบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เรื่องพืชสมุนไพรก้าจัดแมลงศัตรูพืช ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test 
Dependent) 
  3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องพืชสมุนไพร

ก้าจัดแมลงศัตรูพืช ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แล้วน้าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อหาระดับความพึงพอใจ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 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  
ปีท่ี 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
อภิปรายผล 
 1. แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 
81.59/83.02 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งระวี สุขแย้ม (2551: บทคัดย่อ) 
พบว่า ชุดฝึกการท้าโครงงานวิทยาศาสตร์ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.27/82.29 
ทั้งนี้เป็นเพราะ 1) การสอนแบบฝึกโครงงาน เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาข้อความใหม่ ส่ิงประดิษฐ์
ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองของผู้เรียนเอง ซึ่งสอดคล้องกับเพียร์เจต์ (Piaget) ที่กล่าวว่า ความคิด คือ 
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ความสามารถในการวางแผนและปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมโดยมีกระบวนการที่ส้าคัญที่จะท้าให้เกิดการพัฒนา
ความคิด โครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองตามหัวข้อที่ตนเองสนใจ เป็นการเรียนรู้เพื่อค้นพบตามหลักวิชาการ ซึ่งมีอยู่ 4 ประเภท คือ โครงงาน
ประเภทส้ารวจ โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์ และโครงงานประเภททฤษฎีโดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา โดยมีครูเป็นผู้ให้ค้าปรึกษา 2) แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นได้วิเคราะห์
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 แล้วน้ามาจัดท้าแบบฝึก มีขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการสอนที่เหมาะสม ตามหลักการทฤษฎีที่
เป็นแนวทางและประโยชนต์่อการสร้างแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นได้ค้านึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหา 
รวมทั้งได้ด้าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับ
โครงงานวิทยาศาสตร์ 3) การสอนที่ใช้แบบฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงหลักการ
พัฒนาการคิดของบลูม (Bloom) ช่วยให้นักเรียนมีความรู ้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 เพื่อรองรับกระแสการเปล่ียนแปลง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี  และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ วรณัน  ขุนศร ี(2546: 73) ที่ให้ความส้าคัญสูงสุดส้าหรับกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส้าคัญเพื่อผู้เรียนพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนแบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รุ่งระวี  สุขแย้ม (2551: บทคัดย่อ) พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการฝึกโดยใช้ชุดฝึกการท้าโครงงานมี
คะแนนความรู้ในการท้าโครงงานวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้เป็น
เพราะแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์สาระ และมาตรฐานการเรียนรู้
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้วมาจัดท้า
แผนการท้ากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ค้าแนะน้า ตรวจสอบ และได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วจึง
น้าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้น การจัดการเรียน
การสอนแบบพัฒนาความคิดแบบใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่างก็มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งส้ิน 
สรุปได้ว่า การสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการท่ีน่าส่งเสริมให้กับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาได้ฝึกท้า เพื่อเป็นรากฐานในการด้าเนินการท้าโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
พร้อมกันได้รับวิธีการเรียนรู้น้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุวิทย์  มูลค้า และ
อรทัย  มูลค้า (2545: 84-86) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง ซึ่งอาศัยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีท่ี 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานการวิจัยที่ก้าหนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนีย์  
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ศรีนุ้ย (2549: 76) พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ให้ความเป็นกันเอง 
มีความกระตือรือร้น สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานและเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีเรียนอ่อนได้มีส่วนร่วมในผลงาน ทั้งนี้เป็น
เพราะแบบฝึกหัดโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้สร้างขึ้นโดยมีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใ จ 
ประสบการณ์และพื้นฐานของผู้เรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดตามล้าดับโดยไม่ข้ามชุดใดชุดหนึ่ง ผู้วิจัย
ให้ค้าชี้แนะ ให้ค้าปรึกษา การเรียนรู้ต้องเกิดจากการประสานกันระหว่างครูกับนักเรียน ส่ิงแวดล้อมรอบตัวนักเรียนมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน หากแต่การพัฒนาความคิดเดิม มากกว่าดูดซับความคิด การสอนให้ผู้เรียนมีองค์
ความรู้ คือ การสอนให้ผู้เรียนคิดจากประสบการณ์และพื้นฐานของผู้เรียนอันจะเป็นพื้นฐานการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ครูผู้สอนควรเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนแต่ละคน/กลุ่ม อาจใช้เวลาในการเรียนรู้
แตกต่างกัน ดังนั้น ครูผู้สอนควรคอยติดตามให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  2. ในการเรียนโดยใช้กจิกรรมโครงงานไม่ควรก้าหนดเวลาให้นักเรียนท้างานให้เสร็จในชัว่โมง ต้องให้
นักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้านอกเวลาและให้ระยะเวลานักเรียนเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่น 
  2. ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกิจกรรมโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และระดับชั้นอื่นๆ 
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NBUE106: ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านส าโรง อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนวัดด่านส าโรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่าน
ส าโรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามเพศและประสบการณ์การท างาน วิธีการศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูของ
โรงเรียนวัดด่านส าโรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1จ านวน 70 คนโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนวัดด่านส าโรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ านวน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 2) ด้านการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 3) ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน และ 4) ด้านการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-way ANOVA โดยน าไปทดลองสอบถาม (Try-out) กับกลุ่ม
ทดลองสอบ จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha Coefficient)ตามวิธีของ Cronbach ได้
ค่าความเชื่อมั่นของการบริหารงานวิชาการ ทั้ง 4 ด้าน เท่ากับ 0.95 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านส าโรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านส าโรง 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
จ าแนกตามเพศไม่ต่างกัน 
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 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านส าโรง 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยรวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: 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 one-
way 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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่คาดหวังนั้น ประกอบด้วยงานหลายๆ ด้าน ได้แก่ งานเกี่ยวกับ
หลักสูตร ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษา
จะต้องน าหลักสูตรแกนกลางมาจัดเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ร่วมกับสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นที่
สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดขึ้น งานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงความคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เน้นการปฏิบัติจริง ฯลฯ งานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน ที่หันมาเน้นการประเมินตามสภาพจริง ไม่เน้นข้อ
ทดสอบแต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังมีงานอีกหลายๆ ด้าน ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ ซึ่งรวมเรียกงานทั้งหมดนี้ว่า งานวิชาการ การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญยิ่ง และถือเป็นงานหลัก
ของสถานศึกษา เป็นงานท่ีส าคัญส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา และเป็นเครื่องชี้วัดความส าเรจจและความสามารถของผู้บริหาร 
 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของ
ส านักงานประเมินมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ของโรงเรียนวัดด่านส าโรง ผลการประเมิน (SWOT) พบว่า ด้านที่ควร
พัฒนาและผลการประเมินยังอยู่ในระดับพอใช้ คือ ด้านผลการจัดการศึกษา ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและด้านการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งในแต่ละด้านเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานวิชาการทั้งส้ิน โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (โรงเรียนวัดด่านส าโรง. 
2556: 72) 
 จากประเดจนที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนวัดด่านส าโรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้จะมีประโยชน์ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรับปรุง 
แก้ปัญหา ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวัดด่านส าโรง อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านส าโรง อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านส าโรง อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ และความพอใจในการท างานของครูที่มีต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านส าโรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการของกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา หรือโรงเรียนเกี่ยวกับ
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพท่ีสุด เพราะเป็นหน้าที่ของสถานที่ทุกแห่ง คือ การ
ให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ผู้เรียน ซึ่งผู้วิจัยสนใจท าการศึกษาการบริหารงานวิชาการท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่ 
  1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 
  2. ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
  3. ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
  4. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา หมายถึง การบริหารกิจกรรมด้านหลักสูตรท่ีมีการวางแผนการ
น าหลักสูตรไปใช้ทุกกลุ่มสาระ แบ่งงานตามหลักการมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
คณะกรรมการหลักสูตรในสถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร นิเทศ ก ากับติดตามผลการพัฒนาเพื่อน าไป
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและด าเนินงานตามแผน โดยมีการจัดกิจกรรมให้สถานศึกษามีการเตรียม
ความพร้อม ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างความตระหนักให้แก่
บุคลากรและชุมชนให้เหจนความส าคัญในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หมายถึง การบริหารกิจกรรมด้านการเรียนการสอนโดยมี
การวางแผนงานด้านวิชาการ จัดครูของแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์หลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ก่อนจัดท าแผนการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับ
ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน รวมทั้งด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียน
การสอนและส่ือที่หลากหลายและส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน ส่งผลให้เกิดความ
เชี่ยวชาญในการสอน 
 ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การบริหารกิจกรรมโดย
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา มีการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ มีการออกแบบการวัดและประเมินผลการศึกษาอย่างเหมาะสม โดยให้ครูแจ้ง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษากับนักเรียนก่อนเรียน ซึ่งด าเนินการวัดและประเมินผล
การศึกษาตามตัวชี้วัดชั้นปี/ช่วงชั้น โดยใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร น าผลจากการวัดและประเมินผลการศึกษาไปปรับกระบวนการเรียนการสอนและใช้เป็นแนวทางพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  หมายถึง การบริหาร
กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนตามสาระการเรียนรู้และคุณลักษณะที่ส าคัญตาม
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ สามารถ
สะท้อนผลการเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียนได้ โดยสถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลและจัดท าเอกสารตามรูปแบบการ
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รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี ที่มีการก าหนดความส าเรจจตามเป้าหมายไว้ในแผนงาน มีข้อมูลและหลักฐาน
ประกอบอย่างครบถ้วน โดยได้มีการน าประโยชน์จากรายงานไปใช้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ และ
ผู้เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน
ผลการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 ครู หมายถึง ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนวัดด่านส าโรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 โรงเรียนวัดด่านส าโรง หมายถึง โรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1 ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนเนื้อท่ี 4 ไร่ 2 งาน 
87.70 ตารางวา เลขที่ 132 หมู่ 8 ซอยวัดด่านส าโรง ถนนสุขุมวิท 113 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270 เปิดท าการเรียนการสอนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจ ในลักษณะของการศึกษาและเปรียบเทียบโดยมุ่งศึกษาความพึงพอใจ
ของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านส าโรง อ าเภอสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3. การเกจบรวบรวมข้อมูล 
  4. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถานภาพของคร ูได้แก ่
1. เพศ 
    1.1 เพศชาย 
    1.2 เพศหญิง 
2. ประสบการณ์ท างาน 
    2.1 ต่ ากวา่ 10 ป ี
    2.2 10-20 ปี 
    2.3 มากกว่า 20 ปี 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของครูที่มตี่อการบริหารงาน
วิชาการ ได้แก่ 
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 
2. ด้านการจัดการเรยีนการสอนในสถานศึกษา 
3. ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ 
    เทียบโอนผลการเรียน 
4. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
    ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนประชากรทั้งหมด 84 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนวัดด่านส าโรง อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ านวน 70 
คน ได้จากการสุ่มประชากรจากตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan) 
จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
   1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ โดยจ าแนกการ
บริหารงานวิชาการออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 3) ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน และ 4) ด้านการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
   2. ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ โดยจ าแนกการ
บริหารงานวิชาการออกเป็น 4 ด้าน แบ่งเป็น 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 2) ด้านการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 3) ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน และ 4) ด้านการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
   3. สร้างข้อค าถามในแบบสอบถามแต่ละด้านให้มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะที่
ก าหนดไว้ได้ข้อค าถาม ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 2) ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3) ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน และ 4) ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
   4. หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยการให้ผู้เชีย่วชาญเกี่ยวกับงานบริหารสถานศึกษาจ านวน 5 
ท่าน เป็นผู้ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อความกับค านิยามศัพท์เฉพาะแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index 
of Item-Objective Congruence: IOC) ถ้าได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .50 ขึ้นไปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ทั้งนี้
ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ความถูกต้อง เหมาะสม ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) ผลปรากฏว่ามีข้อค าถามสอดคล้องจ านวน 40 ข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ 0.6-1.00 
   5. น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ได้รับการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญน าไปทดลองใช้ (Try 
out) กับครูที่มีคุณลักษณะเหมือนกันกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และหาคุณภาพโดยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) โดยการหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product-Moment Correlation) ได้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ในช่วง 0.05-0.89 

