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บทคัดย่อ 
กำรวิจัยครั้งนี้ใช้กำรวิจัยแบบผสมวิธี มีควำมมุ่งหมำยเพื่อศึกษำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำร กำรสร้ำง

รูปแบบ และประเมินรูปแบบภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ กำรวิจัยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำสภำพปัจจุบันของภำวะผู้น ำเชิงสร้ำง สรรค์ของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ก ำหนดขนำดตัวอย่ำงโดยใช้ตำรำงก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของเครซี; และมอร์แกน ได้
ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 331 คน ขั้นตอนที่ 2 ขั้นกำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ กำรเลือกกลุ่มเป้ำหมำย ใช้กำรสนทนำกลุ่ม ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชำญ โดยกำรเลือกแบบเจำะจง 17 คน ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นประเมินรูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ กลุ่ม เป้ำหมำยได้แก่ ผู้บริหำร 
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  จ ำนวน 144 โรงเรียน จ ำนวน 144 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง กำรหำคุณภำพด้ำนควำมตรงตำมเนื้อหำ 
ได้ค่ำควำมสอดคล้องระหว่ำง 0.80-1.00 กำรหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ ของครอนบำค ได้ค่ำควำมเช่ือมั่นเท่ำกับ 0.95 สถิติ   
ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและข้อมูลเชิงคุณภำพใช้กำรวิเครำะห์     
เชิงเนื้อหำ ผลกำรวิจัย 1) ภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ ทั้ง 5 ด้ำน เรียงตำมล ำดับคะแนนเฉลี่ยมำกไปหำน้อย ได้แก่ ด้ำนควำมเป็นผู้น ำกำรเรียนรู้แบบทีม 
ด้ำนควำมเป็นผู้น ำสร้ำงควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ด้ำนควำมเป็นผู้น ำของผู้น ำ ด้ำนควำมเป็นผู้น ำที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้ำน
ควำมเป็นผู้น ำบริหำรควำมเสี่ยง ตำมล ำดับโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก 2) ผลกำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำ          
เชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ องค์ประกอบของรูปแบบ กำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำร
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้ำน 
ได้แก่ (1) กำรเปิดโอกำสให้ทุกคนร่วมคิดร่วมท ำโดยใช้กระบวนกำรท ำงำนเป็นทีมหรือกลุ่ม (2) กำรเพิ่มขวัญและก ำลังใจ    
ในกำรท ำงำน (3) กำรกระตุ้น และสนับสนุนควำมคิดริเริ่มและกำรค้นคิดนวัตกรรมใหม่ๆ (4) กำรตื่นตัวต่อภำวะคุกคำม 
ปัญหำ อุปสรรค หรือตระหนักถึงกำรสูญเสียโอกำส และ (5) กำรส่งเสริมมำตรฐำน คุณภำพ และควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรให้
เป็นท่ียอมรับของชุมชน และ 3) ผลกำรประเมินควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ของรูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำ          

                                                 
1 นักศึกษำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ pakawan0110@gmail.com 
2 รองศำสตรำจำรย ์คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ sowwanee.si@northbkk.ac.th 
3 ผู้อ ำนวยหลกัสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ วิทยำลัยนครรำชสีมำ siriyakorn_41@hotmail.com 

mailto:siriyakorn_41@hotmail.com


การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 4 -  

เชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ โดยภำพรวม
อยู่ในระดับมำกที่สุด 
ค าส าคัญ: รูปแบบ, กำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์, ผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 

Abstract 
This study is a mixed method research which has set it purposes; 1) to study a model of creative 

leadership development of school administrators, synthesize a model and evaluate creative leadership of 
school administrators under the Nakhonratchasima Primary Educational Service. This research consists of 
three (3) stages; Stages 1: to study creative leadership development of school administrators by using the 
Krejcie & Morgan’s sampling table of 331 respondents. Stages 2: to construct a model of creative leadership 
development of school administrators under the Nakhonratchasima Primary Educational Service. The 
focus group technique was applied with the purposive sampling of 17 experts. Stages: 3) an evaluation of 
a model of creative leadership development of school administrators under the Nakhonratchasima 
Primary Educational Service. The survey technique and semi-structured interview has been done with 144 
school administrators under the Nakhonratchasima Primary Educational Service. The research instruments 
consist of questionnaire, semi-structured interview with IOC between 0.80-1.00. The statistics used for data 
analyses were percentage, mean, and standard deviation and content analysis.  The findings were found 
that: 1. An overall creative leadership development of school administrators under the Nakhonratchasima 
Primary Educational Service comprise five (5) Sort highest average score. Leadership Learning team. 
Leadership creates creativity. The leadership of the leader Leadership aimed at achievement. Leadership 
and risk management. were at the high level. 2. A model of creative leadership development of school 
administrators under the Nakhonratchasima Primary Educational Service comprise five (5) components: 1) 
given chance for everyone to participate in thinking and take action via teamwork. 2) enhance moral and 
spirit in work. 3) stimulate and encourage the creativity in new innovation. 4) being active or alert to any 
problems, obstruction, threats or being concern for loss of opportunity. 5) supporting for standard, quality, 
and academic excellence to be excepted by community.  3. The feasibility and appropriateness a model 
of creative leadership development of school administrators under the Nakhonratchasima Primary 
Educational Service in overall were at the highest. 
Keywords: A model, Creative Leadership Development, Basic School Administrators 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
 กำรจัดกำรศึกษำของประเทศไทย ก็มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำก ภำยหลังจำกที่มีพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมำยกำรศึกษำฉบับแรกที่ถือเป็นแผนแม่บทของ
กำรจัดกำรศึกษำ โดยมีกำรก ำหนดให้มีกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำที่เน้นควำมเป็นเอกภำพเชิงนโยบำย และมุ่งเน้นกำร
กระจำยอ ำนำจและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เพื่อให้เกิดคุณภำพเป็นส ำคัญ กำรจัดกำรศึกษำแบ่งออกเป็นเพียงสองระดับ 
คือกำรศึกษำระดับขั้นพื้นฐำน และกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ส่วนกำรบริหำรก็ได้ลดสำยกำรบังคับบัญชำลงเน้นกำรกระจำย
อ ำนำจไปสู่โรงเรียนและเขตพื้นที่กำรศึกษำ และให้มีกำรบริหำรแบบองค์คณะบุคคลในทุกระดับ อีกทั้งยังก ำหนดให้มีระบบ
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รับรองมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และมีกำร
ก ำหนดให้กำรศึกษำภำคบังคับเพิ่มขึ้นจำกหกปีเป็นเก้ำปี (รุ่ง แก้วแดง. 2546) มีกำรประกำศใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และยังมีกำรออกกฎหมำยให้โรงเรียนมีสภำพเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอีกด้วย (ศักดิ์ชัย นิรัญทว;ี และคนอื่นๆ. 2545: 94)  
 ดังนั้น ผู้บริหำรสถำนศึกษำยุคใหม่ต้องมีลักษณะของผู้น ำควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ด้วยเหตุผลหลักคือ โลกเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลำ กำรจะรับมือและปรับเปลี่ยนสิ่งใดๆ ในองค์กรต้องอำศัยหลักของกำรเป็นผู้น ำเข้ำมำช่วย กำรเปลี่ยนแปลงจะ
เกิดขึ้นได้ง่ำยถ้ำครู บุคลำกร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนต่ำงก็มีควำมเช่ือมั่นในตัวผู้น ำในขณะเดียวกัน กำรเป็นผู้น ำ
แบบเดิมๆ ก็ต้องเปลี่ยนไป จำกกำรน ำโดยกำรขำยควำมคิดแล้วสั่งกำร มำเป็นกำรหลอมแนวคิดของทุกคนเข้ำด้วยกันเป็น
วัฒนธรรมองค์กร เป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ร่วมกัน และเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคฝ่ำย (ทนงศักดิ์ ชำญสมิง. 2557: 
ออนไลน์) 
 นอกจำกผู้บริหำรยุคใหม่จะต้องเป็นผู้น ำได้ด้ำนวิชำกำรนี้แล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่ตระหนักถึงกำรน ำผู้ปกครอง 
ครอบครัว และชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำนักเรียนด้วย สอดคล้องกับ ธีระ รุญเจริญ (2549: 41) ได้กล่ำวว่ำ 
“ผู้บริหำรต้องศึกษำและพัฒนำตนเองให้สมกับเป็นผู้บริหำรมืออำชีพและเป็นวิชำชีพช้ันสูง (Professional) อย่ำงแท้จริง จึง
จะสำมำรถบริหำรและจัดกำรศึกษำได้ดี มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล” นอกจำกนั้นยังได้ระบุลักษณะเด่นในกำรบริหำร
ตำมแนวปฏิบัติกำรศึกษำของ พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติไว้ ดังนี้ 1) เป็นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม/กำรบริหำร โดยองค์คณะ
บุคคล (1) ส่วนกลำง ได้แก่ สภำกำรศึกษำ คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ คณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ (2) ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมกำรกำรศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 2) เป็นกำร
บริหำรที่เน้นกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของนักเรียน: - เป็นกำรศึกษำที่ให้ทุกคน ทุกฝ่ำย ทุก
องค์กรมีส่วนร่วม - เป็นกำรศึกษำที่มีหลักกำร แนวทำง รูปแบบที่ชัดเจน - เน้นกำรบริหำรกำรเรียนกำรสอนใช้เทคโนโลยี 3) 
เป็นกำรบริหำรที่ใช้บุคลำกรมืออำชีพ (Professional) - มีลักษณะเฉพำะ เช่น วิสัยทัศน์ เป็นผู้น ำมนุษยสัมพันธ์ - ต้องมี
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ - ต้องมีกำรพัฒนำตนเองอยู่เสมอ: มีส ำนักพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 4) เป็นกำร
บริหำรที่ต้องมีกำรตรวจสอบ และประเมินตำมมำตรฐำน - ภำยใน โดยหน่วยงำน - ภำยนอก โดยส ำนักรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 5) เป็นกำรบริหำรที่เน้นเป็นพิเศษที่สถำนศึกษำ/โรงเรียน โดย ใช้กำรกระจำยอ ำนำจจำกบริหำร 
4 ด้ำน คือ บริหำรทั่วไป งบประมำณ บุคลำกร วิชำกำร ส่วนกำรบริหำรระดับท้องถิ่น ได้แก่ เขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำ 6) เป็นกำรบริหำรที่อำศัยองค์กรวิชำชีพ ได้แก่ สภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และองค์กรกลำงบริหำรงำน
บุคคล (ก.ค.ศ.) 7) เน้นคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพมำกขึ้น 8) เป็นกำรบริหำรที่เน้นควำมทัดเทียมกัน - ในด้ำน
ปริมำณ: ประชำกร จ ำนวน โรงเรียน ภูมิประเทศ กำรคมนำคม - ในด้ำนงบประมำณ: ค่ำใช้จ่ำยรำยหัว 9) เป็นกำรบริหำรที่
ต้องประกันคุณภำพให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม  
 จำกภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังกล่ำวข้ำงต้น จึงจ ำเป็นต้องอำศัยควำมรู้ ควำมสำมำรถหรือศักยภำพในกำร
ปฏิบัติของผู้บริหำรกำรศึกษำมืออำชีพเพื่อน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ตำมแนวทำงและหลักกำรที่
ก ำหนดไว้ใน พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่ง อำซ และเพอร์ซชอลล์ (Ash; 
& Persall. 1999: 2) ได้เสนอทฤษฎีภำวะผู้น ำแบบสร้ำงสรรค์ (Creative Leadership Theory) บนพื้นฐำนควำมเช่ือท่ีว่ำ 
“ในโรงเรียนหนึ่งอำจมีผู้น ำได้หลำยคน ซึ่งแสดงบทบำทกำรใช้ภำวะผู้น ำในลักษณะต่ำงๆ มำกมำย บทบำทภำวะผู้น ำจึงมิได้
จ ำเพำะเจำะจงแต่ผู้บริหำรเท่ำนั้น” แต่หน้ำที่ของผู้บริหำรคือกำรสร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ให้แก่ครูอำจำรย์ และบุคลำกรต่ำงๆ 
เพื่อเป็นช่องทำงให้คนเหล่ำนี้ได้พัฒนำตนเองเข้ำสู่กำรเป็นผู้น ำที่สร้ำงสรรค์ (Creative Leadership) ทฤษฎีภำวะผู้น ำแบบ
สร้ำงสรรค์นี้มีมุมมองว่ำ “ครูคือผู้น ำ(Teacher as leaders) โดยมีครูใหญ่คือผู้น ำของผู้น ำ(Leader of leaders) “อีกทอด
หนึ่ง โดยนัยดังกล่ำวหน้ำที่ส ำคัญของผู้บริหำร จึงไม่เพียงแต่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของนักเรียนเท่ำนั้น แต่ยังรวมถึงกำรส่งเสริม
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เรียนรู้ของครูอำจำรย์ และบุคลำกรซึ่งเป็นผู้ใหญ่ของโรงเรียนอีกด้วย กำรเป็นผู้น ำแบบสร้ำงสรรค์ (The Creative 
Leadership) นั้นจ ำเป็นจะต้องอำศัยทักษะกำรเอื้ออ ำนวยควำมสะดวก (Facilitation skills) อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เพรำะสำระ
ที่เป็นภำรกิจหลักของทฤษฎีนี้ ได้แก่ กำรท ำงำนแบบทีมในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (Team inquiry) กำรเรียนรู้แบบทีม 
(Team learning) กำรร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหำ (Collaborative problem solving) กำรจินตนำกำรสร้ำงภำพของอนำคต
ที่ควรเป็น (Imaging future possibilities) กำรพิจำรณำตรวจสอบควำมเช่ือร่วมกัน (Examining shared beliefs)  กำรใช้
ค ำถำม (Asking questions) กำรรวบรวมวิเครำะห์และแปลควำมข้อมูล (Collecting analyzing, and interpreting data) 
ตลอดจนกระตุ้นครูอำจำรย์ตั้งวงสนทนำอย่ำงสร้ำงสรรค์ในเรื่องกำรเรียนกำรสอน เป็นต้น ภำรกิจดังกล่ำวเหล่ำนี้ ล้วน
แสดงออกถึงพฤติกรรมภำวะผู้น ำแบบสร้ำงสรรค์ทั้งสิ้น  
 จำกที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงควำมท้ำทำยของผู้บริหำรยุคใหม่ว่ำจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
และลักษณะพิเศษในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำสู่ควำมส ำเร็จได้ และจำกกำรศึกษำสภำพและปัญหำกำรบริหำรงำนของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ พบว่ำปัญหำในกำรบริหำรสถำนศึกษำที่
เกิดขึ้นจำกพฤติกรรมผู้บริหำรสถำนศึกษำ คือยังท ำงำนไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับทีมงำนหรือใต้บังคับบัญชำ และขำดกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ส่งผลกระทบถึงกำรบริหำรสถำนศึกษำจนท ำให้ประสิทธิภำพของงำนในสถำนศึกษำด้อยลง 
ซึ่งปัญหำส่วนใหญ่เกิดจำกพฤติกรรมภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นผู้ที่ท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
(ส ำนักผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรที่ 8 นครรำชสีมำ. 2558: ออนไลน์) ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำ รูปแบบกำรพัฒนำ
ภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ ซึ่ง
จะน ำรูปแบบไปใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร เพื่อเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำให้มำกขึ้น 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัย ด้วยกำรศึกษำแนวคิดทบทวนเอกสำรต่ำงๆ เกี่ยวกับผู้น ำและภำวะ
ผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงกรอบแนวคิด ประกอบด้วย 1) ควำมเป็นผู้น ำกำรเรียนรู้แบบทีม         
2) ควำมเป็นผู้น ำของผู้น ำ 3) ควำมเป็นผู้น ำสร้ำงควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4) ควำมเป็นผู้น ำบริหำรควำมเสี่ยง และ     
5) ควำมเป็นผู้น ำท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ขอเสนอเป็นกรอบแนวคิดกำรวิจัย ดังภำพประกอบ 1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภำพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 
 

ควำมเป็นผู้น ำสร้ำงควำมคิด 
ดริเริ่มสร้ำงสรรค ์ควำมเป็นผู้น ำของผู้น ำ 
 ควำมเป็นผู้น ำกำรเรียนรู้แบบทีม 
 ควำมเป็นผู้น ำบริหำรควำมเสี่ยง 

 ควำมเป็นผู้น ำที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 

รูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำ 
เชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำร

สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ  
 2. เพื่อสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
 3. เพื่อประเมินรูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

ประชำกร คือ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ ปีกำรศึกษำ 2558 จ ำนวน 2,309 คน  

ก ำหนดขนำดตัวอย่ำงโดยใช้ตำรำงก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของเครซี; และมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 
1970: 608) ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 331 คน  

การหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยมีกำรด ำเนินกำร ดังนี ้
1. กำรตรวจสอบแบบสอบถำม ใช้กำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) โดยให้

ผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 5 ท่ำน เป็นผู้ตรวจสอบ ได้ค่ำควำมสอดคล้องระหว่ำง 0.80-1.00  
2. กำรตรวจสอบค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมกับครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใน

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จ ำนวน 40 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง
ในกำรวิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยน ำมำวิเครำะห์หำค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมทั้งฉบับด้วยวิธีกำรหำค่ำ
สัมประสิทธิ์ แอลฟำ (Alpha Coefficient) ของครอนบำค (Cronbach. 1970) ได้ค่ำควำมเช่ือมั่นเท่ำกับ 0.95 

3. ผู้วิจัยน ำแบบสอบถำม ที่ผ่ำนกระบวนกำรดังกล่ำวฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อกรรมกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์ 
เพื่อให้ควำมเห็นชอบแล้วน ำไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
1. กำรวิจัยเอกสำร (Documentary Research) กำรวิจัยเอกสำรเพื่อใช้เป็นข้อมูลและควำมรู้พื้นฐำนในกำร

สร้ำงควำมเข้ำใจเบื้องต้น และกำรต่อยอดทำงควำมคิด โดยประมวลและสังเครำะห์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษำของงำนวิจัยนี้ จำกแหล่งข้อมูลทำงวิชำกำรต่ำงๆ อำทิ กำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชันจำก
แหล่งที่เช่ือถือได้ จำกเอกสำรวิชำกำร งำนวิจัย บทควำม  

2. ขอหนังสือจำกบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง 

การจัดกระท าข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
1. วิเครำะห์ข้อมูลในตอนที่ 1 ได้แก่ กำรวิเครำะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำมใช้ค่ำแจกแจง

ควำมถี ่และค่ำร้อยละ  
2. วิเครำะห์ข้อมูลในตอนที่ 2 ได้แก่ กำรวิเครำะห์สภำพภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ   

ขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ ใช้ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน แล้วน ำ
ค่ำเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์กำรประเมินตำมแนวคิดของ เบสท ์(Best. 1981: 182)  
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
 ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยน ำผลกำรสังเครำะห์เอกสำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันของ
ภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
จำกขั้นตอนที่ 1 มำใช้เป็นข้อมูลเพื่อด ำเนินกำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ โดยมีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

กำรเลือกกลุ่มเป้ำหมำย ใช้กำรสนทนำกลุ่ม ได้แก่ ผู้เช่ียวชำญ โดยกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive 
Sampling) รวมจ ำนวน 17 คน  ก ำหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำร 
2. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 
3. มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรเป็นผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์มำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัย ยกร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ โดยน ำผลกำรวิจัยจำกขั้นตอนท่ี 1 ได้แก่ กำรวิเครำะห์จำก
กำรศึกษำสภำพปัจจุบันของภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน มำประกอบกำรยกร่ำง และสร้ำง
เป็นสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง (Semi-structured Interview) ที่ผู้วิจัย
สร้ำงขึ้น เพื่อใช้สัมภำษณ์เชิงลึกกับผู้เช่ียวชำญใน เรื่องรูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ โดยมีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. สร้ำงแบบสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง (Semi-structured Interview) ตำมองค์ประกอบที่ผู้วิจัยต้องกำร
ศึกษำโดยผู้วิจัยน ำผลกำรวิจัยตำมขั้นตอนที่ 1 มำสังเครำะห์ร่วมกับเอกสำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ
กำรศึกษำสภำพปัจจุบันของภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ มำเป็นกรอบเพื่อสร้ำงในกำรยกร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เพื่อน ำไปด ำเนินกำร
สนทนำกลุ่ม ดังนี ้

    1.1 ควำมมุ่งหมำยของกำรสนทนำกลุ่ม 
    1.2 องค์ประกอบของรูปแบบภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำน  

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
2. น ำแบบสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง (Semi-structured Interview) ที่สร้ำงขึ้นเสนอกรรมกำรควบคุม

วิทยำนิพนธ์พิจำรณำตรวจสอบควำมครอบคลุมของเนื้อหำ และถ้อยค ำ เพื่อให้บรรลุควำมมุ่งหมำยของรูปแบบกำรพัฒนำ
ภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 

3. ผู้วิจัยน ำแบบสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง (Semi-structured Interview) ที่ผ่ำนกระบวนกำรดังกล่ำว
ฉบับสมบูรณ์ น ำไปด ำเนินกำรสนทนำกลุ่มต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยขอหนังสือจำกบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อเรียนเชิญผู้เชี่ยวชำญ  
2. ส่งประเด็นกำรสนทนำ ให้ผู้เช่ียวชำญล่วงหน้ำ 15 วัน 
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3. ประสำนงำนกับผู้เชี่ยวชำญ และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ีเพื่อจัดสนทนำกลุ่ม (Focus Group)  
 การวิเคราะห์ข้อมูล จำกสนทนำกลุ่ม (Focus Group) ใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ  

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นประเมินรูปแบบกำรพัฒนำภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

ในขั้นตอนที่ 3 นี้เป็นกำรประเมินควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ของรูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิง
สร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ โดยกำร
สอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ของในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติของรูปแบบกำรพัฒนำ
ภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีควำมสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยมีกำรด ำเนินกำร ดังนี ้

กำรเลือกกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ จ ำนวน 144 โรงเรียน จ ำนวน 144 คน 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยยกร่ำงองค์ประกอบของรูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  พร้อมทั้งเสนอองค์ประกอบของรูปแบบต่อกรรมกำร
ควบคุมวิทยำนิพนธ์พิจำรณำตรวจสอบควำมครอบคลุมของเนื้อหำ และถ้อยค ำ เพื่อให้บรรลุควำมมุ่งหมำยของรูปแบบ
กำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ และเมื่อได้องค์ประกอบของรูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ ผู้วิจัยน ำมำสร้ำงเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย ดังน้ี 

1. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับควำมคิดเห็นของควำม
เหมำะสม และควำมเป็นไปได้ของในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติของรูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำร
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น เพื่อใช้สอบถำม
กับผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เพื่อตรวจสอบควำม
เหมำะสม และควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปปฏิบัติ  

2. น ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ของในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติของ
รูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ ท่ีสร้ำงขึ้นเสนอกรรมกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์พิจำรณำตรวจสอบควำมครอบคลุมของเนื้อหำ 
และถ้อยค ำ เพื่อให้บรรลุควำมมุ่งหมำยของกำรประเมินรูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 

3. ผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ของในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ
ของรูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ ท่ีผ่ำนกระบวนกำรดังกล่ำวฉบับสมบูรณ์น ำไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยแจ้งควำมประสงค์ และขอหนังสือจำกบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อขอควำม

อนุเครำะห์จำกผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  
2. ส่งประเด็นข้อค ำถำมของแบบสอบถำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรควบคุ มวิทยำนิพนธ์ ให้

ผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จ ำนวน 144 โรงเรียน 
จ ำนวน 144 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถำม 
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การวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
1. วิเครำะห์ข้อมูลในตอนที่ 1 ได้แก่ กำรวิเครำะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำมใช้ค่ำแจกแจง

ควำมถี ่และค่ำร้อยละ  
2. วิเครำะห์ข้อมูลในตอนที่ 2 ได้แก่ กำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นของควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ของ

ในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติของรูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ ใช้ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน โดยน ำค่ำเฉลี่ยไปเทียบกับ
เกณฑ์กำรประเมินตำมแนวคิดของ เบสท ์(Best. 1981: 182) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  
 

ผลการวิจัย 
กำรวิจัย เรื่อง รูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำสรุปผลกำรวิจัย ดังนี้ 
1. สภำพปัจจุบันของภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก 

และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนอยู่ในระดับมำกทั้ง 5 ด้ำน เรียงตำมล ำดับคะแนนเฉลี่ยมำกไปหำน้อย ได้แก่ ด้ำนควำมเป็นผู้น ำ
กำรเรียนรู้แบบทีม ด้ำนควำมเป็นผู้น ำสร้ำงควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ด้ำนควำมเป็นผู้น ำของผู้น ำ ด้ำนควำมเป็นผู้น ำที่        
มุ่งผลสัมฤทธิ ์และด้ำนควำมเป็นผู้น ำบริหำรควำมเสี่ยง ตำมล ำดับ 

2. ผลกำรสร้ำงรูปแบบ พบว่ำ องค์ประกอบของรูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จำกกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังนี ้

    2.1 ด้ำนควำมเป็นผู้น ำกำรเรียนรู้แบบทีม  
   องค์ประกอบที่ 1 กำรเปิดโอกำสให้ทุกคนร่วมคิดร่วมท ำโดยใช้กระบวนกำรท ำงำนเป็นทีมหรือกลุ่ม หมำยถึง 

กำรเป็นผู้น ำโดยกำรใช้หลักกำรบริหำรคุณภำพที่ช่วยให้บุคลำกรมีส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจ รวมทั้งส่งเสริมระบบกำรท ำงำน
แบบทีมงำนที่มีประสิทธิภำพ รวมทั้งส่งเสริมให้สมำชิกทุกคนมีควำมรู้สึกว่ำตนเองมีส่วนร่วมในควำมส ำเร็จของกำร
ปฏิบัติงำนนั้นๆ  

    2.2 ด้ำนควำมเป็นผู้น ำของผู้น ำ  
    องค์ประกอบที่ 2 กำรเพิ่มขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน หมำยถึง กำรเป็นผู้น ำในกำรเสริมสร้ำงขวัญและบ ำรุง

ขวัญ รวมทั้งเป็นผู้น ำที่เอำใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อรักษำเสถียรภำพกำรปฏิบัติงำนให้อยู่ในระดับสูงตำมควำมต้องกำร     
ซึ่งจะส่งผลไปถึงประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน 

    2.3 ด้ำนควำมเป็นผู้น ำสร้ำงควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค ์ 
    องค์ประกอบที่ 3 กำรกระตุ้น และสนับสนุนควำมคิดริเริ่มและกำรค้นคิดนวัตกรรมใหม่ๆ หมำยถึง ผู้บริหำร

สถำนศึกษำต้องแสดงภำวะผู้น ำด้วยกำรกระตุ้นส่งเสริม ให้เกิดกำรค้นคิดนวัตกรรมและมีกำรทดลองอย่ำงหลำกหลำยเกิดขึ้น
ในสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้น ำสนับสนุนให้บุคลำกรกล้ำคิด กล้ำท ำ โดยมีผู้น ำคอยสนับสนุนท ำเป็นตัวอย่ำง 

    2.4 ด้ำนควำมเป็นผู้น ำบริหำรควำมเสี่ยง  
    องค์ประกอบที่ 4 กำรตื่นตัวต่อภำวะคุกคำม ปัญหำ อุปสรรค หรือตระหนักถึงกำรสูญเสียโอกำส หมำยถึง 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำแสดงภำวะผู้น ำโดยกำรปลูกฝังให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมของสถำนศึกษำ  ส่งเสริม           
ให้บุคลำกรมีควำมเข้ำใจหลักกำรบริหำรควำมเสี่ยง และร่วมรับผิดชอบในกำรสนับสนุนและน ำหลักกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ไปสู่กำรปฏิบัติภำยใต้ขอบเขตของงำนที่รับผิดชอบ 
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    2.5 ด้ำนควำมเป็นผู้น ำที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  
    องค์ประกอบที่ 5 กำรส่งเสริมมำตรฐำน คุณภำพ และควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรให้เป็นท่ียอมรับของชุมชน 

หมำยถึง ผู้บริหำรสถำนศึกษำแสดงภำวะผู้น ำในกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล
ที่มีคุณภำพ ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงรอบด้ำน ใช้หลักกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีระบบตำมหลักธรรมำภิบำล 
รวมทั้งเป็นผู้น ำในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ และสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพจนเกิดประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน ผู้ปกครอง และสังคม 

3. ผลกำรประเมินพบว่ำ ควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ของในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติของรูปแบบกำรพัฒนำ
ภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ อยู่ในระดับมำกที่สุดทั้ง 2 ด้ำน เรียงตำมล ำดับคะแนน
เฉลี่ยมำกไปหำ ได้แก่ ควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ของในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

กำรวิจัย เรื่อง รูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ ผู้วิจัยอภิปรำยผล ดังนี้ 

1. สภำพปัจจุบันของภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ทั้งนี้อำจจะเป็นเพรำะว่ำผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ         
มีควำมสำมำรถในกำรใช้อิทธิพลต่อคณะครู เพื่อน ำไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย โดยกำรมีปฎิสัมพันธ์ และถ่ำยทอดแนวคิด
ไปสู่กำรปฏิบัติด้วยควำมแปลกใหม่ ท้ำทำยและสร้ำงสรรค์ เพื่อน ำองค์กรในกำรก้ำวไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงตำมกระแสโลกำ-  
ภิวัตน์และควำมเปลี่ยนแปลงของที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วทั้งทำงด้ำนวิทยำกำร และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
สอดคล้องกับเดสิค (Delich. 2010) ที่เห็นว่ำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์จะประกอบไปด้วยกำรคิดค้นสิ่งใหม่ๆ (inventive) 
สอดคล้องกับกรองทิพย์ นำควิเชตร (2552) ที่ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ไว้ว่ำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์เป็น
ควำมสำมำรถของผู้น ำในกำรกระตุ้นให้ผู้ร่วมงำนร่วมกันปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุเป้ำหมำย ด้วยกำรคิดหลำยมิติ คิดบวก และ
กำรปฏิบัติในวงกวำ้งและเชิงลึกที่หลำกหลำยมิติจำกผู้น ำ สอดคล้องกับธีระ รุญเจริญ และวำสนำ ศรีไพโรจน์ (2554) ที่ได้ให้
แนวคิดเกี่ยวกับภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ เป็นกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ สร้ำงแรงจูงใจ โดยกำรคิดนอกกรอบด้วยวิธีกำรใหม่ๆ 
และสอดคล้องกับกิตติ์กำญจน์ ปฏิพันธ์ (2555: 10) กล่ำวว่ำเมื่อสังคมปัจจุบัน และที่ก ำลังจะเกิดขึ้นในอนำคตเห็นชัดว่ำ     
มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงกว้ำงขวำง กำรเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนคือ กำรแข่งขันท่ีเกิดขึ้นในสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อม        
ที่มีควำมสลับซับซ้อนและไร้ทิศทำง ภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์จะเป็นสิ่งที่สร้ำงควำมแตกต่ำงของกำรเปลี่ยนแปลงนั้น 

2. ผลกำรสร้ำงรูปแบบ พบว่ำ องค์ประกอบของรูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จำกกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ผู้วิจัยน ำมำอภิปรำยผล ดังนี้ 

    2.1 ด้ำนควำมเป็นผู้น ำกำรเรียนรู้แบบทีม องค์ประกอบที่ 1 กำรเปิดโอกำสให้ทุกคนร่วมคิดร่วมท ำโดยใช้
กระบวนกำรท ำงำนเป็นทีมหรือกลุ่ม ทั้งนี้ผู้บริหำรสถำนศึกษำจะต้องสร้ำงควำมไว้วำงใจกัน ซึ่งนับว่ำเป็นหัวใจส ำคัญของกำร
ท ำงำนเป็นทีม สมำชิกทุกคนในทีมควรมีสื่อสำรกันอย่ำงเปิดเผย ผู้บริหำรจะต้องมีกำรมอบหมำยงำนอย่ำงชัดเจน ให้สมำชิก
ทีมงำนเข้ำใจวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และยอมรับภำรกิจหลักของงำน และส่งเสริมให้สมำชิกแต่ละคนเข้ำใจและปฏิบัติตำม
บทบำทของตน และเรียนรู้เข้ำใจในบทบำทของผู้อื่นในทีม สอดคล้องกับรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551: 177) ที่กล่ำวว่ำกำร
เรียนรู้แบบทีม เป็นกำรพัฒนำบุคคลให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ และเสริมสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ร่วมกัน สำมำรถที่จะ
สร้ำงภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีภำวะผู้น ำกำรเรียนรู้แบบทีม ได้แก่     
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กำรเรียนรู้ร่วมกันกำรท ำงำนร่วมกัน รับผิดชอบ เข้ำใจบทบำท ยอมรับ มีกำรเรียนรู้โดยกระบวนกำรกลุ่ม กำรสร้ำงควำม
ผูกพัน เพื่อบรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน ดังนั้นกำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำนเป็นทีมให้ดีขึ้นจ ำเป็นจะต้องมีกำรเรียนรู้ร่วมกันอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดเวลำ และสอดคล้องกับดอนเนลลอน (2551: 21-22) ที่เห็นว่ำกำรท ำงำนเป็นทีมมักจะท ำออกมำได้ดีกว่ำ     
กำรท ำงำนคนเดียว มีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีขึ้นด้วยฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์ที่กว้ำงขึ้น มีควำมคิดสร้ำงสรรค์มำกขึ้น       
มีมุมมองที่กว้ำงขึ้น และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิผลมำกขึ้น 

    2.2 ด้ำนควำมเป็นผู้น ำของผู้น ำ องค์ประกอบที่ 2 กำรเพิ่มขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน ดังนั้นผู้บริหำรซึ่งเป็น
ผู้น ำต้องสร้ำงสภำวะที่จะกระตุ้นกำรสร้ำงเสริมควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ควำมสำมำรถพิเศษเฉพำะตัว ควำม สำมำรถและ
ศักยภำพที่มีอยู่ในบุคคล วิธีกำรนี้จะช่วยให้บุคคลสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ดียิ่งขึ้น โดยผู้บริหำรสถำน ศึกษำจะสร้ำงขวัญและ
แรงจูงใจให้กับครู ซึ่งมีทั้งแรงจูงใจภำยนอก และแรงจูงใจภำยใน ควบคู่กันไป โดยที่แรงจูงใจภำยนอกได้แก่ กำรให้รำงวัล 
กำรชมเชย กำรขึ้นเงินเดือน ส่วนแรงจูงใจภำยใน เกิดจำกควำมรู้สึกภำยใน เช่น ควำมปรำรถนำในกำร มีอ ำนำจ อยำกมี
ควำมก้ำวหน้ำ อยำกพัฒนำตัวเอง อยำกให้องค์กรเติบโต และประสบควำมส ำเร็จ สอดคล้องกับพรทิพย์ อัยยิมำพันธ์ (2547: 
65, 68) ที่กล่ำวว่ำกำรพัฒนำครูให้เป็นครูผู้น ำและใช้ภำวะผู้น ำ เช่น กำรเปิดโอกำสให้ครูผู้น ำได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ กำรเพิ่มศักยภำพเกี่ยวกับกำรสอนและกำรเรียนรู้ กำรประกำศเกียรติคุณกำรสร้ำงโอกำสของควำมก้ำวหน้ำ      
ในวิชำชีพและรำงวัลส ำหรับครูที่มีภำวะผู้น ำ  