   6. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-
Coefficient) ของ Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 
   7. น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปเกจบข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. จัดท าหนังสือเพื่อขอความร่วมมือถึงผู้อ านวยการโรงเรียนวัดด่านส าโรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการแจกแบบสอบถาม 
  2. ขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนวัดด่านส าโรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในการด าเนินการส่งแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ได้แก่ ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้ก าหนดวันเวลาในการเกจบแบบสอบถามคืนและเกจบ
รวบรวมแบบสอบถามกลับด้วยตัวเอง ได้แบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 70 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องในการตอบแบบสอบถาม 
แล้วน ามาคัดเลือกฉบับท่ีสมบูรณ์และถูกต้องเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ให้น้ าหนักแล้วมาจัดระบบข้อมูล ลงรหัส และท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจจรูป มีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
   2.1 หาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ของข้อมูลสถานภาพทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
   2.2 หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจาก
การตอบแบบวัดเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านส าโรง อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
   2.3 แปลความหมายของค่าเฉล่ีย โดยยึดเกณฑ์ (ประคอง  กรรณสูต. 2542: 108) คะแนนที่ได้
จะน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและแปลความหมายของระดับค่าเฉล่ียโดยยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
    ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 
    ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
    ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   2.4 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนวัดด่านส าโรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 และทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของครู  เมื่อจ าแนกตามเพศและ
ประสบการณ์ท างาน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของครูท่ีตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศและประสบการณ์
ท างาน โดยหาความถี่และร้อยละ แล้วน าเสนอผลในรูปของตารางประกอบการบรรยาย 
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   2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดด่านส าโรง โดยหา
ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจใน
รูปของตารางประกอบการบรรยาย 
   3. การเปรียบเทียบทดสอบความแตกต่างด้วยค่าสถิติ t-testและ One-way ANOVA 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านส าโรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

( = 3.94, S.D. = 0.38) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษามากที่สุด (  = 4.01, S.D. = 0.42) รองลงมาคือ ด้านการวัดผล 

ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ( = 3.93, S.D. = 0.44) และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา ( = 3.91, S.D. = 0.49) สรุปรายด้านดังนี ้

  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) และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ สถานศึกษาสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและชุมชนให้เหจน

ความส าคัญในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ( = 4.09, S.D. = 0.78) 

  1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.91, S.D. = 0.42) 
และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีม่ีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ครูได้ท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการ

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 ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 
3.93, S.D. = 0.44) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานศึกษาจัดท าเอกสาร

หลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ( = 4.06, S.D. = 0.78) รองลงมาคือ สถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ( = 4.00, S.D. = 0.64) และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

คือครูน าผลการวัดและประเมินผลไปเป็นแนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ( = 3.76, S.D. = 
0.75) 
  1.4 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

( = 4.01, S.D. = 0.42) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ คณะกรรมการมีการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนตามสาระการเรียนรู้และคุณลักษณะที่ส าคัญตามหลักสูตร ( = 4.06, S.D. = 0.61) 
รองลงมาคือ รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษามีการก าหนดความส าเรจจตามเป้าหมายไว้ใน
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แผนงาน ( = 4.06, S.D. = 0.68) และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ สถานศึกษามีเครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผลสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ท่ีแท้จริงของผู้เรียนได้ ( = 3.93, S.D. = 0.71) 
 
ตาราง 1  
 

ความพึงพอใจของครูที่มตี่อการบริหารงานวิชาการ   S.D. แปลผล อันดบั 
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 3.91 0.49 มาก 4 
2. ด้านการจัดการเรยีนการสอนในสถานศึกษา 3.91 0.42 มาก 3 
3. ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 3.93 0.44 มาก 2 
4. ด้านการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในและมาตรฐาน 
    การศึกษา 4.01 0.42 มาก 1 

โดยรวม 3.94 0.38 มาก - 

 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านส าโรง 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ท างานปรากฏผลดังนี้ 
  2.1 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านส าโรง อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนก
ตามเพศ โดยรวมไม่ต่างกัน 
 
ตาราง 2  
 

ความพึงพอใจของครูที่มตี่อการบริหารงานวิชาการ 
ชาย 

(n = 10) 
หญิง 

(n = 60) t sig 

  S.D.   S.D. 
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 3.89 .51 3.91 .49 -.13 .97 
2. ด้านการจัดการเรยีนการสอนในสถานศึกษา 3.87 .46 3.92 .42 -.35 .91 
3. ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอน 
    ผลการเรียน 3.78 .49 3.95 .42 -1.15 .71 
4. ด้านการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน 
    และมาตรฐานการศึกษา 4.04 .49 4.00 .41 .28 .46 

โดยรวม 3.90 .45 3.95 .38 -.38 .69 
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  2.2 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านส าโรง อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนก
ตามประสบการณ์ท างาน โดยรวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาและด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 3  
 

ความพึงพอใจของครูที่มตี่อการ
บริหารงานวิชาการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F sig 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรใน 
    สถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 2   1.46 0.73 3.28* .04 
ภายในกลุ่ม 67 14.86 0.22   

รวม 69 16.32    
2. ด้านการจัดการเรยีนการสอนใน 
    สถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 2   0.31 0.16 0.89 .42 
ภายในกลุ่ม 67 11.86 0.18   

รวม 69 12.18    
3. ด้านการวัดผล ประเมินผลและ 
    ด าเนินการเทยีบโอนผลการเรยีน 

ระหว่างกลุ่ม 2   1.08 0.54 3.01 .06 
ภายในกลุ่ม 67 12.00 0.18   

รวม 69 13.07    
4. ด้านการพัฒนาระบบประกัน 
    คุณภาพภายใน และมาตรฐาน 
    การศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 2   1.48 0.74 4.58 .01* 
ภายในกลุ่ม 67 10.80 0.16   

รวม 69 12.28    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 2   1.00 0.50 3.63 .03* 
ภายในกลุ่ม 67 9.22 0.14   

รวม 69 10.22    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 1. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านส าโรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์
นักเรียนตามสาระการเรียนรู้และคุณลักษณะที่ส าคัญตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งมี
เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียนได้ โดย
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สถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลและจัดท าเอกสารตามรูปแบบการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี ที่มีการก าหนด
ความส าเรจจตามเป้าหมายไว้ในแผนงาน มีข้อมูลและหลักฐานประกอบอย่างครบถ้วน โดยได้มีการน าประโยชน์จาก
รายงานไปใช้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมี
การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) ได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายถึง การบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษาทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคม โดยรวมว่าการด าเนินงานของสถานศึกษา 
จะมีประสิทธิภาพและทาให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดการ
ประกันคุณภาพมีแนวคิดอยู่บนพื้นฐานของการ “ป้องกัน” ไม่ให้เกิดการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตไม่มี
คุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ไผ่ด ารงณ์  อินธรรม (2555) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่
มีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.02) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูมีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ีย 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. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านส าโรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา มีระดับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาไม่ได้มีการวาง แบ่งงานตามหลักการมีส่วนร่วม ไม่มี
การตรวจสอบ เผยแพร่ต่อสาธารณชน คณะกรรมการหลักสูตรในสถานศึกษาไม่มีการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร 
นิเทศ ก ากับติดตามผลการพัฒนาเพื่อน าไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและด าเนินงานตามแผน โดย
ไม่มีการจัดกิจกรรมให้สถานศึกษา ไม่มีการเตรียมความพร้อม ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไม่สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและชุมชนให้เหจนความส าคัญในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เพชรรัตน์  อุ่นแก้ว (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอ าเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า ระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ตามความคิดของผู้บริหารและครู พบว่า ทั้งภาพรวม
และรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และด้านท่ีมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
 3. จากผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านส าโรง 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
จ าแนกตามเพศ โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคคลากร
ทางการศึกษาส่วนใหญ่ ทั้งบุคลากรทางการศึกษาเพศชายและบุคลากรทางการศึกษาเพศหญิง มีระดับวฒุิการศกึษา 
มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่ต่างกัน ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อระบบ
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การท างาน และการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดด่านส าโรงที่ไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชรรัตน์   
อุ่นแก้ว (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการปฏิบัติงานการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอ าเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรสีะเกษ ตามความคิดของผู้บริหารและครู พบว่า ท้ังภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และ 2) ผลการ
เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ศรีสะเกษ ในเขตอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร
และครู มีความคิดเหจนไม่แตกต่างกัน 
 4. ผลจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านส าโรง 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยรวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาและด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษาต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ซึ่งผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารโรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านการบริหารงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบริหารงานวิชาการ
ให้มีคุณภาพและเข้าใจบทบาทหน้าที่ท่ีตอ้งเปล่ียนไปตามรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการศึกษาโดยมีการประชุมอบรม 
สัมมนา เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนทันต่อข่าวสารข้อมูล เป็นผลให้ผู้บริหารโรงเรียนปรับเปล่ียนบทบาทหน้าที่ให้ทันกับ
การเปล่ียนไปของเหตุการณ์และส่ิงแวดล้อม มีการส่ังงานตามค าส่ังหนังสือเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบ ท าให้การบริหาร
ของผู้บริหารเป็นไปตามระบบและครูมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับหมายเป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ถาวร  ศรีเกตุ (2551)ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ใน 4 งาน คือ งานบริหารหลักสูตร งานการสอนและการจัดการ
เรียนการสอน งานนิเทศการสอน และงานวัดและประเมินผลการเรียน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 
2) การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี 
เขต 1 ตามความคิดเหจนของครูผู้สอน พบว่า 2.1) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเหจนของครูผู้สอน 
จ าแนกตามระดับช่วงชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และ 2.2) การบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารตามความคิดเหจนของครูผู้สอน จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน โดยภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญในการบริหารงานวิชาการในด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษามากขึ้น 
  2. ผู้บริหารควรมีการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อน ามา
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น 
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  3. ครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานวิชาการควรศึกษารูปแบบและวิธีการในการบริหารงาน
วิชาการให้มากขึ้นเพื่อปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนและมีการประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดด่านส าโรง 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
  2. ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
  3. ควรศึกษาสภาพการปฏิบัติงานปัญหา และความต้องการในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาน ามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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NBUE107: การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 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 * 
* นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียน
ขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตาม
เพศและประสบการณ์ท างาน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 146 คน จ าแนกเป็น เพศชาย 44 คน เพศหญิง 102 
คน และจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน น้อยกว่า 6 ปี จ านวน 29 คน 6-10 ปี จ านวน 30 คน และมากกว่า 10 ปี 
จ านวน 87 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบค่าที (t-test) และทดสอบค่าเอฟ (F test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านความรู้สึกรับผิดชอบ ด้านความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและด้านความรู้สึก
ประสบความส าเร็จ 
  2. การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน 
  3. การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: ขวัญก าลังใจ, 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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การมีขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานถือเป็นส่ิงส าคัญอย่างหนึ่งที่สามารถท าให้ภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เมื่อผู้ปฏิบัติงานนั้นมีความตั้งใจในการท างาน ปฏิบัติงานด้วยความเต็มอก-
เต็มใจ เกิดความสบายใจ ใส่ใจต่อผลงานนั้นแล้วผลงานที่ออกมาย่อมเป็นที่น่าพอใจเสมอ ขวัญ นั้นคือ ความพึง
พอใจและความตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะอุทิศทุกส่ิงอย่าง เช่น สติปัญญา แรงกาย เวลาและทรัพย์สิน 
เพื่อสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (สมคิด  บางโม. 2546: 189-190) 
 ขวัญก าลังใจจึงเป็นส่ิงจ าเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีจะต้องเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอเพราะ
ถ้าการบ ารุงขวัญที่ดีจะท าให้มีการสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้แก่หน่วยงาน ในการปฏิบัติงานนั้นนอกจากจะมี
ระเบียบวินัย ค าสั่ง เป็นตัวควบคุมให้บุคคลท างานส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว ส่ิงส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ ความสุข
ทางกาย ความสุขทางใจ ในการท างานซึ่งความรู้สึก ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยตัวก าหนด สภาพจิตใจของ
บุคคลในกลุ่มหรือองค์กรที่ก่อให้เกิดก าลังใจ ทัศนคติและความพอใจในงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของคนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มที่วางไว้ (กานดา  จันทร์แย้ม. 2546: 94) เพื่อ
รักษาเสถียรภาพของผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงตามความต้องการ และส่งผลไปถึงประสิทธิภาพของงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การหรือสถานศึกษา ขวัญก าลังใจในการท างาน คือ สภาพทางจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน เช่น
ความรู้สึกนึกคิดที่ได้รับอิทธิพล แรงกดดัน ส่ิงเร้าจากปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมในองค์การที่อยู่รอบตัวเขา จะท าให้มี
ปฏิกิริยาโต้กลับ คือ พฤติกรรมในการท างาน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อผลงานของบุคคลนั้น การสร้างหรือท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดขวัญก าลังใจจึงเป็นส่ิงส าคัญในการบริหารของผู้บริหาร ผู้บริหารจ าเป็นต้องเสริมสร้างขวัญก าลังใจ รวมถึงสร้าง
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ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะเป็นการจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขวัญและ
ก าลังใจจึงเป็นเสมือนส่ิงที่กระตุ้นให้เกิดพลังในการปฏิบัติงาน สร้างความดีและการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ท าให้
สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเป็นประโยชน์สร้างสรรค์งานที่ดีเป็นประโยชน์ต่อองค์การสูงสุดต่อหน่วยงานและ
ผู้ร่วมงาน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีทัศนคติที่ตรงกัน มีความเข้าใจความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มอบหมาย
งานให้ปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างตรงตามความสามารถ มีค าชมเชยยกย่องเมื่อประสบความส าเร็จหรือผลงานนั้น 
มีคุณภาพ และให้ก าลังใจ ช่วยขัดเกลาเมื่อเกิดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งยังให้โอกาสในการปรับปรุงแก้ไขให้
ส าเร็จได้ หากผู้บริหารให้ความส าคัญกับขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวได้ การให้ความส าคัญแก่ขวัญในการ
ท างานว่าเป็นภาวะทางจิตใจที่จะท าการอุทิศตัวเพื่องานน้ัน นอกจากความสามารถในการเป็นผู้น าของผู้บริหารแล้ว
ความพึงพอใจในลักษณะและสภาพของงานที่ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย หรือสมัครใจเข้าไปท านั้นก็เป็น
องค์ประกอบส าคัญต่อการสร้างขวัญและก าลังใจและการปฏิบัติงานด้วย (Flippo. 1967: 364-369) จะท าให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดีผู้ใต้บังคับบัญชามีขวัญก าลังใจ เกิดความรักและศรัทธาในตัวผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นและเต็มใจ  
การปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้การบริหารงานประสบผลส าเ ร็จ หน่วยงานมีความ
เจริญก้าวหน้า 
 ผู้บริหารควรมีแนวทางการบริหาร ให้ครูหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กรเกิดขวัญก าลังใจ มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน อาจน าวิธีการบริหารแบบต่างๆ เข้ามาปรับปรุงเปล่ียนแปลงการบริหารแบบเดิมๆ ที่เป็นอยู่เพื่อให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีขวัญก าลังใจ ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติงาน เหมือนที่ผ่านมา หาวิธีการสร้างขวัญ
ก าลังใจโดยให้ความส าคัญและใส่ใจในตัวบุคคล ปัจจัยใดที่มีผลต่อขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน จะต้องยกระดับ
ขวัญก าลังใจท าได้โดยการควบคุม ดูแล ให้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญก าลังใจอยู่ในสภาพที่ดีมีปัจจัยภายนอกหลาย
ประการที่ส่งผลกระทบต่อขวัญก าลังใจ ผู้บริหารควรตระหนักและพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใน
หน่วยงาน รวมทั้งหาทางปรับปรุงแก้ไขส่ิงต่างๆ ที่คิดว่าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้ขวัญก าลังใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาสูงขึ้น 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ก าลังประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน เป็นผลมาจากปัจจัย
หลายประการ ผู้วิจัยจึงมีความต้องการท่ีศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบาง
ปะอิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และน าไปสู่แนวทางในการบ ารุง
และสร้างขวัญก าลังใจ พัฒนาคุณภาพการท างานของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตามเพศและประสบการณ์การท างาน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 159 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 2 ครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอินสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ซึ่งได้มาโดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie; 
& Morgan. 1970: 608-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง 146 คน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึก สภาพจิตใจ ภาวะทางอารมณ์ ครู โรงเรียนขยาย
โอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่ก่อให้เกิด
ก าลังใจ เจตคติ และความพอใจ ต่อโรงเรียนหน่วยงานที่ปฏิบัติ และบุคคลในหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน และการท าให้งานน้ันส าเร็จ โดยจ าแนกความรู้สึกออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 
  1. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน หมายถึง การมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานร่วมกันวางแผน การตัดสินใจ วินิจฉัยปัญหา ร่วมแสดงความคิดเห็น และยอมรับ ในผลงานท่ีสูงขึ้น 
  2. ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย หมายถึง ความพอใจอันเกิดจาก การได้รับค่าตอบแทนของบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน และสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  และการได้รับความดูแลคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
  3. ความรู้สึกรับผิดชอบ หมายถึง ความพอใจอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ยินดี
รับผิดชอบในส่ิงที่ตนปฏิบัติ รวมถึงความตั้งใจปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
  4. ความรู้สึกประสบความส าเร็จ หมายถึง ความพอใจที่เกิดจากการที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ รู้จัก
ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น การได้รับชื่อเสียงเกียรติยศ ความเชื่อถือ ความดีความชอบรวมถึงการมีส่วนร่วมในความ  
ส าเร็จของเพื่อนร่วมงาน 
  5. ความพึงพอใจในลักษณะงาน หมายถึง ความรู้สึกภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจากความส าเร็จของงาน
ตลอดจนการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานซึ่งมีความสามัคคี เสียสละตลอดจนเจตคติที่ดีต่อลักษณะ
และนโยบายการปฏิบัติงาน 
  6. ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน หมายถึง ความรู้สึกอันเกิดจากการร่วมมือซึ่งกันและกันรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี และแบ่งงานกันอย่างถูกต้อง 
 ประสบการณ์ท างาน หมายถึง จ านวนปีที่ท างานอยู่ใน โรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยมีเกณฑ์ในการแบ่งประสบการณ์ในการ

ท างานโดยการค านวณค่ามัชฌิมเลขคณิต (  ) แบ่งจากอายุเฉล่ียของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 โรงเรียนขยายโอกาส หมายถึง โรงเรียนท่ีเปิดสอน ระดับอนุบาล-มัธยมต้น ของภาครัฐ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มี 6 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 
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โรงเรียนวัดบ้านสร้าง โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) โรงเรียน
วัดธรรมนาวา และโรงเรียนวัดเปรมปรีชา 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 หมายถึง หน่วยงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ดูแลรับผิดชอบสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอ าเภอ 
บางซ้าย อ าเภอบางไทร อ าเภอบางบาล อ าเภอบางปะอิน อ าเภอผักไห่ อ าเภอลาดบัวหลวง และอ าเภอเสนา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ครู โรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่มีเพศต่างกัน มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 2. ครู โรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่มีประสบการณ์ท างานต่างกันมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ที่เกี่ยวกับศึกษา
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม ได้แก่ เพศและ
ประสบการณ์การท างาน 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียน
ขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 แยกเนื้อหา
ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 8 ข้อ ด้านความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย 9 ข้อ ด้าน

1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
2. ประสบการณ์ในการท างาน 
    2.1 น้อยกว่า 6 ปี 
    2.2 6-10 ปี 
    2.3 มากกว่า 10 ปี 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของคร ูได้แก ่
1. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึง่ของโรงเรียน 
2. ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย 
3. ความรู้สึกรับผิดชอบ 
4. ความรู้สึกประสบความส าเร็จ 
5. ความพึงพอใจในลักษณะงาน 
6. ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน 
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ความรู้สึกรับผิดชอบ 6 ข้อ ด้านข้อความรู้สึกประสบความส าเร็จ 8 ข้อ ด้านความพึงพอใจในลักษณะงาน 9 ข้อ และ
ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน 9 ข้อ รวมทั้งหมด 49 ข้อ เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scales) มี 5 ระดบั ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง ดังนี้ 
   1. น าหนังสือจากคณะศึกษาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขอความร่วมมือ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามให้แก่ครูแบบสอบถามจ านวน 146 ชุด ไปแต่ละโรงเรียน ท าการเก็บข้อมูลรวบรวม
ข้อมูล 
   2. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากครูของโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 146 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
   3. น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงคะแนนตามน้ าหนักคะแนนแต่ละข้อและบันทึกข้อมูลลงใน
คอมพิวเตอร์ โดยน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ ดังนี้ 
   1. เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนจะท าการตรวจสอบและคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่
สมบูรณ์ทุกฉบับ 
   2. น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงคะแนนตามน้ าหนักคะแนนแต่ละข้อและบันทึกข้อมูลลงใน
คอมพิวเตอร์ โดยน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
   3. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของครู โรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้วยการหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   4. วิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาขวัญก าลังใจของครู โรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้วยการหาค่าเฉล่ีย (  ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
   5. น าผลค านวณมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่ อไปการแปล
ความหมายของคะแนนผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การวัด ศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส 
อ าเภอบางปะอิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จากน้ าหนักคะแนน 5 
ระดับ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 
    ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
    ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานมาก 
    ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานน้อย 
    ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 
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สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้
  1. การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านความรู้สึกรับผิดชอบ ด้านความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและด้านความรู้สึก
ประสบความส าเร็จ เมื่อท าการสรุปรายด้าน พบว่า 
   1.1 การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 

โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก ( = 3.62, S.D. = 0.14) เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ท่านมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท างานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับท่าน มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( = 3.93, S.D. 