    2.3 ด้ำนควำมเป็นผู้น ำสร้ำงควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ องค์ประกอบที่ 3 กำรกระตุ้น และสนับสนุนควำมคิดริเริ่ม 
และกำรค้นคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ดังนั้นผู้บริหำรสถำนศึกษำในฐำนะผู้น ำองค์กรจะต้องมีควำมรู้ มีวิสัยทัศน์ที่สำมำรถมองทะลุ
เข้ำไปในอนำคตว่ำต่อไปงำนที่เรำท ำอยู่นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร มีอะไรใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นบ้ำง และจะต้องมีควำมมุ่งมั่น
จริงจังในกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำ ซึ่งควำมเป็นผู้น ำจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อกำรบริหำรจัดกำรท ำให้เกิด
แรงจูงใจและน ำมำซึ่งพลังในกำรพัฒนำงำนสู่กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่ถือได้ว่ำเป็นผลผลิตที่ส ำคัญ สอดคล้องกับรังสรรค์ 
ประเสริฐศรี (2551: 215-216) ที่ได้กล่ำวถึง คุณลักษณะของผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์  ต้องอำศัยคุณลักษณะ 4 ประกำร คือ        
1) ควำมรู้ (Knowledge) 2) ควำมสำมำรถทำงเชำว์ปัญญำ (Intellectual abilities) 3) บุคลิกภำพ (Personality) 4) มีควำม
รักในงำนและมีประสบกำรณ์ในงำน (Passion for the task and flow) สอดคล้องกับโรเจอร์ (Roger: 19) ที่กล่ำวไว้ว่ำบุคคล
ที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์จะเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรคิดประดิษฐ์สิ่งต่ำงๆ และสอดคล้องกับอนำตำสี (Anatasi. 1958: 
18) ที่กล่ำวถึงลักษณะของคนที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ไว้ว่ำ เป็นบุคคลที่มีควำมรู้สึกไวต่อปัญหำ มองเห็นกำรณ์ไกล        
มีควำมเป็นตัวของตัวเอง มีควำมสำมำรถในกำรคิดหลำยแง่หลำยมุม และมีควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนแปลงควำมคดิ 

    2.4 ด้ำนควำมเป็นผู้น ำบริหำรควำมเสี่ยง องค์ประกอบที่ 4 กำรตื่นตัวต่อภำวะคุกคำม ปัญหำ อุปสรรค หรือ
ตระหนักถึงกำรสูญเสียโอกำส ดังนั้นผู้บริหำรสถำนศึกษำในฐำนะผู้น ำจะต้องท ำควำมเข้ำใจกับกระบวนกำรกำรบริหำร    
ควำมเสี่ยงและน ำมำจัดกำรให้ครอบคลุมงำนทุกด้ำนในสถำนศึกษำ และงำนบริหำรควำมเสี่ยงจะต้องอำศัยทีมงำนและ
ปฏิบัติงำนร่วมกันทุกฝ่ำย และจะต้องมีกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนคือเริ่มจำกกำรค้นหำควำมเสี่ยงในองค์กร ประเมินและ
จัดล ำดับควำมเสี่ยง กำรด ำเนินกำรควบคุมควำมเสี่ยง เพื่อยอมรับ ลด กระจำยหรือหยุดควำมเสียหำยที่จะเกิด และใน      
กำรแก้ปัญหำจะต้องมีกำรบันทึกกำรแก้ไขและมีกำรติดตำมประเมินผล เพือ่ให้ควำมเสี่ยงเป็นที่ยอมรับได้และลดควำมเสีย่หำย
ที่จะเกิดกับองค์กรให้น้อยที่สุด สอดคล้องกับธร สุนทรำยุทธ (2550) ที่กล่ำวว่ำ ควำมเสี่ยงเป็นเหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำใดๆ 
ที่อำจเกิดขึ้นภำยในสถำนกำรณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบหรือสร้ำงควำมเสียหำยหรือควำมล้มเหลว สอดคล้องกับ
แนวคิดของดวงใจ ช่วยตระกูล (2551) ได้ศึกษำถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในสถำนศึกษำว่ำ กำรบริหำรควำมเสี่ยงใน
สถำนศึกษำนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นกิจกรรมที่ด ำเนินกำรอยู่หลำยเรื่อง เช่น ควำมปลอดภัยของครูนักเรียน กำรควบคุมภำวะ
โภชนำกำรในโรงเรียน กำรป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย กำรรักษำควำมปลอดภัย ระบบป้องกันคุณภำพ กำรป้องกันอุบัติภัย 
กำรใช้เครื่องมือที่ปลอดภัย กำรเขียนป้ำยบอกอันตรำย และสอดคล้องกับเมธำ สุวรรณสำร (2557: ออนไลน์) ได้กล่ำวถึง 
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ควำมเสี่ยงเป็นเหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำใดๆ ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตซึ่งเมื่อเกิดขึ้น ล้วนจะมีผลกระทบต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเสียหำยหรือลดผลกระทบที่เกิดกับองค์ให้เกิดน้อยที่สุดจึงมีกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ไม่ว่ำจะเป็นควำมเสี่ยงประเภทใด ผู้บริหำรในฐำนะผู้น ำย่อมต้องตระหนักถึงควำมส ำคัญ โดยต้องหำทำงป้องกัน
และหำทำงควบคุมควำมเสี่ยง 

    2.5 ด้ำนควำมเป็นผู้น ำที่มุ่งผลสัมฤทธิ ์องค์ประกอบที่ 5 กำรส่งเสริมมำตรฐำน คุณภำพ และควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำรให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน ดังนั้นผู้บริหำรสถำนศึกษำจะต้องเป็นมีควำมเป็นผู้น ำที่มุ่งเน้นให้ผลกำรปฏิบัติงำนเกิด
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล มุ่งเน้นควำมเป็นเลิศ ท้ำทำยโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ สำมำรถจัดบริกำรสำธำรณะให้เป็นที่ พึง
พอใจของประชำชน สอดคล้องกับอ ำรุง จันทวำนิช และคณะ (2559: ออนไลน์) ได้กล่ำวถึงปัจจัยหลักควำมส ำเร็จและดัชนีช้ี
วัดควำมเป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะส่งต่อผลสัมฤทธิ์ของกำรจัดกำรศึกษำ เช่น 1) โรงเรียนเป็นที่ช่ืนชมของชุมชน       มี
ปัจจัยหลักควำมส ำเร็จ 1 ปัจจัย คือชุมชนพึงพอใจ และศรัทธำต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 2) กำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้เน้นผู้เรียนส ำคัญที่สุด มีปัจจัยหลักควำมส ำเร็จคือผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ผู้เรียนคิดเองและ
ปฏิบัติจริง ครูจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้ และ    
3) กำรจัดบรรยำกำศกำรเรียนรู้เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน มีปัจจัยหลักควำมส ำเร็จคือ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน และ
บริเวณโรงเรียนถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงำมเอื้อต่อกำรเรียนรู้ ผู้เรียนมีวัฒนธรรมกำรเรียนรู้  

3. ผลกำรประเมินพบว่ำ ควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ของในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติของรูปแบบกำรพัฒนำ
ภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ที่เป็นเช่นนี้ อำจเป็นเพรำะว่ำ รูปแบบภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ   
ขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ ที่ได้ศึกษำได้รับกำรยืนยันองค์ประกอบรูปแบบ
ภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
ด้วยกำรประเมินรูปแบบใช้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำใช้ดุลยพินิจ เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิใช้ดุลยพินิจเห็นว่ำควำมเหมำะสม และควำม
เป็นไปได้แล้ว แสดงว่ำ รูปแบบนั้นมีคุณภำพตำมแนวคิดของอิสเนอร์ (Eisner. 1976: 192-193) ที่ได้เสนอแนวคิดกำร
ตรวจสอบโดยกำรใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังกล่ำว 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี ้ 
1. ผู้บริหำรในหน่วยงำนต้นสังกัดควรให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์อย่ำงจริงจัง และ

ต่อเนื่อง พร้อมทั้งต้องสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ผู้บริหำร เพื่อน ำรูปแบบภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน น้ีไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องเป็นผู้น ำทีมที่ดี และผู้น ำที่ดีจะต้องรับฟังปัญหำและควำมต้องกำรครู นักเรียน 
และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ประชุม ทบทวนปัญหำและควำมต้องกำรของครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของโรงเรียน กำรเป็นผู้น ำในกำรสร้ำงควำมรักควำมผูกพันของบุคลำกรโดยได้สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ท่ีมีลักษณะ
ควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันโดยกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม มีควำมสำมัคคีกันในกำรท ำงำน มีกิจกรรมที่ร่วมกันท ำใน
องค์กรอย่ำงสม่ ำเสมอทุกปีกำรศึกษำ เช่น กีฬำสัมพันธ์ กิจกรรมวันครู กิจกรรมวันส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ กำรศึกษำ
ดูงำนนอกสถำนท่ี เป็นต้น 

3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำควรให้อิสระในกำรท ำงำนแก่ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับ
โอกำสในกำรพัฒนำภำวะผู้น ำ เช่น กำรมอบงำน และต ำแหน่งหน้ำที่ส ำคัญ กำรเปิดโอกำสให้ครูคิดน ำเสนอ และ
บริหำรโครงกำร/กิจกรรม โดยอิสระ 
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4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำควรเปิดโอกำสให้ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสร้ำงผลงำนที่สร้ำงสรรค์  และ
สิ่งประดิษฐ์ท่ีแปลกใหม่ พร้อมท้ังเป็นผู้น ำในกำรค้นคว้ำคิดค้น กำรจัดหำงบประมำณ และกำรอ ำนวยควำมสะดวก เพื่อ
สนับสนับควำมคิดสร้ำงสร้ำงสรรค์ให้แก่คณะครู 

5. ผู้บริหำรสถำนศึกษำควรให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง และควรมีแนวทำงในกำรป้องกันภัย
เกี่ยวกับเอกสำร อำคำรสถำนท่ี ควำมปลอดภัยคณะครู นักเรียน เป็นอย่ำงดี 

6. ผู้บริหำรสถำนศึกษำควรเป็นผู้น ำในด้ำนวิชำกำร และให้ควำมส ำคัญกับผลกำรเรียน และคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
1. ควรมีกำรวิจัยรูปแบบกำรพัฒนำกำรพัฒนำคุณลักษณะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
2. ควรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
3. ควรวิจัยกลยุทธ์ในกำรเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
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รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

A Model Risk Management of Basic Schools Under the Office of 
Nakhonratchasima Primary Educational Service Area  

 

วิวัฒน์  ตู้จ ำนงค1์  เสำวนีย์  สกิขำบัณฑิต2  พีระพงษ์  สิทธิอมร3 
 

บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้มึวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 1) เพื่อศึกษำสภำพกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 2) เพื่อสร้ำงรูปแบบกำรบริหำรควำม
เสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ และ    
3) เพื่อประเมินรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำสภำพปัจจุบันกำรบริหำรควำม
เสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำนวน 159คน ซึ่งได้มำโดยใช้ตำรำงก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง
ของเครจซี่ และมอร์แกน และสุ่มแบบแบ่งช้ัน กำรหำคุณภำพด้ำนควำมตรงตำมเนื้อหำได้ค่ำควำมสอดคล้องระหว่ำง 0.80-
1.00 ควำมเช่ือมั่นเท่ำกับ 0.93 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสร้ำงรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรเลือก
เป้ำหมำย ใช้วิธีสนทนำกลุ่ม ได้แก่ ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 10 คน โดยใช้กำรเลือกแบบเจำะจง 
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นประเมินรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ใช้กำรส ำรวจโดยใช้แบบสอบถำม กำร
เลือกเป้ำหมำย ได้แก่ ผู้บริหำรโรงเรียนที่บริหำรโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และเป็นผู้บริหำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยใช้
กำรเลือกแบบเจำะจง จ ำนวน 10 คน สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) และข้อมูลเชิงคุณภำพใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำผลกำรวิจัย พบว่ำ (1) 
สภำพกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก (2) รูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 
(1) กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนขององค์กร (2) กำรติดตำมโครงกำร
อย่ำงใกล้ชิดเพื่อตรวจวัดกำรบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ (3) ควำมรัดกุมในกำรวำงแผน กำรจัดท ำ กำรควบคุม และ
กำรติดตำมประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และ (4) ผู้บริหำรพึงปฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 3) กำร
ประเมินรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ มีควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก สอดคล้อง
กับกรอบแนวคิดทฤษฏีของกำรวิจัย 

                                                 
1 นักศึกษำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ aongcopy3300@gmail.com 
2 คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ sowwanee.si@northbkk.ac.th 
3 ผู้อ ำนวยหลกัสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ วิทยำลัยนครรำชสีมำ siriyakorn_41@hotmail.com 
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Abstract 
This study has set it purposes; 1) to study risk management of basic schools under the Office 

of Nakhonratchasima Primary Educational Service Area. 2)  to construct a model of risk management 
of basic schools under the Office of  Nakhonratchasima Primary Educational Service Area. 3) to 
evaluate a model of risk management of basic schools under the Office of Nakhonratchasima Primary 
Educational Service Area. This research consists of three (3) stages; 1) stages 1: to study current 
condition of the schools, the sampling group were 159 teachers and educational personnel of schools 
under the Office of Nakhonratchasima Primary Educational Service Area which derived from the 
Krejcie & Morgan’s sampling table with IOC between 0.80-1.00 and Alpha-Coefficient of 0.93. 2) stages 
2: to construct a model of risk management with focus group technique. The focus group technique 
was applied with the purposive sampling of 10 experts. 3) section: 3) an evaluation of a model of risk 
management. The survey technique has been done with 10 school administrators in “the white 
school project” who have been in the management position at least 2 years with purposive sampling. 
The statistics used for data analyses were percentage, mean, and standard deviation and content 
analysis. The findings were found that: (1) The overall current condition of risk management of the 
schools under the Office of Nakhonratchasima Primary Educational Service Area were at the high 
level. (2) A model of risk management of the schools under the Office of Nakhonratchasima Primary 
Educational Service Area comprise four (4) components: (1) promotion for participation in setting 
objective and goal of an organization, (2) continue and thoroughly monitoring the project to evaluate 
and check for goal achievement, (3) effectiveness and precisely in budget planning, execution and 
control, and (4) an administrators shall be a role model to their subordinates as well. 3) stages 3: The 
feasibility and appropriateness of risk management of the schools under the Office of 
Nakhonratchasima Primary Educational Service Area were at the high level and relevant with 
conceptual framework. 
Keywords: A model. Risk management, of Nakhonratchasima Primary Educational Service Area  
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

ควำมรวดเร็วของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนำคตมีควำมเร็วจน บิล เกตส์ (Bill Gates) เปรียบ
เปรยไว้ว่ำ “กำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในรอบ 50 ปีที่ผ่ำนมำ ยังไม่เท่ำกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ก ำลังจะเกิดขึ้นใน 10 ปี
ข้ำงหน้ำ” กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วดังกล่ำวท ำให้หลำยองค์กรปรับตัวไม่ทัน และได้รับผลกระทบอย่ำงรุนแรง
เพรำะกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเป็นเปลี่ยนแปลงในทุกมิติไปพร้อมๆ กัน กระทบถึงกันและกัน ทั้งเรื่องภูมิอำกำศ อุทกภัย
กำรผลิตอำหำร โรคระบำด พลังงำน เศรษฐกิจ กำรตลำด และโครงสร้ำงทำงสังคม ในขณะที่สื่อทำงสังคมรูปแบบต่ำงๆ ท ำ
ให้กำรสื่อสำรและแบบแผนควำมสัมพันธ์ของคนในสังคมเปลี่ยนไป รวมตลอดถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง สิ่งส ำคัญ
ที่สุดก็คือกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่คำดเดำไม่ได้ เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่แทบไม่มีทิศทำง
หรือแนวโน้มแบบแต่ก่อน ท ำให้ไม่สำมำรถคำดเดำได้ว่ำอนำคตจะเปลี่ยนไปในทำงใด (นัทธ ีจิตสว่ำง. 2557: ออนไลน์) 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 18 - 

กำรบริหำรงำนขององค์กรทุกประเภทท้ังในส่วนของภำครัฐและภำคเอกชน ทุกองค์กรจะตั้งวัตถุประสงค์ไว้
ชัดเจน เช่น เพื่อคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงผลก ำไร หรือเพื่อกำรให้บริกำรประชำชน เป็นต้น ไม่ว่ำจะก ำหนด
วัตถุประสงค์ไว้เช่นใดก็ตำมกำรบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำวนั้นมักจะไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตำมที่ตั้งไว้เพรำะองค์กรมักจะ
ประสบกับควำมเสี่ยงอยู่เสมอ ทั้งนี้อำจปรำกฏในลักษณะที่แตกต่ำงกันออกไป (ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร. 
2557 : 11) ไม่ว่ำจะเป็นควำมสูญเสียต่อทรัพย์สิน สูญเสียโอกำส เสียเวลำด ำเนินงำน สิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำย ทรัพยำกรและ
พลังงำนรวมไปถึงกำรส่งผลเสียต่อสุขภำพกำยและสุขภำพจิตของทั้งบุคลำกรและผู้รับบริกำรอีกด้วย จะเห็นว่ำองค์กร
กำรศึกษำในปัจจุบันล้วนด ำเนินกำรภำยใต้ภำวะควำมเสี่ยง ผู้บริหำรสถำนศึกษำจึงต้องศึกษำ และจัดกำรควำมเสี่ยง 
เพื่อให้องค์กรเผชิญภำวะควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ขององค์กร กำรบริหำรควำมเสี่ยงจึงเป็นส่วนหนึ่งของกำร
บริหำรจัดกำรให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วม เช่น สถำนศึกษำ คณะกรรมกำรกำรบริหำรมีกำรวิเครำะห์เชิงลึกเช่ือมโยงกับ 
แผนยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะเป็นกำรวัดควำมสำมำรถ และกำรด ำเนินงำนของ
บุคลำกรในสถำนศึกษำได้เป็นอย่ำงดี (เจนเนตร มณีนำค และคณะ. 2548)  

นอกจำกนี้ส ำนักงำนปลัด กระทรวงศึกษำธิกำร ได้เลือกระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำระบบบริหำรควำมเสี่ยง
เป็นหัวข้อกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งเป็นตัวช้ีวัดที่ 17 ที่หน่วยงำนในสังกัดต้อง
ด ำเนินกำร และได้ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในท่ี
ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องมีกำรประเมินควำมเสี่ยง และปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยใน  อย่ำงไรก็ตำมถึงแม้ว่ำ
กระทรวงศึกษำธิกำรจะมีนโยบำยแจ้งให้สถำนศึกษำปฏิบัติกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงแล้วก็ตำม แต่ก็ยังพบว่ำมีกำร
บริหำรควำมเสี่ยงเพียงบำงส่วน บำงสถำนศึกษำไม่ได้จัดท ำกำรบริหำรควำมเสี่ยง และบำงสถำนศึกษำมีกำรจัดท ำกำร
บริหำรควำมเสี่ยงแต่ไม่ครอบคลุมภำรกิจของสถำนศึกษำทั้งหมด เช่น บริหำรควำมเสี่ยงเฉพำะด้ำนงบประมำณ โดยพบว่ำ 
มีควำมเสี่ยงในเรื่องของกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน กำรเรียกเก็บเงินไม่เป็นไปตำมระเบียบสถำนศึกษำ กำรจ่ำยเงินโดย
ไม่ได้รับวัสดุ กำรจ่ำยเงินซ้ ำในรำยกำรเดียวกัน กำรรับเงินโดยไม่บันทึกลงบัญชีหรือกำรน ำเงินสดไปจ่ำยก่อน และขำดกำร
ตรวจสอบกำรรับจ่ำยเงิน เป็นต้น จึงเห็นได้ว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงในสถำนศึกษำมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งในกำรลด
มูลเหตุแต่ละโอกำสที่สถำนศึกษำจะเกิดควำมเสี่ยงให้ระดับควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนำคตให้อยู่ในระดับที่สถำนศึกษำ
ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่ำงมีระบบ (ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร. 2557: 11) 

จำกปัญหำดังกล่ำว ผู้วิจัยเห็นว่ำ กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นเครื่องมือทำงกลยุทธ์ท่ีส ำคัญตำมหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี โดยจะช่วยให้กำรบริหำรงำนและกำรตัดสินใจด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรวำงแผน กำรก ำหนดกลยุทธ์ กำรติดตำม
ควบคุม และวัดผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ลดกำร
สูญเสียและโอกำสที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กรภำยใต้สภำวะกำรด ำเนินงำนของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีควำมเสี่ยง ซึ่ง
ก็คือควำมไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรือเป้ำหมำยขององค์กร สถำนศึกษำจึงจ ำเป็นต้องมีกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงเหล่ำนั้นอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรระบุควำมเสี่ยงว่ำมีปัจจัยเสี่ยงใดบ้ำงที่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรือเป้ำหมำย
ของสถำนศึกษำนั้นๆ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจำกโอกำสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยเสี่ยงแล้ว
ก ำหนดแนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยต้องค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม และจำก
กำรศึกษำงำนวิจัยเกี่ยวกับควำมเสี่ยงในสถำนศึกษำพบประเด็นที่น่ำสนใจ เช่น ผลกำรวิจัยของดวงใจ ช่วยตระกูล (2551) 
พบว่ำ ปัจจัยควำมเสี่ยงในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
ด้ำนกำรเงิน ด้ำนควำมมั่นใจทำงกำรศึกษำ ด้ำนสิ่งแวดล้อมและด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และวิธีกำรบริหำรควำม
เสี่ยงควรใช้วิธีกำรควบคุมและหำมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยง รวมไปถึงกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน  ผู้ปกครอง 
บุคลำกรในสถำนศึกษำ ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำเพื่อสร้ำง
รูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
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จังหวัดนครรำชสีมำ โดยผลกำรวิจัยจะเป็นประโยชน์ในกำรน ำข้อมูลไปใช้ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงมำใช้ในสถำนศึกษำ ซึ่งจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่ำกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนจะมีกำร
ด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว ้และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดประสิทธิภำพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำสภำพกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
 2. เพื่อสร้ำงรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
 3. เพื่อประเมินรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 1. ศึกษำแนวคิดของกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ และคณะ (2557) ได้กล่ำวถึงประเภทของควำมเสี่ยง แบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภทคือ 1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2) ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำน (Operational 
Risk) 3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 4) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
(Compliance Risk) 
 2. กำรก ำหนดกรอบแนวคิด รูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง จำกแนวคิด
ของกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ และคณะ (2557) ซึ่งประกอบด้วย 1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ด ำเนินงำน 3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 4) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบ ขอเสนอเป็นกรอบ
แนวคิดกำรวิจัย ดังภำพประกอบ 1 
 

 
 

ภำพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจัจุบันการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้วิจัยศึกษำค้นคว้ำ สังเครำะห์เอกสำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับศึกษำสภำพปัจจุบันของกำร

บริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ โดยกำรด ำเนินกำร ดังน้ี 

ประชำกร ได้แก่ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำนวน 273 คน (ที่มำ: ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ. 2558: ออนไลน์) 

กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำนวน 159 คน ซึ่งได้มำโดยใช้ตำรำงก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของ
เครจซี่;และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 607-610) โดยสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถำม เพื่อสอบถำมเกี่ยวกับสภำพปัจจุบันของกำรบริหำรควำม

เสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยละเอียดของเครื่องมือในกำรวิจัยและกำรพัฒนำเครื่องมือ มีดังต่อไปนี ้

1. แบบสอบถำมชุดที่พัฒนำขึ้นเป็นกำรสอบถำมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภำพปัจจุบันของกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ ว่ำมี
สภำพกำรปฏิบัติเป็นอย่ำงไร โดยมีขั้นตอนกำรพัฒนำเครื่องมือ ดังนี ้ 
     1.1 กำรศึกษำหลักกำร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะ จำกแนวคิดของกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 
และคณะ (2557) ซึ่งประกอบด้วย 1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน 3) ควำมเสี่ยงด้ำน
กำรเงิน 4) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบ ขอเสนอดังนี ้
     1.2 กำรส ำรวจสภำพกำรณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบันในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ โดยเฉพำะแนวทำงในกำรบริหำรงำน
โรงเรียน 
     1.3 ผู้วิจัยก ำหนดโครงสร้ำงของแบบสอบถำม โดยน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำเอกสำรใน  ข้อ 1.2 
แบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ  

การหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยมี ดังนี้  
1. คุณภำพด้ำนควำมตรงตำมเนื้อหำ (Content Validity) น ำแบบสอบถำม ให้ผู้เช่ียวชำญ 5 คนพิจำรณำ 

ควำมสอดคล้อง ควำมครอบคลุมของข้อค ำถำมกับควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย  นิยำมศัพท์ ควำมเหมำะสมทำงด้ำน
ภำษำ  

2. ผู้วิจัยได้น ำแบบสอบถำมมำหำค่ำ IOC (Item-Objective Congruence Index) ได้ค่ำควำมสอดคล้อง
ระหว่ำง 0.80-1.00 

3. คุณภำพด้ำนควำมเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถำม โดยน ำไปทดลองใช้กับครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำนวน 40 คน 
ตอบแบบสอบถำม แล้วน ำแบบสอบถำมมำวิเครำะห์หำค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยวิธีกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์ 
แอลฟำ (Alpha-Coefficient) ของครอนบำค (Cronbach. 1970: 161) ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.93 
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4. ผู้วิจัยน ำแบบสอบถำม ท่ีผ่ำนกระบวนกำรดังกล่ำวฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อประธำน และกรรมกำรควบคุม
วิทยำนิพนธ ์เพื่อให้ควำมเห็นชอบแล้วน ำไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงต่อไป  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. กำรวิจัยเอกสำร (Documentary Research) กำรวิจัยเอกสำรเพื่อใช้เป็นข้อมูลและควำมรู้พื้นฐำนในกำร

สร้ำงควำมเข้ำใจเบื้องต้น และกำรต่อยอดทำงควำมคิด โดยประมวลและสังเครำะห์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษำของงำนวิจัยนี้ จำกแหล่งข้อมูลทำงวิชำกำรต่ำงๆ อำทิ กำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชันจำก
แหล่งที่เช่ือถือได้ จำกเอกสำรวิชำกำร งำนวิจัย บทควำม  

2. ผู้วิจัยแจ้งควำมประสงค์ และขอหนังสือจำกบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อขอให้ท ำ
หนังสืออนุญำตไปยังผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
จังหวดันครรำชสีมำ เพื่อขอควำมร่วมมือแจกแบบสอบถำมครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่ำง  

การจัดกระท าข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. กำรวิเครำะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำมใช้ค่ำแจกแจงควำมถี่ (f) และค่ำร้อยละ (%)  
2. กำรวิเครำะห์สภำพรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ ใช้ค่ำเฉลี่ย  ( X) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) แล้วน ำ
ค่ำเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์กำรประเมินตำมแนวคิดของ เบสท ์(Best. 1990: 185-190) ดังนี ้ 

เกณฑ์กำรแปลควำมหมำย  
    4.21 - 5.00 หมำยถึง ระดับกำรปฏิบัติเกี่ยวกับสภำพปัจจุบันของกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ มำกที่สุด    
          3.41 - 4.20 หมำยถึง ระดับกำรปฏิบัติเกี่ยวกับสภำพปัจจุบันของกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ มำก  
           2.61 - 3.40 หมำยถึง ระดับกำรปฏิบัติเกี่ยวกับสภำพปัจจุบันของกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ ปำนกลำง 
           1.81 - 2.60 หมำยถึง ระดับกำรปฏิบัติเกี่ยวกับสภำพปัจจุบันของกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ น้อย 
           1.00 - 1.80 หมำยถึง ระดับกำรปฏิบัติเกี่ยวกับสภำพปัจจุบันของกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ น้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. สถิติพื้นฐำน ได้แก่ ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard 

Deviation)  
2. สถิติที่ใช้ในกำรหำคุณภำพของเครื่องมือ  ได้แก่ หำค่ำอ ำนำจจ ำแนกของข้อค ำถำมโดยกำรหำค่ำ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และหำค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Alpha Coefficient) 
ของครอนบำค (Cronbach)  
 จำกนั้นรวบรวมข้อมูลจำกกำรสังเครำะห์เอกสำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสังเครำะห์สภำพปัจจุบันของกำร
บริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เป็นข้อมูลส ำคัญเพื่อด ำเนินกำรในขั้นตอนท่ี 2 ต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสร้างรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผู้วิจัยน ำผลกำรสังเครำะห์เอกสำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับกำรศึกษำสภำพปัจจุบันของกำร
บริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ จำกขั้นตอนที่ 1 มำใช้เป็นข้อมูลเพื่อด ำเนินกำรร่ำงรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ ที่ครอบคลุมภำรกิจกำร
บริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ  

กำรเลือกเป้ำหมำย ใช้วิธีสนทนำกลุ่ม ได้แก่ ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งเป็นบุคคลที่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ/หรือมีประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย โดยใช้กำรเลือกแบบเจำะจง รวมจ ำนวน 10 คน 
จำก 10 โรงเรียน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง ท่ีผู้วิจัยสร้ำงขึ้น เพื่อใช้กำรสนทนำกลุ่ม

กับผู้เช่ียวชำญในเรื่อง รูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ โดยมีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. สร้ำงแบบสนทนำกลุ่ม โดยตั้งประเด็นกำรสนทนำตำมองค์ประกอบที่ผู้วิจัยต้องกำรศึกษำ โดยผู้วิจัยน ำ
ผลกำรวิจัยตำมขั้นตอนที่ 1 มำสังเครำะห์ร่วมกับเอกสำร และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบกับศึกษำสภำพปัจจุบันของ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ มำเป็นกรอบเพื่อสร้ำงข้อค ำถำมกำรกำรสนทนำกลุ่มในกำรยกร่ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ ดังนี ้

    1.1 ควำมมุ่งหมำยของกำรสัมภำษณ์ 
    1.2 องค์ประกอบของรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
2. น ำแบบสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำงที่สร้ำงขึ้นเสนอประธำน และกรรมกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์พิจำรณำ

ตรวจสอบควำมครอบคลุมของเนื้อหำ และถ้อยค ำ เพื่อให้บรรลุควำมมุ่งหมำยของรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 

3. ผู้วิจัยน ำแบบสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง ที่ผ่ำนกระบวนกำรดังกล่ำวฉบับสมบูรณ์  น ำไปใช้ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ผู้วิจัยแจ้งควำมประสงค์ และขอหนังสือจำกบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อเรียนเชิญ

ผู้เชี่ยวชำญ  
2. ส่งประเด็นกำรสนทนำ ส ำหรับกำรสนทนำกลุ่มให้ผู้เชี่ยวชำญล่วงหน้ำ 10 วัน 
3. ประสำนงำนกับผู้เช่ียวชำญ และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่เพื่อจัดสนทนำกลุ่ม โดยด ำเนินกำรจดบันทึก 

ถ่ำยภำพ และบันทึกเสียง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสนทนำ ใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ สรุปสำระส ำคัญ แจกแจงควำมถี่ของผู้สนทนำ
แต่ละรำยกำร 
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นประเมินรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ใช้กำรส ำรวจโดยใช้แบบสอบถำม เป็นกำรประเมินควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ของรูปแบบกำร

บริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ โดยกำรสอบถำมควำมคิดเห็นผู้เช่ียวชำญที่มีต่อรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีควำมสมบูรณ์
ยิ่งข้ึน 

กำรเลือกเป้ำหมำย ได้แก่ ผู้บริหำรโรงเรียนที่บริหำรโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และเป็นผู้บริหำรมำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 2 ปี โดยใช้กำรเลือกแบบเจำะจง จ ำนวน 10 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ในกำร

น ำไปสู่กำรปฏิบัติของรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น เพื่อใช้สอบถำมกับผู้เช่ียวชำญ เพื่อตรวจสอบควำม
เหมำะสม และควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปฏิบัติบัติ ประกอบด้วยประเด็นต่อไป นี้ 

1. กำรประเมินควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปฏิบัติบัติมีควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้
ในกำรน ำไปฏิบัติบัติ เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ  

2. น ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติของ
รูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ ที่สร้ำงขึ้นเสนอประธำน และกรรมกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์พิจำรณำตรวจสอบควำมครอบคลุมของ
เนื้อหำ และถ้อยค ำ เพื่อให้บรรลุควำมมุ่งหมำยของกำรประเมินรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 

3. ผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติของ
รูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ ท่ีผ่ำนกระบวนกำรดังกล่ำวฉบับสมบูรณ์ น ำไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยแจ้งควำมประสงค์ และขอหนังสือจำกบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อขอควำม

อนุเครำะห์จำกผู้เช่ียวชำญ  
2. ส่งประเด็นข้อค ำถำมของแบบสอบถำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกประธำน และกรรมกำรควบคุม

วิทยำนิพนธ์ในกำรพิจำรณำตรวจสอบควำมครอบคลุมของเนื้อหำ และถ้อยค ำ ให้ผู้เช่ียวชำญล่วงหน้ำ 10 วัน เป็น
ผู้ตอบแบบสอบถำม 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. กำรวิเครำะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำมใช้ค่ำแจกแจงควำมถี่ (f) และค่ำร้อยละ (%)  
2. กำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นของควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติของรูปแบบกำร

บริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัด

นครรำชสีมำ ใช้ค่ำเฉลี่ย ( X) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) แล้วน ำค่ำเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์กำรประเมินตำมแนวคิด
ของ เบสท ์(Best. 1990: 185-190) ดังนี ้ 
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เกณฑ์กำรแปลควำมหมำย  
    4.21 - 5.00 หมำยถึง ควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติของรูปแบบกำร

บริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ มำกที่สุด    
          3.41 - 4.20 หมำยถึง ควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติของรูปแบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ มำก  
           2.61 - 3.40 หมำยถึง ควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติของรูปแบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ ปำนกลำง 
           1.81 - 2.60 หมำยถึง ควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติของรูปแบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ น้อย 
           1.00 - 1.80 หมำยถึง ควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติของรูปแบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ น้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
สถิติพื้นฐำน ได้แก่ ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard 

Deviation)  
 
ผลการวิจัย 
 กำรวิจัยครั้งนี้ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 1) เพื่อศึกษำสภำพกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 2) เพื่อสร้ำงรูปแบบกำรบริหำรควำม
เสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ และ     
3) เพื่อประเมินรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ จงัหวัดนครรำชสีมำ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำสภำพปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ 
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ จ ำนวน 15 9คน ซึ่งได้มำโดยใช้ตำรำงก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของเครจซี่;และมอร์แกน และท ำกำรสุ่มแบบ
แบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ แบบสอบถำม และแบบกำรสนทนำกลุ่ม กำรหำคุณภำพด้ำนควำมตรงตำมเนื้อหำ 
(Content Validity) ได้ค่ำควำมสอดคล้องระหว่ำง 0.80-1.00 กำรหำค่ำสัมประสิทธิ์ แอลฟำ (Alpha-Coefficient) 
ของครอนบำคได้ค่ำควำมเช่ือมั่นเท่ำกับ 0.93 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นร่ำงรูปแบบ กำรเลือกเป้ำหมำย ใช้วิธีสนทนำกลุ่ม ได้แก่ 
ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ/หรือมีขั้นตอนที่ 3 ขั้นประเมินรูปแบบ
ใช้กำรส ำรวจโดยใช้แบบสอบถำมเกี่ยวข้องกับกำรวิจัย โดยใช้กำรเลือกแบบเจำะจง รวมจ ำนวน 10 คน ขั้นตอนท่ี 3 ข้ัน
ประเมินรูปแบบใช้กำรส ำรวจโดยใช้แบบสอบถำม กำรเลือกเป้ำหมำย ได้แก่ ผู้บริหำรโรงเรียนที่บริหำรโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยง และเป็นผู้บริหำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยใช้กำรเลือกแบบเจำะจง จ ำนวน 10 คน สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) และข้อมูลเชิง
คุณภำพใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
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1. สภำพกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับกำรปฏิบัติมำก และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนอยู่ในระดับกำร
ปฏิบัติมำกทุกด้ำน เรียงตำมล ำดับคะแนนเฉลี่ยมำกไปหำน้อย ได้แก่ 1) ด้ำนควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน 2) ด้ำนควำม
เสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 3) ด้ำนควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ และ 4) ด้ำนควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 
ตำมล ำดับ 

2. รูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ สรุปได้ดังนี ้

    2.1 องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ ์ได้แก่ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

    2.2 องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน ได้แก่ กำรติดตำมโครงกำรอย่ำงใกล้ชิดเพื่อตรวจวัด
กำรบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 

    2.3 องค์ประกอบท่ี 3 ด้ำนควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ได้แก่ ควำมรัดกุมในกำรวำงแผน กำรจัดท ำ กำรควบคุม 
และกำรติดตำมประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

    2.4 องค์ประกอบที่ 4 ด้ำนควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบ ได้แก่ ผู้บริหำรพึงปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 

3. กำรประเมินรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ มีควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติอยู่ในระดับ
มำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ เห็นด้วยในระดับมำกทุกข้อ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

กำรวิจัย เรื่อง รูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ ผู้วิจยัอภิปรำยผล ดังนี้ 

1. สภำพกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับกำรปฏิบัติมำก กำรที่ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ แสดงควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรควำม
เสี่ยงของผู้บริหำรสถำนศึกษำว่ำมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงในระดับมำก นั้นอำจเนื่องมำจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญ
และเห็นคุณค่ำในกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพรำะกำรบริหำรควำมเสี่ยงนั้นเป็นเทคนิคทำงกำรบริหำร ถ้ำผู้บริหำรมีแนวทำงใน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ จะช่วยลดโอกำสหรือควำมรุนแรงของกำรสูญเสียและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กำร
ได้เป็นอย่ำงดี อย่ำงไรก็ตำมจะเห็นได้ว่ำผู้บริหำรสถำนศึกษำจะต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนบริหำรงำน
ทุกด้ำน จึงต้องมีกำรเตรียมพร้อมในกำรรับมือกับควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ ดังที่ ธนรัตน์ แต้วัฒนำ (2550: 22) ได้กล่ำว
ว่ำควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นส ำคัญโดยเฉพำะกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ หรือ
เรียกว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นเรื่องประกอบกันระหว่ำงองค์ประกอบอย่ำงน้อย 2 ส่วน คือ โอกำสที่น่ำจะเกิดขึ้นของสิ่ง
ทีไ่ม่พึ่งประสงค์กับผลกระทบที่ตำมมำ ประโยชน์ท่ีพึงได้รับจำกที่องค์กรมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสมซึ่งจะเป็นกำร
สนับสนุนกลยุทธ์ และแผนงำนช่วยในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบัติงำนในองค์กรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ธร สุนทรำยุทธ (2550: 18) ที่เห็นว่ำควำมเสี่ยงต่อกำรด ำเนินกำรที่ขำดทุน ผลกำรด ำเนินงำนท่ี
ขำดทุนขององค์กรแสวงหำก ำไร ที่เกิดจำกกำรตัดสินใจผิดพลำดของผู้บริหำร หรือเกิดจำกภัยธรรมชำติที่ไม่คำดฝัน อำจ
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น ำไปสู่ควำมล่มสลำยขององค์กรได้ ส่วนองค์กรทำงกำรศึกษำถึงแม้ไม่ได้เป็นองค์กรแสวงหำผลก ำไร หำกผู้บริหำรตัดสินใจ
ผิดพลำด ย่อยส่งผลถึงควำมชะงักงันหรือล้มเหลวได้เช่นกัน  

2. รูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 1) ด้ำนควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 2) ด้ำนควำม
เสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน 3) ด้ำนควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน และ 4) ด้ำนควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ 
อภิปรำยผลแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

    2.1 องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ได้แก่ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติตำมองค์ประกอบนี้ ผู้บริหำรควรเลือกที่จะให้ควำมส ำคัญ
กับกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ โดยกำรก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรงำนให้ชัดเจน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
เพื่อนครูด้วยกัน และกำรน ำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ มำใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง
ว่ำกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ขององค์กร จะมีหลักกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ เนื่องจำกกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกล
ยุทธ ์เป็นหลักกำรในกำรท ำงำนแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้ำ เพื่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรจะประสบกับปัญหำน้อยกว่ำองค์กร
อื่นหรือหำกเกิดควำมเสียหำยขึ้น ก็จะเป็นควำมเสียหำยที่น้อยกว่ำองค์กรที่ไม่มีกำรน ำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้ 
ดังที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (2557) เห็นว่ำควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ เป็นควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวมโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
สถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีก ำหนดไว้ ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์ หรือเกิดจำก
กำรก ำหนดกลยุทธ์ที่ขำดควำมร่วมมือจำกภำคประชำชนหรือกำรร่วมมือกับองค์กรอิสระ ท ำให้โครงกำรไม่ได้น ำไปสู่กำร
แก้ปัญหำหรือกำรตอบสนองอย่ำงแท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของส ำนักงำนประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ 
(ม.ป.พ.) กล่ำวว่ำ ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรก ำหนดกลยุทธ์ และนโยบำยในกำรบริหำรงำน ที่
เหมำะสมชัดเจนหรือไม่ และสอดคล้องกับแนวคิดของนฤมล โฉมสะอำด และคณะ (2551) ที่เห็นว่ำกำรติดตำมประเมินผล
แผนกลยุทธ์ กำรบริหำรควำมเสี่ยง เมื่อได้ทำงเลือกที่เหมำะสมในกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทีมผู้บริหำรควำมเสี่ยงต้องก ำหนด
แผนบริหำรควำมเสี่ยงที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติ ควำมเสี่ยงบำงรำยกำรเป็นควำมเสี่ยงเฉพำะที่เกิดจำกหน่วยงำนใดหน่วยงำน
หนึ่งขององค์กรเท่ำนั้นแต่ควำมเสี่ยงหลำยรำยกำรเป็นควำมเสี่ยงที่ทุกฝ่ำยมีส่วนก่อให้เกิด กำรน ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำร
ควำมเสี่ยงไปสู่กำรปฏิบัติจึงต้องอำศัยควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง กำรติดตำมประเมินผลจะช่วยให้
ทีมบริหำรควำมเสี่ยงได้ข้อมูลเพิ่มเติมไปใช้เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น  

    2.2 องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน ได้แก่ กำรติดตำมโครงกำรอย่ำงใกล้ชิดเพื่อตรวจวัด
กำรบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกคนจึงเห็นควำมส ำคัญกับควำมเสี่ยงด้ำนนี้มำก เพรำะกำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นเครื่องมือส ำคัญของผู้บริหำรที่จะสร้ำงควำมมั่นใจได้ว่ำกำรปฏิบัติงำนขององค์กรเป็นไปใน
ทิศทำงที่ถูกต้อง เป็นกำรลดควำมเสี่ยงในกำรบริหำรงำน และสำมำรถสร้ำงผลงำนที่สอดคล้องตำมเป้ำประสงค์และเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดไว้ กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนจะช่วยให้ผู้บริหำรทรำบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งช้ีปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลแก่ผู้บริหำรในกำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนนี้รวมถึง 
กำรรวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละช่วงเวลำของกิจกรรม งำน โครงกำรต่ำงๆ ที่สอดคล้องตำมตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำนในแต่ละระดับที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี สอดคล้องกับแนวคิดของ ธร สุนทรำยุทธ (2550: 18) 
ที่เห็นว่ำควำมเสี่ยงต่อควำมล้มเหลวของนโยบำยหรือโครงกำร หำกผิดพลำดในนโยบำยย่อมส่งผลต่อทิศทำงกำรพัฒนำ หำก
เป็นระดับโครงกำรก็ส่งผลถึงควำมสูญเปล่ำของโครงกำร มักจะเกิดจำกกำรไม่ได้ศึกษำควำมเป็นไปได้ ไม่ได้ค ำนึงถึงจุดคุ้มทุน 
หรือมีกำรทุจริตคอรัปช่ัน โดยเฉพำะโครงกำรของภำครัฐที่ประสบควำมล้มเหลว  
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    2.3 องค์ประกอบที่ 3 ด้ำนควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ได้แก่ ควำมรัดกุมในกำรวำงแผน กำรจัดท ำ กำรควบคุม และ
กำรติดตำมประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติตำมองค์ประกอบนี้ ผู้บริหำรควรระมัดระวังกำรใช้
เงินงบประมำณ โดยเฉพำะกำรปฏิบัติงำนด้ำนจัดซื้อ จัดจ้ำงพึงหลีกเลี่ยงกำรคอรัปช่ัน สอดคล้องกับงำนวิจัยของประกอบ 
กุลเกลี้ยง และคณะ (2550) ได้ศึกษำเรื่องรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันคอรัปช่ันในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่
กล่ำวถึงพฤติกรรมคอรัปช่ันด้วยกำรเบียดบังยักยอกหรือน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ส่วนตัวโดยทุจริต 

    2.4 องค์ประกอบที่ 4 ด้ำนควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบ ได้แก่ ผู้บริหำรพึงปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติตำมองค์ประกอบนี้ ผู้บริหำรควรในเรื่องของกำรปฏิบัติตำม
แผนปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำ ที่ผู้บริหำรแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบว่ำให้ควำมส ำคัญใน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนนี้ระดับมำก เพรำะผู้บริหำรต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำ ถ้ำผู้บริหำร
สถำนศึกษำเกิดควำมผิดพลำดในด้ำนนี้เมื่อใดจะส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำโดยตรง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ธร สุนทรำยุทธ (2550: 18) ที่เห็นว่ำควำมเสี่ยงต่อควำมเชื่อถือไว้วำงใจ ควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของ
ผู้บริหำร จะสั่งสมถึงกระแสนิยมและควำมไว้วำงใจของสำธำรณชน และสอดคล้องกับควำมเห็นของธนรัตน์ แต้วัฒนำ (2550) 
กล่ำวว่ำเป็นควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำยกำรปฏิบัติ ตำมกฎ ระเบียบท่ีเกิดจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมกฎหรือวำงกฎไม่
ชัดเจน เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน จึงควรให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและ
ระเบียบควบคู่ไปกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนอื่นๆ  

3. กำรประเมินรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ มีควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก 
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ เห็นด้วยในระดับมำกทุกข้อ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฏีของกำรวิจัย ทั้งนี้จะเห็นได้จำก
ผลกำรประเมินรูปแบบมีค่ำคะแนนมำก แสดงว่ำรูปแบบมีควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ และ
รูปแบบมีควำมสอดคล้องกับกำรปฏิบัติตำมนโยบำยของภำครัฐ ดังที่ กระทรวงศึกษำธิกำร (2546ค) ได้กล่ำวถึงกำรปฏิบัติ
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำ
ด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 (คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน. 2545) ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร
ต้องมีกำรประเมินควำมเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภำยใน รวมไปถึงสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล สถำนศึกษำทุก
แห่งจึงจำเป็นต้องจัดท ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงในสถำนศึกษำทุกระดับ เพื่อลดมูลเหตุที่จะเกิดควำมเสี่ยงให้ระดับและขนำด
ของควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต อยู่ในระดับที่ยอมรับ ควบคุม ประเมินและตรวจสอบได้อย่ำงมีระบบโดยค ำนึงถึงกำร
บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจหลักของสถำนศึกษำและเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติกำรรำชกำรประจ ำปีของต้นสังกัด 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้บริหำรระดับสูงต้องให้กำรสนับสนุนโดยกำรถ่ำยทอดรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำนนี้ เพื่อน ำไปใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำยังหน่วยงำนระดับล่ำง และควรเห็นชอบให้รูปแบบกำรบริหำรควำม
เสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน นี้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน และใช้ในกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนก ำกับ 
ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบอย่ำงใกล้ชิด  

2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่จะน ำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนนี้ ไปใช้ ควรท ำกำร
สื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกับบุคลำกรทุกระดับในองค์กร ให้มีควำมเข้ำใจรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน ในองค์กรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
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3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำควรน ำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนนี้ มำปฏิบัติอย่ำงทั่ว
ทั้งองค์กรในทุกๆ กิจกรรมกำรปฏิบัติงำน ควรกระท ำอย่ำงต่อเนื่อง และสม่ ำเสมอ  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรวิจัยรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันคอรัปช่ันด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรสินทรัพย์ใน

สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
2. ควรวิจัยเพื่อศึกษำเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบกำรจัดท ำ และตรวจสอบงบประมำณของโรงเรียนให้สอดคล้อง

กับกำรจัดสรรงบประมำณของรัฐบำล เช่น ระยะเวลำของปีงบประมำณ กำรรับเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำย รำยหัว เป็นต้น 
3. ควรวิจัยเพื่อศึกษำข้อจ ำกัด สภำพปัญหำ และอุปสรรคในกำรใช้รูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ

สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ด้วย 
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การจัดการเรียนแบบรอบรู้ตามเกณฑ์โดยใช้วิธีการสอนแบบเอกัตภาพ 
ส าหรับคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

Organization of Individualized Mastery Learning  
in Matthayom Suksa III Mathematics 

 

ประภาพรรณ  เดชชาญชัย1 
 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบการเรียนการสอนแบบรอบรู้ตามเกณฑ์โดยใช้วิธีสอนแบบ
เอกัตภาพส าหรับคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนในด้าน ความเอาใจใส่ ความมีวินัย 
และการใช้เวลาเรียนของนักเรียนในสภาพการเรียนแบบรอบรู้ตามเกณฑ์ที่เน้นเอกัตภาพและ 3) วิเคราะห์
ความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนทุกระดับความสามารถที่เรียนในสภาพการเรียนการสอนแบบรอบรู้ตามเกณฑ์ ที่
ใช้วิธีสอนแบบเอกัตภาพ โดยพิจารณาจากเกณฑ์การรอบรู้และ 4) ศึกษาปัญหาในด้านการจัดด าเนินการเรียนการสอน
ในสภาพห้องเรียนที่จัดการเรียนแบบรอบรู้ตามเกณฑ์ โดยใช้วิธีสอนแบบเอกัตภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 26 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) รูปแบบการวิจัยเป็น
การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการสอนและสื่อการเรียนด้วย
ตนเอง เรื่อง ความน่าจะเป็น จ านวน 4 หน่วยการเรียน ใช้เวลาสอน 10 คาบ คาบละ 50 นาที 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ค่าความเช่ือมั่น 0.97) 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและ 4)แบบบันทึก
ปัญหาการจัดด าเนินการสอนของครู วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   

ผลการวิจัย พบว่า 1) การออกแบบครั้งนี้ท าให้ได้แผนการสอน เรื่อง ความน่าจะเป็น ที่มีทั้งแผนส าหรับครู2

ใช้สอนนักเรียนกลุ่มปานกลาง และสื่อการเรียนด้วยตนเองส าหรับกลุ่มเก่งและกลุ่มเรียนช้า สื่อการเรียนด้วยตนเองแต่
ละหน่วยประกอบด้วย เอกสารความรู้ บัตรสรุปเนื้อหา แบบประเมินความรู้ด้วยตนเอง บัตรทบทวนความรู้ และบัตร
เสริมประสบการณ์ 2) ด้านพฤติกรรมการเรียนในขณะเรียน พบว่า นักเรียนทุกกลุ่มส่วนใหญ่มีความเอาใจใส่ในการ
เรียน นักเรียนกลุ่มปานกลางมีความเอาใจใส่ในการเรียนมากกว่าที่เคยเรียนในสภาพห้องเรียนปกติ ด้านความมีวินัย
นักเรียนกลุ่มเก่งจะมีการคอยควบคุมกันเองในกรณีที่มีเพื่อนแสดงพฤติกรรมที่เป็นการรบกวน นักเรียนในกลุ่มเรียนช้า
บางคนแสดงพฤติกรรมรบกวนสมาธิในการเรียนของเพื่อน อย่างไรก็ตามพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ในกลุ่มเรียนช้ามีสมาธิ
ในการศึกษาอย่างตั้งใจ ท าให้ลดพฤติกรรมที่ผิดระเบียบห้องเรียนลงได้ ด้านเวลานักเรียนกลุ่มที่ศึกษาด้วยตนเองทั้ง
กลุ่มเก่งและกลุ่มที่เรียนช้าใช้เวลาในการศึกษาน้อยกว่าเวลาที่ก าหนดให้ โดยเฉลี่ยรวมนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มเรียน
ช้าใช้เวลาในการศึกษาด้วยตนเองใกล้เคียงกัน แต่ผลการเรียนต่างกัน 3) ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
การเรียนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ มีเพียงนักเรียนกลุ่มเรียนช้าเท่าน้ันท่ียังท าคะแนนได้ไม่ถึงเกณฑ์ 
เมื่อพิจารณาจากการพัฒนาความสามารถของนักเรียนพบว่า ในเนื้อหาที่นักเรียนประเมินแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ เมื่อได้ใช้

                                           
1 ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบ ารุงธรรม) 
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เวลาในการศึกษาเพิ่มเติม และทดสอบใหม่ นักเรียนเกือบทุกคนจะได้คะแนนที่พัฒนาขึ้นจากเดิม 4) ปัญหาด้านการ
จัดการเรียนการสอน ในระยะแรกขณะที่ครูท าการสอนนักเรียน ครูไม่สามารถดูแล ช่วยเหลือ แนะน า หรือแก้ปัญหา
พฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มอื่นได้ทันทีตามสภาพความต้องการเมื่อครูเน้นย้ าระบบกติกาการเรียนการสอนพบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถรับผิดชอบเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ค าส าคัญ : การเรียนแบบรอบรู้ตามเกณฑ์, วิธีการสอนแบบเอกัตภาพ, ทักษะคณิตศาสตร์ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were; 1) to design individualized mastery learning for primary 
school mathematics 2)  to study students’ attention  learning discipline and their use of time during 
the instructional process 3)  to analyze learning achievements  of the students of all abilities using 
the mastery level determined by the Ministry of Education and 4)  to study about the problems 
occurred from the classroom organization for the individualized mastery learning Twenty-six Prathom 
Suksa 4 students of Tessaban 4 ( Watbumrongtam)  school during  the second semester of the 
academic year  2015 were the population of this study. Research instruments included 1)  four 
instructional plans on Multiplication and Division and sell-instructional materials for the four unit, 2) 
an achievements test (r = 0.97), 3) the students’ Behaviors observation form, 4) the form for recording 
classroom organization problems. All these plans and research instruments were tried out in a 
different school before the actual experiment. Ten class periods (50 minutes per period) were used 
for the experimentation Analytical description, average and standard deviation were used for date 
analyses. The findings were as follows. 
 The instructional plans on Multiplication and Division to be used by teachers for teaching 
moderate achievers were developed together with self- instructional materials for high achievers and 
low achievers. The self-instructional materials for each unit included learning information sheets, a 
content review card, and enrichment card. As for classroom learning behaviors, it was found that 
most students of all ability groups were attentive to the instructional activities. Moderate-ability 
students paid more attention than they used to do in normal classrooms. High achievers monitored 
each other within their group when some of their friends behaved disruptively. It was difficult to stop 
some low achievers’ annoying behaviors. However, most low achievers paid good attention in their 
studying, their resulted achievements were different. The post- test scores showed that most students 
except the low achievers could satisfactorily pass the mastery level considering each students 
progress, however, almost all students who could not reach the mastery level at their first attempt 
more scores after re-studying and re-tests. In this multi-activity classroom organization, the teacher 
found difficulties in trying to help and solve students’problems immediately as needed at the early 
stage of the experiment. Once the rules for this type of learning organization were set up and clearly 
understood, most students were found to be respondable for their own learning. 
Keywords:  Organization of Individualized, Mastery Learning, Mathematic Skill 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ความรับผิดชอบที่ส าคัญที่สุดของครูผู้สอนก็คือ การด าเนินการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ให้
นักเรียน การที่จะให้นักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้นั้น  ในทางปฏิบัติมักเป็นสิ่งที่ท าได้ยากเพราะ
ในห้องเรียนหนึ่งๆ ประกอบด้วยนักเรียนหลายคนต่อครูคนเดียว นักจิตวิทยาการศึกษาได้พยายามสร้างทฤษฎีการสอน
ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนก็ไม่สามารถจะช่วยให้นักเรียนทุกคนเรียนจนมีความรอบรู้ในวิชาต่างๆ ได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นมี
สาเหตุส าคัญประการหนึ่งก็คือความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือเอกัตภาพของนักเรียน ทั้งด้านระดับสติปัญญา  
ความสามารถ ความถนัด รวมทั้งความต้องการ แรงจูงใจ และทัศนคติต่อการเรียน การจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนท่ีมีความแตกต่างกันต้องรับรู้ในสิ่งเดียวกัน เวลาเดียวกัน ด้วยเงื่อนไขอย่างเดียวกัน จึงเป็นการยากที่นักเรียน
จะประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน บลูม (Bloom, 1977 อ้างใน สุธรรม์ จันทร์หอม, 2551, หน้า 45)  
ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า การสอนเป็นกลุ่มใหญ่หรือการสอนนักเรียนท้ังช้ันได้ผลส าหรับนักเรียนบางส่วน
เท่านั้น นักเรียนอีกส่วนหนึ่งจะยังไม่รู้เรื่อง นักเรียนกลุ่มนี้จะเรียนตามที่ครูสอนไม่ทัน นักเรียนเรียนช้าเหล่านี้จะ
ประสบปัญหามากข้ึนทุกที เนื่องจากยิ่งเรียนไปเนื้อหายิ่งยากและมากขึ้น ปัญหาและข้อบกพร่องทางการเรียนก็ยิ่งพอก
พูน ก าลังใจและความสนใจที่จะเรียนก็ค่อยๆ หมดไป อย่างไรก็ตามบลูมก็ได้สรุปว่า เด็กแทบทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
เท่า ๆกัน ถ้าจัดเง่ือนไขการเรียนให้เหมาะสมกับเด็ก นั่นคือ การหาวิธีการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และการให้
โอกาสแก่นักเรียนได้ใช้เวลาที่จะเรียนรู้ได้เท่าที่ต้องการ ภายใต้เง่ือนไขท่ีเหมาะสมนี้ เด็กจะเรียนรู้ได้แทบทุกอย่างที่ครู
สอน การพยายามจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนได้บรรลุเกณฑ์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือกิจกรรมการ
เรียนการสอน บลูม เรียกการเรียนการสอนแบบน้ีว่า Mastery Learning หรือการเรียนแบบรอบรู้ตามเกณฑ์ การเรียน
แบบนี้มักเป็นการจัดการเรียนรู้เป็นล าดับขั้นตอน เรียกว่า การจัดล าดับขั้ นการเรียน (Sequencing of Learning  
tasks) โดยการวิเคราะห์งานท่ีนักเรียนจะต้องท าเพื่อเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ เมื่อการจัดการเรียนเป็นขั้นตอน
และท าการสอนแล้ว ก็จะมีการทดสอบเพื่อปรับปรุงสร้างเสริม เมื่อท าการทดสอบแล้วครูจะให้ข้อแก้ไขปรับปรุง  
(Correctives) และท าการทดสอบ ซึ่งจะท าให้นักเรียนจ านวนมากมีโอกาสเรียนถึงระดับที่มีความรู้สมบูรณ์ครบตาม
ต้องการ (Level of Mastery) ก่อนที่จะเรียนขั้นต่อไป บลูม (Bloom, 1976 อ้างใน บุญชม ศรีสะอาด, 2547, หน้า 
104) ได้สรุปหลักการส าคัญของทฤษฎีการเรียนแบบรอบรู้ตามเกณฑ์ว่า ทุกคนหรือเกือบทุกคนสามารถเรียนวิชาใดที่
จัดสอนในโรงเรียนจนถึงระดับรอบรู้วิชานั้นได้ ถ้าจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับแต่ละคนและให้เวลาส าหรับ
เรียนวิชานั้นๆ แก่เขามากเพียงพอตามที่ต้องการ ในระหว่างนั้นเขาได้รับการช่วยเหลือ ได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือ
ปัญหาในการเรียนของเขาอย่างทันท่วงท ี
 วิธีการสอนแบบเอกัตภาพเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเรียนได้ตามความสามารถของตนเอง ซึ่ง
จะช่วยให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน การจัดการเรียนการสอนแบบเอกัตภาพน้ีไม่ได้หมายความว่าจะแยก
นักเรียนคนใดคนหนึ่งออกจากคนอื่นๆ แต่การสอนแบบเอกัตภาพนั้นเป็นการสร้างสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่จะ
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนได้พัฒนาสติปัญญาความสามารถไปตามระเบียบและรวดเร็วไปตามแบบฉบับและ
ความสามารถของตนเอง (บุญทัน  อยู่ชมบุญ, 2549, หน้า 83) ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของวีทซ์ (Veatch, 1970 
อ้างใน กาญจนา คุณารักษ์, 2545, หน้า 204) ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบเอกัตภาพไม่ได้เป็นวิธีการสอนแต่เป็น
หนทางหนึ่งของความคิดเกี่ยวกับการจัดช้ันเรียน เป็นวิธีการจัดเด็ก การเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อที่จะช่วยให้
เด็กแต่ละคนเรียนด้วยความกระหายที่จะเรียนด้วยศักยภาพสูงสุดโดยปราศจากความตึงเครียด นอกจากนี้ สุรางค์ 
โค้วตระกูล (2543, หน้า 227) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบเอกัตภาพว่าเป็นการสอนนักเรียนตัวต่อตัวทีละคน 
หรือการสอนนักเรียนเป็นกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทางด้านสติปัญญา ความสามารถ ความต้องการ และแรงจูงใจ 
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โดยครูจัดวัตถุประสงค์เฉพาะของหน่วยการเรียนหรือบทเรียน พร้อมทั้งเนื้อหาอุปกรณ์การเรียนให้  เมื่อนักเรียนเรียน
จบหน่วยจะได้รับการทดสอบเพื่อให้ทราบว่าได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ 
การจัดการเรียนการสอนแบบรอบรู้ตามเกณฑ์โดยใช้วิธีสอนแบบเอกัตภาพหรือโดยวิธีการแบ่งกลุ่มคล้ายทาง
ความสามารถ (Ability Grouping) มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะน ามาใช้ในระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เด็กแต่ละคนมาจากพื้นฐานที่แตกต่างกันทุกคน จะต้องเข้ามาเรียนเนื้อหาวิชาเดียวกัน การค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลย่อมท าให้ผู้เรียนทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  อีกท้ังยัง
มีความเหมาะสมกับเนื้อหาในกลุ่มวิชาทักษะ ซึ่งประกอบไปด้วยวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ เพราะกลุ่มวิชาทักษะ
เป็นกลุ่มที่นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกันมาก และจะเห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มวิชาอื่นๆ นักเรียนที่
สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเร็วมีเพียงแค่จ านวนหนึ่ง อีกจ านวนหนึ่งจะค่อยๆ เรียนรู้ช้ามาก ดังที่ ศรียา และ
ประภัสสร นิยมธรรม (2550, หน้า 23) ได้กล่าวว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผลการคิด ใน
ลักษณะดังกล่าวนี้ ท าให้นักเรียนที่มีความด้อยในด้านสติปัญญาจะไม่สามารถท าได้ในระดับที่ครูต้องการ นอกจากนี้
กลุ่มวิชาทักษะยังเป็นกลุ่มประสบการณ์ที่ครูและผู้ปกครองให้ความส าคัญเหมือนดัชนีบ่งช้ีระดับสติปัญญาของนักเรียน 
นักเรียนคนใดมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทยดี มักเป็นที่ยอมรับและน้ าหนักของการประเมินก็สูง  
  จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจจัดการเรียนการสอนแบบรอบรู้ตามเกณฑ์โดยวิธีการสอนแบบเอกัตภาพนี้
กับกลุ่มวิชาทักษะโดยจะเลือกทดลองสอนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานท่ีส าคัญ เพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นของครูผู้สอนต่อไป ทดลองการจัดการเรียนการสอนแบบรอบรู้
ตามเกณฑ์ โดยใช้สื่อการเรียนด้วยตนเองกับนักเรียนกลุ่มที่เรียนช้าและกลุ่มเก่ง ในขณะที่ให้ครูเป็นผู้สอนนักเรียนกลุ่ม
ปานกลางด้วยวิธีปกติในคาบเดียวกันนั้น เนื่องจากต้องการพัฒนาสื่อการสอนให้เรียนด้วยตนเองอย่างพิถีพิถันเป็น
ระบบจากง่ายไปหายาก และจัดรูปแบบให้น่าสนใจส าหรับเด็กทั้งเด็กเรียนช้าและเด็กเก่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาไปตามอัตราเร็วช้าของเด็กแต่ละคน อันจะท าให้นักเรียนที่เรียนช้าสามารถพัฒนาความสามารถทางการเรี ยน
มากขึ้น โดยอาจไม่ต้องใช้เวลาในการเรียนซ้ าบ่อยครั้งนัก ซึ่งในสภาพห้องเรียนทั่วไปที่มีการสอนปกติมักใช้แผนการ
สอนที่เหมาะกับนักเรียนระดับปานกลาง เพราะเป็นนักเรียนส่วนใหญ่ของห้องเรียน ในขณะที่สภาพความเป็นจริงน้ันใน
ห้องเรียนหนึ่งๆ มักจะประกอบไปด้วยนักเรียนท่ีเรียนเร็วและนักเรียนที่เรียนช้าอยู่ส่วนหนึ่ง การจัดการเรียนการสอน
โดยสอนรวมทั้งช้ันย่อมท าให้นักเรียนกลุ่มเก่งไม่ได้รับการส่งเสริมความสามารถอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันกับนักเรียน
กลุ่มเรียนช้าก็ไม่เข้าใจเนื้อหาตลอดเวลา นอกจากนี้นักเรียนกลุ่มเรียนช้ามักจะไม่กล้าซักถามเมื่อไม่เข้าใจ และมีความ
กลัวที่จะตอบค าถามครู และอีกเหตุผลหนึ่ง คือ รูปแบบการสอนแบบรอบรู้ตามเกณฑ์ในรูปแบบนี้ยังไม่มีผู้ใดทดลองใช้ 
ดังนั้นเพื่อให้สามารถใช้การสอนโดยวิธีนี้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการน ารูปแบบการเรียนแบบรอบรู้ตามเกณฑ์โย
ใช้วิธีการสอนแบบเอกัตภาพนี้ไปใช้แล้วศึกษาถึงปัญหาในด้านการจัดด าเนินการสอน และพฤติกรรมการเรียน แก้ไข  
และหาแนวทางที่จะพัฒนาการจัดการสอนแบบรอบรู้ตามเกณฑ์ และน าไปใช้ในการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาทักษะ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพี่อออกแบบการเรียนการสอนแบบรอบรู้ตามเกณฑ์ โยวิธีสอนแบบเอกัตภาพ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนในด้าน ความเอาใจใส่ ความมีวินัย และการใช้เวลาเรียนของนักเรียนใน
สภาพการเรียนแบบรอบรู้ตามเกณฑ์ 
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3. เพื่อวิเคราะห์ความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนทุกระดับความสามารถที่เรียนในสภาพการเรียนการ
สอนแบบรอบรู้ตามเกณฑ์ ท่ีใช้วิธีสอนแบบเอกัตภาพ โดยพิจารณาจากเกณฑ์การรอบรู้ 

4. เพื่อศึกษาปัญหาในด้านการจัดด าเนินการเรียนการสอนในสภาพห้องเรียนที่จัดการเรียนแบบรอบรู้ตาม
เกณฑ์ โดยใช้วิธีการสอนแบบเอกัตภาพ 
 
สมมติฐานของการวิจัย  

เมื่อจัดการเรียนการสอนแบบรอบรู้ตามเกณฑ์ โดยวิธีสอนแบบเอกัตภาพแล้ว จะช่วยพัฒนาความสามารถ
ทางการเรียนของนักเรียนได้ โดยนักเรียนส่วนใหญ่จะสามารถผ่านเกณฑ์การรอบรู้ที่ก าหนดไว้ 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

การแบ่งกลุ่มคล้ายตามความสามารถทางการเรียน เป็นการแบ่งกลุ่มเด็กที่มีสติปัญญาระดับเดียวกันจาก
ระดับผลการเรียนที่ประเมินโดยแบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ที่ครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาล  4 (วัดบ ารุง
ธรรม)ส านักการศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เป็นผู้แต่งข้อสอบด้วยตนเอง และ
พิจารณาจากพฤติกรรมการเรียนโดยเปรียบเทียบเฉพาะประชากรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล  4 
(วัดบ ารุงธรรม) ส านักการศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ดังนั้นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง 
และกลุ่มเรียนช้า ในการวิจัยนี้จึงเป็นการแบ่งตามเอกัตภาพเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบ ารุงธรรม) ส านัก
การศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 53  

คน โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558จ านวน 26 คนได้มาโดยวิธีการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
 1. แผนการสอนเป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ความน่าจะเป็น 
จ ากัดขอบเขตเฉพาะเนื้อหาทักษะการคิดค านวณ ไม่รวมเนื้อหาที่เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา แบ่งเป็นหน่วยการเรียน
ย่อย 4 หน่วย คือ  
           หน่วยท่ี 1 เรื่อง ความน่าจะเป็น 
  หน่วยท่ี 2 เรื่อง การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
  หน่วยท่ี 3 เรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
  หน่วยท่ี 4 ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ 
เวลาที่ใช้ในการวิจัย ใช้เวลาในการสอน 10 คาบ คาบละ 50 นาที ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  
       2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 
      3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
       4. แบบบันทึกปัญหาการจัดด าเนินการสอนของครู  
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
            1. การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียน โดยการตีความจ าแนกประเภทข้อมูล และน าเสนอในลักษณะการ
บรรยายเชิงวิเคราะห์ 

2. การวิเคราะห์ผลการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์การรอบรู้ หาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอเป็นตาราง 

3. การวิเคราะห์ปัญหาการจัดด าเนินการเรียนการสอน โดยการตีความจ าแนกประเภทข้อมูล และน าเสนอใน 
ลักษณะการพรรณาเชิงวิเคราะห์ 
 
สรุปผลการวิจัย  
       1. แผนการสอนที่สร้างขึ้นมีทั้งแผนส าหรับครูใช้สอนนักเรียนกลุ่มปานกลาง และสื่อการเรียนด้วยตนเอง
ส าหรับกลุ่มเก่งและกลุ่มเรียนช้า สื่อการเรียนด้วยตนเองทั้ง 4 หน่วยประกอบด้วยเอกสารความรู้ บัตรสรุปเนื้อหา บัตร
ทบทวนความรู้ บัตรเสริมประสบการณ์ และแบบประเมินความรู้ด้วยตนเอง 
            2. พฤติกรรมการเรียนในการเรียนแบบรอบรู้ตามเกณฑ์ ครั้งนี้ พบว่า นักเรียนทุกกลุ่มมีความเอาใจใส่ในการ
เรียน นักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มเรียนช้าที่เรียนด้วยตนเองมีความสับสนในการใช้สื่อในระยะแรกของการเรียน นักเรียน
กลุ่มปานกลางมีความเอาใจใส่ในการเรียนมากกว่าที่เคยเรียนในสภาพห้องเรียนปกติ ความเอาใจใส่ของนักเรียนจะ
ลดลงเมื่อหน่วยการเรียนมีเนื้อหาที่ยากขึ้น ด้านความมีวินัยนักเรียนกลุ่มเก่งจะมีการคอยควบคุมกันเองในกรณีที่มี
เพื่อนแสดงพฤติกรรมที่เป็นการรบกวน ส่วนนักเรียนในกลุ่มเรียนช้ามีบางคนท่ีแสดงพฤติกรรมรบกวนสมาธิในการเรยีน
ของเพื่อน เช่น พูดคุย เสียงดัง ชักชวนเพื่อนเล่น เป็นต้น อย่างไรก็ตามพบว่านักเรียนที่เหลือในกลุ่มเรียนช้ามีสมาธิใน
การศึกษาอย่างตั้งใจ ท าให้ลดพฤติกรรมที่ผิดระเบียบห้องเรียนลงได้  ส่วนนักเรียนกลุ่มปานกลางพบว่าปัญหาน้อยมาก 
ด้านเวลาเรียนนักเรียนกลุ่มที่ศึกษาด้วยตนเองท้ังกลุ่มเก่งและกลุ่มที่เรียนช้าใช้เวลาในการศึกษาด้วยตนเองใกล้เคียงกัน 

3. ความสามารถทางการเรียน จากการประเมินผลด้วยตนเองของนักเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่ม
ปานกลาง คะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การรอบรู้ทุกหน่วยการเรียน ด้านคะแนนรายบุคคล นักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มปาน
กลางส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การรอบรู้ในการประเมินผลตนเองครั้งแรก (หน่วยการเรียนที่ 1 – 4) ส่วนนักเรียนกลุ่มเรียน
ช้าคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การรอบรู้เพียง 2 หน่วยการเรียนแรกเท่านั้น และทุกหน่วยการเรียนนักเรียนกลุ่มเรียนช้า
ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์การรอบรู้จากการประเมินผลด้วยตนเองครั้งแรก เมื่อให้การศึกษาเพิ่มเติมและประเมินผลตนเอง
อีกครั้งหนึ่งนักเรียนกลุ่มเรียนช้าก็ยังไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดแต่ทุกคนมีคะแนนท่ีพัฒนา
สูงขึ้น ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองปรากฏว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนผ่านเกณฑ์มีเพียงนักเรียนกลุ่ม
เรียนช้าเท่านั้นท่ีท าคะแนนได้ไม่ถึงเกณฑ์ 
           4. ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน ในขณะที่ครูท าการสอนนักเรียนครูไม่สามารถดูแลช่วยเหลือ แนะน า 
หรือแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มอื่นได้ทันทีตามสภาพความต้องการ นอกจากนั้นยังต้องระวังไม่ให้เสียงครูไป
รบกวนสมาธิในการเรียนของนักเรียนกลุ่มอื่นด้วย ด้านการจัดระเบียบและควบคุมพฤติกรรม มีนักเรียนส่วนใหญ่
สามารถปรับตัวได้ในการศึกษาด้วยตนเองมีเพียงนักเรียนในกลุ่มเรียนช้าบางคนเท่านั้นที่ไม่สามารถปรับตัวได้ 
 