= 0.97) รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงานยอมรับฟังความคิดเห็นของท่าน อยู่ในระดับมาก ( = 3.84 , S.D. = 1.09) 

และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นของท่าน ( = 3.63, S.D. = 1.13) 
   1.2 การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย โดยรวม

และรายข้อ อยู่ในระดับมาก (  = 3.68, S.D. = 1.06) เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ท่านรู้สึกว่า

ท่านเป็นผู้ที่เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ( = 3.94, S.D. = 1.03) รองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชามีความ

พึงพอใจและชื่นชมผลงานท่ีท่านท าอยู่ในระดับมาก ( = 3.84, S.D. = 1.27) และได้รับสวัสดิการอย่างพอเพียงกับ

ความต้องการของท่าน คือ ท่านอยู่ในระดับมาก ( = 3.78, S.D. = 1.02) 
   1.3 การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านความรู้สึกรับผิดชอบโดยรวมและราย

ข้อ อยู่ในระดับมาก ( = 3.70, S.D. = 1.03) เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ท่านให้ความช่วยเหลือ 

และให้ความร่วมมือในการท างานของโรงเรียนเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก ( = 3.94, S.D. = 1.03) รองลงมาคือ 

ท่านมีความรู้ความสามารถพอที่จะแก้ไขปัญหาในงานที่ได้  รับมอบหมายได้อยู่ในระดับ มาก (  = 3.88, S.D. = 
1.04) และท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงและตรงเวลา มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ อยู่ในระดับมาก 

( = 3.86, S.D. = 1.29) 
   1.4 การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านความรู้สึกประสบความส าเร็จโดยรวม

และรายข้อ อยู่ในระดับมาก ( = 3.65, S.D. = 1.10) เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ เมื่อพิจารณา

รายข้อ พบว่า ต าแหน่งงานท่ีท่านท าอยู่ ช่วยให้ท่านมีเกียรติยศ ชื่อเสียงและมีโอกาสก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก ( = 
3.79, S.D. = 1.04) รองลงมาคือ ท่านมีความสามารถในการท างานผู้บังคับบัญชาจึงมอบหมายงานพิเศษที่ส าคัญๆ 

ให้ท าอยู่ในระดับมาก ( = 3.77, S.D. = 1.01) ท่านรู้สึกชื่นชมและยินดีในความส าเร็จของเพื่อนร่วมงานเสมอ 

มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ อยู่ในระดับมาก ( = 3.75, S.D. = 1.14) 
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   1.5 การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้าน 2 ด้านความพึงพอใจในลักษณะงาน 

โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก ( = 3.64, S.D. = 1.12) เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ งานที่

ท่านท าเหมาะสมกับบุคลิกภาพและความรู้ความสามารถของท่านอยู่ในระดับมาก ( = 3.76, S.D. = 1.05) รองลงมา

คือ ท่านพอใจในหน้าที่การงานท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก ( = 3.75, S.D. = 1.09) ท่าน

มีความพอใจ ระบบการส่ือสารและการติดต่อที่โรงเรียนให้บริการแก่ท่าน มีค่าเฉล่ียต่ าสุด อยู่ในระดับมาก (  = 
3.71, S.D. = 1.10) 
   1.6 การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน โดยรวมและ

รายข้อ อยู่ในระดับมาก ( = 3.60, S.D. = 1.14) เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ งานที่ท่านท า
เหมาะสมกับบุคลิกภาพและความรู้ความสามารถของท่านเพื่อนร่วมงานทุกคนต่างตั้งใจท างานในหน้าที่อย่างเต็ม

ความสามารถอยู่ในระดับมาก (  = 3.92, S.D. = 1.18) บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้

ส าเร็จลุล่วง อยู่ในระดับมาก ( = 3.89, S.D. = 1.04) และท่านมีความรู้สึกว่าในการปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงานเป็น

เสมือนญาติสนิทของท่าน มีค่าเฉล่ียต่ าสุด อยู่ในระดับมาก ( = 3.68, S.D. = 0.97) 
  2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบของการศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยาย
โอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตามเพศ
และประสบการณ์ท างาน ดังนี้ 
   2.1 การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตามเพศของครู ทั้งโดยรวมและราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
   2.2 การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  
ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยาย
โอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จากองค์ประกอบ
ทั้ง 6 ด้าน โดยมีสมมติฐาน 2 ประการ คือ ครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่มีเพศต่างกัน มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ครู
โรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
ที่มีประสบการณ์ท างานต่างกันมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
  1. การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจมีผลมาจาก
ผู้บริหารให้ความเสมอภาคยุติธรรมมีความชัดเจนในการจัดการภาระหน้าที่มอบหมายงานได้ตรงกับความรู้ 
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ความสามารถ ของบุคลากร จัดการเวลาการนัดหมายประชุม อบรม สัมมนา ที่ไม่เบียดบังเวลาการจัดการเรียนรู้ของ
ครู และมีความสอดคล้องตรงตามต้องการของของครูผู้สอนในแต่ละสาขาวิชานั้น มีการประเมินผลทั้งภายในและ
ภายนอกสม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน มีความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการท างานเป็นกระบวนการเป็นทีม ให้มีความร่วมมือ ส่งต่องานอย่างเป็นระบบ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยผู้บริหารค่อยดูแลช่วยเหลือในเรื่องการติดต่อประสานงานให้เกิดความคล่องตัวในการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
   การติดตามผลนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู ก็เป็นส่ิงส าคัญที่ผู้บริหารให้ความส าคัญ เพื่อให้
ค าแนะน าที่ดีเหมาะแก่การพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่ดีของครู ไม่ใช่เพื่อต าหนิ หรือจับผิด เน้นการให้แนวคิด 
แนวทางการแก้ไข ให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผู้ครูผู้ปฏิบัติงานเกิดความสบายใจในการ
ท างาน การสร้างแรงจูงใจท าให้ครูมีการพัฒนาผลงานที่ก้าวหน้าอยู่เสมอ ส่ิงแวดล้อมทุกอย่างที่เกิดขั้นขณะ
ปฏิบัติงานของย่อมส่งผลต่อจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน เกิดความพึงพอใจและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานที่ดีได้ 
ผลการวิจัยนี้ไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัฒ  พันธฤทธิ์ (2553) ได้วิจัยเรื่อง ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า พนักงาน
ครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
ทั้งภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.91 
   1.1 การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้บริหารมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ให้มีผลงานที่ได้รับ
การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ท าให้ตนเองเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชือ่เสียงให้กับโรงเรียน จึงท าให้
มีขวัญและก าลังใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ บดินทร์  สามหมอ (2551) ได้วิจัยเรื่องขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ครูในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีขวัญก าลังใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
    ขวัญก าลังใจนี้ยังเป็นการสนับสนุนและจูงใจให้สมาชิกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรและยังเสนอ ความคิดเห็นต่างๆ ในการปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น จะเห็นได้ว่า ในองค์กรที่
สมาชิกที่มีขวัญก าลังใจดจีะมบีรรยากาศในหน่วยงานแจ่มใส ร่าเริง การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกตอ้ง 
น่าเชื่อถือ สมาชิกมีความสนใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบ  สามารถวิพากษ์วิจารณ์ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะต่างๆ ด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ และทุกคนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืองานพิเศษด้วย  ขึ้นแต่หากขาดขวัญก าลังใจ ก็จะกลายเป็น
ปัญหาใหญ่ในการปฏิบัติงานอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ครูขาดงาน ลางาน มาสาย ต่อผู้บังคับบัญชา ไม่มีการเชื่อ
ฟัง ขัดค าส่ังของผู้บังคับบัญชาเสมอ เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน จึงสรุปได้ว่า ขวัญก าลังใจมีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานมากเปรียบได้เหมือนกับขาดอุปกรณ์ในการท างาน ถ้าขวัญของบุคลากรดีย่อมส่งผลให้ผลงานของ
หน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
   1.2 การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากการปฏิบัติงานต้องมีการรับรองความปลอดภัยทั้งสถานที่และความรับผิดชอบ งานในหน้าที่
ได้รับมอบหมาย ต้องมีความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ ครูได้รับการดูแล ด้านสวัสดิการด้านต่างๆ ความปลอดภัย
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ด้านอาคารมีความมั่นคง ส่งผลให้ครูมีขวัญและก าลังใจอยู่ในระดับมาก  ความต้องการความปลอดภัยหมายความ
รวมถึงความรู้ของแต่ละบุคคลถึงข้อก าจัดและขอบเขตพฤติกรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในองค์การความปลอดภัย  
ถึงความมั่นคงของต าแหน่งที่ท าอยู่แล้ว งานที่ท าต่อไปย่อมไม่มีผลดีต่อองค์การ หัวหน้างานจึงมีหน้าที่จะจัดให้
คนงานรู้สึกนึกคิดความมั่นคงในการท างาน เช่น การปลดออกหรือไล่ออก ควรจะมีการพิจารณาอย่างไร ระบบ
ความชอบพอส่วนตัว (Favoritism) การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) เป็นส่ิงที่กระทบกระเทือนต่อท่าที ขวัญและ
ก าลังใจของคนงานมากที่สุด สอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2541: 142) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลกระทบใน
การปฏิบัติงาน การให้บ าเหน็จรางวัล หมายถึง การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งแก่ผู้ปฏิบัติงานดี รวมถึงโบนัส ส่ิงเหล่านี้
ย่อมเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความขยันขันแข็งในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอย่างมั่นใจให้พนักงาน 
มีขวัญและก าลังใจดีในการปฏิบัติงาน 
   1.3 การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากของครูหน้าที่ดูแลส่ังสอนไม่สามารถละทิ้งหน้าที่การสอน ได้ท าให้ต้องมีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม
ทักษะในการเรียนการสอนการแก้ไขปัญหาต่างๆ เมื่อสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้จนส าเร็จความรับผิดชอบจะ
เกิดขึ้นได้ ก็เนื่องจากสาเหตุความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา (Superior and subordinate 
relationship) ในความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารในฐานะผู้บังคับบัญชามีอ านาจสิทธิ จะส่ังการให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งท าการตามส่ังได้และในขณะเดียวกันฝ่ายผู้บังคับบัญชาก็ยอมปฏิบัติตามหรือบริการในด้านก าลัง
ความคิดตามความส่ังซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานขององค์การ และผู้บังคับบัญชาก็จะได้ผลประโยชน์จาก
การปฏิบัติงานของตน สอดคล้องกับ หวน พินธุพันธ์ (2548: 134) ได้ให้ความหมายว่า ความรับผิดชอบ คือ การที่
บุคคลรับหน้าที่ใดมาแล้วจะบากบั่นท าหน้าที่อย่างดีที่สุด โดยไม่ทอดทิ้งแม้จะมีอุปสรรคนานาประการมาเกี่ยวข้อง 
ก็ตาม 
   1.4 การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านความรู้สึกประสบความส าเร็จอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ปัจจุบันสถานศึกษามีการจัดอบรม การเรียนต่อ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศกัยภาพของ
บุคลากรน ากลับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารจึงส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความก้าวหน้าอยู่เสมอด้วย
วิธีการพัฒนาตนเองซึ่งส่งผลให้บุคลากรมีความก้าวหน้าและมีความสามารถในการท างานผู้บังคับบัญชา จึงมอบหมาย
งานพิเศษที่ส าคัญๆ ให้ท า จึงเกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ สมยศ  นาวีการ (2540: 95-110) ได้
กล่าวถึง ทฤษฏีสองปัจจัยของ เฮอร์ซเบอร์ก ไว้ว่า ความส าเร็จในการท างานของบุคคลเกิดจากการท่ีสามารถแก้ปัญหา
ต่างๆ รู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นครั้นผลงานส าเร็จจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน การ
ด าเนินการจูงใจให้บุคคลประสบผลส าเร็จในการท างานน้ันส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543: 9) 
ได้เสนอแนะว่า ประการแรก หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลได้ก าหนดเป้าหมายของเขาเอง ประการที่สอง ควร
มอบความรับผิดชอบให้แก่บุคคล ในอันที่จะด าเนินงานให้ส าเร็จหัวหน้างานควรเป็นเพียงที่ปรึกษาและตรวจสอบดูแล
เฉพาะที่เห็นว่า เป็นปัญหาเท่านั้น ประการที่สาม ควรให้บุคคลทราบถึงผลงานของเขาเองว่าบรรลุวัตถุประสงค์  
แค่ไหน และควรปรับปรุงอย่างไร และประการสุดท้ายควรให้บุคคลท างานโดยบรรลุผลส าเร็จเป็นล าดับขั้น โดยการ
วางแผนและจัดล าดับงาน ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลพร้อมๆ กับที่หน่วยงานได้ผลงานตาม
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เป้าหมาย ต้องสอนให้บุคคลเกิดแรงจูงใจอันเนื่องจาก เห็นความส าเร็จอยู่ ใกล้แค่ตรงหน้า และส่ิงที่จะได้รับเมื่อ
ประสบความส าเร็จมากกว่าที่จะค านึงถึงรางวัลหรือผลประโยชน์จากการท างาน 
   1.5 การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านความพึงพอใจในลักษณะงาน  อยู่ใน
ระดับมาก เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนในการบริหารงาน มีความใส่ใจในบริบท และวางแผนท า
ความเข้าใจกับบุคลากรก่อนการด าเนินงาน ท าให้ท่านมีความพึงพอใจในภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 
เพราะมีความชัดเจน เหมาะสมกับความรู้ความสามารถที่ท่านมี จึงรู้สึกมีเกียรติ เห็นคุณค่าในตนเองและรู้สึก
ภาคภูมิใจในผลงานของท่านท าให้มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีความสุข และได้
สรุปว่า บุคคลที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะแสดงออกให้เห็นโดยมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ คือ มีความเอาใจใส่
ต่องาน ขยันติดตามผลที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ยอมเสียสละ
เวลา ความสุขส่วนตัว เพื่องานโดยไม่ต้องชักชวน หรือขอร้องให้มีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่แตกแยก 
เป็นเหล่า ตลอดจนไม่ขาดหรือหยุดงานโดยไม่จ าเป็นมีความสบายใจที่ได้มาท างาน และอยู่กับเพื่อนร่วมงาน 
สอดคล้องกับ วรูม (Vroom. 1964: 99) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกของคนท่ีมีต่องานท่ี
ปฏิบัติอยู่ ถ้าทัศนคติต่องานในทางบวก หมายความว่า มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบุญ การที่บุคคลลากร
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีความพอใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันในหน่วยงาน 
   1.6 การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารจัดการวางแผนการบริหารการกระจายอ านาจหน้าที่อย่างเหมาะสม ท าให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ส่งผลให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจตื่นตัว
การปฏิบัติงาน รู้สึกมีส่วนร่วมในการท างาน รับรู้ได้ถึงความเอาใจใส่รายละเอียดของผู้บริหาร จึงให้ความเคารพ 
ในการตัดสินใจ และเกิดความศรัทธาในความสามารถของผู้บริหาร เป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีใน  
สถานศึกษาด้วย เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ กรมสามัญศึกษา (2526: 82; อ้างถึงใน ระวีวรรณ  
เสวตามรโพธิ์วัง. 2533: 22) ได้กล่าวว่าบุคคลที่มีความรู้สึกเข้ากับคนอื่นได้ เช่นเผื่อแผ่ความรักและรักษาผลได้ผลเสีย
ของผู้อื่น มีความเป็นมิตรแท้เสมอ ท าให้บุคคลนั้นมีสุขภาพจิตดี 
  2. การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ท างาน ดังนี้ 
   2.1 การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตามเพศ ด้านความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัย ด้านความรู้สึกรับผิดชอบ  ด้านความพึงพอใจในลักษณะงาน และความสัมพันธ์ในหน่วยงานแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ได้มีนโยบายส่งเสริมการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูโดยมีการเสริมแรงในการท างาน มีความยุติธรรมเท่าเทียมกัน ส่งผลให้ทั้งเพศชาย 
และเพศหญิง มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศัลยา บุญชะลอ (2541)  
ได้ท าการวิจัยเรื่องขวัญและการส่งเสริมขวัญของครูมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี พบว่า เพศ
หญิงและเพศชายมีความแตกตา่งกันอยา่งไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและด้านความรู้สึก
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ประสบความส าเร็จ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานสูงกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหน้าที่รับผิดชอบระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงต่างก็มีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกัน ประกอบกับการมอบหมายงานของผู้บริหารเป็นไปตาม
ความสามารถ ทักษะ ความรู้ และการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีเพศต่างกนัอาจมีขวัญก าลังใจในการท างานแตกต่างกัน 
   2.2 การศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ครูโรงเรียนขยายโอกาส 
อ าเภอบางปะอิน ได้รับการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานครูท่ีดี มีการเสริมแรงด้วยวิธีการชมเชย มอบ
โล่รางวัลครูดีเด่น หนึ่งแสนครูดี มีการกล่าวยกย่องเมื่อประสบความส าเร็จ ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง
กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร  โคตรท่าน (2531) ได้ท าการวิจัยเรื่องขวัญในการท างานของครู-อาจารย์
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ขวัญในการท างานของครู-อาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน มีขวัญในการท างานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
  1. ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ผู้บริหารควรให้ครูมีการท างานร่วมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหว่างกันเพื่อท่ีจะได้ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  2. ด้านความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยผู้บริหารควรเพิ่มสวัสดิการต่างๆ เพียงพอกับความต้องการของครู
และผู้บังคับบัญชา รวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือครูในเรื่องงานอย่างเต็มความสามารถ 
  3. ด้านความรู้สึกรับผิดชอบผู้บริหารควรมีการกระตุ้นให้ครูสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
  4. ด้านความรู้สึกประสบความส าเร็จผู้บริหารควรชี้ให้เห็นว่างานที่ท าอยู่นี้ช่วยให้ครูมีเกียรติยศ 
ชื่อเสียงและมีโอกาสก้าวหน้า 
  5. ด้านความพึงพอใจในลักษณะงานผู้บังคับบัญชาควรให้ความสนใจในการปฏิบัติงานของครู 
  6. ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงานงานผู้บริหารควรชี้ให้เห็นว่างานที่ครูท าอยู่ในขณะนี้ได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย 
  7. ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงและด้านความรู้สึกประสบความส าเร็จผู้บริหารควรมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ ประกอบกับให้เป็นไปตามความสามารถ ทักษะความรู้และการเปิดโอกาสในการท างานให้เท่าเทียมกันทั้ง
เพศหญิงและเพศชาย 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลังใจการ
ปฏิบัติงานเพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารงานในสถานศึกษา 
  2. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจการปฏิบัติงานเพื่อน าไปปรับปรุงการบริหารการศึกษา
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 นักศึกษาหลักสตูรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจ า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ และเพื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการท างานโดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นครูโรงเรียนบางขุน เทียนศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 92 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และด้วยสถิติการหาค่าเอฟ (F test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) โดยน าไปทดลองสอบถาม (Try-out) กับกลุ่มทดลองสอบ จ านวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ 0.96 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร งานวิชาการของโรงเรียนบางขุน เทียนศึกษา สังกัด

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.34, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้นด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
  2. ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและด้านการแนะแนวการศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน 
  3. ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
บางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: 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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญอย่างหนึ่งในการท าให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน ความต้องการทางการศึกษาจากสังคมมีเพิ่มขึ้นประชากรต้องการได้รับ
การศึกษาท าให้การศึกษามีบทบาทส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการโน้มน าประเทศไปใน
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 
ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านักงานการศึกษา
แห่งชาติ. 2542: 5) 
 ปัจจุบันได้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งในด้านการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้แบ่งการบริหารงานโรงเรียน
ออกเป็น 4 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากรและงานบริหารทั่วไป ซึ่งงานที่ถือว่าเป็นหัวใจของ
การบริหาร คือ งานวิชาการ เพราะเป็นงานหลักของการศึกษาทุกระดับ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะส าเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่นั้นส าคัญอยู่ที่การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้น านโยบายไปสู่การ
ปฏิบตัิเป็นส าคัญ 
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 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการท างานในทางบวกเป็นความสุข 
ของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบสนองความพึงพอใจการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน  
คือ ผลที่เป็นความพึงพอใจที่ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นที่มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและก าลังใจ  
ส่ิงเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน  รวมทั้งการส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์การ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการบริหารงานในสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถที่จะน าปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความพึงพอใจและ
ปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 
 จากความส าคัญของงานวิชาการถ้าผู้บริหารโรงเรียนสามารถที่จะบริหารงานที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษานอกจากนี้แล้วผู้ที่มีส่วนส าคัญ
ในการด าเนินงานวิชาการให้เป็นไปตามเป้าหมายการศึกษาของโรงเรียนก็คือครู ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องน านโยบายมา
ปฏิบัติโดยตรงและเป็นผู้ที่จะเห็นถึงความสามารถในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมากที่สุด เพื่อเป็น
การศึกษาถึงความสามารถในการท างานด้านงานวิชาการของบุคลากร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึง
พอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการท างาน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 
120 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  
ปีการศึกษา 2559 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan) จ านวน 92 
คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยการจับฉลาก 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็น ดังนี้ 
   1.1 เพศ 
    1.1.1 ชาย 
    1.1.2 หญิง 
   1.2 ประสบการณ์ในการท างาน 
    1.2.1 ต่ ากว่า 5 ปี 
    1.2.2 5-10 ปี 
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    1.2.3 มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป 
  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียน-
ศึกษา ขอบข่ายงานวิชาการ 12 งาน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ  หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่ดี ความรู้สึกชอบ  
มีความสุข หรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อส่ิงนั้นๆในทางด้านบวกและถ้าบุคคลมีความพึงพอใจต่อส่ิงใดแล้วก็  จะมี
ผลด้านการตอบสนองตามด้วยการอุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา เพื่อที่จะกระท าในส่ิงนั้นๆ ให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ครู หมายถึง ข้าราชการครูท่ีสอนอยู่ในโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 
 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา หรือโรงเรียนเกี่ยวกับการ
ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน ให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพท่ีสุด เพราะเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาทุกแห่งคือการ
ให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ผู้เรียน 
 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ความรู้สึกของครูที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งท าให้การบริหารงานวิชาการได้โดยอิสระคล่องตัวและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ตามขอบข่ายงานวิชาการ 12 งาน ดังนี้ 
  1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ โดย
พยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
และน าหลักสูตรไปใช้มีการนิเทศหลักสูตร ติดตามผล ปรับปรุง และการพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
  2. การพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของ
ผู้เรียนฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด แก้ไขปัญหาและได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
  3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผน การวัดผล
และประเมินผลแต่ละวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนโดยประเมินจากสภาพจริง 
  4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  5. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง การจัดการเรียนการสอน โดยน าส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อท าให้นักเรียนเกิดความรู้ยิ่งขึ้น 
  6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ ใช้ร่วมกันและส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7. การนิเทศการศึกษา หมายถึง การประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ
งานวิชาการและแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น 
  8. การแนะแนวการศึกษา หมายถึง การติดตามประเมินผล ประสานความร่วมมือแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ที่ 71 และ 72 
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  9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การจัดระบบโครงสร้างองค์กร
ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความส าเร็จของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
  10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน หมายถึง การจัดให้ความรู้ เสริมความคิดและเทคนิค
ทักษะทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา 
  11. การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการสถานศึกษาและองค์กรอื่น หมายถึง การประสาน
ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวชิาการกับสถานศกึษาของรัฐเอกชนและองค์กรอื่นท้ังที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และระดับอุดมศึกษาทั้งบริเวณใกล้และต่างพื้นที่การศึกษา 
  12. การสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา หมายถึง 
การศึกษาข้อมูลทางการศึกษาตอ้งการได้รับความสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอื่นท่ีจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียน-
ศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้กรอบแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการในการบริหารงานวิชาการ องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 32-34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
2. ประสบการณ์ในการท างาน 
    2.1 ต่ ากวา่ 5 ปี 
    2.2 5-10 ปี 
    2.3 มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียน-
ศึกษา 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 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูโรงเรยีนบางขุนเทียนศึกษา จ านวน 120 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ปีการศกึษา 2559 ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan) จ านวน 92 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่ายโดยการจับฉลาก 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดังนี ้
   ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
   ตอนที่ 2 ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุน
เทียนศึกษา  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ 5 ระดับ 
  ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
   1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   2. น าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา ก าหนดกรอบแนวคิด 
   3. สร้างแบบสอบถาม โดยน าแบบ สอบถามของ สายชล  มากมี และสรัญญา วรรณศิลป์ มา
ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
  วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ 
   1. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 
   2. ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ์ 
   3. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครูในโรงเรียน ส านักงานเขตบางขุนเทียน จ านวน 30 คน  
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 
   4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วน าไปเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. น าหนังสือจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ไปขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
บางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามให้แก่ครูเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม จ านวน 92 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และ
เก็บด้วยตนเอง 
  3. เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปผู้วิจัยได้ใช้
สถิติในการวิจัย ดังนี้ 
   1. ค่าร้อยละ (Percentage) 
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   2. ค่าเฉล่ีย (Mean) 
   3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   4. ค่า t-test 
   5. ค่าเอฟ (F test) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

บางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมในทุกด้าน 
 

ที ่
ความพึงพอใจของครูที่มตี่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร   S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 4.49 0.39 มาก 2 
2 การพัฒนาการเรียนรู้ 4.48 0.41 มาก 3 
3 การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4.34 0.53 มาก 6 
4 การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.31 0.47 มาก 8 
5 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 4.36 0.46 มาก 5 
6 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้ 4.18 0.55 มาก 10 
7 การนิเทศการศึกษา 4.43 0.44 มาก 4 
8 การแนะแนวการศึกษา 4.32 0.49 มาก 7 
9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.51 0.41 มากที่สุด 1 
10 การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน 4.14 0.58 มาก 11 
11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวชิาการสถานศึกษา

และองค์กรอื่นๆ 4.31 0.54 มาก 8 
12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครวั 4.21 0.56 มาก 9 

รวม 4.34 0.36 มาก - 

 
 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 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
บางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร รายด้านและโดยรวม จ าแนกตามเพศ 

 

ที ่
ความพึงพอใจของครูที่มตี่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรยีนบางขุนเทียนศึกษา 

สังกัดกรงุเทพมหานคร 

ชาย 
(17) 

หญิง 
(75) T Sig 

  S.D.   S.D. 
1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 4.35 0.49 4.52 0.37 -1.30 .21 
2 การพัฒนาการเรียนรู ้ 4.33 0.42 4.52 0.40 -1.75 .08 
3 การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4.16 0.72 4.38 0.47 -1.24 .23 
4 การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.10 0.64 4.36 0.41 -1.57 .13 
5 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 4.10 0.47 4.42 0.44 -2.70** .01 
6 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้ 4.10 0.54 4.19 0.56 -0.61 .54 
7 การนิเทศการศึกษา 4.44 0.47 4.42 0.43 0.15 .88 
8 การแนะแนวการศึกษา 4.01 0.56 4.38 0.45 -2.93** .00 
9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 4.51 0.41 4.51 0.42 0.07 .94 
10 การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 3.92 0.74 4.19 0.53 -1.40 .18 
11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการสถานศึกษาและองคก์รอืน่ๆ 4.10 0.61 4.36 0.51 -1.81 .07 
12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่

บุคคล ครอบครัว 3.98 0.55 4.26 0.56 -1.87 .07 
รวม 4.18 0.41 4.38 0.34 -2.09* .04 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 2 พบว่า ครูท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียน-
ศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และด้านการแนะแนวการศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนในด้านอื่นๆ ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  
บางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

ที ่
ความพึงพอใจของครูที่มตี่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรยีนบางขุนเทียนศึกษา สังกัด

กรุงเทพมหานคร 

      
F Sig 

ต่ ากว่า 5 ปี 5-10 ปี 
มากกวา่ 10 
ปี ขึ้นไป 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 4.48 4.42 4.51 0.33 .72 
2 การพัฒนาการเรียนรู้ 4.53 4.46 4.48 0.16 .86 
3 การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4.49 4.33 4.29 1.01 .37 
4 การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.36 4.19 4.33 0.69 .51 
5 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 4.53 4.37 4.30 1.67 .19 
6 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้ 4.36 4.06 4.15 1.50 .23 
7 การนิเทศการศึกษา 4.51 4.43 4.40 0.51 .60 
8 การแนะแนวการศึกษา 4.38 4.21 4.33 0.62 .54 
9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 4.54 4.33 4.55 2.07 .13 
10 การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน 4.37 4.11 4.07 1.99 .14 
11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการสถานศึกษาและองคก์รอืน่ๆ 4.51 4.19 4.28 1.92 .15 
12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่

บุคคล ครอบครัว 4.37 4.26 4.13 1.35 .27 
รวม 4.45 4.28 4.32 1.26 .29 

 
 จากตาราง 3 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.34, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น
ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 2. ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ
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พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และด้านการแนะแนวการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนในด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
 3. ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
บางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
ทุกด้าน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีประเด็นท่ีน ามาอภิปราย ดังต่อไปนี ้
  1. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา  
ได้บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ผสานพลังทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของ
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน และพันธกิจ คือ 
พัฒนาระบบการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม สอดคล้องกับ รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ (2551: 28) 
กล่าวว่า ในการบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจหลักตามกฎหมายการศึกษาตามความหมาย ขอบข่าย ขั้นตอน หลักการ
บริหาร ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการ เพื่อจะได้น าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในบริหาร
จัดการในสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ นิพนธ์  กินาวงศ์ (2536: 68-69) ได้กล่าวว่า งานวิชาการ คือ หัวใจของ
สถานศึกษา หน้าที่หลักของโรงเรียน คือ การให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักเรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนจะท าภาระหน้าที่
ได้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้บริหารในโรงเรียนให้ความส าคญัต่องานวชิาการ รู้และเข้าใจขอบเขตการบริหารงานวิชาการเป็น
อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน งานด้านการปรับปรุงการเรียนการสอน และ
งานด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณ์  วิจารณ์วงษ์ (2549) ศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สังกัดกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของการ
วิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ครูโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ มีระดับความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบประก้นคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการนิเทศ การศึกษา ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ด้านการแนะแนว
การศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ด้านส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
  2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศและประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ 
   2.1 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบาง- 
ขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและด้านการแนะแนวการศึกษา
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ส่วนในด้านอื่นๆ ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากการบริหารงานของ
โรงเรยีนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนท าให้
ครูในโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ทุกเพศมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันในหลายๆ ด้าน  
ซึ่งสอดคล้องกับ กมล  ภู่ประเสริฐ (2545: 6) ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาผลการเรียนให้มีคุณภาพที่
คาดหวัง ประกอบด้วย งานหลายๆ ด้าน ได้แก่ งานเกี่ยวกับหลักสูตร แนวความคิดในการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษา
จะต้องน าหลักสูตรแกนกลางมาจัดเป็นหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่ นที่
สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดขึ้น งานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงความคิดที่ให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เน้นการปฏิบัติจริง งานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน เน้นการประเมินตามสภาพจริงไม่เน้นการใช้ข้อทดสอบแต่
เพียงอย่างเดียว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานอีกหลายๆ ด้าน ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ ซึ่งรวมเรียกงานทั้งหมดนี้ว่างานวิชาการ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทยา  สิงห์เรือง (2552) ศึกษา
เรื่องความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 กรณีศึกษา อ าเภอพิบูลมังสาหาร การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 กรณีศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมี
ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ไม่แตกต่างกัน 
   2.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบาง - 
ขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากครูในโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร 
ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา คือ เรียนรู้ คู่เทคโนโลยี มากมีวิชาการ บริหาร
อย่างมีส่วนร่วม ท าให้ครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ได้ร่วมกันคิดและลงมือปฏิบัติด้วยความภาคภูมิใจส่งผลให้งาน
ออกมามีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่าย สอดคล้องกับ สรินดา  ชินแสงทิพย์ (2544: 21) กล่าวว่า  
การบริหารวิชาการนั้นเป็นงานที่ส าคัญของโรงเรียน เป็นหน้าที่หลักของโรงเรียนถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริการ 
โรงเรียนจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับงานด้านวิชาการของโรงเรียนที่จะสร้างนักเรียน ให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และ
คุณสมบัติที่ต้องการ เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตในสังคมต่อไปได้อย่างดีและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลกร  
คงแก้ว (2549) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดฝ่าย
การศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนและเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้  คือ ครูในโรงเรียนคาทอลิก จ านวน 341 คน
ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวม อยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ 12 ด้าน โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
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การศึกษา เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตามตัวแปรเพศและระดับการศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับสถิติ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ควรน าผลของการวิจัยไปพิจารณาหรือประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารงานของโรงเรียน 
  2. ควรน าผลการพัฒนามารายงานเพื่อเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาอื่นๆ  น าไปเป็นแนวทางการ
พัฒนาต่อไป 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อมีต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่ม
ประชากรอืน่ เช่น ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าชุมชน และประชาชน 
  2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อมีต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยใช้
เครื่องมือที่หลากหลายในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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NBUE109: ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 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 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหาร โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศกึษาวงัจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และ 
2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
การศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จําแนกตามเพศและระดับ
การศึกษา วิธีการศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความรู้ความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความเป็นผู้นํา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า  

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test โดยให้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 114 
คน ตอบแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.89 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย

การศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  = 
3.85, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน เรียงตามลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ( = 3.91, S.D. = 0.26) ด้านความรู้ความสามารถ ( = 3.88, S.D. = 0.44) ด้านมนุษย-