อภิปรายผล 

การทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบของการให้นักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน เรียนด้วยตนเองจากสื่อการเรียนท่ี
ครูก าหนดให้ การเรียนจะช้าหรือเร็วขึ้นกับความสามารถของนักเรียน ส่วนกลุ่มนักเรียนปานกลางครูเป็นผู้สอนตามวิธี
ปกติ จุดเด่นที่น่าสนใจของการจัดด าเนินการแบบนี้อยู่ที่การจัดสภาพห้องเรียนที่ให้นักเรียนทุกกลุ่มยังคงเรียนอยู่ใน
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ห้องเรียนเดียวกัน และใช้เวลาปกติของตารางเรียนที่ก าหนดไว้ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มี
พฤติกรรมในทางที่ดี กล่าวคือ มีความเอาใจใส่ในการเรียนมากขึ้น อาจจะเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะการสอน
ที่นักเรียนไม่เคยได้เรียนในลักษณะนี้มาก่อนนั้นเอง จึงเกิดความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็นและมีความตื่นเต้น 
ต้องการที่จะเรียน กล่าวได้ว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเรียน ปรารถนาที่จะเรียน โดยเฉพาะ
ส าหรับนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มเรียนช้า พฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่เป็นไปตามที่ผู้วิจัยคาดการณ์ไว้ เนื่องจาก
นักเรียนได้รับการเร้าความสนใจ และกระตุ้นจากการที่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนในรูปแบบใหม่ สื่อการเรียน
ใหม่ ส าหรับนักเรียนกลุ่มปานกลางนี้มีความสนใจ เอาใจใส่ในการเรียนเพิ่มมากขึ้นกว่าช้ันเรียนปกติ มีพฤติกรรมที่
แสดงถึงความตั้งใจเรียน พยายามมีส่วนร่วมในการตอบค าถามครู กล้าซักถาม และแสดงออก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ
นักเรียนอาจเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีโอกาสดีได้เรียนกับครูผู้สอน ท าให้นักเรียนเกิดความอบอุ่น ประกอบ
กับจ านวนของนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย 13 คน จึงท าให้ครูดูแลได้อย่างทั่วถึง และสามารถด าเนินการเรียนการสอนไปได้
อย่างไม่มีปัญหา หากเปรียบเทียบกับช้ันเรียนปกติทั่วไปซึ่งครูผู้สอนต้องคอยดูแลแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเรียนช้า จะมี
การเรียกถามทบทวนซ้ ากับนักเรียนกลุ่มเรียนช้า หรือนักเรียนเก่งแก่งแย่งตอบค าถามในขณะที่ครูต้องการให้นักเรียน
ทุกๆ คนคิด ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเสมอในช้ันเรียนปกติ ดังนั้นการจัดชั้นเรียนแบบการเรียนรอบรู้ตามเกณฑ์ โดยใช้วิธี
สอนแบบเอกัตภาพ ท าให้การเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มปานกลางดีขึ้น จากการที่มีโอกาสได้แสดงออก หรือมีโอกาสใน
การคิดหาค าตอบที่ใช้เวลาในการคิดในกลุ่มนักเรียนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ท าให้มีโอกาสได้คิดครบกระบวนการ 
ทั้งหมดนี้จึงช่วยส่งเสริมความสามารถทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มปานกลางได้เป็นอย่างดี ดังที่ สุรางค์ โค้วตะกูล
(2543, หน้า 97) ได้กล่าวไว้ว่า การแบ่งกลุ่มนักเรียนสอนตามความสามารถ ท าให้การสอนของครูสามารถสอนได้ตาม
ความสามารถของนักเรียน อัตราความเร็วในการสอนก็เป็นไปตามความสามารถของนักเรียน เพราะไม่ต้องมีนักเรียนที่
ไม่เก่งหรืออ่อนกว่าถ่วงไว้ ท าให้นักเรียนมีความสนใจเรียนและไม่เบื่อหน่าย 
 อย่างไรก็ตามการสอนของครูตามวิธีปกติกับนักเรียนกลุ่มปานกลางในสภาพการเรียนเช่นนี้ ย่อมจะ
ด าเนินการเช่นห้องเรียนท่ัวไปไม่ได้ ดังที่พบว่า ครูไม่สามารถใช้เสียงในระดับปกติที่เคยใช้สอนและในขณะเดียวกันครู
ต้องพยายามไม่ให้เสียงของนักเรียนกลุ่มปานกลางที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอนไปรบกวนเพื่อนกลุ่มอื่นๆ จึง
ท าให้การสอนของครูเกิดข้อขัดข้องนักเรียนได้อย่างไม่ต่อเนื่อง มีการหยุดสอนเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นผลให้นักเรียนกลุ่ม
ปานกลางไม่ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ในเบื้องต้นของการสอน การแก้ปัญหาของผู้วิจัย คือ การอธิบายให้นักเรียนกลุ่ม
ปานกลางได้เข้าใจถึงเหตุผลวิธีการจัดห้องเรียน และเข้าใจวิธีการเรียนของนักเรียนกลุ่มอื่น ซึ่งสามารถท าให้นักเรียน
กลุ่มปานกลางมีความตั้งใจในการเรียนได้ตลอดการทดลองสอน ผลที่เกิดขึ้นน้ีสอดคล้องกับหลักการที่ว่า วีณา  วโรตมะ
วิชญ (2545, หน้า 57) กล่าวไว้ว่า ครูจะต้องมีระบบการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมในห้องเรียนให้ดี โดยชี้แจงให้นักเรียน
ทั้งหมดเข้าใจ ให้ได้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในช้ันเรียน ในขณะที่มีการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนแตกต่างกันในห้องเรียน
เดียวกัน เพื่อให้การเรียนการสอนในห้องเรียนบรรลุเป้าหมายของการเรียนการสอน ส่วนนักเรียนในกลุ่มเก่งและกลุ่ม
เรียนช้าที่เรียนด้วยตนเองจากสื่อการเรียนด้วยตนเองโดยนั่งรวมกันเป็นกลุ่ม แยกเป็นกลุ่มเก่งและกลุ่มเรียนช้านั้น 
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนทั้งสองกลุ่มมีการควบคุมดูแลกันให้อยู่ในระเบียบวินัย และมีพฤติกรรมในการเรียนดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในกลุ่มเรียนช้าที่ส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมความเอาใจใส่ในการเรียนดีขึ้น มีสมาธิในการเรียน
ด้วยตนเอง โดยอ่านสื่อที่ก าหนดอย่างตั้งใจ ที่เป็นเช่นนี้คงเป็นเพราะว่า นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเอง และทราบ
ว่าในขณะที่กลุ่มอื่น เช่น กลุ่มปานกลางมีครูเป็นผู้สอน และเป็นเนื้อหาเดียวกันแต่ตนเองไม่ได้รับการสอนจากครู 
ย่อมจะไม่มีความรู้ความเข้าใจได้หากไม่ได้อ่าน ดังนั้นจึงพยายามท าความเข้าใจให้ได้ ในขณะที่นักเรียนกลุ่มเก่งมีความ
เอาใจใส่ต่อการเรียน อาจเป็นเพราะอัตมโนทัศน์ของตนเอง (Self-Concept) ที่รู้ว่าตนเองนั้นได้รับการยอมรับจากผู้อื่น
ว่ามีความสามารถในการเรียน มีความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองในลักษณะบวก จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดความตั้งใจที่
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จะเรียนให้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด ดังที่ พรรณี ช. เจนจิต (2548, หน้า 601) ได้กล่าวว่านักเรียนท่ีประสบความส าเร็จในการ
เรียนสูง จะเป็นพวกท่ีมีอัตมโนทัศน์ในทางบวก มีลักษณะมั่นใจในตนเอง  ยอมรับตนเอง เข้าใจในความสามารถของตน 
และเห็นคุณค่าของตน 
 แม้ว่าผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนมีการเอาใจใส่ในการเรียน แต่ปัญหาที่เกิดจากนักเรียนบางส่วนยัง
ขาดความเอาใจใส่ในต่อการเรียน มักจะแสดงพฤติกรรมรบกวนสมาธิเพื่อน เช่น งานวิจัยครั้งนี้ท่ีพบว่า นักเรียนคนหน่ึง
ในกลุ่มเรียนช้า ขาดความเอาใจใส่การเรียน ชอบพูดคุย พยายามชักชวนเพื่อนเล่นพูดคุยด้วย ท าให้เพื่อนขาดความเอา
ใจใส่ในการเรียนไปด้วยในบางครั้ง ซึ่งเป็นผลเสียต่อการจัดด าเนินการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมของ
นักเรียนบางคนท้ังในกลุ่มเก่งและกลุ่มเรียนช้า ในบางช่วงเวลาหันมาสนใจการสอนของครู แล้วแสดงท่าทางเบื่อหน่าย
ต่อการเรียนของตนเอง พฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมากในระยะแรกของการด าเนินการสอน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะนักเรียน
รู้สึกปรับตัวไม่ได้ และรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความสนใจจากครู ถูกทอดทิ้งตัดออกจากการสอนของครู สอดคล้องกับ กิ
ดานันท์ มลิทอง (2546, หน้า 167) ที่กล่าวว่า ในกรณีที่ผู้สอนใช้การสอนแบบเอกัตภาพ แต่ไม่มีเวลาให้แก่นักเรียนมาก
พอย่อมท าให้นักเรียนรู้สึกถูกปล่อยให้อยู่โดดเดี่ยว เป็นผลพอจะท าให้การเรียนล้มเหลวลงได้ พฤติกรรมนี้ลดน้อยลง
เมื่อผู้วิจัยได้ปรับพฤติกรรมการสอนโดยให้เวลา เอาใจใส่ พูดคุยและเข้าใจดูแลให้ก าลังใจทันที กระตุ้นให้ตั้งใจท างาน
ของนักเรียน ดังท่ี บุญทัน อยู่ชมบุญ (2549, หน้า 84) ได้กล่าวไว้ว่า ในการสอนแบบเอกัตภาพความสัมพันธ์ระหว่างครู
กับนักเรียนสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้ พบว่าการแนะน าให้ก าลังใจจะต้องเป็นไปอย่าง
สม่ าเสมอ ไม่ควรรอให้เกิดปัญหาขึ้นก่อน การเข้าไปให้ก าลังใจสามารถท าให้ผู้เรียนมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น ช่วงเวลาที่
สามารถเข้าไปพูดคุยให้ค าแนะน ากับกลุ่มต่าง ๆ เป็นช่วงเวลาที่มอบหมายงานให้กลุ่มปานกลางท างานแบบฝึกหัด 
     นอกจากข้อค้นพบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังพบว่า ในการจัดด าเนินการเรียนการสอนในครั้งนี้การใช้เวลา
เรียนของนักเรียนในกลุ่มเก่งและกลุ่มเรียนช้าที่ศึกษาด้วยสื่อการเรียนด้วยตนเองใช้ระยะเวลาในการศึกษาน้อยกว่า
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเอกสารต่าง ๆที่จัดเป็นสื่อการเรียนด้วยตนเอง เน้นให้
นักเรียนต่างท าความเข้าใจ และมีโจทย์ตัวอย่าง ซึ่งล าดับขั้นตอนหาค าตอบ โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องคอยพึ่งจากครูทีล ะ
ขั้นตอนจนครบ เพราะนักเรียนสามารถข้ามขั้นตอนซึ่งเป็นไปตามหลักการของการสอนแบบที่ตนเองเข้าใจแล้วได้ 
นอกจากนี้พบว่าการใช้เวลาของนักเรียนในกลุ่มเก่งและกลุ่มเรียนช้า แต่ละคนจึงแตกต่างกัน  ทั้งนี้เป็นเพราะความ
ต่างกันในเรื่องความสามารถในการอ่านท าความเข้าใจ มีสมาธิ และความเอาใจใส่ต่อการเรียนของนักเรียน อย่างไรก็
ตามเป็นท่ีน่าสังเกตว่ากลุ่มนักเรียนช้านั้นใช้ระยะเวลาที่ไม่แตกต่างกันกับกลุ่มเก่ง แต่ผลการเรียนท่ีออกมาแตกต่างกัน
มาก ท้ังที่กลุ่มเรียนช้าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความเอาใจใส่ในการเรียนโดยตลอดอาจเป็นได้ที่การศึกษาในช่วงท้ายของ
แต่ละหน่วยการเรียนนักเรียนไม่ได้พยายามท าความเข้าใจเนื้อหาของสื่อการเรียนอย่างจริงจัง ซึ่งตามความมุ่งหมาย
ของการสอนแบบเอกัตภาพมุ่งให้นักเรียนสามารถเรียนได้ตามความสามารถของตนเอง คือถ้าไม่เข้าใจต้องมีการใช้เวลา
ทบทวนท าตามกลุ่มเพื่อน  กล่าวคือ นักเรียนที่ชอบเล่นสนุกสนานในกลุ่มเพื่อนที่ปกติมักจะท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
รับประทานอาหารด้วยกัน ว่ิงเล่นด้วยกัน นักเรียนดังกล่าวมักจะแสดงพฤติกรรมตามเพื่อน เพื่อนท างานเสร็จก็จะต้อง
รีบเสร็จตาม จึงเป็นไปได้ว่าขณะที่เพ่ือนยังไม่เสร็จจึงมีสมาธิในการเรียนดีกว่า ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิโดยใช้
วิธีต่าง ๆ เช่น สิ่งของรางวัล แผนภูมิแสดงความก้าวหน้า ให้กับนักเรียนจึงน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียน
เกิดความพยายามในการเรียน นอกเหนือจากการตักเตือนและให้ก าลังใจ 
 การพัฒนาด้านความสามารถทางการเรียนของนักเรียน 
 จากการวิจัยพบว่าเมื่อจัดการเรียนการสอนแบบรอบรู้ตามเกณฑ์ โดยวิธีการสอนแบบเอกัตภาพแล้วจะช่วย
พัฒนาความสามารถทางการเรียนได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ นักเรียนทั้งในกลุ่มเก่ง ปานกลาง 
และ เรียนช้า มีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้นเมื่อมีการใช้เวลาในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่านักเรียนในกลุ่มเรียนช้า
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จะไม่สามารถท าคะแนนได้ผ่านเกณฑ์การรอบรู้ก็ตาม แต่เมื่อนักเรียนได้ผ่านการศึกษาเพิ่มเติม ก็จะมีคะแนนที่สูง
กว่าเดิมตามไปด้วยเช่นกัน และจากลักษณะของแบบประเมินผลด้วยตนเองซึ่งเป็นแบบปรนัยเติมค าตอบท าให้เชื่อได้ว่า
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการคิดหาค าตอบจึงสามารถตอบค าถามได้ ถึงแม้จะไม่ผ่านเกณฑ์ก็ตาม หากได้ให้
เวลาฝึกคิดค านวณให้มากขึ้นเพื่อเกิดทักษะแล้วน่าจะท าให้นักเรียนกลุ่มนี้พัฒนาไปถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ได้  การวิจัย
ครั้งนี้มีข้อที่น่าสนใจในนักเรียนกลุ่มปานกลาง คือ มีความสามารถทางการเรียนได้ใกล้เคียงกับนักเรียนกลุ่มเก่ง ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงและนักเรียนมีความสามารถในระดับเดียวกันท าให้การคิดตอบ
ค าถามครูสามารถคิดตอบได้ในเวลาที่ไล่เลี่ยกัน ไม่ท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าเพื่ อน อาจกล่าวได้ว่าเป็น
บรรยากาศของช้ันเรียนที่เรียนท่ีเรียกว่าบรรยากาศแห่งความส าเร็จดังท่ี พรรณี ช. เจนจิต (2548, หน้า 605) ได้กล่าว
ไว้ว่า บรรยากาศที่ผู้เรียนเกิดความส าเร็จในการท างาน ส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้สึกดีขึ้น ส่วนนักเรียนกลุ่มเรียนช้า
ถึงแม้จะมีพัฒนาการทางการเรียนที่ดีขึ้นแต่ก็ยังคงไม่สามารถประเมินผลตนเองผ่านเกณฑ์การรอบรู้ได้ อาจเป็น
เพราะว่าลักษณะของนักเรียนที่เรียนช้าตามปกติจะมีผลการเรียนล้าหลังคนอ่ืนเสมอ ประกอบกับเรื่องของคณิตศาสตร์
เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผลการคิด ในลักษณะดังกล่าวนี้นักเรียนที่มีความด้อยในด้านระดับสติปัญญาต่ าจะไม่
สามารถท าได้ (ศรียา และประภัสสร นิยมธรรม, 2550, หน้า 167) นอกจากนี้อาจจะเป็นเพราะนักเรียนไม่ได้ใช้เวลาใน
การเรียนอย่างเต็มที่ ดังจะเห็นได้จากช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาสื่อสารเรียนด้วยตนเองของนักเรียนกลุ่มเรียนช้า
และกลุ่มเก่ง โดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลาในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันและในหน่วยการเรียนท่ี 4 ปรากฏว่านักเรียนกลุ่มเรียนช้า
ใช้เวลาน้อยกว่านักเรียนกลุ่มเก่งทั้งที่ในหน่วยการเรียนที่ 4 ซึ่งมีระดับความยากของการคิดหาค าตอบแสดงว่านักเรียน
ในกลุ่มเรียนช้าไม่ได้ใช้เวลาในการศึกษาท าความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง ส่วนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังการเรียนครบทุกหน่วยการเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลางได้คะแนนผ่านเกณฑ์ทุกคน ซึ่ง
ยังอยู่ในระดับไม่ค่อยดี ส่วนนักเรียนกลุ่มเรียนทุกคนไม่ผ่านเกณฑ์ 
 จากผลการวิจัยที่พบทั้งหมด อาจจะสรุปได้ว่าวิธีการจัดการเรียนแบบรอบรู้ตามเกณฑ์โดยวิธีสอนแบบ
เอกัตภาพนั้น เป็นวิธีการที่สามารถน าไปใช้ปฏิบัติในการเรียนการสอนได้ โดยที่ครูผ็สอนจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสอน มีความเข้าใจคุณลักษณะของนักเรียน จัดแบ่งเวลาในการสอนให้สามารถดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลาการสอน ท าความเข้าใจกับนักเรียนถึงบทบาทหน้าที่ของทั้งครูและนักเรียน รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับ
นักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดในห้องเรียน วิธีการนี้อาจเพิ่มภาระของครูมากขึ้นในคาบการสอน แต่เช่ือว่าจะสามารถลด
ภาระครูในการสอนซ่อมเสริมได้ ดังเช่นงานวิจัยนี้นักเรียนส่วนใหญ่จะผ่านเกณฑ์การรอบรู้ มีเพียงนักเรียนบางส่วน
เท่านั้นที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์  แต่ก็เห็นได้ว่ามีการพัฒนาของคะแนนได้สูงขึ้น เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้จ ากัดช่วงเวลาในการ
สอนเพียงในช้ันเรียนเท่านั้น  ด้านนักเรียนเห็นได้ว่านักเรียนมีความตื่นเต้นสนใจ เพียงแต่นักเรียนต้องสามารถควบคุม
ตนเองให้มีสมาธิในการศึกษา โดยครูอาจช่วยเหลือในด้านการให้ก าลังใจ และสร้างแรงจูงใจ นอกจากนี้การใช้วิธีการ
สอนลักษณะนี้มีผลดีที่สามารถฝึกให้นักเรียนรู้จักหน้าท่ีของตนเองมีความรับผิดชอบมากขึ้น เนื่องจากมีภาระงานท่ีต้อง
ท าให้ได้ตามจุดประสงค์ของสื่อการเรียนด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การใช้สื่อ
การเรียนด้วยตนเองควรมีความหลากหลายให้นักเรียนสามารถเลือกได้ตามความถนัดของตนเอง ดังจะเห็นได้ว่าปัญหา
หนึ่งของการวิจัยครั้งนี้ คือ มีนักเรียนกลุ่มเรียนช้าบางส่วนมีพฤติกรรมเบื่อหน่ายการเรียนซึ่งท าให้ครูผู้สอนต้องคอย
ดูแลและให้ก าลังใจหากได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกใช้สื่อท่ีตนเองถนัดจึงน่าจะ
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ลดภาระการช่วยเหลือ และควบคุมพฤติกรรมในขณะที่เรียนได้ ทั้งนี้เพราะถึงแม้ว่าจะได้มีการแบ่งกลุ่ม
คล้ายตามความสามารถทางสติปัญญาแล้วก็ตามแต่ภายในกลุ่มคล้ายกันนี้ก็อาจยังมีความแตกต่างกันอีกที่อยู่ภายใน
กลุ่มคล้ายนี้ ดังที่ ฟราย (Fry, 1970 อ้างใน ศิริพงศ์ พะยอมแย้ม, 2543 หน้า 128) ที่กล่าวว่าตัวแปรที่ท าให้บุคคลมี
ความแตกต่างกันที่มีผลต่อการเรียนรู้มีอยู่สี่ประการคือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านความอยากรู้
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อยากเห็น และด้านการจัดล าดับขั้นการเรียนรู้ ตัวอย่างปัญหาหนึ่งท่ีพบในงานวิจัยนี้คือ ด้านบุคลิกภาพท่ีพบว่านักเรียน
คนหนึ่งในกลุ่มเรียนช้ามีบุคลิกภาพชอบสนุกสนาน ต้องการให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อน ๆ เมื่อให้ศึกษาด้วยตนเองจึงไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เกี่ยวกับเรื่องนี้ ฟราย (อ้างในศิริพงศ์ พะยอมแย้ม ,2543, หน้า 128) กล่าวว่านักเรียนที่
ต้องการจะเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นในสังคมจะไม่สามารถเรียนด้วยบทเรียนท่ีให้อิสระแก่นักเรียนได้ผล ในทางตรงกันข้าม 
นักเรียนที่มีความเช่ือมั่นใจตนเองน้อย มีความกังวลในข้อทดสอบจะเรียนด้วยบทเรียนที่ให้อิสระแก่นักเรียนได้ดี  
ครูผู้สอนจึงควรต้องคิดวิธีสอนหลายรูปแบบเพ่ือให้สอดคล้องกับเอกัตภาพของผู้เรียนมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ครูควรจะมีการให้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แก่นักเรียน โดยอาจมีการก าหนดการให้รางวัลแก่นักเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จ สามารถผ่านเกณฑ์การเรียนรู้ 
 2. บทบาทของครูในการสอนนักเรียนท่ีเรียนแบบรอบรู้ตามเกณฑ์โดยใช้วิธีสอนแบบเอกัตภาพ จะต้องใกล้ชิด
กับนักเรียนทุกกลุ่ม คอยให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจ และพร้อมท่ีจะให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนที่ศึกษาด้วยตนเอง 
 3. สื่อที่ใช้ในการเรียนด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนควรจะมีความหลากหลาย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนเลือกได้ตรงกับความสนใจของตนเองให้มากที่สุด โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเรียนช้าควรที่จะตอบสนองวิธีการ
เรียนของนักเรียนให้มากที่สุด  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการสอนในลักษณะนี้กับช้ันเรียนที่มีจ านวนนักเรียนที่แตกต่างกัน 
2. ควรมีการศึกษาผลของการสอนในลักษณะนี้ในด้านอื่น ๆ เช่น เจตคติ  ความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียน 
3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเรียน และความสามารถทางการเรียน โดยการเปลี่ยนวิธีการเรียนของแต่

ละกลุ่ม เช่น  ให้นักเรียนช้าเรียนตามวิธีการสอนตามปกติ  ส่วนกลุ่มเก่ง และกลุ่มปานกลางเรียนด้วยตนเอง 
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การบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ
ผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
The School Management of the Relationship between School and 

Community of Administrators under the Nakhon Ratchasima Pramary 
Education Service Area Office 5. 

 

อัศวิน  ศรีใส1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ในด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   2) เพื่อ
เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จ านวน 140 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
Random Sampling) การศึกษาพบว่า 

1. การบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยภาพรวม พบว่า ระดับการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
5 นั้นอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการได้รับความช่วยเหลือจาก
ชุมชน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ด้านการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 

2. การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหาร
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 จ าแนกตามสถานะผู้บริหารสถานศึกษา รักษาการ
ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพศ ระดับการศึกษา ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์ด้านการบริหาร พบว่า 
 2.1 ผู้บริหารที่มีสถานะต่างกันมีการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 โดยภาพรวมและรายด้านมีการ
บริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไม่แตกต่างกัน 
 2.2 ผู้บริหาร ที่มีเพศต่างกัน มีการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 โดยภาพรวมและรายด้านมีการ
บริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไม่แตกต่างกัน 

2.3 ผู้บริหาร ที่อยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการให้บริการชุมชน ด้านการได้รับ

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล e-mail: ussawin2530@gmail.com  
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ความช่วยเหลือจากชุมชน และด้านบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน และด้านการประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน 
 2.4 ผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารต่างกัน พบว่า มีการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : การบริหารสถานศึกษา,การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) Study the management of the relationship between 

school and community of the administrators Under Nakhon Ratchasima Pramary Education Service 
Area Office 5. 2) Comparing the administrators of the relationship between administrators Under 
Nakhon Ratchasima Pramary Education of Service Area Office 5.    

The sample used in this study were 140 in total school administrators Under Nakhon 
Ratchasima Pramary Education Service Area Office 5. The research instrument was a stratified Random 
Sampling and the statistic used for analyzing the data were means , percentage , standard deviation 
by t-test , F-test and testing with the scheffe’s method. The research result revealed that.  

1. The administration of the school community in building the relationship with school 
administrators Under Nakhon Ratchasima Pramary Education of Service Area Office 5. By Overall, was 
at a high level in all aspect, considering to each aspect get help from the community to have average, 
community service to have  subordinate public relations , overage minimum in to strengthening community 
relations.  

2. While comparing the administration of the school in building the relationship with the 
community Under Nakhon Ratchasima Pramary Education Service Area Office 5. Classified by status 
of director of the school, sex, academic, level of school and management – experience. 

 2.1 Administrators of the school to management in building relationship between school and 
community of administrator Under Nakhon Ratchasima Pramary Education of Service Area Office 5. Overall and 
each aspect to management in building relationship between school and community not difference. 

 2.2 Administrators of the school have to the gender difference to management in building 
relationship between school and community of administrator Under Nakhon Ratchasima Pramary 
Education of Service Area Office 5. Overall and each aspect to management in building relationship 
between school and community not difference. 

 2.3 Administrators of the school have to the school differ in size to management in 
building the relationship between school and community of the school administrators Under Nakhon 
Ratchasima Pramary Education Of Service Area Office 5,  there was difference and had significant 
statistic remark at 0.05 and considering to each aspect get community service , get help from the 
community , and  role of the basic education board , there was difference and had significant statistic 
remark at 0.05, promote community relationship and public relation there was no difference. 
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 2.4 Administrators of the school have to work-experience difference found that 
management in building the relationship between school and community of the school 
administrators Under Nakhon Ratchasima Pramary Education of Service AreaOffice 5. Overall, there 
was difference and had significant statistic remark at 0.05 and considering to each aspect there was 
no different. 
Keywords: the administrators. , building relationship between the school and community. 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ได้ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า 
การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นและเอกชน (ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2548) นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.
2545 ได้มีบทบญัญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษากับชุมชนไว้ดังนี้ มาตรา 24 (6) การจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ  

การบริหารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่มีความส าคัญของโรงเรียน
โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในชนบท เนื่องจากโรงเรียนเหล่านี้จะอยู่ใกล้ชิดกับชุมชน ดังนั้นการที่โรงเรียนจะสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีกับชุมชนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญเป็นอย่างมากอีกประการหนึ่ง เพราะโรงเรียนจ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรจาก
ชุมชนมาช่วยพัฒนาโรงเรียนและชุมชนก็จะต้องอาศัยประโยชน์จากโรงเรียนในด้านต่าง อาทิเช่น การเรียนรู้ของบุตรหลาน 
การเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งจะท าให้ชุมชนมีคุณภาพมากขึ้น และโรงเรียนจะต้องค านึงถึงเสมอว่าการสร้าง
ความสัมพนัธ์กับชุมชนนั้นเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

จากสิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การสร้างความสัมพันธ์และการร่วมมือจากชุมชนนั้นมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างมากในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน ซึ่งทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ก็ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้
มาก และที่ส าคัญอีกประการคือ การสร้างสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ ชุมชน ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน และองค์กร
ต่างๆในการจัดการศึกษาจะช่วยให้การบริหารสถานศึกษานั้นด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน แต่จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าความสัมพันธ์และระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนั้นยังไม่ดีเท่าที่ควรจึงท าให้การ
จัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนไม่ค่อยได้รับความร่วมมือและความสนใจจากชุมชนมากนัก ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนของโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ผู้บริหาร และครูในโรงเรียนในการที่จะก าหนดแผนยุทธศาสตร์ และวางแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 5 ในด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

2 .เพื่อเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหาร
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5  
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สมมติฐานของการวิจัย 
การบริหารงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ท่ีมีขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน มีความแตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 220 คน และจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 130 คน    
2) โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 84 คน และ 3) โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 6 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครจซี่และมอร์แกน ที่ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (Krejcie&Morgan 
อ้างถึงใน ไพศาล   หวังพานิช, 2558 : 38 ) โดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 140 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยพัฒนาและปรับปรุงขึ้นมาจากงานวิจัยของ วารุณี  ปิ่น

สันเทียะ (2556) ศุภรัตน์ ปุ้งข้อ (2558)  โดยได้ปรับปรุงแบบสอบถามให้ครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะ ประกอบกับ
การศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน และน าไปให้ผู้เชียวชาญ 5 ท่านตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถาม และหาค่าความเที่ยงตรงทาง
เนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : IOC ) ค่า IOC ที่
ยอมรับได้มีค่า 0.60 ขึ้นไป ผลปรากฏว่าได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่าข้อค าถามมีความเที่ยงตรงทางเนื้อหา
จากนั้นน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงทางเนื้อหาไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ านวน 30 คน แล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้
วิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach ’s Alpha-coefficient) โดยได้ค่าความเช่ือมมั่นที่ระดับ 0.930 
แสดงว่าแบบสอบถามมีคุณภาพและผู้วิจัยจึงจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บข้อมูลในการท าวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติทดสอบที (Independent 

Sample ) สถิติทดสอบเอฟ (F-test) และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe)  
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
1. การบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน ด้านท่ีรองลงมาคือ 
การให้บริการชุมชน บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ การสร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนเมื่อพิจารณาการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นรายด้าน
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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 1.1 ด้านการให้บริการชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ การให้บริการด้านความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและการให้ชุมชนยืมโสตทัศนูปกรณ์
และอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ รองลงมาคือ มีการให้บริการแก่ชุมชนด้านการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพต่างๆ และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามาศึกษาหาความรู้และใช้แหล่งเรียน รู้ใน
โรงเรียน 

1.2 ด้านการได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การได้รับความช่วยเหลือด้านแรงงานจากชุมชน รองลงมาคือมีการเชิญบุคคลในท้องถิ่นที่มี
ความรู้ความสามารถเป็นวิทยากรในโรงเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ การได้รับความช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์
จากชุมชน 

1.3 ด้านบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่ทางโรงเรียนมีการเชิญประชุม 
รองลงมาคือ มีชุมชนสนใจที่จะเข้ารับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันวางแผนจัดท าสาระหลักสูตรการจัดกิจกรรมให้สนองตอบความต้องการของชุมชน  

1.4 ด้านการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้ปกครองมีโอกาสได้สนทนากับครู เจ้าหน้าที่และผู้บริหารโรงเรียนรองลงมาคือผู้ปกครองใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรี ยนมีการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆร่วมกับบุคลากรหน่วยงานอ่ืนในชุมชน  

1.5 ด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
โรงเรียนมีการจัดท ารายงายผลการเรียน ความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบรองลงมาคือ โรงเรียนมีการ
จัดท าเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดโรงเรียนมี
การจัดการแสดงนิทรรศการทางวิชาการเพื่อแสดงผลงานให้ผู้ปกครองทราบ  

2. การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหาร
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 จ าแนกตามสถานะผู้บริหารสถานศึกษา รักษาการ
ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพศ ระดับการศึกษา ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ด้านการบริหาร ได้ผลดังนี้ 

2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ
ผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 จ าแนกตามสถานะของผู้บริหารและ
รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน  พบว่ามีการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าทั้งผู้บริหารและรักษาการในต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาได้มองเห็นถึงความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความส าพันธ์กับชุมชนจึงท าให้
ผู้บริหารและรักษาการในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนไม่
แตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ
ผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 จ าแนกตามเพศของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไม่
แตกต่าง 

 2.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ
ผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้บริหาร
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สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารส่วนใหญ่จะมีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทและจบสาขาการ
บริหารการศึกษามาโดยตรง และรักษาการในต าแหน่งผู้บริหารบางท่านก็มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทจบสาขา
การบริหารการศึกษามาโดยตรงเช่นกันแต่หากรักษาการในต าแหน่งผู้บริหารท่านใดที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท 
ส่วนมากก็จะเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานในสถานศึกษามาอย่างยาวนานอาจเป็นเพราะด้วยเหตุนี้จึงท าให้การ
บริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารและรักษาการในต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่มีความแตกต่างกัน 

2.4 ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ
ผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดย
ภาพรวมและรายด้าน พบว่าการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหาร
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการให้บริการชุมชน ด้าน
การได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน และด้านบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน และด้านการประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่าง
กันซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันก็จะมีความพร้อมที่แตกต่างกัน 
โรงเรียนขนาดใหญ่ย่อมจะมีจ านวนบุคลากรมากกว่าโรง เรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งก็จะมีภาระงานที่
นอกเหนือจากงานสอนของโรงเรียนก็จะมีปริมาณงานที่ใกล้เคียงกัน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วโรงเรียนขนาดใหญ่ก็จะมี
บุคลากรที่มีความพร้อมและเพียงพอในการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่
ดีกว่าในขณะเดียวกันโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีบุคลากรน้อย บุคลากรแต่ละคนอาจจะต้องรับผิดชอบในหลายภาระหน้าที่ 
จึงท าให้การด าเนินงานการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไม่เต็มที่เท่าที่ควร
ด้วยเหตุจึงท าให้สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนแตกต่างกัน 

2.5 ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ
ผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 จ าแนกตามประสบการณ์ด้านการบริหาร 
โดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารต่างกันมีการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ คือ ผู้บริหารที่
มีประสบการณ์ด้านการบริหาร มากกว่า 10 ปีขึ้นไปมีการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนแตกต่างจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารต่ ากว่า 5 ปี และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ไม่เท่ากันให้ความส าคัญกับการบริหาร
สถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนต่างกันโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์น้อยอาจจะ
ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและชุมชน ส่วนผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากขึ้นเป็นท่ีรู้จักของคนในชุมชน
มากขึ้นก็จ าท าให้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้บริหารที่ยังมีประสบการณ์น้อยให้ความสนใจกับการ
บริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแตกต่างจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสงักดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 มีประเด็นอภิปรายผลดังนี้ 
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1. ผลการศึกษาการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหาร
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการ
บริหารจัดการการศึกษาในปัจจุบันจะต้องอาศัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงจะท าให้การบริหาร
สถานศึกษาประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะการได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน ซึ่งถือว่าชุมชนนั้นมี
ส่วนส าคัญเป็นอย่างมากที่จะคอยสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนซึ่งถือว่า
เป็นผลผลิตที่ส าคัญที่สุด บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการศึกษาของชาติ นั่นคือ ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคม
ตลอดจนมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอยู่เสมอ ยกตัวอย่าง เช่น การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสส าคัญ ๆ 
เช่น การประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน การจัดงานกีฬาสีภายใน การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมชาย  สุดเลิศ (2550 : 61) ซึ่งได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพระยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า สภาพการบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สภาพการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพระยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมมีการบริหารงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การบริหารสถานศึกษาด้านการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 5 มีการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย เป็น
ดังนี ้