สัมพันธ์ ( = 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 ครูเพศชายและครูเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน
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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารถือเป็นหัวใจที่สําคัญในการทํางานอย่างหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ทํา
หน้าที่ท่ีรับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย และจุดประสงค์ เรามักจะเรียกบุคคลนี้ว่า 
‚ผู้บริหาร‛ เพราะงานใดๆ จะประสบผลสําเร็จได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารหรือผู้นํา 
ผู้บริหารจะต้องทําให้เกิดผลโดยตรงต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ปฏิบัติตามสอดคล้องกับคํากล่าวที่ว่า พฤติกรรมผู้บริหารจะ
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการทํางานและพอใจของลูกน้อง ผู้บริหารที่มีความสามารถในการ
ครองตน ครองคน ครองงาน ครองใจลูกน้อง มีความสามารถในการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน ย่อมจะนํามา  
ซึ่งความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานนั้นๆ จะเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการจัด
การศึกษา เป็นผู้ที่ทําหน้าที่ให้บริการ หรือการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และ
การบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนในปัจจุบัน มีอํานาจในการตัดสินใจ 
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รวมทั้งการกําหนดนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจึงควรมีลักษณะที่ดีทั้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (ธีระ  รุญเจริญ. 2550: 7) 
 คุณลักษณะที่ควรแก่การยอมรับและยกย่องนั้น ถือเป็นปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งของผู้บริหารที่มี
คุณภาพ คุณลักษณะเหล่านี้ ได้แก่ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ
ด้านความเป็นผู้นํา คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้  
ถ้ามีในตัวของผู้บริหารในหน่วยงานใดย่อมจะสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรหรือเพื่อนร่วมงาน และยัง
คาดหวังไว้ว่าการบริหารจะประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ไม่พึง
ประสงค์ของผู้ร่วมงานย่อมจะทําลายขวัญ และกําลังใจของบุคลากรในหน่วยงานน้ันๆ ฉะนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้บริหาร
โรงเรียนท่ีมีคุณลักษณะตามความต้องการของผู้ปฏิบัติการด้านการสอนควรคํานึงถึงคุณลักษณะด้านสําคัญๆ ได้แก่ 
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ และคุณลักษณะด้านความเป็นผู้นํา ของผู้บริหารที่กล่าวมานั้น เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยให้ความสนใจ  
จึงศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 อยู่ในระดับใด และความแตกต่างความพอใจของครูที่
มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา ว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะส่งผล
ให้นําไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาตนเองของผู้บริหารโรงเรียน ด้านคุณลักษณะต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
การศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายการศึกษาวงัจนัทร์ 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 
ดังนี ้
  1. ด้านบุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารที่เกี่ยวกับลักษณะท่าทางอากัปกิริยาอาการ
ต่างๆ ของผู้บริหารที่แสดงออกทางร่างกายเกี่ยวกับการแต่งกายเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ 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 และการไม่ประพฤติตนในทางเส่ือมเสีย 
  3. ด้านความรู้ความสามารถ หมายถึง การขวนขวายแสวงหาความรู้ด้านความรู้ความสามารถ 
สามารถใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของงาน เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของคน สามารถจัดบุคลากรทํางานได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ ไขปัญหาภายในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการจัดหาและสนับสนุนด้านการเรียนการสอน สร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อกระตุ้นให้
ผู้ร่วมงานเกิดความมั่นใจในการทํางาน ติดต่อสื่อสาร และติดตามผลงานของผู้ร่วมงาน 
  4. ด้านมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัว
เข้ากับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นและปัญหาของผู้ร่วมงาน ยกย่องให้เกียรติผู้ร่วมงาน ไม่เห็นแก่ตัวและเอาเปรียบเพื่อน
ร่วมงาน มีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส จริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน และพูดจาสุภาพกับเพื่อนร่วมงาน 
  5. ด้านความเป็นผู้นํา หมายถึง ความสามารถในการใช้ศาสตร์และศิลป์สร้างแรงจูงใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างพัฒนาทีมงาน ส่งเสริมให้
ผู้ร่วมงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ควบคุม กํากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม รู้จัก
ติชมผู้ร่วมงานในโอกาสต่างๆ มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน ชุมชน และองค์กรอื่น ผู้นําในการเปล่ียนแปลง 
 ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ผู้อํานวยการโรงเรียน โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัด
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 โรงเรียนบ้าน
พลงตาเอี่ยม โรงเรียนบ้านชงโค โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์ และโรงเรียนบ้านเขาตลาด 
 ครู หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จํานวน 14 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านชุมแสง 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 
 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  หมายถึง หน่วยงานทางการบริหาร
ด้านการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่หลักในการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนา 
และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น การกํากับ ติดตาม เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
ในสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ ซึ่งมีโรงเรียนอยู่จํานวน  14 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านชุมแสง โรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านบึงตะกาด โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น โรงเรียน
บ้านแก่งหวาย โรงเรียนบ้านคลองไผ่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) โรงเรียนวัดป่ายุบ โรงเรียนบ้านยุบตา
เหน่ง โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม โรงเรียนบ้านชงโค โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์ และ
โรงเรียนบ้านเขาตลาด 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
 

1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
2. ระดับการศึกษา 
    2.1 ปริญญาตรี 
    2.2 สูงกว่าปริญญาตรี 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของครูที่มตี่อคุณลกัษณะที่พึงประสงค์
ของผู้บริหาร โรงเรียนกลุ่มเครือขา่ยการศึกษาวังจันทร์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 2 มี 5 ด้าน ได้แก ่
1. ด้านบุคลิกภาพ 
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3. ด้านความรู้ความสามารถ 
4. ด้านมนษุยสัมพันธภาพ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชาการที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัด
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: 727-
728) 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) ดังนี ้
    5 หมายถึง ระดับความมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มากที่สุด 
    4 หมายถึง ระดับความมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มาก 
    3 หมายถึง ระดับความมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ปานกลาง 
    2 หมายถึง ระดับความมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์น้อย 
    1 หมายถึง ระดับความมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์น้อยที่สุด 
  ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ 
ดังนี ้
   1. ศึกษาเอกสาร เนื้อหา หลักสูตร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียน 
   2. ศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือวิจัยทางการศึกษา และนําแนวทาง
ไปใช้สร้างแบบวัดความพึงพอใจ 
   3. สร้างแบบวัดความพึงพอใจให้มีความครอบคลุมตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมดภายใต้
คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
   4. ดําเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบวัดความพึงพอใจ 
โดยนําแบบวัดความพึงพอใจไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 5 คน และหาค่าความเที่ยงตรง (IOC) ได้ตั้งแต่ 0.8-1 
และมีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.89 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการทําวิจัยครั้งนี้ โดยดําเนินการเก็บข้อมูลจากครูในโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ 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 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
   1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตาม 
ตัวแปรเพศและระดับการศึกษา ใช้การทดสอบค่าที (t-test) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลู ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  1. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย

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 
 
 
 

2458



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้วิจัยนํามาอภิปราย
ผล ดังนี ้
 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษา 
วังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็น
เพราะว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส่ิงที่ผู้บริหารจะใช้ภาวะผู้นําในการบริหารงานให้
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 
พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สั งกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยจึงอภิปรายผล
วิจัยแยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านบุคลิกภาพ พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีตอ่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด้านบุคลิกภาพ  
อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะคุณลักษณะของผู้บริหารที่เกี่ยวกับลักษณะท่าทางอากัปกิริยาอาการต่างๆ ของผู้บริหาร
ที่แสดงออกทางร่างกายเกี่ยวกับการแต่งกายเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  สุภาพอ่อนโยน ร่าเริง
แจ่มใส สุขภาพจิตดี กล้าในการตัดสินใจ กระตือรือร้นในการทํางาน สุขุมรอบคอบในการปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ร่วมงาน รู้จักวางตัวในสังคม มีจิตใจดี 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 รายด้านจัดลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านภาวะผู้นํา และด้านทักษะความรู้ความสามารถในการบริหารงาน 
  2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะครูได้มองเห็นการประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณา มีความยุติธรรมต่อผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาค 
เสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง และการไม่ประพฤติตนในทางเส่ือมเสียของ
ผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงสวัสดิ์   แสงมณี (2553: 59) ได้ทําการวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความต้องการของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความต้องการของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเฉพาะด้านคุณธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากลงมาหาน้อย ได้แก่ ด้าน
คุณธรรม ด้านบุคลิกภาพ ด้านความสามารถในการบริหาร ด้านภาวะผู้นํา และด้านวิชาการ 
  3. ด้านความรู้ความสามารถ พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด้าน
ความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความรู้ความสามารถในการขวนขวาย
แสวงหาความรู้ด้านความรู้ความสามารถ สามารถใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน กําหนดนโยบาย 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของงาน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคน สามารถจัดบุคลากรทํางานได้อย่างเหมาะสม 
สามารถแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการจัดหาและสนับสนุนด้านการเรียน
การสอน สร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความมั่นใจในการทํางาน ติดต่อส่ือสาร และติดตามผลงาน
ของผู้รว่มงาน 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
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด้าน  
มนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนควรมีลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นและปัญหาของผู้ร่วมงาน ยกย่องให้เกียรติผู้ร่วมงาน  
ไม่เห็นแก่ตัวและเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน มีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส จริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน และพูดจาสุภาพ
กับผู้ร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินดา  พุ่มสกุล (2555: 6) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้บริหารที่ 
พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
ผลวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในภาพรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านมนุษยสัมพันธ์ ภาพรวม
และทุกรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียง 3 ลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) เป็นคนมีอารมณ์ขัน พูดคุย เล่นกับ
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ผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างตามโอกาสอันควร 2) มีเมตตาธรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้ร่วมงาน และ 3) ยกย่องศรัทธาในความ
คิดเห็นของผู้อื่น ส่วนค่าเฉล่ียลําดับสุดท้ายคือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความจริงใจกับผู้ร่วมงานท้ังต่อหน้าและลับหลัง 
  5. ด้านความเป็นผู้นํา พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด้านความ
เป็นผู้นํา อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนตอ้งมคีวามสามารถในการใช้ศาสตร์และศิลป์สร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างพัฒนาทีมงาน ส่งเสริมให้
ผู้ร่วมงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ควบคุม กํากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม รู้จัก
ติชมผู้ร่วมงานในโอกาสต่างๆ มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน ชุมชน และองค์กรอื่น ผู้นําในการเปล่ียนแปลง  
ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ วันชัย  สุตรีศาสตร์ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านทีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านความเป็นผู้นํา 
 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายการศึกษาวงัจนัทร์ 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 และผู้บริหารเป็นผู้นําในการเปล่ียนแปลง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  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 * 
* นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการ
บวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4  MATและศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล 
อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จ านวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4  
MAT จ านวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 
MAT จ านวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลความ
แตกต่างโดยใช้ขนาดของผล 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 50.56 หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 84.17 และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องการบวก ลบ คุณ หารระคน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 
 