1.1 ด้านการได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน โดยภาพรวมมีระดับการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนตั้งติดอยู่กับชุมชน 
จึงท าให้ชุมชนมีความเข้าใจ มองเห็นความส าคัญของโรงเรียน อีกทั้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้มี
นโยบายส าคัญ คือ การให้โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา 
เข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือช่วยเหลือ ในการ
ด าเนินกิจกรรม โครงการ จากชุมชนเป็นอย่างดี สอดคล้องกับสมชาย สุดเลิศ (2550 : 65) ซึ่งท าการวิจัยเรื่อง สภาพ
การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพระยาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า สอดคล้องกับ ดาวประกาย สายแก้ว (2556) ซึ่งศึกษาเรื่อง การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนวัดทับไทรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า 

1.2 ด้านการให้บริการชุมชน โดยภาพรวมมีระดับการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในชุมชนผู้ปกครองก็ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนและได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง จึงท าให้คุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชนในแถบนี้ดีขึ้นโรงเรียนจึงเปรียบเสมือนศูนย์รวมของชุมชนในทุก ๆ 
เรื่อง เช่น ประสานงานราชการในท้องถิ่น การช่วยพัฒนาท้องถิ่น การให้บริการในด้านวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การให้บริการ
ด้านสถานที่จึงท าให้โรงเรียนมีโอกาสที่จะให้การบริการแก่ชุมชนอย่างทั่วถึงจึงท าให้ ระดับการบริหารสถานศึกษาด้าน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารด้านการให้บริการชุมชนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ศุภรัตน์  ปุ้งข้อ (2558 : 49) ท่ีได้ท าการศึกษาสภาพการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายเขาฉกรรจ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 โดยรวมสภาพการบริหารงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่าทุกด้านมีสภาพการ
บริหารงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน และไม่สอดคล้องกับ อาชัญญ์ อิศรกุล (2545) อ้างถึงใน ศุภรัตน์  ปุ้งข้อ (2558 : 
38) ได้ศึกษาการด าเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานการ
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ประถมศึกษาอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นข้าราชการครูจ านวน 276 คน พบว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 

1.3 ด้านบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีระดับการบริหารสถานศึกษา
ด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ชุมชนให้
ความส าคัญกับการศึกษาจึงท าให้ชุมชนสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้จึงท าให้
ชุมชนและผู้ปกครองมีความสนใจและให้ความส าคัญกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ใน
ระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย สุดเลิศ (2550 : 60) ซึ่งศึกษาเรื่อง ศึกษาสภาพการบริหารความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพระยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 อยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับ ดาวประกาย สายแก้ว (2556 : 53) ซึ่งศึกษาเรื่อง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนของโรงเรียนวัดทับไทร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  พบว่าด้านเกี่ยวกับคณะ
กรรมสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  

1.4 ด้านการประชาสัมพันธ์โดยภาพรวมมีระดับการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในยุคปัจจุบันข้อมูลข่าวสารต่างๆมี
ความส าคัญและจ าเป็นต่อการตัดสินใจ ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้
สถานศึกษาจ าต้องมีการรายงานข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตลอดจนการพัฒนาโรงเรียน
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารทั่วไปให้กับ
สาธารณะชนทราบ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเป็นการระชาสัมพันธ์ถึง
ความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และความต้องการช่วยเหลือจากชุมชน 
ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป (ศุภรัตน์  ปุ้งข้อ 2558 : 71) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมชาย สุดเลิศ (2550 : 62) 
ซึ่งท าการวิจัยเรื่อง ศึกษาสภาพการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพระยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ดาวประกาย  สายแก้ว (2556 : 54) 
ซึ่งศึกษาเรื่อง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนวัดทับไทร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศุภรัตน์  ปุ้ งข้อ (2558 : 49) สภาพการบริหารงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายเขาฉกรรจ์ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1 โดยรวมสภาพการบริหารงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าทุกด้านมีสภาพการบริหารงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

1.5 การสร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน โดยภาพรวมมีระดับการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสภาพชุมชนของโรงเรียนใน
เขตบริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ส่วนมากมีพ้ืนท่ีติดกับโรงเรียน ประชาชน
ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจนถึงระดับกลาง มีระดับการศึกษาไม่สูงมากนัก จึงท าให้โรงเรียนนั้นเป็นศูนย์กลางในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการแข่งขันกีฬาเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ อบรม สัมมนา
ประชุมช้ีแจงข้อราชการต่าง ๆ ภายในชุมชน ทั้งเป็นแหล่งหยิบยืมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้โรงเรียนและ
ชุมชนในเขตบริการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น 
และมีการการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงเยาว
สิทธิโชค  (2551) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตวิภาวดี กรุงเทพมหานครในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก  
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ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีการศึกษาการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนระดับ

โรงเรียนก่อนเพื่อจะได้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบการบริหารภายในโรงเรียนและพัฒนาการศึกษาต่อไป 
2. เมื่อมีการศึกษาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแล้วก็ควรจะมีการศึกษาถึงความพึงพอใจ

ต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนด้วย เพื่อท่ีจะให้โรงเรียนมีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานห้องสมุดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 124 
คน และครูบรรณารักษ์ จ านวน 124 คน รวมทั้งหมด จ านวน 248 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ
เครจซี่และมอร์แกน แล้วท าการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและแบบปลายเปิด ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 มีค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารงานห้องสมุดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ท้ังภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยมาก
ไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารงานบริการและกิจกรรมห้องสมุด ด้านการบริหารงานเทคนิคห้องสมุด และด้านการ
บริหารงานห้องสมุดตามล าดับ แนวทางการบริหารงานห้องสมุดในสถานศึกษา  1) ด้านการบริหารงานบริการและ
กิจกรรมห้องสมุด ห้องสมุดควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ควรมีการแนะน าช่วยเหลือใน
เรื่องการอ่านของนักเรียน ควรมีบริการสื่อ สิ่งพิมพ์ ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 2) ด้านการบริหารงาน
เทคนิคห้องสมุด ควรมีการวิเคราะห์หมวดหมู่ จัดหมวดหมู่ตามหลักการจัดหมวดหมู่ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ควรมีการ
ส ารวจความต้องการและพิจารณาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด เช่น การจัดซื้อ การขอแลกเปลี่ยนและการ
ขอรับบริจาค การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศควรค านึงถึงจิตวิทยาพัฒนาการเด็กแต่ละวัยและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 3) ด้านการบริหารงานห้องสมุด ควรแต่งตั้งครูบรรณารักษ์และคณะกรรมการปฏิบัติงานห้องสมุดเป็นลายลักษณ์
อักษร ควรประชุมคณะกรรมการห้องสมุดเพื่อก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ของห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง ควรวางแผน
ด้านอาคาร สถานท่ี เช่นท าเลที่ตั้งอย่างเหมาะสม 
ค าส าคัญ: การบริหารงานห้องสมุดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น    
เขต 4 
 

                                           
1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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Abstract 
This research aimed to study conditions and guidelines for the library administration in the 

basic education institutions under the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 4. The 
sampling group included 124 education institute administrators, and 124 librarian teachers in total 
248 persons. The sampling used was the sampling method of Krejcie & Morgan and used the simple 
random sampling. The research instruments included the five-point rating scale questionnaires with 
the open ended questions which had the consistency index value (IOC) at 0.67-1.00 and the reliability 
was equal to 0.90. The data analysis statistics used percentage, mean, standard deviation and content 
analysis. 

The research found that the conditions of the library administration in the basic education 
institutions under the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 4 both general and 
individual aspects were at a good level. They were sorted by an average from most to least levels 
that included the service and activity administration, the technical library administration, and the 
library administration respectively. In addition, the guidelines for the library administration in the 
education institutions found was found the followings. 1) As for the service and activity administration 
there should be arrange the learning supportive activities based on students as basis, provide some 
advice for and help student’s reading, and service media and print media according to student’s 
aptitudes and interests. 2) As for the technical library administration there should have a category 
analysis with a classification based on the principles of librarianship, carry on the demand survey and 
consider information resources to the library such as purchase, exchange, and donations. And 3) as 
for the library administration, there should nominate the librarian teachers and committees acting for 
the library with written notice, have the library committee meeting in order to make policies and 
strategies for the library continuously, plan on building such as an appropriate location. 
Keywords: Library Administration in Basic Education Institutions, Khon Kaen Primary Educational 
Service Area Office 4 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา 24 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
ใฝ่รู้ในการที่จะจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษา
จะต้องพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กล่าวได้ว่าห้องสมุดโรงเรียนมีบทบาทส าคัญต่อการศึกษาในโรงเรียนและต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส าคัญและส่งเสริมการเรียนการสอนของครู นักเรียน โดยมุ่งให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และใช้ประโยชน์จาก
ความรู้นั้น ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอาชีพการงานหรือการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข (สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์, 2552 : 
27)  และในมาตรา 25 ได้ก าหนดไว้ว่ารัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
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ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ประกอบ
กับกฎบัตรสากลว่าด้วยหนังสือ ในมาตรา 7 ได้ให้ความส าคัญของห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการกระจายหนังสือให้ถึง
บุคคล ห้องสมุดเป็นวิถีทางที่ได้ผลที่สุดที่จะน าสิ่งตีพิมพ์ไปสู่ผู้อ่านในฐานะที่เป็นการบริการเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
น าไปสู่การส่งเสริมการอ่านของมนุษย์ตลอดชีวิต (แม้นมาศ ชวลิต, 2554 : 65) 

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งสร้างกลไกท่ีจะขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ที่หลากหลายมิติ จึงเป็น
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของนักการศึกษาทุกคนทุกระดับในการน าทางนักเรียนสู่การศึกษาท่ีดี ช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนให้สูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติห้องสมุดโรงเรียนที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมี
ชีวิตที่ทุกคนปรารถนาท่ีจะเห็นห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุดสมบูรณ์แบบ ห้องสมุดจึงควรพัฒนาไปพร้อมกับโรงเรียน 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 : 45) ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่า บทบาทส าคัญของ
ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้การอ่านเป็นสะพานเชื่อมต่อไปสู่ความรู้อื่น สิ่งส าคัญใน
สถานศึกษา คือ การส่งเสริมสนับสนุน เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนใช้ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เป็นแหล่งศึกษาหา
ความรู้และสร้างเสริมลักษณะนิสัยรักการอ่าน มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้และคุณลักษณะอื่นๆ ท่ีพึงประสงค์ ห้องสมุดจึงเป็น
แหล่งส าคัญของชาติในการถ่ายทอดความรู้ทั่วไปและวิทยาการต่างๆ ห้องสมุดเป็นแหล่งกลางในการกระจายหนังสือให้
ถึงบุคคล ห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน ซึ่งจะน าไปสู่ความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลไปสู่การศึกษาตลอดชีวิตบริการห้องสุ
มดควรสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนให้สามารถหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสทิธผิลอยา่ง
ถาวร (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553 : 16) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษานับเป็นบุคคลส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานของ
ห้องสมุดโรงเรียนสามารถด าเนินไปได้ด้วยดี โดยผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุนด้านการเงิน อัตราก าลังคน
ช่วยงานห้องสมุดและส่งเสริมให้ครูบรรณารักษ์มีขวัญและก าลังใจในการท างาน ตลอดจนช่วยเหลือให้การพิจารณา
อนุมัติงบประมาณและโครงการต่างๆ ตามที่ห้องสมุดร้องขอ ขณะเดียวกันห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ
และเป็นหน่วยงานช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์โดยตรงของครูและนักเรียน จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ในการสนับสนุนการด าเนินงานห้องสมุดให้บรรลุเป้าหมายและเจตนารมณ์ตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งจะท าให้ครูและนักเรียนได้รับประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ตลอดจนรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ 

ในปีการศึกษา 2559 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4 มีโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาใน
ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด จ านวน 181 โรงเรียน ได้ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบันปรากฏว่ายังไม่ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พบว่า ห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน บางแห่งปิดห้องไม่
ด าเนินการ บางแห่งมีการจัดกิจกรรมแต่ไม่ต่อเนื่อง ไม่มีหลักฐานการจัดกิจกรรม บุคลากรห้องสมุดขาดความรู้และมี
เวลาด าเนินการห้องสมุดน้อย ผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญของห้องสมุดโรงเรียน ขาดการนิเทศและติดตามผลการ
ด าเนินงาน โครงการห้องสมุดส่วนใหญ่ยังไม่ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นปีการศึกษา (ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4, 2559:40) 

จากความส าคัญสภาพปัจจุบันและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการบริหารงานห้องสมุดใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เพื่อไห้ได้ข้อมูลเป็นแนวทางให้
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบรรณารักษ์ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดในสถานศึกษาใน
ด้านด้านการบริหารงานบริการและกิจกรรมห้องสมุด ด้านการบริหารงานเทคนิคห้องสมุด และด้านการบริหารงาน
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ห้องสมุด ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการอ่านตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอันจะส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คน
เก่ง มีความสุข และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งผลดีต่อประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานห้องสมุดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

2.เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานห้องสมุดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4 จ านวน 181 แห่ง จ านวน 181 คน ครูบรรณารักษ์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษาของรัฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4 จ านวน 181 แห่ง จ านวน 181 
คน รวมประชากรทั้งสิ้น จ านวน 362 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 124 คน และครูบรรณารักษ์ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 จ านวน 124 คน ได้ใช้เทคนิคก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan) (บุญชม ศรี
สะอาด, 2553 : 43) ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด จ านวน 248 คน 

เคร่ืองมือการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงาน
ห้องสมุดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 แบ่งเป็น 2 ตอน 
คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู
บรรณารักษ์ในสถานศึกษา เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ และแนวทางการบริหาร
บริหารงานห้องสมุดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ านวน 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานบริการและกิจกรรมห้องสมุด ด้านการบริหารงานเทคนิคห้อ งสมุด และด้านการ
บริหารงานห้องสมุด ซึ่ง มี  2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานห้องสมุดในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส่วน
ที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานห้องสมุดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นแบบค าถามปลายเปิด 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม และได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบค่าความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of 
Item Objective Congruence : IOC )  โดยเลือกค าถามที่ มี ค่ า  IOC ที่มี ค่ าตั้ งแต่  0.67-1.00 ทุกข้อ แล้วน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out)กับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูบรรณารักษ์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน หาความเช่ือมั่น 
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(Reliability) แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.90 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท าหนังสือถึงผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูบรรณารักษ์ สังกัดสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ านวน 248 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด จ านวน 248 ฉบับ มาตรวจความสมบูรณ์แล้วน ามาวิเคราะห์และ

เสนอข้อมูล ดังนี้ 
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหา

ค่าร้อยละ (Percentage) 
2. สภาพการบริหารงานห้องสมุดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 4 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 

3. แนวทางการบริหารงานห้องสมุดในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาโดยแจกแจงเป็นความถี่ และค่าร้อยละ 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. สภาพการบริหารงานห้องสมุดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ทั้งภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
บริหารงานบริการและกิจกรรมห้องสมุด ด้านการบริหารงานเทคนิคห้องสมุ ด และด้านการบริหารงานห้องสมุด
ตามล าดับ 

2. แนวทางการบริหารงานห้องสมุดในสถานศึกษา 1) ด้านการบริหารงานบริการและกิจกรรมห้องสมุด ห้อง
สุดควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ควรมีการแนะน าช่วยเหลือในเรื่องการอ่านของนักเรียน 
ควรมีบริการสื่อ สิ่งพิมพ์ ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 2) ด้านการบริหารงานเทคนิคห้องสมุด ควรมีการ
วิเคราะห์หมวดหมู่ จัดหมวดหมู่ตามหลักการจัดหมวดหมู่ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ควรมีการส ารวจความต้องการและ
พิจารณาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด เช่น การจัดซื้อ การขอแลกเปลี่ยน และการขอรับบริจาค การจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศควรค านึงถึงจิตวิทยาพัฒนาการเด็กแต่ละวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล 3) ด้านการ
บริหารงานห้องสมุด ควรแต่งตั้งครูบรรณารักษ์และคณะกรรมการปฏิบัติงานห้องสมุดเป็นลายลักษณ์อักษร ควรประชุม
คณะกรรมการห้องสมุดเพื่อก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ของห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง ควรวางแผนด้านอาคาร 
สถานท่ี เช่น ท าเลที่ตั้งอย่างเหมาะสม 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารงานห้องสมุดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีประเด็นเพื่อการอภิปรายผลจากข้อค้นพบใหม่ที่ได้จากการวิจัย  ดังนี้ 

1. สภาพการบริหารงานห้องสมุดในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ทั้งภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
บริหารงานบริการและกิจกรรมห้องสมุด ด้านการบริหารงานเทคนิคห้องสมุด และด้านการบริหารงานห้องสมุด
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ตามล าดับทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารงานห้องสมุด มี
การแต่งตั้งครูบรรณารักษ์และคณะกรรมการปฏิบัติงาน จัดประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ปัญหา จัดท า
แผนปฏิบัติงาน จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในห้องสมุดที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ห้องสมุด ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานห้องสมุด น าเทคโนโลยีมาใช้ในห้องสมุด ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของ
ห้องสมุด ส่งผลให้การบริหารงานห้องสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างศรัทธาและ
ความมั่นใจให้กับเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิดชนก บุญรักษา (2551 : 
115) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานห้องสมุดสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฏิบัติการห้องสมุดและ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่างมีความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการบริหารงานห้องสมุด ซึ่งห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ส าคัญในสถานศึกษาที่นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและ
มีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายส าหรับนักเรียนและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ รังสรรค์ ปัทมะรางกุล (2550 : 76) ได้ศึกษาการบริหารงานห้องสมุดส่งเสริมการอ่านของนักเรียน พบว่า ในการ
ส่งเสริมการอ่านของนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 วัดล าต้อยติ่ง ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า อยู่ในระดับ
มากและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุษณา ป้อมลิขิตกุล (2555 : 106) ได้ศึกษาการด าเนินงานในการบริหารงาน
ห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของโรงเรียนในเขตอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบว่า โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก มีการด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน และตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

2. แนวทางการบริหารงานห้องสมุดในสถานศึกษา 1) ด้านการบริหารงานบริการและกิจกรรมห้องสมุด ห้อง
สุดควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ควรมีการแนะน าช่วยเหลือในเรื่องการอ่านของนักเรียน 
ควรมีบริการสื่อ สิ่งพิมพ์ ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 2) ด้านการบริหารงานเทคนิคห้องสมุด ควรมีการ
วิเคราะห์หมวดหมู่ จัดหมวดหมู่ตามหลักการจัดหมวดหมู่ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ควรมีการส ารวจความต้องการและ
พิจารณาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด เช่น การจัดซื้อ การขอแลกเปลี่ยน และการขอรับบริจาค การจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศควรค านึงถึงจิตวิทยาพัฒนาการเด็กแต่ละวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล 3) ด้านการ
บริหารงานห้องสมุด ควรแต่งตั้งครูบรรณารักษ์และคณะกรรมการปฏิบัติงานห้องสมุดเป็นลายลักษณ์อักษร ควรประชุม
คณะกรรมการห้องสมุดเพื่อก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ของห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง ควรวา งแผนด้านอาคาร 
สถานท่ี เช่น ท าเลที่ตั้งอย่างเหมาะสม 

2.1 ด้านการบริหารงานบริการและกิจกรรมห้องสมุด ห้องสมุดควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยยึด
นักเรียนเป็นส าคัญ ควรมีการแนะน าช่วยเหลือในเรื่องการอ่านของนักเรียน ควรมีบริการสื่อ สิ่งพิมพ์ ตามความถนัด
และความสนใจของนักเรียน ทั้งนี้เพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูบรรณารักษ์ให้ความส าคัญด้านการบริการและ
กิจกรรม มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการเพื่อให้ความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพการน าเทคโนโลยีอีเล็กโทรนิกส์เข้ามาด าเนินงานการจัดหาทรัพยากร วิเคราะห์ทรัพยากร 
จัดการบริการด้วยวิธีระบบรุกแทนระบบรับ ให้ทรัพยากรถึงผู้ใช้บริการด้วยการสร้างคลังข้อมูลหรือฐานข้อมูลทุก
รูปแบบ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนสถานที่ตั้ง
ห้องสมุดในโรงเรียนต้องมุ่งประโยชน์เพื่อให้เป็นสถานท่ีศึกษาค้นคว้าของครูและนักเรียนเป็นหลัก ซึ่งรวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อไว้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมชาย หง้าฝา (2551 : 88) ได้ศึกษาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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กระบี่ พบว่า การบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนด้านบริการและกิจกรรมประเด็นการบริการห้องสมุดโรงเรียน โดย
ภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับการปฏิบัติจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ครูน านักเรียนมาศึกษา
ค้นคว้าในห้องสมุด ให้นักเรียนอ่านหนังสือหรืยืมเพื่อการอ่านที่ให้ความเพลิดเพลินและจัดอบรมให้นักเรียนรู้จัก
ห้องสมุด สอดคล้องกับงานวิจัยของสมนึก ก้อนกลีบ (2550 : 41) ได้ศึกษาการบริหารงานห้องสมุดในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่า การจัดการให้บริการและกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับการปฏิบัติจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีก าหนดเวลาเปิดปิดห้องสมุดที่สม่ าเสมอ ครูบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่
ห้องสมุดให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดอย่างดี มีบริการแนะน าวิธีการค้นคว้าหนังสือสะดวกต่อการใช้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของชิดชนก บุญรักษา (2551 : 118) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานห้องสมุดสถานศึกษา
ของข้าราชการครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
ด้านการบริหารงานบริการและกิจกรรมห้องสมุด พบว่า อยู่ในระดับมากเรียงการปฏิบัติจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
สนับสนุนและส่งเสริมการบริการผู้ใช้ห้องสมุดโดยค านึงถึงผลการส่งเสริมการเรียนรู้ให้รักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า
ทั้งในระบบโรงเรียนและการศึกษาตลอดชีวิต การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงวิธีการด้านการให้บริการ ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ ด้านอาคารสถานท่ีให้เอื้อต่อการเข้าไปใช้ห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านเสรี โดยจัดมุมหนังสือในช้ันเรียนซึ่ง
เป็นการน าหนังสือจากห้องสมุดไปถึงนักเรียนโดยตรงและการมีส่วนร่วมในการวางแผนบริการที่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.2 ด้านการบริหารงานเทคนิคห้องสมุด ควรมีการวิเคราะห์หมวดหมู่ จัดหมวดหมู่ตามหลักการจัด
หมวดหมู่ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ควรมีการส ารวจความต้องการและพิจารณาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 
เช่น การจัดซื้อ การขอแลกเปลี่ยน และการขอรับบริจาค การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศควรค านึงถึงจิตวิทยา
พัฒนาการเด็กแต่ละวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญใน
การบริหารงานเทคนิคห้องสมุดเป็นอย่างดี จัดท าระบบในการด าเนินงานอย่างชัดเจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์หมวดหมู่ จัดหมวดหมู่ตามหลักการจัดหมวดหมู่ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ก าหนดปฏิทิน
งานเทคนิคห้องสมุด โดยค านึงถึงสื่อกับผู้ใช้บริการ ส ารวจความต้องการและพิจารณาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้า
ห้องสมุด เช่น การจัดซื้อ การขอแลกเปลี่ยน การขอรับบริจาค มีการลงทะเบียน ประทับตราห้องสมุดติดบัตรก าหนดส่ง
และซองบัตร จะเห็นได้ว่าการจัดหาหนังสือและวัสดุอุปกรณ์เป็นงานที่มีความส าคัญของห้องสมุดโดยสอดคล้องกับ
บังอร ระย้าย้อย (2552 : 121) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี พบว่า ด้านระบบเทคนิคในภาพรวมและรายด้านมีสภาพการปฏิบัติในระดับมาก โดย
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับห้องสมุดมีการก าหนดนโยบาย วางแผนและส่งเสริมด้านเทคโนโลยีเพื่อการให้บริการและ
สืบค้น ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็วสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิดชนก บุญรักษา 
(2551 : 118) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานห้องสมุดสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ด้านการบริหารงาน
เทคนิคห้องสมุด พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดและประธานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่างมีความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทคนิคห้องสมุด โดยเฉพาะการมีส่วนร่วม
ในการน าทรัพยากรสารสนเทศมาใช้ในห้องสมุด ให้ความพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งด้าน
ปริมาณและด้านคุณภาพ ท าให้ข้าราชการครูและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อ
สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารงานห้องสมุดของสถานศึกษา 

2.3 ด้านการบริหารงานห้องสมุด ควรแต่งตั้งครูบรรณารักษ์และคณะกรรมการปฏิบัติงานห้องสมุดเป็น
ลายลักษณ์อักษร ควรประชุมคณะกรรมการห้องสมุดเพื่อก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ของห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 
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ควรวางแผนด้านอาคาร สถานที่ เช่น ท าเล ที่ตั้งอย่างเหมาะสม ผู้วิจัยเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญ
และเข้าใจในการบริหารงานห้องสมุด ตลอดจนมีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่ดี โดยการแต่งตั้งครูบรรณารักษ์และ
คณะกรรมการปฏิบัติงานห้องสมุดเป็นลายลักษณ์อักษร การวางแผนด้านอาคารสถานที่ เช่น ท าเลที่ตั้งอย่างเหมาะสม
และมีข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษา มีการประชุมก าหนด
นโยบายของห้องสมุดในสถานศึกษา ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และการควบคุม นิเทศ ดูแลการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับ กาญจนา ชมพูพื้น (2549 : 110) ได้ศึกษาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุรินทร์ พบว่า มีการบริหารงานอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารโรงเรียนมีการแต่งตั้งครู
บรรณารักษ์และคณะกรรมการปฏิบัติงานห้องสมุดเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้บริหารโรงเรียนและครูบรรณารักษ์จัดท า
แผนปฏิบัติการโครงการห้องสมุดโรงเรียน มีการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
มีการวางแผนด้านอาคารสถานที่ เช่น ท าเลที่ตั้งอย่างเหมาะสม จัดขนาดมาตรฐานของห้องสมุดตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายนอกและภายในห้องสมุดอย่างสวยงาม สะอาด เรียบร้อย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อัญญาพร ปัญญาพ่อ (2554 : 77) ได้ศึกษาการบริหารงานห้องสมุดของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอนาแก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับการปฏิบัติจากมากไปหาน้อยได้แก่ มาตรฐานด้านความสามารถในการบริหารจัดการ มาตรฐาน
ด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน และมาตรฐานการเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเองของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาค้นคว้า 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน นิเทศ ก ากับ ติดตามการ

บริหารงานห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 
3. สถานศึกษาควรน ากระบวนการคุณภาพ PDCA ของเดมิ่ง มาบริหารงานห้องสมุด เนื่องจากเป็นการ

บริหารจัดการที่ครอบคลุมการด าเนินงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งสามารถน ามาบริหารงานทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับผู้ปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
2. ควรท าวิจัยเปรียบเทียบการศึกษาแนวทางการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดย

จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
3. ควรท าวิจัยแนวทางการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยอาศัยความร่วมมือจากทวิภาคี หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
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 การศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา                  
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

The Study of Academic Management Competencies of School 
Administrator under Saraburi Primary Education Service Area 2 Office 

  

ขนิษฐา  หมวกขุนทด1 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และ 2) เปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ าแนกตามประเภทสถานศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ได้แก่  ครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 
295 คน ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .80 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจัย
พบว่า  

1. สมรรถนะการบริหารงานวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับแรก ได้แก่ ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และด้านส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
ตามล าดับ 

2. ครูที่ปฏิบัติงานในประเภทโรงเรียนที่ต่างกัน เห็นว่าสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ค าส าคัญ : สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 

 

Abstract  
The purposes of this research were 1) to study of academic management competencies of 

administrator under Saraburi Primary Education Service Area 2 Office 2) to compare the performance 
of the academic administrator of the schools under Saraburi Primary Education Service Area 2 Office 
by the schools of different category. 

The sample used in study is that teachers in the schools Saraburi Primary Education Service 
Area 2 Office year 2016, 295 samples used in this study was a questionnaire with 5 Rating Scale lavel. 

                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาสาสตร์ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
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The percentage (Percentage) Average (Mean) and standard deviation (Standard Deviation: S.D.) 
hypothesis testing using t-test. 

The results of this research were as follows: 
1. Performance Management Training for school administrators of the school under Saraburi 

Primary Education Service Area 2 Office as perceived by the teachers. Overall, considering the high 
level was also found at high levels in all aspects. Sort of descending below the average thus fist the 
promoting research to improve the quality of learning and supervision, second management learning, 
learning in schools respectively and development of curriculum. 

2. Teachers working in schools of different category. That the academic performance of 
executive management. Overall, not difference. Considering it was also found that development of 
curriculum differences statistically significant at the 0.05 lever otherwise no difference. 
Keywords:  Academic Management Competencies   

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  

การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีความสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้า
และรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน โรงเรียนถือเป็นหน่วยงานท่ีส าคัญที่สุดในการจัดการศึกษา ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และก าหนดแนวทางความส าเร็จของ
โรงเรียนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่
จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ และมีค่าตอบแทน
วิทยฐานะ อีกทั้งเป็นต าแหน่งที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสังคม ดังนั้นการบริหารจัดการ
การศึกษาในโรงเรียนจะประสบความส าเร็จหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุดได้หรือไม่ต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งคุณลักษณะที่เหมาะสมในการน าพาองค์กรพัฒนาไปใน
ทิศทางที่เหมาะสม และทันต่อภาวการณ์เปลี่ยนแลงทางสังคมและโลกได้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน,  2552 : 55) 

นอกจากน้ียังได้ก าหนดสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ออกเป็น  4 ด้าน คือ     1) 
ดา้นการบริหารจัดการการเรียนรู้ 2) ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3) ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
และ 4) ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548) 

การจัดการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2, 2558 : 39-43) ได้สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการศึกษาในส่วนของอุปสรรค
ภายนอก พบว่า การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ท าให้โครงสร้างของส านักงานการศึกษา
และโครงสร้างของโรงเรียนยังไม่เอื้อต่อการจัดการศึกษาร่วมกันของเครือข่าย กระบวนการเรียนรู้ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิชาชีพครูไม่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง ซึ่งสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นตังบ่งช้ีความส าเร็จของการบริหาร การที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการบริหารสถานศึกษาจะเป็น
ตัวช่วยให้การจัดการศึกษาลุล่วงไปด้วยดี ผู้บริหารถือว่าเป็นเสาหลักที่ส าคัญยิ่งต่อสถานศึกษา ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
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และต่อผลงานอันเป็นส่วนรวม คุณภาพและบทบาทของผู้บริหารมีความส าคัญใกล้ชิดกับคุณภาพการศึกษา จึงมีผล
สะท้อนต่อผลงานและวิธีปฏิบัติของสถานศึกษาแต่ละแห่งต่อไป 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างตนผู้วิจัย ซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งประสบปัญหาในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวัดผลจากการทดสอบ
ระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปัญหาการจัดการเรียนการสอนมีความไม่พร้อมในหลายๆด้านและการบริหารจั ดการ
ด้านวิชาการเองก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้น ามาปรับปรุงแบะพัฒนาตนเองในการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตามการรับรู้ของครู 

2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ าแนกตามประเภทสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

ครูผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาประเภทต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1,267 คน ใน 141 โรงเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่     
ครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 295 คน 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์ เกรน (Krejcie & Morgan 1970 : 607 - 610 อ้างถึงใน          
ไพศาล หวังพานิช, 2558) เลือกตัวอย่างโดยสุ่มแบบหลายขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสุ่มตัวอย่างของสถานศึกษา จากสถานศึกษาท้ังหมด จ านวน 141 โรงเรียน ก าหนดเป็น 50% 
ได้กลุ่มตัวอย่างสถานศึกษา จ านวน 71 โรงเรียน  

ขั้นที่ 2 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 295 คน 

ขั้นที่ 3 สุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนครูผู้สอนแต่ละโรงเรียน 
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ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประเภทโรงเรียน 
จ านวนโรงเรียน จ านวนครู 

โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ครู กลุ่มตัวอย่าง 
โรงเรียนดีประจ าต าบล 35 18 504 117 

โรงเรียนทั่วไป 123 53 763 178 
รวมท้ังสิ้น 141 71 1,267 295 

  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบด้วย t-test 
 

สรุปผลการวิจัย 
ครูที่ปฏิบัติงานในประเภทโรงเรียนที่ต่างกัน เห็นว่าสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้  ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและด้านส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ าแนกตามประเภทโรงเรียนและรายด้าน มีนัยระดับส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางพบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในประเภทโรงเรียนที่ต่างกัน เห็นว่าสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและด้านส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 

ประเภทโรงเรียน 

t Sig. 
โรงเรียนดีประจ า
ต าบล (n = 117) 

โรงเรียนทั่วไป 
(n = 178) 

X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ 
2. ด้านการพัฒนาหลักสตูร

สถานศึกษา 
3. ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้

ในสถานศึกษา 
4. ด้านส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรู ้

4.23 
4.25 

 
4.19 

 
4.10 

 

0.49 
0.66 

 
0.56 

 
0.63 

3.86 
3.70 

 
3.86 

 
3.74 

 

0.49 
0.70 

 
0.62 

 
0.64 

 

6.37* 
6.51* 

 
4.70* 

 
4.73* 

 

0.00 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

รวม 4.20 0.54 3.79 0.53 6.38* 0.00 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีควรน ามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความเห็นว่า สมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 
2 ส่วนใหญ่เป็นผู้มีความสามารถในการบริหารบริหารจัดการและจ าเป็นต้องน าพาให้โรงเรียนเจริญก้าวหน้าเท่ากับ
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันสูง ผู้บริหารในยุคปัจจุบันจึงต้องมีความ
เป็นผู้น าในการปฏิบัติภารกิจที่จะน าโรงเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของโรงเรียน ประกอบ
กับผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ได้มีการน าทางตนเองเกี่ยวกับการ
บริหารยุคใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และเป็นไปตามนโยบายของต้นสังกัด อันเป็นหลักของ
การบริหาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ พูลสวัสดิ์  ค ามุงคุณ (2555 : 130) ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยภาพรวม  
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  กมลพัชร 
หินแก้ว (2555 : 95) ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยล าดับสูงสุด – ต่ าสุด ได้แก่ ด้าน
การบริการที่ดี ด้านการท างานเป็นทีม ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการพัฒนาตนเอง การบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสูงสุด - ต่ าสุด ได้แก่ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และงานวิจัยของ เพียรพันธุ์ กิจพาณิชย์เจริญ (2552 : 
125) ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ และด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากทุกด้าน       

ส าหรับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการเรียนรู้ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านนิเทศ
การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา และด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สามารถอภิปราย
ผลได้ ดังนี้  

1.1 ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 มีความเห็นว่า สมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด้าน
บริหารการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามรความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ การวัดผลการประเมินผลเพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานวิชาการได้อย่างอสระ คล่องตัว และสามารถจัด
เนื้อหา กิจกรรมได้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน กระบวนการคิด การจัดการ และการประยุกต์
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการเรียนรู้ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับส านักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
(2542) ได้ก าหนดในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ 1) 
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
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บุคคล 2) ฝึกทักษะการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง 

1.2 ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความเห็นว่า สมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2       
ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารมีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ขั้นตอน และ
บทบาทในการบริหารหลักสูตร เป็นผู้น าในการน าหลักสูตรไปใช้จัดหาส่งเสริมให้ครูจัดท าหลักสูตร และจัดกิจกรรม
การศึกษาที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถโยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)  

1.3 ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความเห็นว่า สมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด้าน
นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ
และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ติดตามประเมินผลการจัดการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งหลักการส าคัญส าหรับการ
จัดการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาต้องยึดหลัก ส าคัญดังนี้ ไพโรจน์  กลิ่นกุหลาบ ( 2543 : 182)             
1) ผู้บริหารโรงเรียนต้องถือว่าการนิเทศการศึกษาเป็นงานในความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรง          
2) การนิเทศภายในโรงเรียนจะส าเร็จลงได้เป็นต้องอาศัยความร่วมมือท้ัง 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับการ
นิเทศ 3) ตระหนักถึงความเข้าใจว่าการนิเทศภายในโรงเรียนนั้นเป็นการท างานร่วมกัน เพื่อช่วยพัฒนาเพื่อนร่วมงาน  
4) บุคลากรภายในโรงเรียนต้องมีการยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 5) การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนต้อง
เกิดขึ้นจากความจ าเป็นในการแก้ปัญหา หรือตอบสนองความต้องการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน               
6) การเสริมสร้างก าลังใจของผู้บริหารจะมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 

1.4 ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความเห็นว่า สมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด้าน
ดา้นส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องวิจัยในช้ันเรียน ส่งเสริมสนับสนุนในด้านอุปกรณ์ และให้ความส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (2549) ได้ให้ความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียนไว้ว่า การ
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จะเน้นไปที่การวิจัยปฏิบัติการ มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ การน าผลการวิจัยไปสู่
การปรับปรุงแก้ไขให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุเป้าหมายหลักสูตรสูงสุด 

2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการเรียนรู้ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้าน
นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา และด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ จ าแนกตาม
ประเภทโรงเรียน สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  

ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทั้ง 4 ดา้น ได้แก่ ด้านบริหารจัดการเรียนรู้ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้าน
นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา และด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ จ าแนกตาม
ประเภทโรงเรียน สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  

ครูที่ปฏิบัติงานในประเภทโรงเรียนที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เห็นว่าสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากโรงเรียนดีประต าบลมีความ
พร้อมและได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร การบริหารจัดการมากกว่าโรงเรียนทั่วไป  สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ พรรณนิภา ค าพรมมา (2551 : 90) ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายนครรังสิต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัย เสาวนีย์ เกษะโกศล 
(2555 : 87) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีประสบการณ์สอนต่างกัน เห็นว่า สมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหาร โดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบริหารจัดการเรียนรู้   
ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัย สุรีพร โพธิ์ภักดี (2558 : 120) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง 
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ตามทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีทัศนะต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ครูที่มีต าแหน่งวิทยฐานะแตกต่างกัน มีทัศนะต่อสมรรถนะการบริหารโรงเรียน โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ครูที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกันและครูที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีทัศนะต่อสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ดังนั้นการที่ผู้บริหารมีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจการบริหารงาน
วิชาการเป็นอย่างดี ย่อมส่งผลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศการจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา และการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สามารถเป็นพ้ืนฐานที่ดีและส่งผลต่อ
คุณภาพ ท าให้การด าเนินงานโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. ผลการศึกษาการศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน       

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก แต่พบด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ด้านส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในการจัดท าปฏิทินและตารางการนิเทศภายในสถานศึกษาซึ่ง เป็นภารงานหลักของ
สถานศึกษาที่ต้องด าเนินการให้ดี ถูกต้อง ชัดเจน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาต่อไป 

2. ผลการศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารเสนอแนะให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนลง
มือปฏิบัติจริง   ผู้บริหารกระตุ้นให้ครูจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารติดต่อประสานงานเชิญ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสอนในโรงเรียน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญต่อการติดต่อประสานงานเชิญ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสอนในโรงเรียนให้มากยิ่ งขึ้น เพื่อส่งผลดีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือการ
บริหารงานวิชาการ 

3. ผลการศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยใน 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหาร
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สร้างเจตคติที่ดีให้ครูเกิดการยอมรับในด้านงานวิชาการ  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูน าผลการนิเทศมาพัฒนาปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้บริหารมีการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารจัดท าปฏิทินและตารางการนิเทศภายในสถานศึกษา ดังนั้นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารควรใส่ใจและให้
ความส าคัญในการบริหารงานวิชาการในนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาน้ัน ผู้บริหารจัดท าปฏิทินและตารางการ
นิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อท าให้การบริหารงานวิชาการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

4. ผลการศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วม
ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารด าเนินการจัดระบบงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
และผู้บริหารมีการด าเนินงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา 
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
ดังนั้นการส่งเสริมให้มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นก็ละเลยไม่ได้ ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมให้มีการ
ส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นด้วย เพื่อส่งผลดีต่อการบริหารงานวิชาการ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ผลจากการศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนและส่งเสริมด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ควรสนับสนุนปัจจัยต่างๆ เพื่อช่วยให้โรงเรียน
ทั่วไปสามารถปฏิบัติงานได้ทัดเทียมกับโรงเรียนดีประจ าต าบล ซึ่งได้แก่ งบประมาณ บุคลการ วัสดุครุภัณฑ์ และ
สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความก้าวหน้าใกล้เคียงกันใน
โรงเรียนทุกประเภท 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 จ าแนกตาม วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา 
และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 196 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ t–test, F–test  และเมื่อพบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีการของเชพเฟ่ (Scheffé’s Method) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 จ าแนกตามประสบการณ์ท างานร่วมกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดสถานศึกษาที่ต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเรียนรู้ 
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2 ศาสตราจารย ์ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
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Abstract 
 The purposes of this research were to 1) study the level of school director’s learning 
leadership as perceived by heads of subject group under Secondary Educational Service Area Office 
31 and 2) compare the school director’s learning leadership as perceived by heads of subject group 
under Secondary Educational Service Area Office 31 as classified by education, working experience 
with school director’s and school sizes. The research samples were 196 teachers working in the 
schools under Secondary Educational Service Area Office 31, during the academic year 2016. A five - 
point rating scale questionnaire was employed to collect the data. The statistical methods used to 
analyze the data were the percentage, mean score, standard deviation, t-test, F-test and the Scheffé 
post hoc comparisons. 
 The results of this research were as follows:  
 1. The level of school director’s learning leadership as perceived by heads of subject group 
under Secondary Educational Service Area Office 31 were in the high level in the overall.  
 2. When comparing the school director’s learning leadership as perceived by heads of subject 
group under Secondary Educational Service Area Office 31 as classified by working experience with 
school director’s and school sizes, it was found that there was significant different at 0.05 level in 
overall. When classified by education, it was found that there was not different. 
Keywords: Learning Leadership 
  
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 สังคมโลกในปัจจุบันก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่  ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งการแข่งขันกันในทุก ๆ ด้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม สิ่งแรกที่
ต้องเร่งรีบด าเนินการในขณะนี้ คือการสร้างคนท่ีมีคุณภาพ มากกว่าการก่อสร้างถาวรวัตถุที่มีราคาแพง การสร้างและ
พัฒนาคนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีปัญญา พร้อมรับรองการเปลี่ยนแปลงของโลก ย่อมมีโอกาสสูงที่จะรวมพลัง
ช่วยกันสร้างสังคมและอนาคตของประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศได้ โดยไม่จ าเป็นต้องท าลาย
ประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณีงดงามในยุคสมัยอดีต และปัจจุบันของชาติไทย การศึกษานับเป็นหัวใจ
ส าคัญของการเตรียมความพร้อมการสร้างและพัฒนาคนเพื่ออนาคตของประเทศไทย ให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"  (ประยุทธ์ จันทร์โอชา, 2559 : 3) 
 โรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่รับมอบหมายให้มีหน้าที่สร้างและพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ 
เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
เป็นการวางรากฐานในการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองของโลก ใฝ่รู้
ใฝ่เรียนตลอดชีวิต สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งส าหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน สถานศึกษาจึงต้องเผชิญกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ซับซ้อนแปลกใหม่และท้าทายต่อการบูรณา
การศาสตร์ต่างๆ มาใช้ในการบริหารงาน บริหารคน ตลอดจนบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีศาสตร์และศิลป์เพื่อ
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลการปรับปรุงผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิผลต้องการคุณลักษณะ
หลากหลายที่ฝังตัวในองค์การ (Noruzy et al., 2013 : 1073 - 1085) 
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 การเตรียมพร้อมของบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อให้เกิด
ความส าเร็จได้นั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ แนวทางเชิงระบบ และต้องอาศัยเวลา ทั้งนี้สถานศึกษา
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น สิ่งส าคัญในการท าให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงอันจะน าไปสู่
ความส าเร็จทั้งระบบได้นั่นคือ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของผู้บริหาร กล่าวคือเทคโนโลยีสารสนเทศถึงแม้จะ
ส่งผลต่อการปฏิรูปการเรียนรู้และปฏิรูปการศึกษามากเพียงใดก็ตาม แต่หากประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษายังอยู่ในระดับต่ า ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้ต่ าได้เช่นกัน ผู้บริหาร
โรงเรียนจ าเป็นต้องพัฒนาองค์กรและชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ท าให้โรงเรียนเป็นชุมชนการเรียนรู้ (Learning 
School) ให้ได้ มีการยึดโยงกันด้วยความเชื่อ ค่านิยมและพันธสัญญาร่วมกัน โดยที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา เรียนรู้อย่างไม่มีล าดับของการบังคับบัญชา ท าให้คนในองค์กรเรียนรู้จากการท างานร่วมกันเป็นทีมเพื่อ
ยกระดับผลส าเร็จขององค์การให้สูงขึ้น สร้างบรรยากาศของความเอื้ออาทร (Caring) มีการเรียนรู้ มีความเป็นวิชาชีพ 
มีความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการ มีการใฝ่แสวงหาค าตอบ (Inquiry) และมีบรรยากาศเช่นนี้ ครอบคลุมทั้งโรงเรียน  
ทั้งนี้การมีอุดมการณ์รวมทั้งการมีวิสัยทัศน์ร่วมจะช่วยให้ทุกคนรวมตัวกันเป็นชุมชน ให้ความช่วยเหลือต่อกัน มีความ
เข้าใจถึงเหตุผลและความจ าเป็นของการด ารงชีวิตและการท างานร่วมกัน (กนกอร  สมปราชญ์, 2559 : 391)ผู้น าเป็น
บุคคลที่ท าให้องค์การเจริญก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จ  โดยใช้ภาวะผู้น าจูงใจให้บุคคลในองค์กรท างานตาม
วัตถุประสงค์ ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการก าหนดพฤติกรรมของคนในสภาพของการท างาน รวมถึงการสร้างอิทธิพลด้วย
วิธีการที่แตกต่างในการจูงใจให้บุคคลหรือกลุ่มท างานให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายภาวะผู้น าจึงมีความส าคัญต่อตัว
ผู้น า โดยที่ผู้น าใช้ภาวะผู้น าในการปฏิบัติการและอ านวยการเพื่อให้การบริหารจัดการบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะภาวะ
ผู้น าแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้  โดยมีคุณลักษณะและพฤติกรรม ทั้งด้าน การสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วม บุคคลแห่งการเรียนรู้ การท างานเป็นทีม การสอนงาน การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการใช้แรงจูงใจ (สมชาย 
เทพแสง, 2556 : ออนไลน์) 
 ภาวะผู้น าการเรียนรู้เป็นภาวะผู้น าที่จ าเป็นและเหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งในยุค
ปัจจุบัน เนื่องจากสถานศึกษาและชุมชนเป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมและการสร้างคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ซึ่งรวมทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาต่าง ๆ ด้วยผู้น าการเรียนรู้ต้องมีความซุกซนทางความคิด  
มีความคิดสร้างสรรค์ ดังตัวอย่างของผู้น าการเรียนรู้ของโลกคือ Steve Job ซึ่งยึดอุดมการณ์ Stay Hungry, Stay 
Foolish หรือ Mark Zuckerberg ซึ่งถืออุดมการณ์ซุกซนทางความคิด (Naughty Thinking) มาใช้ (ธีระ รุญเจริญ, 
2558 : 5) นอกจากนี้ภาวะผู้น าการเรียนรู้ยังต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลักหลายองค์ประกอบ เช่น การเป็นผู้น า
แบบสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่น ต้องน าแบบ CEO ต้องบูรณาการศาสตร์และวิธีการอย่างหลากหลายเพื่อความสมบูรณ์ 
มีการน าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยในการปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ซึ่งต้องมีการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและสะท้อนคิดเป็นหลัก มีการเรียนรู้ด้วยกันเป็นทีมมีการน าหลักของความพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
มีการบริหารจัดการเฉพาะให้เหมาะกับบริบทแวดล้อมโดยมีรูปแบบขึ้นมาใหม่ รวมทั้งต้องมีการสะท้อนผลและสะท้อน
คิดตลอดเวลา มีความเป็นพลวัตรเพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบ
หลัก ที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขยายขีดความสามารถและสร้างคนที่มี
ความสามารถและยังผลให้สถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงขึ้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดการศึกษา 
(กนกอร  สมปราชญ์, 2559 : 5) 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการที่จะศึกษาภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหาร
โรงเรียนตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
31 จากแนวคิดภาวะผู้น าการเรียนรู้ ของ กนกอร สมปราชญ์ (2559 : 285) ว่าอยู่ในระดับใด มีความแตกต่างกันหรือไม่ 
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เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง การพัฒนา การปรับปรุงและแก้ไข ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งน าไปสู่การ
ปรับปรุงพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนสู่ความเป็นผู้น าการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ให้เหมาะสมกับยุคการบริหาร
สถานศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระ          
การเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 จ าแนกตาม วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ท างานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดสถานศึกษา 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ าแนกตาม วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์การท างานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดสถานศึกษา แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 400 คน จาก 50 โรงเรียน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ในครั้งนี้ คือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 31 ปี
การศึกษา 2559 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของเคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970
อ้างถึง ไพศาล หวังพานิช, 2558: 28) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 196 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) วุฒิการศึกษา (1) ปริญญาตรี (2) สูงกว่าปริญญาตรี 2) ประสบการณ์
ท างานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา (1) ต่ ากว่า 5 ปี (2) 5-10  ปี (3) มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 3) ขนาดสถานศึกษา  
(1) ขนาดเล็ก (2) ขนาดกลาง (3) ขนาดใหญ่ (4) ขนาดใหญ่พิเศษ ตัวแปรตาม ได้แก่ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 10 ด้าน ได้แก่ 1) การมีความคิดสร้างสรรค์ และความกล้า 2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ทรงพลังต่อการ
เรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม 3) การมีความยืดหยุ่น 4) การบูรณาการองค์ความรู้ 5) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 6) การเรียนรู้เป็นทีม 7) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 8) การปรับให้เหมาะสมตามบริบทและศักยภาพ  
9) การมีความพอเพียง และ 10) การวิจัยเพื่อพัฒนา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 31 ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยศึกษาเอกสารงานวิจัยต่างๆ และได้สร้างเครื่องมือข้ึนเอง โดยแบ่งเป็น 2 ตอนคือ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์การท างานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
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(Check List) และ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 
ด้าน ประกอบด้วย 1)  การมีความคิดสร้างสรรค์และความกล้า 2) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีทรงพลังต่อการเรียนรู้และ
การสร้างนวัตกรรม 3) การมีความยืดหยุ่น 4) การบูรณาการองค์ความรู้ 5) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน  6) 
การเรียนรู้เป็นทีม 7) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 8) การปรับให้เหมาะสมตามบริบทและศักยภาพ 9) การมีความ
พอเพียง และ 10) การวิจัยเพื่อพัฒนา ซึ่งลักษณะแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ คุณภาพเครื่องมือได้ค่าค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Objective Congruence , IOC) อยู่
ระหว่าง 0.80 – 1.00 และได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามรายด้านอยู่ระหว่าง 0.76 – 0.92 และ โดยภาพรวม
เท่ากับ 0.96 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 เปรียบเทียบ
ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จ าแนกตาม วุฒิการศึกษา   โดยใช้การทดสอบค่า t–test  และเปรียบเทียบ
การรับรู้ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จ าแนกตามประสบการณ์ท างานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา  และ
ขนาดสถานศึกษา โดยใช้การทดสอบค่า F–test เมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท าการเปรียบเทียบ
รายคู่ โดยใช้วิธีการของ เชพเฟ่ (Scheffé’s Method) 
 
สรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษาภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
 1. จากการศึกษาภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ปรากฏว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(x̅ = 4.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีความพอเพียง ด้านการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ทรงพลังต่อการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์และความกล้า ด้านการ 
มีความยืดหยุ่น ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ด้านการปรับให้
เหมาะสมตามบริบทและศักยภาพ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการบูรณาการองค์ความรู้  ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยที่ต่ าสุด 
คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา 
  1.1 ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านการมีความพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ 

มากที่สุด (x̅ = 4.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  1.2 ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทรงพลังต่อการเรียนรู้และการ

สร้างนวัตกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
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  1.3 ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 31 ด้ านการมีความคิดสร้ างสรรค์และความกล้ า  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 
  1.4 ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านการการมีความยืดหยุ่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 
4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
  1.5 ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติ งาน  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก 
  1.6 ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(x̅ = 4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
  1.7 ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านการปรับให้เหมาะสมตามบริบทและศักยภาพ  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
  1.8 ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านการเรียนรู้เป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.13) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก 
  1.9 ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านการบูรณาการองค์ความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ 
= 3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  1.10 ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 

มาก (x̅ = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้

ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จ าแนกตามข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน รับรู้ถึงภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และ ด้านการวิจัย 
เพื่อพัฒนา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 2.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีประสบการณ์ท างานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาต่างกัน รับรู้ถึงภาวะ
ผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทรงพลังต่อการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม ด้านการมีความ
ยืดหยุ่น ด้านการบูรณาการองค์ความรู้  ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ด้านการปรับให้เหมาะสมตามบริบทและศักยภาพ และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา แตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการมีความคิดสร้างสรรค์และความกล้า และด้านการมีความพอเพียง 
ไม่แตกต่างกัน 

 2.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกันรับรู้ถึงภาวะผู้น าการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้      
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผู้วิจัยมีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังน้ี 

1. ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก าหนดไว้ เช่น เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ังระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ 
ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทให้มีความรู้และ
ทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง
และโลก เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ 
และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของการท างาน เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งมีแรงบันดาลใจและมี
วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจนเป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ให้ความส าคัญกับ
นโยบายดังกล่าว จึงได้มีการจัดประชุมสัมมนา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด เพื่อพัฒนาทักษะในการ
บริหารงานในสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาตื่นตัว และมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ให้
เป็นผู้น าแห่งการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับ อภิชา ธานีรัตน์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น ากับการพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กล่าวว่า ส าหรับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น ควรมี
แนวทางการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านนโยบาย ด้านการปฏิบัติ และด้านการประเมินความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ แตกต่างกันตามบริบท ปัจจัยพื้นฐานของแต่ละแห่ง ซึ่งภาวะผู้น าของบุคลากรทุกคนทุกระดับมีบทบาทส าคัญ
ต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในการสร้างพลังร่วม สร้างความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจ สร้าง
วินัยในการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และองค์การอย่างต่อเนื่องเป็นพลวัต และสอดคล้องกับ กนกอร  สมปราชญ์  
(2559: 282) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเรียนรู้ เป็นภาวะผู้น าอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญและเป็นที่ต้องการในยุคปฏิรูป
การศึกษาและภาวะวิกฤตของประเทศไทยเพื่อให้เกิดการขยายศักยภาพการเรียนรู้ เพิ่มจ านวนบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
รวมทั้งท าให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ (Professional Learning Community) ซึ่งเป็น
เป้าหมายที่ส าคัญของสถานศึกษาเพื่อส่งผลต่อการเรียนรู้ของทุกคนในที่สุด   

2. การเปรียบเทียบการรับรู้ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จ าแนกตามข้อมูลพื้นฐานของผู้หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปรายดังนี้ 

 2.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ถึงภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าหัวหน้ากลุ่มสาระที่มีวุฒิ
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การศึกษาต่างกันคือ ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี รับรู้ถึงภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าภาวะผู้น าการเรียนรู้เป็นภาวะผู้น าในรูปแบบใหม่ ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมหรือภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงไมแ่ตกตา่ง
กัน สอดคล้องกับ กนกอร  สมปราชญ์ (2559: 239) ได้กล่าวว่า ค าว่า “ภาวะผู้น าการเรียนรู้” มิได้พบเห็นบ่อยนักใน
งานเขียนทั่วไป ในประเทศไทยยังไม่พบว่ามีการระบุหรือกล่าวถึงไว้ชัดเจน มักใช้ร่วมกับภาวะผู้น าที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้ตัวอ่ืน ๆ อาทิ เช่น ภาวะผู้น าด้านการเรียนการสอน ภาวะผู้น าเพื่อการเรียนรู้ และภาวะผู้น าท่ีเน้นการเรียนรู้เป็น
ส าคัญ แต่ก็ไม่มีการระบุคุณลักษณะที่ชัดเจนจวบจนกระทั่งศตวรรษที่ 21 ได้กลายเป็นภาวะผู้น าที่ส าคัญและจ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อย่างแท้จริง 

 2.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์การท างานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาต่างกันมีการรับรู้
ถึงภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์ท างานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา 
มากกว่า 10 ปี รับรู้ถึงภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
ประสบการณ์ท างานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ต่ ากว่า 5 ปี และ 5 – 10 ปี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีประสบการณ์ท างานร่วมกับผู้บริหารมาก เป็นผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษาให้การยอมรับและขอค าปรึกษาในการ
บริหารงานอยู่เป็นประจ า ท าให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์ท างานร่วมกับผู้บริหารมาก มีทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาจึงส่งผลให้การรับรู้ถึงภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับ บุญสันต์ ศรีขันธ์ (2556) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้เป็นทีม คือ การท างานและการร่วมกัน
เรียนรู้ ซึ่งสมาชิกในทีมต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เมื่อปฏิบัติงานร่วมกันจะเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ทักษะวิธีคิด การช่วยกระตุ้นความคิดซึ่งกันและกัน รวมทั้งแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นร่วมกัน ส่งผลให้ท้ังสองฝ่ายเกิดทัศนคติในการท างานท่ีดีต่อกัน 

 2.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกันรับรู้ถึงภาวะผู้น าการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่รับรู้ถึงภาวะผู้น าการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาที่บริหารงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่
ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายไปบริหารงานใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และสถานศึกษาขนาดใหญ่เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารงานครบทั้ง 4 ฝ่าย บุคลากร
พร้อม ท าให้ผู้บริหารสามารถแสดงศักยภาพในการบริหารงานได้อย่างเต็มที่ 
   
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยการศึกษาภาวะผู้น าการเรยีนรู้ของผู้บรหิารสถานศึกษาตาม

การรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ในด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยและด้านที่จ าเป็นในปจัจุบัน มาเสนอแนะดังนี ้

1. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษาควรแสดงออกถึงภาวะผู้น าการเรียนรู้ในด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาให้มากขึ้น หรือเป็นผู้น าในการท าวิจัยเพื่อพัฒนา คือ ต้องมีความรู้ในเรื่องของการ ท าวิจัยและสามารถให้
ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อพัฒนาให้บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลอื่นได้ 
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2. ด้านการบูรณาการองค์ความรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษานโยบาย ข้อมูล ข่าวสาร ต่าง ๆ ในปัจจุบัน 
เปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษาได้น าเสนอแนวคิดในการบริหารสถานศึกษาแล้วน าเอา
เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ มาสังเคราะห์ ทบทวน ผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการบริหารในรูแบบใหม่ที่เหมาะสมมา
บริหารสถานศึกษาของตนเองได้  

3. ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยี 
เป็นผู้น าในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารงาน ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการศึกษาในยุคดิจิตอล 

4. ด้านอื่น ๆ ที่ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมแสดงถึงภาวะผู้น าการเรียนรู้อย่างชัดเจน เช่น ด้านการมี
ความพอเพียง ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทรงพลังต่อการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม ด้านการมีความคิด
สร้างสรรค์และความกล้า ผู้บริหารควรรักษามาตรฐานในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นผู้น าการเรียนรู้ต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
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การศึกษาความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครู 
ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 
A Study of Professionalships of the Small School Principals as Perceived 
by the Teachers in Small Schools under the Nakhon Ratchasima Primary 

Educational Service Area Office 6 
 

ธันยารัตน์  มุ่งศีลธรรม1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของ
ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
การรับรู้ความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ าแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ในครั้งนี้ได้แก่ ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปฏิบัติ
หน้าท่ีสอนในปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนปัจจุบันอย่างน้อย 2 ปี จ านวน 226 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
และ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ 
จ านวน 3 ด้าน ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ t–test ผลการวิจัย 
พบว่า จากการศึกษาระดับความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปรากฏว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ ด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน ด้ าน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และด้านมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ 
 การเปรียบเทียบการรับรู้ความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ าแนกตามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ตามการรับรู้ของครูชายและครูหญิง ครูที่ไม่มีวิทยฐานะและครูที่มี
วิทยาฐานะ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

2. ความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ตามการรับรู้ของครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันโดยภาพรวมและรายด้าน

                                           
1 มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 78 - 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีการรับรู้ดีกว่ากว่าครูที่มี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
ค าส าคัญ : ความเป็นมืออาชีพ,การรับรู้,โรงเรียนขนาดเล็ก,ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) study the level of Professionalships of the Small 

School Principals as Perceived by the Teachers in small Schools under Nakhon Ratchasima Primary 
Educational Service Area Office 6 and 2) compare the Professionalships of the small School principals 
as perceived by the teachers in small schools under the Nakhon Ratchasima Primary Educational 
Service Area Office 6 classified by gender, education and academic standing. 

The research samples were 226 teachers working in the small schools under the Nakhon 
Ratchasima Primary Educational Service Area Office 6, during the academic year 2016. A 5- rating scale 
questionnaire was used to collect data which consisted of 3 aspects, and 2 parts: Part 1 was the 
questions on basic data of the respondents. Part 2 was the questions on the professionalships of the 
small school principals as Perceived by the teachers in small schools under the Nakhon Ratchasima 
Primary Educational Service Area Office 6. The IOC was between 0.80 – 1.00. The statistical methods 
used to analyze the data were the percentage, mean score, standard deviation, and t-test. 
Keywords: Professionalships, Perceived, Small Schools, Principals 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ความเจริญของสังคมเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรกโดยการจัดให้ได้รับการศึกษาได้สรรค์สร้างสิ่งต่างๆ 
ได้ด้วยสติปัญญา ความรู้ และความสามารถท่ีมีให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติอันจะ
ท าให้เกิดการพัฒนาขึ้นในทุกๆ ด้าน การพัฒนาจะดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับการกระท าของคนที่มีความรู้ ความสามารถ 
เกิดจากการได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้น าที่เน้นความส าคัญของการศึกษาและสามารถจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามนโยบาย ประเทศนั้นจะมีความเจริญกว่าประเทศอื่น ฉะนั้นต้องพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อท่ีจะได้
พัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 7) 

การศึกษามีบทบาทส าคัญในการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถ  ทักษะ
กระบวนการในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
การจัดการศึกษาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อท าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและช่วยเป็นก าลังส าคัญในการที่จะพัฒนาประเทศ บุคคลที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาก็คือครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ วัฒนธรรม และปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่ผู้เรียน ด้วยเหตุนี้
ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้น าของสถานศึกษา จึงถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญต่อการจัดการศึกษาเพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายตามความต้องการ (ธีระ รุญเจริญ, 2549 : 11) ผู้บริหารสถานศึกษาคือผู้น าการเปลี่ยนแปลงของการ
ปฏิรูปการศึกษาเป็นผู้ที่มีหน้าที่ส าคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้และการท างานให้กับครูจึงจะท าให้งานนั้น
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อการน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ เนื่องจาก
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วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพช้ันสูงวิชาชีพหนึ่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ จะต้องเป็นมืออาชีพ จึงจะท าให้การศึกษาบรรลุความส าเร็จ การบริหารกิจการทุกประเภท
ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ล้วนแต่ต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ เพื่อน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษา จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหาร จัดการ มีวิสัยทัศน์
ในการบริหารการศึกษาให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ และมีการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งสมรรถนะในการบริหารจะได้มาจากการพัฒนาตนเอง และการฝึกอบรม เพื่อน าไปสู่ความเป็นมือ
อาชีพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 7 ว่าด้วยครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52 ได้ก าหนดวิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพช้ันสูง  โดยให้
กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม โดยการก ากับประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครุ คณาจารย์ รวมทั้ง
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจ าการ
อย่างต่อเนื่อง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
มาตรา 53 ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การ
บริหารของสภาวิชาชีพ ในก ากับของกระทรวง มีอ านาจหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542 : 26-27) ประกอบกับมีการ
ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเป็นอิสระและคล่องตัว
ในการบริหารเป็นวิชาชีพช้ันสูง ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกันตามธรรมชาติบุคคล แต่ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ต้องปฏิบัติหน้าท่ีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งคุรุสภามีการก าหนดมาตรฐาน 
เพื่อใช้ในการเตรียมผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหน้าที่ ไว้ 3 ด้าน (ส านักงานเลขาธิ การคุรุสภา, 
2556 : 6)  ได้แก่  1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ก าหนดให้ผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ จะต้องมี
ความรู้ และมีประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในวิชาชีพให้เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด พร้อมกับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความช านาญเฉพาะด้านและความช านาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานหรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน เป็นข้อก าหนด
เกี่ยวกับการประพฤติตนของผู้ประกอบวิชาชีพโดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทางและข้อพึงระวังในการ
ประพฤติปฏิบัติตน เพื่อด ารงไว้ซึ่ง ช่ือเสียง ฐานะ เกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเป็น
เครื่องมือส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการอันถือเป็นเป้าหมายหลัก
ของการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้
สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพให้สมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูงและได้รับการยอมรับจากสังคม  (ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2556 : 7) แม้ว่าคุรุสภาได้มีการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารให้สูงขึ้นดังเหตุผลข้างต้นที่กล่าว
มาแต่ในความเป็นจริงของคุณภาพการศึกษาไทยโดยรวมยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจของสังคม ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบ
ต่างๆ เช่น การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า ผลการทดสอบ  NT และ O-NET ในภาพรวมยังมี
คะแนนต่ า และการได้รับการศึกษาต่างกันยังส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาอีกด้วย จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็กปัญหาที่พบคือโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่เนื่องจากต้อง
บริหารจัดการท่ามกลางปัญหาหลายประการ เช่น ขาดแคลนครู ครูไม่ครบช้ันเรียน ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับใช้จ่าย และโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
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ยากจน ครอบครัวของนักเรียนมีฐานะยากจน ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ท าให้ไม่สามารถจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้มีการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2546 โดยก าหนดนโยบายแนวทาง มาตรการด าเนินงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนรูปแบบการ
ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551) 
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจท าวิจัย เรื่องความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 เพื่อศึกษาระดับความเป็นมืออาชีพ และเปรียบเทียบความเป็นมืออาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพผู้บริหารอันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ าแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และ
วิทยฐานะ 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

ครูที่มี เพศ วุฒิการศึกษา และวิทยฐานะต่างกันมีการรับรู้ความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตาม
การรับรู้ของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ได้แก่ ครูในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 
6 ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนปัจจุบันอย่างน้อย 2 ปี จ านวน 110 โรงเรียน จ านวนทั้งสิ้น 549 คน 
ซึ่งไม่รวมครูอัตราจ้าง โดยแยกเป็น ครู 534 คน พนักงานราชการ 15 คน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559) 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 2001) 
ที่ระดับเอลฟ่า (Alpha) .05 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 226 คน แล้วใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนของ
ประชากรในแต่ละอ าเภอ  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากแบบสอบถามของวรรณดี จันทร์

สนิทศรี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลพื้นฐานของครู โดยสอบถามเกี่ยวกับ เพศ วุฒิการศึกษา วิทย
ฐานะ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) มาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน ซึ่งลักษณะแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 6 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามไปสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
2. ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์และแบบสอบถามให้แก่สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและให้ส่ง

แบบสอบถามคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
3. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบรูณ์ขอแบบสอบถามแต่ละฉบับจนครบ

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 211 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93.36 
4. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติการวิจัยโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย  (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D) สถิติ

ในการทดสอบสมมุติฐาน t-test 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาระดับความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปรากฏว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ ด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน ด้าน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และด้านมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ 
 
ตารางท่ี 1 ระดับความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 โดยภาพรวม เป็นรายได้ 

ระดับความเป็นมืออาชีพ x̅ S.D. ระดับ 

1. ด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน 4.09 0.68 มาก 

2. ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4.03 0.70 มาก 

3. ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 4.02 0.59 มาก 
ภาพรวม 4.05 0.63 มาก 

  
 จากตาราง แสดงว่า ความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.05) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน (x̅ = 

4.09) รองลงมาคือ ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน (x̅ = 4.03) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านมาตรฐานความรู้และ

ประสบการณ์วิชาชีพ (x̅ = 4.02) 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ าแนกตาม เพศ โดยภาพรวมและราย
ด้าน 

 
 จากตาราง แสดงว่า ความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ตามการรับรู้ของครูชายและครูหญิงโดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ าแนกตาม วุฒิการศึกษา โดยภาพรวม
และรายด้าน 

ความเป็นมืออาชีพ 
ของผู้อ านวยการโรงเรียน 

วุฒิการศึกษา 

t Sig 
ปริญญาตรี 
(n=135) 

สูงกว่าปริญญาตรี 
(n=76) 

x̅ S.D. x̅ S.D. 
1. ด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน 3.98 0.70 4.28 0.59 -3.05* 0.00 
2. ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3.95 0.73 4.18 0.63 -2.31* 0.02 
3. ด้ า น ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม รู้ แ ล ะ

ประสบการณ์วิชาชีพ 3.93 0.61 4.19 0.50 -3.22* 0.00 
รวม 3.95 0.66 4.22 0.54 -2.95* 0.00 

* P ≤ .05 
จากตาราง แสดงว่า ความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ตามการรับรู้ของครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันโดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 

ความเปน็มืออาชีพ 
ของผู้อ านวยการโรงเรียน 

เพศ 

t Sig 
ชาย 

(n=59) 
หญิง 

(n=152) 

x̅ S.D. x̅ S.D. 
1 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน 3.99 0.70 4.13 0.67 -.1.15 0.19 
2
. 