ค าส าคัญ: 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 pretest-
posttest 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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 คณิตศาสตร์ เป็นพ้ืนฐานท่ีส าคัญยิ่งในการคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ หากประเทศใดมีบุคคลากร
ที่มีศักยภาพเป็นจ านวนมากในด้านความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี ก็จะเป็นเครื่องบ่งชี้ส าคัญ
ประการหนึ่งว่าประเทศนั้นมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าประเทศอื่นๆ การพัฒนาก าลังคนในประเทศให้มีความ  
สามารถทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นจนถงึขั้นสามารถน าไปใช้งานได้จริงจึงต้องท าอย่างจริงจังและเป็นระบบ เพื่อสร้างให้
เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา เพราะถ้าเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาความสามารถทาง
คณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ประเทศไทยก็จะได้กลุ่มผู้มีความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศเพื่อการยืนหยัดด้วยตนเอง  และก้าวสู่ความเป็นเลิศทัดเทียมกับนานา
ประเทศในระดับสากลได้ในอนาคต ดังนั้น คณิตศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพสมอง เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้พื้นฐานในการคิดค านวณ กระบวนการคิด จึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนานักเรียนด้านการคิด เพื่อสร้าง
ความพร้อมที่จะด าเนินชีวิตในสังคมอนาคต อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตลอดจนศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งยากต่อการจดจ า ถ้าเด็กอ่อนภาษาแล้วก็ยังส่งผลมาถึงคณิตศาสตร์ด้วย เพราะ
อ่านโจทย์และค าอธิบายในหนังสือคณิตศาสตร์ไม่รู้เรื่อง (พรพิไล  เลิศวิชา. 2552: 11) 
 สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาของประเทศไทยประสบปัญหามา
โดยตลอด โดยเฉพาะปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ าในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะต้องเรียน
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ครบท้ัง 4 ทักษะ คือ ทักษะการบวก ทักษะการลบ ทักษะการคูณ ทักษะการหาร ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ยากส าหรับนักเรียน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา คือ นักเรียนจะท าแบบฝึกที่มีลักษณะเหมือน
ตัวอย่างได้ แต่จะท าโจทย์ปัญหาที่พลิกแพลงจากตัวอย่างไม่ได้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2558: 8) ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่า ค่าเฉล่ียร้อยละสอบภาคปฏิบัติความสามารถทางการคิดค านวณ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 62.35 ความสามารถทางการคิดค านวณ และโจทย์ปัญหา เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน จากขั้นตอนการตรวจสอบยังมีการผิดพลาดอยู่มาก แสดงให้เห็นถึงการคิดค านวณหาค าตอบและตรวจสอบ
ค าตอบไม่ถูกต้อง จากการประเมินคุณภาพการศึกษา (NT) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล ปีการศึกษา 2557 พบว่า มีผลคะแนนเฉล่ียร้อยละ 52.47 ในปีการศึกษา 
2558 พบว่า มีค่าเฉล่ียร้อยละ 55.87 มีผลคะแนนเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ก าหนดไว้โดยเนื้อหาทีเ่ป็นปัญหาต่อการจัดการเรียนรู้คือ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
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นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการคิดค านวณ ให้ความสนใจในการเรียนน้อยลง ไม่อยากท าแบบฝึกหัดเนื่องจากมี
หลายหลักและหลายจ านวน คิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและสร้างโจทย์ปัญหาไม่ได้ ท าให้ไม่เข้าใจไม่ประสบผลส าเร็จ
ในการเรียน ครูผู้สอนควรปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เกิดการพัฒนาการทางสมองเพื่อการคิด ซึ่งในการจัดการเรียนรู้จะบรรลุเป้าหมายเพียงใด
ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนควรกระตุ้นให้นักเรียนมีความตื่นตัวในบทเรียนที่จะสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จูงใจให้
นักเรียนสนใจกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้ผู้วิจัยเห็นว่า เมื่อน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น มีทักษะในการคิดตัดสินใจเกิดการรับรู้และ
เข้าใจ สร้างองค์ความรู้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้หรือ 4 MAT 
เป็นรูปในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอีกรูปแบบหนึ่งที่ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล 
 การเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจากการค้นคว้าวิจัยของ เบอร์นิส แมคคาร์ธี 
(Bernice McCarthy) ซึ่งเชื่อในศักยภาพของผู้เรียนในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนแต่ละประเภทจะ
ประสบความส าเร็จในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละ
ประเภท การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นรูปแบบหรือเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อพัฒนา
น าความรู้ วิธีการเรียนรู้ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างองค์ประกอบความรู้ด้วยตัว เองและการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข การจัดการเรียนรู้จะต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการใช้สมองทั้ง 2 ซีกอย่างเท่า
เทียมกัน (วัชรา  เล่าเรียนดี. 2553: 86-87) 
 การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มี 8 ขั้นตอนดังนี้ 
  1. ขั้นสร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่งที่เรียน เป็นขั้นท่ีผู้เรียนเชื่อมโยงประสบการณ์ด้วยตนเอง 
โดยให้ผู้เรียนได้สัมผัส ได้ซักถาม ครูอาจใช้กิจกรรม เพลง นานใช้การตั้งค าถามให้คิด 
  2. ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ หรือสะท้อนความคิดจากประสบการณ์ ช่วยให้ผู้เรียนยอมรับ
ความส าคัญของเรื่องที่เรียน ได้แก่ การตอบค าถาม การวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การหาค าตอบ 
  3. ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์จากขั้นแรก
เชื่อมโยงข้อมูลท่ีครูให้/ค้นคว้า จัดกิจกรรมให้นักเรียนท าแล้วสร้างความคิดรวบยอด 
  4. ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด ผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนพัฒนาความรู้ให้กว้าง โดยให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
  5. ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบแนวความคิดที่ก าหนด นักเรียนจะท าตามใบงานหรือคู่มือแบบฝึกหัด 
หรือท าตามขั้นตอนที่ก าหนด 
  6. ขั้นสร้างชิ้นงานเพื่อสะท้อนความเป็นตนเอง นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง แสดงความ
สนใจ ความถนัด ความเข้าใจเนื้อหาวิชาออกมาเป็นรูปแบบต่างๆตามที่ตนเลือก 
  7. ขั้นวิเคราะห์คุณค่าและการประยุกต์ใช้ นักเรียนได้ชื่นชมผลงานของตนเองหรือสามารถประยุกต์
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปสู่กิจกรรมอื่น ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนไดแสดงผลงานของตนเอง รวมทั้งรับฟังข้อ
วิพากษ์วิจารณ์ 
  8. ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้กับผู้อื่น เป็นขั้นขยายคามรู้ โดยการแลกเปล่ียนความรู้
ความคิดแก่กันและกัน ร่วมอภิปรายเพื่อน าการเรียนรู้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและอนาคต 
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 ศึกษาการแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม ปีการศึกษา 2551 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 จ านวน 30 คน จาก 1 ห้อง ได้มาโดยการสุ่มแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster random sampling) มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.67/78.17 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้วยแผนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 4 MAT เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 
0.6202 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6202 นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
4 MAT เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 73.83  
ได้ระดับคุณภาพดี นักเรียนมีความพึงพอใจจากการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT 
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยรวมอยู่ในระดับมาก จรัสศรี  ทองมี (2552: 111) 
 จากความส าคัญของการเรียนรู้แบบ 4 MAT ผู้วิจัยจึงน ามาใช้แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนให้สูงขึ้น และผู้เรียนมีความพึ่งพอใจต่อการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาใน
ด้านทักษะกระบวนการคิดและแก้ไขโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
ให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซีกซ้ายอย่างสมดุล ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการแสวงหาความรู้
ในการท างานร่วมกัน ได้สร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดของบุคคลที่มีลักษณะการเรียนรู้แตกต่างกัน 4 แบบ (Why-
What-How-If) กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างคุณค่าและประสบการณ์ของส่ิงที่เรียน  
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ ขั้นที่ 3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิด 
รวบยอด ขั้นที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่ก าหนด ขั้นที่ 6 ขั้นสร้างชิ้นงานเพชื่อสะท้อนความเป็นตนเอง 
ขั้นท่ี 7 ขั้นวิเคราะห์คุณค่าและการประยุกต์ใช้ และขั้นท่ี 8 การแลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้กับผู้อื่น 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทดสอบนักเรียนโดยใช้
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ประชากรที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล อ าเภอเมือง 
จังหวัดตราด ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 12 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 12 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ชนิด ดังนี ้
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องการบวก ลบ คุณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และส่ือ 
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์เรื่องการบวก ลบ คุณ หารระคน จ านวน 30 ข้อ 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องการบวกลบคูณหาร 
ระคน จ านวน 10 ข้อ 
 การด าเนินการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน  
สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538: 216) ด าเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ขั้นเตรียม เตรียมตัวผู้เรียนและส่ือการเรียน ให้มีความพร้อมก่อนเรียนล่วงหน้า 1 วัน 
   2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 30 ข้อ 
เพื่อทดสอบความรู้เดิมของนักเรียน ตรวจเก็บคะแนนไว้ 
 
 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มี 8 ขั้นตอนดังนี ้
ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างคุณคา่และประสบการณ์ของสิง่ที่เรียน 
ขั้นท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ 
ขั้นท่ี 3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด 
ขั้นท่ี 4 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด 
ขั้นท่ี 5 ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดทีก่ าหนด 
ขั้นท่ี 6 ขั้นสร้างชิ้นงานเพือ่สะท้อนความเป็นตนเอง 
ขั้นท่ี 7 ขั้นวิเคราะห์คุณค่าและการประยุกตใ์ช้ 
ขั้นท่ี 8 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับผู้อื่น 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บวก ลบ 
    คูณ หารระคน 
2. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
    การเรียนรู้แบบ 4 MAT 
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   3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปตามแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MATพร้อมเก็บ
คะแนนระหว่างเรียน ได้แก่ การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน การประเมินผลงาน และการทดสอบย่อย 
และเก็บคะแนนไว้จนครบทุกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
   4. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ฉบับเดียวกันก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ ตรวจคะแนนเพื่อน าไปเปรียบเทียบกับก่อนเรียน 
   5. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบสอบถามความพึง
พอใจ จ านวน 10 ข้อ แล้วน ามาตรวจหาค่าเฉล่ียเก็บไว้เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้ค่าร้อยละ 
  2. วิเคราะห์ความแตกตา่งของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้
ขนาดของผล (Effect Size) (Howell. 1992: 284) 
  3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร

ระคน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () แล้วน าไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อหาระดับความพึงพอใจ  
 สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  
  3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ขนาดของผล (Effect Size) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีค่าเฉล่ีย 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
ประถมศึกษาปีท่ี 3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีประเด็นท่ีน ามาอภิปราย ดังนี้ 
  1. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 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
กิจกรรมทีเ่หมาะสม สอดคล้องกับความถนัดของนักเรียนทุกคน นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความสุขในกิจกรรมที่
ตนถนัด และรู้สึกท้าทายในกิจกรรมที่ตนเองไม่ถนัด ซึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้มีการแบ่งกลุ่มจะมีทั้งกลุ่มเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน คละกัน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริงมากที่สุดและเน้นกระบวนการกลุ่ม และค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวจิัยของ ณฐนนท์  เคนทุม (2550: 80) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 
MAT ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนจ านวนร้อยละ 73.33 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ70 ของคะแนนเต็ม และ 2) การสอนเนื้อหาเกี่ยวกับ การบวก ลบ คูณ หารระคน ได้เน้น
พฤติกรรมทั้งด้านความรู้ความคิด  ทักษะ ความสามารถและจิตส านึก ซึ่งเป็นการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา เริ่ม
กระบวนการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนบูรณาการประสบการณ์เดิมหรือปฏิสัมพันธ์กับส่ิงที่เรียนเพื่อให้รู้คุณค่าของส่ิงที่เรียน 
การสร้างความคิดรวบยอด การลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระเต็มศักยภาพ และแลกเปล่ียนความรู้ที่ได้รับจากผู้อื่น 
เพื่อขยายกรอบความคิดของผู้เรียนให้กว้างไกลออกไป ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางความคิด สามารถเข้าใจการ
เรียนได้ดี ส่งผลต่อการเรียนรู้ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ดีตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปริญญา  สองสีดา (2550: 79) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วนที่มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย
พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการเรียนการสอนแบบ 4 MAT สูงกว่าก่อน
ได้รับการสอน 
  2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน จากการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เป็นเพราะว่า การเรียนคณิตศาสตร์เข้าใจง่าย เพราะมีวิธี
คิดอย่างมีขั้นตอน และรู้สึกมีก าลังใจท างานร่วมกับเพื่อน ๆ เกี่ยวกับแนวความคิดในการท ากิจกรรมของตนเอง กล้า
แสดงความคิดเห็นและแสดงออกเป็นที่ยอมรับของเพื่อน ๆ นอกจากนี้ยังมีความพึงพอใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่มี
ความต่อเนื่องกัน ต้องท าความเข้าใจทุกเรื่อง ในการตัดสินใจท าโจทย์คณิตศาสตร์มักจะท าด้วยความมั่นใจ ดังนั้น
บทบาทส าคัญของนักเรียนคือการปฏิบัติ และบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT คือ การสร้างแรงจูงใจ
ให้กับนักเรียน เป็นผู้ให้ความรู้และทักษะ คอยช่วยเหลือและแนะน า สังเกตการณ์เรียนของนักเรียนเพื่อช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ (Learning Styles) ของนักเรียน จึงท าให้
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิ่มน้อย แพงปัสสา (2551: 150-
152), จรัสศรี ทองมี (2552: 111) พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้ 4 MAT โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ควรเตรียม เนื้อหา วิธีการ ส่ือการเรียนรู้ ใบความรู้  ใบงาน ชิ้นงาน แบบทดสอบ ให้พอเพียงกับ
จ านวนนักเรียน 
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  2. ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด โดยให้
นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการเปรียบเทียบเจตคติก่อนเรียนและหลังเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  2. ควรเปรียบเทียบการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4MAT กับกิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่นๆ 
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