ด้ า น ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

3.97 0.64 4.04 0.57 -77 0.43 

3 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3.94 0.74 4.07 0.69 -1.23 0.21 
รวม 3.97 0.66 4.08 0.62 -1.15 0.24 
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ าแนกตาม วิทยฐานะ โดยภาพรวม
และรายด้าน 

ความเป็นมืออาชีพ 
ของผู้อ านวยการโรงเรียน 

วิทยฐานะ 

t Sig 
ไม่มีวิทยฐานะ 

(n=40) 
มีวิทยฐานะ 
(n=171) 

x̅ S.D. x̅ S.D. 
1. ด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน 4.20 0.42 4.07 0.72 1.10 0.27 
2. ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4.18 0.45 4.00 0.75 1.47 0.14 
3. ด้ า น ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม รู้ แ ล ะ

ประสบการณ์วิชาชีพ 4.16 0.32 3.99 0.63 1.65 0.09 
รวม 4.18 0.37 4.02 0.68 1.43 0.15 

 
 จากตารง แสดงว่า ความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ตามการรับรู้ของครูที่ไม่มีวิทยฐานะกับมีวิทยฐานะ
โดยภาพรวมไม่แตกต่าง 
 
อภิปรายผล 

1. ระดับความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ง
ไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ความเป็นมืออาชีพผู้อ านวยการโรงเรียนมีความส าคัญยิ่งต่อการบริหารสถานศึกษา เพราะ
ผู้อ านวยการโรงเรียนมีบทบาทหน้าท่ีในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัด
การศึกษา ซึ่งผู้อ านวยการโรงเรียนต้องแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานของวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดไว้ให้ใช้เป็นข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2556  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (1) (11) (ฉ) และมาตรา 49แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2556 ส่วนในรายด้านผู้วิจัยมีประเด็นอภิปราย ดังน้ี 

1.1 ด้านมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์มีเป้าหมายทางการศึกษา มีการวางแผนการท างาน มีความคิดริเริ ่มในการ
บริหารโรงเรียนที่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน มีความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ที่ดีในการบริหาร และ
บริหารโรงเรียนด้วยความเชี่ยวชาญในประสบการณ์วิชาชีพ โดยมุ ่ง เน้นผลประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับผู้เรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนจ าเป็นต้องเป็นผู้น าที่มีความรู ้ และรู ้จักแสวงหาความรู ้ใหม่มาพัฒนาตนเองให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรพต สรวนรัมย์  (2555) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ต่อสภาพการด าเนินงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 พบว่า 
มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษามีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของบุษกร ชมชู (2556) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในระดับมาก 

1.2  ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้อบังคับคุรุสภา ว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2556 ได้ก าหนดให้เป็นแบบแผนในการปฏิบัติเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนมีการบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพ จ าลอง นักฟ้อน (2543) ได้ให้ความหมายนักบริหารการศึกษามืออาชีพไว้ดังนี้ นักบริหารการศึกษา
มืออาชีพน้ันจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารการศึกษาได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถท าให้เป้าหมายหรือ
อุดมการณ์ทางการศึกษาขององค์การที่ก าหนดไว้ให้บรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเป็นผู้มีศาสตร์และศิลป์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างสูงสุดจนเป็นแบบอย่างแก่ผู้บริหารการศึกษาอ่ืน ๆ  

1.3  ด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้บริหารโรงเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตามระเบียบข้อบังคับของคุรุสภา ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ และจ าเป็นในการที่
ผู้บริหารจะน าไปใช้ในองค์กรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆ ด้าน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของบรรพต สรวนรัมย์ (2555) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ต่อสภาพการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 พบว่า มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน
ของผู้บริหารสถานศึกษามีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ ส านักงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (2553 : 31) กล่าวถึงคุณลักษณะผู้อ านวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย รัก 
ศรัทธา ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของความเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษามุ่งมั่นในการบริหารจัดการหลักสูตร
และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ในการปฏิบัติงานโดยการมี
ส่วนร่วม มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
  2 การเปรียบเทียบความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ าแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ 
ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปรายดังนี้ 

2.1  ความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ตามการรับรู้ของครูชายและครูหญิงโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูทุกคนอยู่ภายใต้กรอบของผู้ประกอบวิชาชีพ
เดียวกัน มีความต้องการผู้อ านวยการโรงเรียนที่มีความเป็นมืออาชีพเช่นเดียวกันเพราะครูได้รับการพัฒนาเหมือนกัน 
และเท่าเทียมกัน มีการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน และการได้รับข้อมูลข่าวสาร ฉะนั้นจึงท าให้ครู มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเตือนจิตต์ พัฒนตรีคุปต์ (2555) ได้ศึกษา
การศึกษาความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 31 พบว่า ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาคามทัศนะของครู จ าแนกตาม เพศ ในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ สังคม จันทร์ศรีรัตน์ (2556) ได้ศึกษาการศึกษาความเป็นมือ
อาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
พบว่า การรับรู้ของครูผู้ชายและครูผู้หญิงโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

2.2  ความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ตามการรับรู้ของครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันโดยภาพรวม
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2548 : 38 - 42) 
กล่าวถึงคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารไว้ว่า ในสภาวะการแข่งขันที่สูงในปัจจุบันผู้บริหารจ าเป็นต้องมี
ความเป็นมืออาชีพในการจัดการต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ พัฒนาจุดอ่อนของตนเพื่อกลายเป็นผู้บริหารที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งอาจจะเป็นเพราะวุฒิทางการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความรู้และความคิดเห็นมากกว่าครูที่จบระดับ
ปริญญาตรีจึงมีมุมมองความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสูงกว่าและสอดคล้องกับงานวิจัยของสังคม จันทร์ศรีรัตน์ (2556) 
ได้ศึกษาการศึกษาความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พบว่า การรับรู้ของครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันโดยภาพรวมแตกต่างกั นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2.3  ความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ตามการรับรู้ของครูที่ไม่มีวิทยฐานะกับมีวิทยฐานะโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวิทยฐานะจะเกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการ
รับราชการที่แตกต่างกันเมื่อไรที่อายุราชการถึงจะสามารถเสนอผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ซึ่งท าให้ไม่มีผล
ต่อการรับรู้ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพไม่มากนัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมาน พงษ์จ านง (2547) ได้ศึกษา
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดชัยภูมิ พบว่า วิทย
ฐานนะที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการสร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 
 2. เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย 
 3. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการประเมินความเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษามืออาชีพของผู้บริหาร และครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 6 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ าแนกตามที่ตั้งของโรงเรียน และขนาดของโรงเรียน 
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การศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

A Study of Academic Leadership of School Administrators Under the 
office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 5 

  

สุธิดา ภู่มะดัน1  มานะ สินธุวงษานนท์2  วรสิทธิ์ รัตนวราหะ3 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีศรีต าบลและ
โรงเรียนทั่วไป สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ตามการรับรู้ของครู และ 2) 
เปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีศรีต าบลกับโรงเรียนทั่วไป สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ตามการรับรู้ของครู ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนดีศรีต าบลและโรงเรียน
ทั่วไป สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จ านวนท้ังสิ้น 2,233 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนดีศรีต าบลและโรงเรียนทั่วไป สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 5 จ านวนทั้งสิ้น 555 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 35 ข้อ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และหาค่าความเช่ือมั่นที่หา
โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบแบบกลุ่มอิสระ (t-test for Independent Sample) ผลการวิจัย พบว่า 

1. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 5 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) การปรับปรุงงาน
วิชาการ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น 2) ความกระตือรือร้นในการใช้กลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงงานด้าน
วิชาการ 3) การติดตามผลความก้าวหน้าด้านวิชาการของครูและนักเรียน 4) การสร้างสรรค์แรงจูงใจให้แก่ครู และ
นักเรียนที่ท างานด้านวิชาการ 5) การสรรหาทรัพยากรบุคคล และวัสดุที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 6) การจัดสภาพ
ภายในห้องเรียนให้มีบรรยากาศด้านวิชาการ 7) ติดตามการปฏิบัติการสอนของครู 8) การสังเกตวิธีการสอนของครู 
และให้ข้อมูลย้อนกลับ  

2. ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่ปฏิบัติงานในประเภทโรงเรียน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าทางวิชาการ, ผู้บริหารโรงเรียน 
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Abstract  
 The purposes of this research were 1) to study the levels of academic leadership of the Sri-
Tambons Virtue Schools administrators and General Schools as perceived by teachers under the 
office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 5 and 2) to compare the levels of the 
academic leadership of the Sri-Tambons Virtue Schools administrators and General Schools as 
perceived by teachers under the office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 5 . 
The population of this research were 2,233 teachers Sri-Tambons Virtue Schools and General Schools 
under the office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 5 .  The samples were 555 
teacher of Sri-Tambons Virtue Schools and General Schools under the office of Nakhon Ratchasima 
Primary Educational Service Area 5 in 2016 academic year. The data collecting research instruments 
were the set of five-leveled questionnaires composted of 3 5  items. The content validity of 
instruments was determined by the item Objective Congruence: IOC method. And It’s reliability was 
determined by Cronbach Alpha Coefficient. The IOC value was ranked from 0.80-1.00, and the Alpha 
Coefficient value was 0 . 9 7. The statistics used data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, and t-test for Independent Sample. 
 The research findings were as follows: 
 1.  Academic leadership of school administrators under the office of Nakhon Ratchasima 
Primary Educational Service  Area 5 were in high level from the highest to the lowest as follows ; 1) 
The overall and the aspects academic improvement to improve students achievement 2) enthusiasm 
of using strategy to improve academic 3) monitor of professional teachers and students development 
to excellent 4) creative motivation in the performance of teachers and students 5) recruit the human 
resource teaching materials 6) classroom learning environment for academic 7) monitor of teachers’ 
teaching 8) monitor are feedback on teachers’ teaching. 
 2.  The teachers under the office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 5 
who teach in the different in school category were significantly different at the 0.05 level. 
Keywords: Academic Leadership, School Administrators 

  
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 การบริหารจัดการการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based 
Society and Economy) จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการด าเนิน การตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
จึงจะท าให้การศึกษาบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 37 กล่าวถึงการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ยึดเขตพื้นที่
การศึกษา โดยค านึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรมและความ
เหมาะสมด้านอื่นด้วย อีกทั้ง มาตรา 39 ได้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการการจัดการศึกษาของไทยให้มี
เอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา 
ซึ่งการกระจายอ านาจดังกล่าวจะท าให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ เป็นไปตามหลักของ
การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School–based Management) ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานและความ
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เข้มแข็งให้กับสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและพัฒนาอย่า งต่อเนื่อง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 2) 
 ผู้บริหารนับว่ามีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาในการบริหารจัดการองค์การเป็นอย่างยิ่ง การจัดการศึกษา
จะประสบผลส าเร็จได้ดีและมีคุณภาพนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีผู้บริหารที่ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา เข้าใจ
บทบาทหน้าที่อย่างถ่องแท้และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาที่
สามารถน าพาให้สถานศึกษามีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านได้นั้น ต้องอาศัยคุณสมบัติที่ส าคัญ คือ มีความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ใช้หลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มี
ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมุ่งแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพ เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนางาน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553 : 85-86) ปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานภายใน
สถานศึกษา คือ การมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารเนื่องจากสถานศึกษามีภารกิจที่จะต้องจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ให้นักเรียนมีคุณภาพ การ
ที่จะท าให้โรงเรียนมีคุณภาพต้องอาศัยการบริหารงานต่างๆ ในโรงเรียน ดังนั้น งานวิชาการถือเป็นงานหนึ่งซึ่งเป็นงาน
หลักของโรงเรียนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ กล่าวได้ว่า งานวิชาการ
เป็นหัวใจของสถาบันการศึกษาทุกระดับ การที่จะดูว่าสถาบันใดมีมาตรฐานก็มักเอาผลงานทางวิชาการเป็นส าคัญ งาน
วิชาการจะสัมฤทธิผลเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้บริหารว่าจะเอาจริงเอาจังกับการบริหารงานวิชาการเพียงใด 
(เสาวนี  ตรีพุทธรัตน์, 2554 : 17)  
 นอกจากน้ีมาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ในมาตรฐาน
ด้านผู้บริหาร มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ท่ี 10.3 ก าหนดว่า ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและเป็น
ผู้น าทางวิชาการ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , 2559 : 68) ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผู้บริหารไว้ 3 เกณฑ์ หนึ่งในนั้นคือ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความ
เป็นผู้น าทางวิชาการ ได้แก่ 1) มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 2) มีความเป็นผู้น าในการริเริ่ม  
3) การใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการ
เรียนรู้ 4) มีศักยภาพในการพึ่งตนเองในการพัฒนางานวิชาการและ 5) มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้ตลอดเวลา 
(ธีระ รุญเจริญ, 2550 : 114) จะเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพ จะต้องมี
ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ดังนั้น ผู้อ านวยการโรงเรียนซึ่งเป็นผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้น าทางวิชาการด้วย
เช่นกัน 
 โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล เป็นโครงการที่ยึดหลักการพัฒนาคุณภาพ โดยก าหนดพื้นที่เป็นฐาน (Area – 
based development) โดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนระดับต าบลในท้องถิ่นชนบท ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงพิจารณาการด าเนินโครงการต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งในความรับผิดชอบ ให้
เช่ือมโยงและรองรับกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนดีศรีต าบล 7,000 โรงเรียน 
โดยได้ปรับกิจกรรมด าเนินโครงการต่างๆ มุ่งตรงไปสู่การพัฒนาโรงเรียนเป้าหมายที่ก าหนดให้เป็นโรงเรียนดีระดับ
ต าบล เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงในต าบลได้มาเรียน น าไปสู่การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งนับเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในท้องถิ่นชนบทได้
เข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพกระจายในทุกพื้นที่ของประเทศไทย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2553 : 6-18  
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 จากเป้าหมายของโครงการโรงเรียนดีศรีต าบลนี้ ยังให้ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนดีศรี
ต าบล โดยก าหนดให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดการด าเนินงานตามบทบาทของโรงเรียน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจัดการ โดยโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนดีศรีต าบล นั้นจะต้องมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) จัดท าแผนพัฒนา
โรงเรียนทั้งระยะ 4 ปี และแผนประจ าปี พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน 2) ด้านการเรียนรู้ โรงเรียนจะต้องจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเข้มข้น การจัดช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาทางการเรียนของ
นักเรียน 3) ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม จัดบรรยากาศทางวิชาการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อการเรียนรู้ และเป็นศูนย์ร่วมการให้บริการแก่ชุมชน และ 4) ด้านการมีส่วนร่วม โดยโรงเรียนจะต้อง
สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนอื่นๆ ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553 : 36-37)  
 จากสภาพปัญหาและความส าคัญของการมีภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษา เพื่อให้ทราบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีศรีต าบลและโรงเรียนทั่วไป 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 อยู่ในระดับใด และภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนดีศรีต าบลแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปหรือไม่ เพื่อน าข้อค้นพบที่ ได้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนาตนเองและวางแผนพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษา อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
และคุณภาพนักเรียน และน าไปใช้ในการวางแผนสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ต่อไป   

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีศรีต าบลและโรงเรียนท่ัวไป สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ตามการรับรู้ของครู 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีศรีต าบลกับโรงเรียนทั่วไป สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ตามการรับรู้ของครู 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีศรีต าบลกับโรงเรียนทั่วไป มีความแตกต่างกัน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนดีศรีต าบลและโรงเรียนทั่วไป สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 ปีการศึกษา 2559 จ านวนโรงเรียน 220 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น โรงเรียนดีศรีต าบล จ านวน 47 
โรงเรียน ครู จ านวน 698 คน และโรงเรียนทั่วไป จ านวน 173 โรงเรียน ครู จ านวน 1,535 คน รวมทั้งสิ้น 2,233 คน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูโรงเรียนดีศรีต าบลและโรงเรียนทั่วไป สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 5 ปีการศึกษา 2559 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 
1970 อ้างถึงใน ไพศาล  หวังพานิช, 2558 : 28)  ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียน จ านวน 140 โรงเรียน ครู จ านวน 555 
คน โดยแบ่งเป็น โรงเรียนดีศรีต าบล จ านวน 47 โรงเรียน ครู จ านวน 248 คน และโรงเรียนทั่วไป จ านวน 93 โรงเรียน 
ครู จ านวน 307 คน โดยมีขั้นตอนในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ ชนิดเป็นสัดส่วน 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาและปรับปรุงมาจาก ภัทรภร พิมสา 
(2559 : 89-97) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีศรีต าบลและโรงเรียนท่ัวไป โดย
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครู
โรงเรียนดีศรีต าบลกับโรงเรียนทั่วไป เกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยใช้สถิติ t-test 

 
สรุปผลการวิจัย  
 1. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

 
ตารางที ่1 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน 

ภาวะผู้น าวิชาการ X  S.D. ระดับ อันดับ 
1. การปรับปรุงงานวิชาการ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนให้ดีขึ้น 
4.19 0.29 มาก 1 

2. ความกระตือรือร้นในการใช้กลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงงาน
ด้านวิชาการ 

4.13 0.38 มาก 2 

3. การสร้างสรรค์แรงจูงใจให้แก่ครู และนักเรียนท่ีท างาน
ด้านวิชาการ 

4.12 0.41 มาก 4 

4. การติดตามผลความก้าวหน้าดา้นวิชาการของครู และ
นักเรียน 

4.13 0.31 มาก 2 

5. การสรรหาทรัพยากรบุคคล และวสัดุที่จ าเป็นต่อการ
เรียนการสอน 

4.10 0.37 มาก 5 

6. การจัดสภาพภายในห้องเรียนใหม้บีรรยากาศด้าน
วิชาการ 

4.09 0.29 มาก 6 

7. ติดตามการปฏิบัติการสอนของครู 4.08 0.42 มาก 7 
8. การสังเกตวิธีการสอนของครู และให้ข้อมูลย้อนกลับ 4.06 0.41 มาก 8 

ภาพรวม 4.11 0.16 มาก - 
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 จากตารางพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.11) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ การปรับปรุงงานวิชาการ 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ดีขึ้น (X= 4.19) รองลงมาคือ ความกระตือรือร้นในการใช้กลยุทธ์ เพื่อปรับปรุง
งานด้านวิชาการ และ การติดตามผลความก้าวหน้าด้านวิชาการของครูและนักเรียน (X= 4.13) และอันดับสุดท้ายคือ 
การสังเกตวิธีการสอนของครู และให้ข้อมูลย้อนกลับ (X= 4.06) 
 2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จ าแนกตามประเภทโรงเรียน  

 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน จ าแนกตามประเภทโรงเรียน โดยภาพรวม
และรายด้าน 

ภาวะผู้น าทางวิชาการ 

ประเภทโรงเรียน 

t p 
โรงเรียนดีศรีต าบล 

(n = 248) 
โรงเรียนทั่วไป 
(n = 307) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. การปรับปรุงงานวิชาการ เพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนใหด้ี
ขึ้น 

4.31 0.24 มาก 4.10 0.29 มาก 9.06* 0.00 

2. ความกระตือรือร้นในการใช้กลยุทธ์ 
เพื่อปรับปรุงงานด้านวิชาการ 

4.22 0.38 มาก 4.06 0.37 มาก 5.03* 0.00 

3. การสร้างสรรค์แรงจูงใจให้แก่ครู 
และนักเรียนท่ีท างานงานด้าน
วิชาการ 

4.21 0.41 มาก 4.05 0.40 มาก 4.50* 0.00 

4. การตดิตามผลความก้าวหน้าด้าน
วิชาการของครู และนักเรียน 

4.22 0.29 มาก 4.05 0.30 มาก 6.71* 0.00 

5. การสรรหาทรัพยากรบุคคล และวัสดุ
ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 

4.20 0.35 มาก 4.02 0.37 มาก 5.64* 0.00 

6. การจัดสภาพภายในห้องเรียนให้มี
บรรยากาศด้านวิชาการ 

4.18 0.27 มาก 4.02 0.28 มาก 6.70* 0.00 

7. ติดตามการปฏิบตัิการสอนของครู 4.17 0.41 มาก 4.00 0.42 มาก 4.88* 0.00 

8. การสังเกตวิธีการสอนของครู และให้
ข้อมูลย้อนกลับ 

4.13 0.40 มาก 4.00 0.40 มาก 3.94* 0.00 

ภาพรวม 
4.21 0.14 มาก 4.04 0.14 มาก 13.54

* 
0.00 

*    มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่
มีประเภทต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูโรงเรียนดีศรีต าบล มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนสูงกว่าครูโรงเรียนทั่วไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
อภิปรายผล 
 1. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
และการปฏิรูประบบการศึกษาเป็นการพัฒนาทางการศึกษาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อนักเรียนเป็นคนไทยที่มี
คุณภาพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นทั้งคนดี เป็นท้ังคนเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะเป็นการสร้าง
รากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 2)  ซึ่งผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าที่เข้มแข็งในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเ ขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและของ
การศึกษา โดยผู้อ านวยการให้ความสนใจงานวิชาการ เช่น การปรับปรุงงานวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ให้ดีขึ้น การกระตือรือร้นในการน ากลยุทธ์มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงาน การติดตามผลความก้าวหน้าด้านวิชาการ
ของครู และนักเรียน การสังเกตวิธีการสอนของครู และให้ข้อมูลย้อนกลับ ฯลฯ ดังนั้นจึงส่งผลให้ครูมีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เชิดชัย  ชัยยโก 
(2555 : 72-76) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมาเขต 31 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาเขต 31 ท้ัง 5 ด้านโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิภาดา  นังตะลา (2557 : 84-85) ได้ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า มีภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้อ านวยการสถานศึ กษาโดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในล าดับสูงสุด คือ การปรับปรุง
งานวิชาการ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ดีขึ้น รองลงมาคือ ความกระตือรือร้นในการใช้กลยุทธ์ เพื่อปรับปรุง
งานด้านวิชาการ ผู้วิจัยอภิปรายตามล าดับ ดังน้ี 
 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 5 มีความคิดเห็น ด้านการปรับปรุงงานวิชาการ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้นอยู่ในล าดับสูงสุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า การวางแผนงานเพื่อพัฒนางานอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
เพื่อให้มีความเข้าใจขอบเขตของงานท่ีโรงเรียนต้องรับผิดชอบซึ่งเป็นงานท่ีส าคัญที่ทุกคนในโรงเรียนต้องรับทราบ และ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการท างานต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งทุกฝ่ายมีส่วนก าหนดเป้าหมายของการ
พัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียน เช่น การปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น 
ตลอดจนเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมสะนิด วงค าจัน 
(2551 : 42) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีการประดิษฐ์คิดค้นต่อการน า 
และการบริหารบุคลากรในการปฏิบัติงานในสถานศึกษามีการกระท าหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผล
ส าเร็จเสริมสร้างให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งผลการวิจัยปรากฏว่า ครูมีความคิดเห็นต่อ
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ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในล าดับสูงสุด คือ มีการวางแผนพัฒนางานวิชาการอย่างเป็นระบบ โดย
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนงานวิชาการ และมีการหาแนวทางให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนงานวิชาการ 
ส าหรับข้อที่ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในล าดับต่ าสุด คือ มีการสร้างความ
ร่วมมือกับครู เพื่อสร้างกฎระเบียบของโรงเรียน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากว่า การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลส่งเสริมและสนับสนุนการสอนของครู ดังนั้น
ผู้บริหารโรงเรียนอาจจะมอบหมายผู้ที่มีอ านาจหน้าที่แทนในการก ากับดูแลงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น 
ก าหนดให้ฝ่ายวิชาการท าหน้าที่ก ากับติดตามงานการเรียนการสอนของครู มีการนิเทศการสอน มีการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นระยะ ฯลฯ ซึ่งนับว่าเป็นบทบาทในการพัฒนาผู้น าให้เกิดแก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งช่วยให้ผู้อื่นมี
ความรับผิดชอบ แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
5 โดยส่วนใหญ่ก็ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนทั้งหมดเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีให้ดีขึ้นและน าไปสู่เป้าหมายของโรงเรียน 
 2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จ าแนกตามประเภทโรงเรียน พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่ปฏิบัติงานในประเภทโรงเรียนต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียนดีศรี
ต าบลเป็นผู้มีภาวะผู้น าทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการพัฒนาการศึกษาตามนโยบาย
ของโรงเรียนดีศรีต าบล ทั้งด้าน “คุณภาพโอกาส และการมีส่วนร่วม” มีการก าหนดกรอบและสาระส าคัญของ
การศึกษา และเรียนรู้ โดยมีหลักการพัฒนา คือ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ที่เป็นผู้เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า มีระบบ กระบวนการผลิต และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ โดยพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ชุมชน และภาคเอกชน และทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีการ
บริหารจัดการการเงินและงบประมาณที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และโดยส่วนใหญ่ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายการศึกษาของชาติ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้น าในการน านวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีความมุ่งมั่น
ให้ครูทุกคนได้มีผลงานท่ีดียิ่งขึ้น และเป็นผู้ที่เข้าใจผู้ร่วมงาน มีความไว้วางใจในงานท่ีมอบหมายให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้
รับผิดชอบ ถึงแม้ว่าครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน
ที่มีประเภทต่างกัน โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมแตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรพร  พิมพ์สา (2559 : 71-73)  ที่ได้ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จ าแนก
ตามต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีต าแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการ
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าท าง
วิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมากจากว่า การส่งเสริม การสนับสนุนช่วยให้การ
ปฏิบัติงานวิชาการมีประสิทธิภาพหรือมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการขึ้นอยู่กับความสนใจและใส่ใจของผู้บริหารโรงเรียน เพราะถ้าผู้บริหารโรงเรียนให้ความสนใจในงานการจัดการ
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ด้านการเรียนการสอนจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น นักเรียนประสบผลส าเร็จได้รับรางวัล ได้รับค ายก
ย่องชมเชยจากชุมชนและท้องถิ่นส่งผลต่อช่ือเสียงของโรงเรียน และการจัดการด้านการเรียนการสอน 

 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  

1. ผู้บริหารควรมีการติดตามและประเมินผลการเรียน/การสอนของครู เพื่อเป็นการให้ผลย้อนกลับแก่ครู
ทางด้านกระบวนการเรียนการสอน 

2. ผู้บริหารควรมีจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

3. ผู้บริหารควรมีการจัดสภาพภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศทางด้านวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้ครูมีการพัฒนา
ตนเองเสมอ 

4. ผู้บริหารควรส ารวจความต้องการและประเมินความต้องการของครู เพื่อน าผลการประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาเป้าหมายงานด้านวิชาการ 

5. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการให้กับนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
และพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เพื่อน าข้อมูลไปพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
 2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จ าแนกตามภูมิล าเนา ประสบการณ์การท างาน และขนาดของ
โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 5 ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 337 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดังนี้ ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม และ ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ จ านวน 8 ด้าน ได้ค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.80 – 1.00 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t–test และ F–test  และเมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีการของเชพเฟ่ 
(Scheffé’s Method) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. คุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

2. การเปรียบเทียบการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 จ าแนกตามภูมิล าเนา ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียนพบว่า  
 2.1 ครูที่มีภูมิล าเนาต่างกัน และครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างาน โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 2.2 ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตการท างาน , ครูประถมศึกษา 
 
 

                                           
1 นักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
3 ผู้ช่วยอาจารย์ ดร .คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
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Abstract 
The purposes of this research were to 1) study the level of quality of work life of teachers 

under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5 and 2) compare the quality of 
work life of teachers under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5 as classified 
by birth of place, working experience and school sizes. The research samples were 337 teachers 
working in the schools under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5, during 
the academic year 2016. A five-point rating scale questionnaire was employed to collect the data 
which consisted of 8 aspects, and 2 parts: Part 1 was the questions on basic data of the respondents. 
Part 2 was the questions on the quality of work life of teachers under Nakhon Ratchasima Primary 
Educational Service Area Office 5. The IOC was between 0.80 – 1.00. The statistical methods used to 
analyze the data were the percentage, mean score, standard deviation,   t-test, F-test and the Scheffé 
post hoc comparisons. 

The results of this research were as follows:  
1. The level of quality of work life of teachers under Nakhon Ratchasima Primary Educational 

Service Area Office 5 was in the high level in the overall and by aspects.  
2. When comparing the quality of work life of teachers under Nakhon Ratchasima Primary 

Educational Service Area Office 5 as classified by birth of place, working experience and school sizes, 
the results were as follows: 

2.1 Regarding the level of quality of work life of teachers with birth of place and working 
experience, it was found that there was no significant different at 0.05 level in overall. 

2.2 Concerning the level of quality of work life of teachers with different school sizes, it 
was found that there was significant different at 0.05 level in overall. 
Keywords: Quality of Work Life, Elementary school teachers 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

จากสภาพ สังคมไทยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ังในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจึงเป็นเหตุให้วิถี
ชีวิตของคนไทยต้องเปลี่ยนไป เข้าสู่ยุคการแข่งขันสูงการบริหารงานภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการและ
การให้บริการอย่างมากมายและต่อเนื่อง เพื่อให้ใกล้เคียงกับภาคเอกชนโดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน สู่ความทันสมัย รวดเร็ว เที่ยงธรรม โปร่งใส 
ชัดเจน อันน ามาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปรับบทบาทหน้าที่ตัวเองให้
สอดคล้องกับการท างานขององค์กร ซึ่งการปฏิบัติงานภาคราชการนั้น ข้าราชการของรัฐทุกคนต้องระดมความรู้ 
ความสามารถ และปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อให้การปฏิบัติงาน การให้บริการแก่ประชาชนและพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นไปด้วยการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
(ประกอบ จิรานุกุลสวัสดิ์,2555 : ออนไลน์) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท าให้การด ารงชีวิตของบุคคลได้รับ
ผลกระทบในด้านบทบาทหน้าท่ีและคุณภาพชีวิตในการท างานมากขึ้น 

 จากสภาพปัจจุบันของครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประสบ
กับปัญหาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ค่าตอบแทนไม่เพียงพอต่อการใช่จ่ายเพื่อด ารงชีพ มีสมดุลระหว่างชีวิตกับกา
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ปฏิบัติงานต่ ารวมไปถึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายโครงการคืนครูสู่
ห้องเรียนที่ให้มีการจัดอบรมครูในช่วงวันหยุดราชการเพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน จึงส่งผลให้ครู
ท างานหนักมากแต่ผลตอบแทนยังได้รับเท่าเดิม และยังท าให้ครูไม่มีเวลาในการพักผ่อนกับครอบครัว อีกทั้งปัญหา
เศรษฐกิจตกต่ าท าให้ความเป็นอยู่ของครูต้องประสบปัญหาเรื่องหนี้สินตามมา รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายท าให้ครู
ต้องประกอบอาชีพเสริม ส่งผลให้การท างานตามหน้าที่ไม่เต็มความสามารถเท่าทีควรและรวมทั้งปัญหาการขาดแคลน
วัสดุอุปกรณ์ การสอน และปัญหาความขัดแย้งภายในโรงเรียน เนื่องจากมีค่านิยม ทัศนคติแตกต่างกัน บางโรงเรียน
ผู้บริหารให้การสนับสนุนในหน้าที่การงานน้อยมาก ครูรู้สึกกดดันจากการท างาน ดังนั้นคุณภาพชีวิตการท างานจะเป็น
หนทางที่จะกระตุ้นให้การท างานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมที่จะอุทิศก าลังกาย ก าลังใจ
และ ก าลังสติปัญญาให้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มที่ มีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลในหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งใน
ตรงกันข้ามหากบุคลากรขาดคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี บุคลากรเหล่านั้นก็อาจขาดความกระตือรือร้นในการท างาน 
ไม่เอาใจใส่ต่องาน ท าให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ 

ด้วยเหตุผลและความเป็นมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครู  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ซึ่งมีลักษณะความแตกต่างของบริบทตามพื้นทีที่ส่วน
ใหญ่จะอยู่ห่างใกล้กันมากมีอาณาเขตทั้งหมด 6 อ าเภอซึ่งประกอบด้วย อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอเทพารักษ์ อ าเภอขาม
สะแกแสง อ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอโนนไทย อ าเภอพระทองค า ปัญหาอุปสรรคส่วนหนึ่ง  ที่ส าคัญเนื่องมาจาก
บุคลากร ซึ่งเป็นครูผู้ปฏิบัติการสอนส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติงานตรงตามความสามารถที่ตนเองถนัดโรงเรียนจ านวนมาก
ประสบปัญหาด้านอัตราก าลังรวมทั้งปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ นอกเหนือจากการสอนมาก ครูมีเวลาพักผ่อนและเตรียมการ
สอนน้อย มีการขอย้ายตนเองจากที่ท างาน ในบางอ าเภอแต่ละปีมีเป็นจ านวนมาก (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5, ม.ป.ป. : ออนไลน์) คาดว่าในผลการศึกษาครั้งน้ีจะท าให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบ
คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการส่งเสริมให้บุคลากร ท าการปรับปรุง
แก้ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรท าให้เกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งมั่นสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพทุกด้านเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายแผนงานและโครงการในการส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรครูได้อย่างเหมาะสมและผู้บริหารได้ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและโครงการให้ ตอบสนอง
ความต้องการและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานและพฤติกรรมการเรียนการสอนของบุคลากรครูให้มีคุณภาพในโอกาส
ต่อไป  
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต 5  
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 จ าแนกตาม ภูมิล าเนา ประสบการณ์การท างานและขนาดของโรงเรียน 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. คุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 อยู่ใน
ระดับดี 
 2. คุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 
จ าแนกตามภูมิล าเนา ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5  ในปีการศึกษา 2559 
จ านวน 217 โรงเรียน จ านวนครู 2,102 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 5 ในปีการศึกษา 2559 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan,1970 อ้างถึงใน ไพศาล หวังพานิช, 2558 : 28) ได้กลุ่มตัวอย่าง 337 คน   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากแบบสอบถามของ กิตติยา โนยะราช 
(2555) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของครู โดยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ภูมิล าเนาเดิม   
ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตการ
ท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ด้าน คือ 
1) ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 2) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3) ด้านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล 4) ด้านความก้าวหน้าและมั่งคงในงาน 5) ด้านบูรณาการทางสังคม 6.  ด้านระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงาน 7) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน 8) ด้านการปฏิบัติงานในสังคม แบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

             โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ โดยใช้การทดสอบที (t–test) เปรียบเทียบตาม
ภูมิล าเนา และขนาดของโรงเรียน โดยใช้การทดสอบค่าเอฟ (F–test) เมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท าการเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธีการของเชพเฟ่ (Scheffé’s Method) 

 
สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานครราชสีมา 
เขต 5 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 5 ปรากฏว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านการบูรณาการทางสังคม ด้านก้าวหน้าและความมั่นคง และด้านระเบียบข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยที่ต่ าสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตารางที ่1 คุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

คุณภาพชีวิตการท างาน x̅ S.D. ระดับ 
ล าดับ

ที ่
t Sig 

1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและ
เป็นธรรม 

3.68 0.71 ด ี 7 4.42* 0.00 

2. ด้านสิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย 

3.72 0.71 ด ี 6 5.44* 0.00 

3. ด้านการพัฒนาความสามารถของ
บุคคล 

3.67 0.80 ด ี 8 3.84* 0.00 

4. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง 4.09 0.62 ด ี 2 16.84* 0.00 

5. ด้านการบรูณาการทางสังคม 4.14 0.61 ด ี 1 18.50* 0.00 

6. ด้านระเบียบข้อบังคับในการ
ปฎิบัติงาน 

4.04 0.64 ด ี 3 15.06* 0.00 

7. ด้านความสมดลุระหว่างชีวิตการ
ท างาน 

3.97 0.61 ด ี 5 13.57* 0.00 

8. ด้านการปฏิบัติงานในสังคม 3.98 0.60 ด ี 4 14.19* 0.00 

ภาพรวม 3.92 0.49 ด ี - 15.05* 0.00 

 
 2. การเปรียบเทียบการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษานครราชสีมา เขต 5 จ าแนกตามลักษณะพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1) ครูที่มีภูมิล าเนาต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนหรือเงินชดเชยที่เพียงพอและเป็นธรรม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่พบว่าครูที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด
นครราชสีมาและอยู่นอกอ าเภอที่ปฏิบัติการสอนมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยภาพรวมดีกว่าครูที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
จังหวัดนครราชสีมาและอยู่ในอ าเภอที่ปฏิบัติการสอน 

2.2) ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

2.3) ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยภาพรวมพบว่าเมื่อ ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานโดยภาพรวม ดีน้อยกว่าครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ดังรายละเอียดดังนี้ ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม พบว่าไม่พบคู่ทีมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านการพัฒนาความสามารถของ
บุคคล ด้านความก้าวหน้าและมั่งคงในงาน และด้านบูรณาการทางสังคม พบว่าครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียนขนาดกลางมี
คุณภาพชีวิตการท างานดีน้อยกว่าครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ส่วนด้านระเบียบ ข้อบังคับใน
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การปฏิบัติงาน พบว่าครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียนขนาดกลาง มีคุณภาพชีวิตการท างานดีน้อยกว่าครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ส่วนด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน พบว่าครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียนขนาดใหญ่ มี
คุณภาพชีวิตการท างานดีกว่าครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางและ ด้านการปฏิบัติงานในสังคม 
พบว่าครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียนขนาดใหญ่มีคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่าครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานครราชสีมา 
เขต 5 ผู้วิจัยมีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังน้ี 

1) คุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการร่วมมือในการท างานจากผู้ร่วมงานในโรงเรียน
และผลงานที่ท่านปฏิบัติได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาส่งผลให้ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม และผู้บริหาร
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูได้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานในด้านอบรมพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้มีความ
ภาคภูมิใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน ครูปฏิบัติงานได้ตามระเบียบแบบแผนและข้อบังคับทางโรงเรียน และครูได้มี
ส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน ร่วมไปถึงการได้มีส่วนรวมแสดงความคิดเห็นต่อระเบียบข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณี พวงเกาะ (2556) ไดท าการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครู ใน
กลุ่มโรงเรียนศรีเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มลฤดี บัวชุม (2556) การศึกษาคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี เขต 3 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนในรายด้านผู้วิจัยมี
ประเด็นอภิปราย ดังน้ีbbด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ท้ังนี้เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบันมีอัตราค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น ส่งผลท าให้ครูมีค่าใช้จ่ายมากข้ึนเงินเดือน ค่าตอบแทนไม่เพียงพอกับค่า
ครองชีพในปัจจุบัน รัฐบาลจึงมีนโยบายการปรับอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนของข้าราชการรวมทั้งครูด้วย เพื่อให้
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน และยังให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุกด้านและ
ผู้บริหารยังมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสอดคล้องกับ วอลตัน (Walton, 1974  อ้างถึงใน 
วรวรรณ ตอวิวัฒน์, 2555 : 10) กล่าวว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับในการปฏิบัติงานนั้น จะต้องมีความเพียงพอในการ
ด ารงชีวิต ตามมาตรฐานการครองชีพที่สมเหตุสมผล มีความยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับต าแหน่งหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่คล้ายคลึงกัน หรือผลการปฏิบัติงานที่เท่าเทียมกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย นงลักษณ์ ฤทธิ์ค า (2555) 
ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี พบว่า  ระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี ด้านค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเป็นธรรมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านสิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะและปลอดภัยโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ท้ังนี้เนื่องจากสภาพที่ตั้งและบริเวณโรงเรียนเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน อาคารสถานที่ปฏิบัติงานมีความ
มั่นคงแข็งแรง ครูจัดบรรยากาศในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และผู้บริหารโรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับ วอลตัน (Walton, 1974  อ้างถึงใน วรวรรณ ตอวิวัฒน์
, 2555 : 10) กล่าวว่า ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี คือ ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีทั้ง
ต่อร่างกายและจิตใจ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุโดยครอบคลุมการ
แพร่กระจายของโรค ตลอดจนสร้างความสะดวก สบายและความพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  และสอดคล้องกับงานวิจัย



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 103 - 

ของ กิตติยา  โนยะราช (2555) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานครูโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ด้านสิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะและปลอดภัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้เป็นเพราะครูไดมีการปฏิบัติงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ ประกอบกับผู้บริหารได้ส่งเสริมสนับสนุนท่านในด้านการอบรม มี
อิสระในการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และการได รับ
โอกาสให้ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ฮิวส์ และโทมัส (Huse & Thomas, 1985 อ้างถึงใน 
กนกวรรณ ครุฑปกษี, 2552 : 18) กล่าวว่า การพัฒนาความสามารถของบุคคล ควรจะจัดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้ใช้ประโย
ชน และพัฒนาทักษะความรูของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผลต่อการไดมีส่วนร่วม ความรูสึกในคุณค่าของตนเองและความรู
สึกท้าทายซึ่งเกิดขึ้นจากการท างานของตน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เชษฐา ไชยเดช (2550) ได้ศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการท างานของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
คาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากด้าน
ความก้าวหน้าอย่างและความมั่นคง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้เป็นเพราะครูมีความภาคภูมิในในต าแหน่ง
หน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่ ประกอบกับผู้บริหารโรงเรียนได้ส่งเสริมความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพให้กับบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ซึ่งท าให้ผลการปฎิบัติงานส่งผลต่อต าแหน่งหน้าที่การงาน จึงก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในผลส าเร็จของการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ ฮิวส์ และโทมัส  (Huse & Thomas, 1985 อ้างถึงใน กนกวรรณ ครุฑปกษี,  2552 :18) 
กล่าวถึง ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานว่า ควรจะให้ความส าคัญต่อ 1) งานท่ีไดรับมอบหมายของผู้ปฏิบัติงานจะ
มีผลต่อการด ารงไวและการขยายความสามารถของผูปฏิบัติงานเอง 2) ความรูและทักษะใหม่ ๆ สามารถน าไปใช้ประโย
ชนต่องานในอนาคตได 3) ควรจะให้โอกาสแกผูปฏิบัติงานไดพัฒนาทักษะและความสามารถในแขนงของตน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวีรยุทธ พุฒขุนทด (2555) การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 ด้านความก้าวหน้าอย่างและความมั่นคง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากด้านการบูรณาการทางสังคม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนได้จัดให้ครูได้ร่ววมกันท ากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ท าให้โรงเรียนมีบรรยากาศของความเป็นมิตรในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ อัมสโตท (Umstot, 1984 อ้างถึงใน ประ
ทุมพร ทองอิฐ, 2551: 14) กล่าวว่าการบูรณาการทางสังคม หรือการท างานร่วมกัน คือ สภาพของการติดต่อทางสังคม
ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ในองค์การก็เป็นสิ่งส าคัญ ความรู้สึก ในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การของกลุ่มจะ
ตอบสนองความต้องการทางสังคมในแต่ละบุคคลได้ องค์การเองก็สามารถท่ีจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และมิตรภาพ
ให้เกิดขึ้นได้ในองค์การเพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์การและพนักงานเอง และ
สอดคล้องกับงานวิจัย สุนทรีพร อ าพลพร และคณะ (2552) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบูรณาการ
ทางสังคม อยู่ในระดับสูงด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหาร
โรงเรียนได้ส่งเสริมครูได้ปฏิบัติงานได้ตามระเบียบแบบแผนและข้อบังคับทางโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียนได้ร่วมกับ
ครูได้ก าหนดเป้าหมายในการท างานชัดเจนทุกครั้งเมื่อท างานอย่างเหมาะสม และระเบียบแบบแผนและข้อบังคับของ
ทางโรงเรียนสามารถน าไปปฏิบติได้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ตรีรัตน์ รัตนวิโรจน์ (2552) ได้ศึกษา
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานครู โรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานครู โรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ
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มาก และสอดคล้องกับงานวิจัย กิตติยา โนยะราช (2555) การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานครูโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
ครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับมาก ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับดารท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหาร
โรงเรียนใช้หลักการบริหารงานบุคคลโดยได้มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของครูท าให้ครูสามารถปฏิบัติงานได้
เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนดและครูรู้สึกมีความสุขกับการใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
สุพัฒน์ จิรัสคามิน (2549) คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 2 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 2 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน อยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับ กิติคุณ  ซื่อสัตย์ดี (2557  : 33) กล่าวว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม หมายถึง 
การที่ผู้ปฏิบัติงานมีความสมดุลของช่วงเวลาการท างานกับช่วงเวลาการด าเนินชีวิตโดยรวม มีความสมดุลของการ
ท างานกับการใช้เวลาว่างและเวลาที่ให้กับครอบครัว มีช่วงเวลาที่ได้คลาดเครียดจากภาระหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด้านการ
ปฏิบัติงานในสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้เนื่องมาจากครูได้ให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครอง
ได้เข้ามาเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนซึ่งท าให้ครูได้มีการสร้างสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและชุมชน
และทางโรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนเป็นประจ า ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นท่ียอมรับในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ กิตติยา โนยะราช (2555 : 46) กล่าวถึงการปฏิบัติงาน
ในสังคม เป็นงานท่ีมีประโยชน์ หรือมีส่วนร่วมต่อชุมชน หรือต่อสังคม ชุมชนหรือสังคมได้เห็นคุณค่าจากองค์กรต่างฝ่าย
ต่างได้รับประโยชน์ร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาวี ศิริทหาร (2555) การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครู
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้านการปฏิบัติงานในสังคม อยู่ในระดับมาก   

2) การเปรียบเทียบการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษานครราชสีมา เขต 5 จ าแนกตามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปรายดังนี้ 

 2.1) ครูที่มีภูมิล าเนาต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านกลับ พบว่าด้านค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเป็นธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด
นครราชสีมาและอยู่นอกอ าเภอที่ปฏิบัติการสอนมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยภาพรวมดีกว่าครูที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
จังหวัดนครราชสีมาและอยู่ในอ าเภอที่ปฏิบัติการสอน  และภูมิล าเนาอยู่นอกเขตจังหวัดนครราชสีมา แสดงให้เห็นว่า
ภูมิล าเนานั้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของครู เนื่องจากครูที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาและอยู่นอก
อ าเภอที่ปฏิบัติการสอน อาจเป็นเพราะว่าครูที่มีอายุน้อยและอาจยังไม่มีภาระรับผิดชอบมากประกอบกับครูส่วนใหญ่มี
บ้านพักครูอยู่ในเขตพื้นท่ีจึงลดภาระการใช้จ่าย และในปัจจุบันได้มีการปฏิรูปการศึกษาซึ่งได้มีความเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม ท้ังทางด้านการจัดการศึกษาและการปรับฐานเงินเดือนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้ครูที่มีภูมิล าเนา
ต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย นาวี ศิริทหาร (2555) ได้ศึกษาการศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการท างานของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีภูมิล าเนาเดิมต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.2) ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน  มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านกลับพบว่ามีคุณภาพ
ชีวิตการท างานแต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
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เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ท้ังนี้เนื่องจากในยุคปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยี ข่าวสาร แหล่งความรู้ที่จะศึกษาอย่าง
รวดเร็ว ท าให้ครูได้เข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และประกอบกับครูที่มีประสบการณ์น้อยมีความกระตือรือร้นใน
การท างานและหาความรู้อยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ กิตติยา โนยะราช (2555) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การ
ท างานคุณภาพชีวิตการท างานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า ประสบการณ์ท างานไม่ได้ส่งผลต่อคุณภาพ
การท างาน และสอดคล้องกับ มลฤดี บัวชุม (2556) การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พบว่า จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ท้ังนี้เป็นเพราะ
ประสบการณ์ในการท างานเป็นการพิจารณาในด้านความช านาญในการปฏิบัติงานมานาน  ซึ่งไม่แน่เสมอไปว่าความ
ช านาญในงานท่ีท าระหว่างผู้ที่ท างานมานานกับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ใครจะช านาญงานมากกว่า 
การพิจารณาความช านาญงานจึงต้องกระท าอย่างรอบคอบ นอกจากนี้แล้วผู้ที่เข้ามารับราชการใหม่ได้ทราบถึงรายได้
และสิทธิประโยชน์ท่ีพึงได้ จึงท าให้ประสบการณ์ในการท างานไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 

2.3) ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ วีรยุทธ พุฒขุนทด (2555) ได้ศึกษา
คุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ สุนทรีพร อ าพลพร และคณะ (2552) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้
เห็นว่าครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกันมี
คุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน คือครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีคุณภาพชีวิตการท างานดีกว่าครูที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดอื่นทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อมในการบริหารจัดการโรงเรียน
มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นด้านวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ บุคลากร ความทันสมัยของสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ รวมไปถึงการ
ระดมทุนเพื่อมาพัฒนาโรงเรียน จึงท าให้ครูมีโอกาสที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเอง สร้างสรรค์ผลงานใน
ด้านต่าง ๆ ได้ชัดเจนมากกว่า ส่วนโรงเรียนขนาดกลางที่มีคุณภาพชีวิตการท างานน้อยกว่าโรงเรียนขนาดอื่น ๆ อาจ
เป็นเพราะความต้องการของผู้บริหารที่ต้องการบริหารโรงเรียนให้มีความทัดเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ่ จึงท าให้ครู
ต้องรับผิดชอบภาระในด้านต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือกับผู้ปกครองและชุมชน จนท าให้ความเป็น
ส่วนตัวน้อยลง 

  
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ควรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างานของครูในด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ควรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างานของครูในด้านค่าตอบแทนที่เหมาะและเป็นธรรม เนื่องจากในการจัดการประชุมสัมมนาหรืออบรมต่าง ๆ จะ
ด าเนินการจัดในวันหยุดราชการและจัดในสถานท่ีที่ต้องเดินทางไกล ๆ ท าให้ครูต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
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 3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ควรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างานของครูในด้านสิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ควรจะมีนโยบายหรือมาตรการให้เรียนพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความสะอาด น่าอยู่  
  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 จ าแนกตามระดับการศึกษา และวิทยะฐานะของครู 
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การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

A School Management and Effectiveness of Schools under The Office of 
Secondary Education Service Area 31 

 

น ้ำฝน  ปะพำน1  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมบูรณ์  ตันยะ2  อำจำรย์ ดร.มำนะ  สินธุวงษำนนท์3 
 

บทคัดย่อ 
กำรวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำระดับกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส้ำนักงำนเขต

พื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31  2) ศึกษำระดับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 31 และ 3) ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส้ำนักงำน
เขตพื นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยคือ โรงเรียนในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 31 ปีกำรศึกษำ 2559   จ้ำนวน 44 โรงเรียน โดยผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ รอง
ผู้อ้ำนวยกำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หรือหัวหน้ำงำน จ้ำนวน 340 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้ำเร็จรูป 
เพื่อหำค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) ค่ำควำมถี่ (Frequency) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard 
Deviation) และค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)   

ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
1. กำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 31 โดย

ภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน 
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 โดยภำพรวมและรำย

ดำ้นอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน 
3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 โดยภำพรวมมีควำมสัมพันธ์กันทำงบวกอยู่ในระดับสูง อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
0.01 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ กำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนทุกด้ำนมีควำมสัมพันธ์กันทำงบวกกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ  ที่ระดับ 0.01 
ค าส าคัญ : กำรบริหำรสถำนศึกษำ, ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
 
 

                                         
1 นักศึกษำหลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำกำรบรหิำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล 
2 ประธำนกรรมกำรที่ปรกึษำวิทยำนิพนธ์ 
3 กรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนพินธ ์
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to study the levels of school management the office of 
secondary education service area 31, 2) to study the levels of effectiveness of schools under the office of 
secondary education service area 31, And 3) to study the relationship between the school 
management and the effectiveness of schools under the office of secondary education service area 
31. The research sample  were 44 schools under the office of secondary education service area 31, 
during the academic year 2016  who were 340 peples consist of administration,  vice administration, 
heads of group learning and heads of sector in school under the office of secondary education service 
area 31. The data was collected by using rating scale of questionnaires. The statistical methods used 
to analyze by the computer programs to find out the percentage, mean, frequency, standard deviation 
and pearson’s product moment correlation. 

The results of this research were as follows : 
 1.  The level of school management the office of secondary education service area 31 were in the 
high level, both as the whole and by each aspect. 
 2.  The effectiveness of schools under the office of secondary education service area 31 were 
in the high level, both as the whole and by each aspect. 
 3.  The school management and the effectiveness of schools under the office of secondary 
education service area 31 were positively significantly correlated at 0.01 level. Regarding by each 
aspect, it was found that the school management and the effectiveness of schools were positively 
significantly correlated at 0.01 level.  
KEYWORDS: A School Management ,Effectiveness Of Schools  
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

สังคมไทยมีกระแสกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำงๆ เกิดขึ นอย่ำงรวดเร็วมำกจนส่งผลให้เกิดวิกฤติกำรณ์หลำย
รูปแบบขึ นในสังคมทั งทำงด้ำนเศรษฐกิจสังคม กำรเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม นอกจำกนั นยังส่งผลให้เกิดกระแส
เรียกร้องกำรปฏิรูปกำรศึกษำขึ นเพื่อให้กำรศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกำรเมือง
ของประเทศอย่ำงแท้จริง เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำจะต้องมุ่งสร้ำงสรรค์สังคมให้มีลักษณะที่เอื ออ้ำนวยต่อกำร
พัฒนำประเทศชำติโดยรวม มุ่งสร้ำงคนหรือผู้ เรียนซึ่งเป็นผลผลิตโดยตรงให้มีคุณลักษณะที่มีศักยภำพและ
ควำมสำมำรถที่จะพัฒนำตนเองและสังคมไปสู่ควำมส้ำเร็จได้กำรศึกษำถือได้ว่ำเป็นรำกฐำนส้ำคัญที่สุดในกำร
สร้ำงสรรค์ควำมเจริญก้ำวหน้ำ และเป็นกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรพัฒนำในทุกๆด้ำน รวมทั งกำรแก้ปัญหำต่ำงๆในสังคม 
เนื่องจำกกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรที่ช่วยให้คนสำมำรถพัฒนำตนเองในด้ำนต่ำงๆ ตลอดชีวิต  

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2553 มำตรำ 6 ซึ่งเป็นกฎหมำยแม่บททำงกำรศึกษำ ระบุไว้ว่ำกำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับคน
อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขโดยเป็นเครื่องมือส้ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ ทั งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองและวัฒนธรรม 
ต้องอำศัยก้ำลังคนเป็นปัจจัยส้ำคัญและคนจะมีประสิทธิภำพเพียงใด  ย่อมขึ นอยู่กับประสิทธิภำพของกำรศึกษำ 
(ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ ส้ำนักนำยกรัฐมนตรี, 2553:3) 
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กำรบริหำรสถำนศึกษำที่มีประสิทธิผลนั น ต้องใช้ทั งศำสตร์และศิลป์ ในกำรบริหำร ปัจจัยส้ำคัญต่อกำร
เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ในโรงเรียน คือ ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ และกำรมีส่วนร่วม ซึ่งตรงตำมมำตรำ 22 
ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ และถือว่ ำผู้เรียนมี
ควำมส้ำคัญที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มำตรำ 39 ได้ก้ำหนดให้มีกำรกระจำยอ้ำนำจกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำทั ง 4 ด้ำน
คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ไปยังคณะกรรมกำรและ
ส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำโดยตรง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของโรงเรียน (ส้ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำแห่งชำติ ส้ำนักนำยกรัฐมนตรี, 2553:14) 

ประสิทธิผลของโรงเรียน เป็นสิ่งที่บ่งชี ถึงควำมส้ำเร็จของโรงเรียน โดยเกิดจำกโรงเรียนที่มีสภำพสังคม 
บรรยำกำศ และสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวผู้เรียนท่ีเอื อต่อกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งนับว่ำเป็นเรื่อง ที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
และบุคคลทั่วไปให้ควำมสนใจอย่ำงแพร่หลำยมำกที่สุด เนื่องจำกประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
กำรจัดสรรทรัพยำกร มีควำมสำมำรถในกำรปรับเปลี่ยนต่อสภำวะแวดล้อมที่มำกระทบทั งภำยในและภำยนอก และ
สำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรท้ำงำนของครู  กล่ำวโดยสรุป ประสิทธิผลในกำรบริหำรสถำนศึกษำ ขึ นอยู่กับ
ผู้บริหำรเป็นส้ำคัญ ภำยใต้ข้อจ้ำกัดของกำรบริหำรโรงเรียน ซึ่งเป็นแนวทำงหนึ่งที่จะช่วยให้กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร
บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก้ำหนด (รำชบัณฑิตยสถำน, 2553 : 187) 

กำรบริหำรสถำนศึกษำทั ง 4 ด้ำนให้มีคุณภำพและมีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน มีควำมส้ำคัญ
ยิ่งในกำรพัฒนำคนซึ่งเป็นทรัพยำกรที่ส้ำคัญของประเทศ ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำร ตัดสินใจ
เกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร ด้ำนบริหำรบุคคล ด้ำนงบประมำณและงำนทั่วไป ซึ่งต้องอำศัยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่องตำมวงจรคุณภำพ PDCA ในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ และน้ำมำใช้ในกำรบริหำรงำนภำยใน
สถำนศึกษำอย่ำงครบทุกขั นตอน ส่งผลให้ระบบกำรบริหำรภำยในสถำนศึกษำเกิดประสิทธิผล บรรลุตำมเป้ำหมำยและ
เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ  

ดังนั น ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษำกำรบริหำรสถำนศึกษำกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 เพื่อท้ำให้ทรำบถึงกำรบริหำรสถำนศึกษำกับประสิทธิผลของโรงเรียน  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงครูผู้สอนใน
สถำนศึกษำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบแนวทำงกำรก้ำหนดนโยบำย วำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในกำรพัฒนำ
โรงเรียนและผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลดียิ่งขึ น อันจะส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษำระดับกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

เขต 31 
2. เพื่อศึกษำระดับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 
3. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส้ำนักงำนเขต

พื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. กำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 มีกำร
ปฏิบัติอยู่ในระดับมำก 
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2. ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 อยู่ในระดับมำก 
3. กำรบริหำรสถำนศึกษำมีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 31 ในทำงบวก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 ปี
กำรศึกษำ 2559 จ้ำนวน 50 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั งนี คือ โรงเรียนในสั งกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 ปีกำรศึกษำ 2559 จ้ำนวน 44 โรงเรียน ได้มำโดยกำรสุ่มแบบแบ่งชั น ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ รองผู้อ้ำนวยกำรสถำนศึกษำ และหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หรือหัวหน้ำงำน โรงเรียนละ 8 คน 
แบ่งออกเป็น ผู้อ้ำนวยกำรสถำนศึกษำ โรงเรียนละ 1 คน รองผู้อ้ำนวยกำรสถำนศึกษำ โรงเรียนละ 1 คน และหัวหน้ำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หรือหัวหน้ำงำน โรงเรียนละ 6 คน รวมจ้ำนวน 352 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถำม จ้ำนวน 4 ข้อ ตอนที่ 2 กำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียน ในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 31 จ้ำนวน 30 ข้อตอนท่ี 3 ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 31 จ้ำนวน 20 ข้อ ผู้วิจัยน้ำแบบสอบถำมให้ผู้เชี่ยวชำญ จ้ำนวน 5 ท่ำน ตรวจสอบควำมถูกต้องและเที่ยงตรง ได้
ค่ำ IOC อยู่ระหว่ำง 0.8 – 1.0 และน้ำไปทดลองใช้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ รองผู้อ้ำนวยกำรสถำนศึกษำ และหัวหน้ำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หรือหัวหน้ำงำนโรงเรียนในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 ปีกำรศึกษำ 
2559 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงจ้ำนวน 30 คน เพื่อหำค่ำควำมเช่ือมั่น  Reliability) โดยใช้สูตรกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์    
แอลฟำ (Alpha Coefficient) ของครอนบำค (Cronbach) โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Alpha Coefficient) ของ
แบบสอบถำมตอนที่ 2 เกี่ยวกับกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียน เท่ำกับ 0.940 และแบบสอบถำมตอนที่ 3 เกี่ยวกับ
กำรประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 เท่ำกับ 0.953 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด้ำเนินกำรประสำนงำนกับคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล เพื่อท้ำ
หนังสือขออนุเครำะห์เก็บข้อมูลกำรวิจัย ถึงผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 31 และ
ผู้อ้ำนวยกำรแต่ละโรงเรียนในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 31 เพื่อขออนุญำตในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยจัดส่งแบบสอบถำมพร้อมทั งหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ ไปยังสถำนศึกษำที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงทำงไปรษณีย์
และด้ำเนินกำรเก็บแบบสอบถำมด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถำมกลับคืนมำ จ้ำนวน 44 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล 340 คน
จำก 352 คน คิดเป็น ร้อยละ 96.59 ของผู้ให้ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ผู้วิจัยใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส้ำเร็จรูป 

วิเครำะห์สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมโดยกำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) และค้ำนวณหำค่ำร้อยละ 

(Percentage) วิเครำะห์กำรบริหำรสถำนศึกษำ และประสิทธิผลของโรงเรียน โดยใช้หำค่ำเฉลี่ย (X ̄) และค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (S.D) และหำค่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส้ำนักงำน
เขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 31 โดยใช้วิธีกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (pearson’s Product 
Moment Correlation)  
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สรุปผลการวิจัย 
จำกกำรวิจัยเพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด

ส้ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 สำมำรถสรุปผลกำรวิจัยได้ดังนี  
1.  กำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 โดยภำพรวม

อยู่ในระดับมำกเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน และด้ำนที่มีกำรปฏิบัติในระดับมำกที่สุด คือ ด้ำน
กำรบริหำรวิชำกำร รองลงมำคือ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ส่วนด้ำนที่มีกำรปฏิบัติน้อยที่สุดคือ 
ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ  

2.  จำกกำรวิเครำะห์ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 โดย
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำอยู่ในระดับมำกทุกด้ำนโดย ด้ำนที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรปรับเปลี่ยนและพัฒนำกำรศึกษำ รองลงมำได้แก่ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรผลิตนักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูง และด้ำนควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนักเรียนให้มีทัศนคติทำงบวก ส่วนด้ำนที่มีประสิทธิผลต่้ำ
ที่สุดคือ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำภำยในสถำนศึกษำ  

3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำกับประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนที่ได้
ตั งไว้ โดยในภำพรวมมีควำมสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง (r = 0.84)  คู่ที่มีควำมสัมพันธ์กันสูงสุดได้แก่ ด้ำนกำรบริหำร
ทั่วไป กับ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนักเรียนให้มีทัศนคติทำงบวก  (r = 0.69) ส่วนคู่ที่มีควำมสัมพันธ์กันต่้ำที่สุด
คือด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนักเรียนให้มีทัศนคติทำงบวก  (r = 0.13) 
 สรุปโดยภำพรวมของกำรบริหำรสถำนศึกษำ ในด้ำนกำรบริหำรทั่วไป มีควำมสัมพันธ์กันสูงสุดกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีค่ำ (r = 0.72) และด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ (X2) มีควำมสัมพันธ์กันต่้ำสุดกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีค่ำ (r = 0.34) มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  และในภำพรวม
ของประสิทธิผลของโรงเรียนด้ำนควำมสำมำรถในกำรปรับเปลี่ยนและพัฒนำ มีควำมสัมพันธ์กันสูงสุดกับกำรบริหำร
สถำนศึกษำ โดยมีค่ำ (r = 0.74) และด้ำนควำมสำมำรถในกำรผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงมี
ควำมสัมพันธ์กันต่้ำสุดกับกำรบริหำรสถำนศึกษำ โดยมีค่ำ (r = 0.68) 
 
อภิปรายผล 

กำรผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำกับประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัด
ส้ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นส้ำคัญและอภิปรำยผลจำกข้อค้นพบดังนี  

1. กำรบริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ
ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกทั งนี อำจเนื่องจำกสถำนศึกษำ ในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 มี
กระบวนกำรในกำรท้ำงำนและปฏิบัติภำรกิจอย่ำงเป็นระบบในสถำนศึกษำที่ด้ำเนินกำรทั ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำร
บริหำรงำนวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรงบประมำณด้ำนกำรบริหำรบุคคลและด้ำนกำรบริหำรทั่วไปตำมพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2553 ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของพรพรรณ อินทรประเสริฐ (2550:57) ที่พบว่ำบทบำทหน้ำที่ของสถำนศึกษำขั นพื นฐำน มีเอกภำพใน ด้ำน
นโยบำยและมีควำมหลำกหลำยในทำงปฏิบัติมีอิสระในกำรก้ำหนดควำมต้องกำรและด้ำเนินกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนวิชำกำร งบประมำณบริหำรบริหำรบุคคลและบริหำรทั่วไปโดยมีมำตรฐำนและดัชนีชี วัดคุณภำพสำมำรถ
ประเมินและตรวจสอบได้ โดยทั ง 4 ด้ำนมีควำมพร้อมในกำรบริหำรเป็นส่วนใหญ่มีควำมพร้อมในด้ำนกำรบริหำร
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วิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคลและด้ำนกำรบริหำรทั่วไป มีกำรท้ำงำนอย่ำงมีระบบปฏิบัติ
ตำมขั นตอน และมีกำรประเมินสำมำรถตรวจสอบได้ 

2. ประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31  ในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั งไว้ ทั งนี อำจเนื่องมำจำกสถำนศึกษำมีครู
บุคลำกรทีม่ีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประกอบด้วยผู้บริหำรที่มีวิสัยทัศน์มีทักษะในกำรบริหำรงำน ด้ำนกำรวำงแผนกลยุทธ์
กำรปฏิบัติตำมแผนที่เป็นระบบ รวมถึงมีทักษะในกำรแก้ปัญหำ มุ่งพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ น มีครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำท่ีมีควำมตั งใจในกำรพัฒนำนักเรียนให้มีควำมรู้ มีทักษะในกำรเรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวิจัย วินัย ค้ำประดิษฐ์ (2547:28) ได้สรุปได้ว่ำ ผู้บริหำรและครู จะต้องมีบทบำทส้ำคัญในกำรปรับตัวไม่หยุดนิ่งต้อง
พยำยำมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กำร รูปแบบบริหำรงำน และกำรด้ำเนินงำนต่ำงๆให้มีควำมคล่องตัวต่อกำร
ปฏิบัติงำน มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้เพื่อให้สำมำรถ
ปรับตัวอยู่ในสังคม ได้อย่ำงมีควำมสุขนั น จะต้องมีเทคนิควิธีกำรสอนที่เหมำะสมครูต้องสร้ำงกระบวนกำรและวิธีกำร
เรียนรู้ให้กับนักเรียนทั งเนื อหำวิชำและคุณธรรมจริยธรรม เพรำะกระบวนกำรเรียนรู้ของนักเรียนจะเป็นวิธีกำรที่ติดตัว
นักเรียนสำมำรถพัฒนำตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภำพสำมำรถด้ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงเหมำะสม และสอดคล้อง
กับงำนวิจัยของ วิชษรัตน์ ธรรมะรัตน์จินดำ (2552 : 51) ที่สรุปว่ำ ประสิทธิผลของโรงเรียนจะต้องมีกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจให้แกบุคลำกร มีควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำร ทั งในด้ำนโครงสร้ำงของกำรบริหำรงำนและนโยบำยในกำร
จัดกำรกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรที่มุ้งหวังให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ตลอดจนพัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้ มีควำมสำมำรถในกำรรักษำแบบแผนทำงวัฒนธรรม 
ตลอดจนสำมำรถด้ำเนินกำรจนเกิดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 จำกผลกำรวิจัยพบว่ำในภำพรวมและรำยด้ำนมีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .01 ทุกค่ำ เนื่องจำกกำรบริหำรสถำนศึกษำทั ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป มีควำมสัมพันธ์โดยรวมในระดับมำกอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .01ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกระบวนกำรที่มีควำมส้ำคัญอย่ำงยิ่งกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยคู่ที่มีควำมสัมพันธ์กัน
สูงสุดระหว่ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำกับประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับงำนวิจัยของยุกตนันท์ หวำน
ฉ่้ำ (2555) ที่ท้ำกำรศึกษำเรื่อง กำรบริหำรสถำนศึกษำกับประสิทธิผลของโรงเรียนในอ้ำเภอคลองหลวง สังกัด
ส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 1 โดยผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรบริหำรสถำนศึกษำกับประสิทธิ
ผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมำกทั งโดยรวม และรำยด้ำน  ส่วนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ในอ้ำเภอคลองหลวง สังกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 1พบว่ำ
โดยภำพรวม มีควำมสัมพันธ์กันในระดับสูงอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ ระดับ .01 
 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหำรควรให้ควำมส้ำคัญในกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรสถำนศึกษำทั ง 4 ด้ำนให้มีควำมทันสมัย ทันต่อ
เหตุกำรณ์บ้ำนเมือง และส่งเสริมกำรบริหำรงำนทั ง 4 ด้ำนให้มำกขึ น เพื่อพัฒนำกำรคุณภำพศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
ต่อไป  

2. ควรมีกำรวิเครำะห์กำรจัดสรรงบประมำณของสถำนศึกษำตำมกรอบทิศทำงของเขตพื นที่กำรศึกษำและ
ตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ ซึ่งบุคลำกรทุกฝ่ำยได้มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรก้ำหนดแผนพัฒนำทั ง
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ระยะสั นและระยะยำว รวมถึงมีกำรจัดท้ำข้อมูลทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำกำรจัดหำเงินงบประมำณ  และกำรระดมทุน
เพื่อพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

3. ประสิทธิผลของโรงเรียน ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำภำยในสถำนศึกษำมีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ดังนั นผู้บริหำรจึงต้องให้ควำมส้ำคัญในกำรหำวิธีกำรที่สำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ นในสถำนศึกษำ โดยกำรจัดประชุม
บุคลำกรในสถำนศึกษำ เพื่อปรึกษำหำรือถึงสำเหตุของปัญหำ ข้อคิดเห็น และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ หำก
สถำนศึกษำเกิดปัญหำขึ นจริงผู้บริหำรสำมำรถแก้ไขปัญหำได้โดยกำรใช้วิธีกำรประนีประนอม หรือกำรให้ค้ำปรึกษำ
และร่วมกันแก้ไขปัญหำ จนส้ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

A Study of the Academic Leadership of Educational Institution 
Administrators under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service  

Area Office 4 
 

นิตยา กิตติเวชการ1  สงวนพงศ์  ชวนชม2  กรองทิพย์ นาควิเชตร3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ 2) 
เปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ ที่มีสภาพทั่วไปต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา จ านวน 248 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) หาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบโดยใช้ F-test แบบ One Way ANOVA เมื่อพบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé's Method) 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ พบว่าโดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก ผลจากการเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ  จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการบริหารงาน โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
เปรียบเทียบกับประสบการณ์ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ และเมื่อเปรียบเทียบตามขนาด
สถานศึกษา โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
จัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารสถานศึกษา
และครูวิชาการในสถานศึกษาขนาดใหญ่สถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง มีภาวะผู้น าทางวิชาการด้านการจัดให้มี
สิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าทางวิชาการ, ผู้บริหารสถานศึกษา 

                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
2 ประธานกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
3 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์
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Abstract 
The purpose of this research were to study the level of 1) to study the level of academic 

leadership of school administrators under Under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 
Office 4 perception of school administrators and teachers. 2) To compare administrators’ academic 
leadership under Under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 4 perception of 
school administrators and teachers. The sample population of this study were 248 consisting of 
school administrators and teachers under the Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational 
Service Area Office 4 and the research instrument was a questionnaire for subjects’ status was 5 rating 
scale questionnaire on the academic leadership of administrators in school under the Office of 
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 4. The program used for analyzing the data were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, one way analysis of variance and Scheffé's 
technique when it was found that there are differences in the statistics. The research results were as 
follows: The overall academic leadership of the school administrators as perceived by administrators 
and teachers under the Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 4 was at a high 
level. And Comparing overall academic leadership of administrators as perceived by administrators 
and teachers under Under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 4 according to 
working experience were significantly different at the .05 level. And Comparing overall academic 
leadership of administrators as perceived by administrators and teachers under Under Nakhon 
Ratchasima Primary Educational Service Area Office 4 according to their school categories were 
significantly different at the .05 level. 
Keywords: Academic leadership, Administrator  

 
บทน า 

การศึกษาจัดว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม การท าให้บุคคลในชาติมีคุณภาพ มีศักยภาพ เพื่อเป็นก าลังอันส าคัญในการพัฒนา
ประเทศนั้น ต้องอาศัยกระบวนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาช่วยสร้างความรู้ ความคิด ทักษะ เจตคติ 
ให้คนไทยรู้จักตนเอง รู้จักชีวิต เข้าใจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ตนอาศัย และน าความรู้ความเข้าใจมาใช้แก้ปัญหารวมทั้ง
สร้างสรรค์ชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น (ภารดี อนันต์นาวี, 2555 : 321) ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ที่ต้องการให้สังคมเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ จะสร้างโอกาสให้คนไทย
ทุกคนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้ก้าวทันกับโลกยุคข้อมูลข่าวสารและวิทยาการสมัยใหม่ มีการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิชาการในสถานศึกษา
ให้ส าเร็จ ผู้บริหารจะต้องใช้ความรู้ความสามารถที่จะบริหารงานวิชาการของโรงเรียนให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
และมีประสิทธิผล โดยยึดหลักการแนวคิดการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้ เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาพบปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยมีครู 
ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่า ผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด ส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่ง
เรียนรู้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนีช้ีวัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
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และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกช่วงช้ันท่ีระดับเขตพื้นท่ีและสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
ร่วมมือเป็นเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ทุกช่วงช้ันทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550 : 28) นอกจากน้ียังต้องเป็นผู้ที่มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของงาน
วิชาการอยู่เสมอ มีความรู้ความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาให้มีลักษณะส าคัญต่อความเป็นองค์การหลักใน
การปฏิรูปการเรียนรู้ (Learning Reform) (ธีระ รุญเจริญ, 2550 : 155) สอดคล้องกับ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2551 : 222) ที่ได้กล่าวถึง บทบาทความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า มีความส าคัญ
และส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จของสถานศึกษา จะต้องเป็นผู้มีภาวะผู้น าทางวิชาการที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติ
ตนรวมทั้งแสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์อยู่เสมอ ฉะนั้น ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นผู้
ที่มี ความสามารถในการน าและการบริหารบุคคลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้กระท าหรือจัดกิจกรรมด้าน
วิชาการและกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผลส าเร็จ ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
งานด้านวิชาการ ในปัจจุบันมีความซับซ้อนสูงมาก เนื่องจากสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสังคมส่งผลกระทบ
เป็นปัญหายุ่งยากหลาย ๆ ด้าน เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลา บทบาทใหม่ของผู้บริหารสถานศึกษาได้ถูก
ขับเคลื่อนให้เป็นบุคคลส าคัญแห่งการเปลี่ยนแปลงจ าเป็นต้องริเริ่มบทบาทใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนบริหารจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็นบทบาทส าคัญอย่างยิ่งที่จะ
เป็นตัวจักรแห่งความส าเร็จเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ด้อยคุณภาพให้หมดไป (จักรกฤษ วงษ์ชาลี , 
2551 : 16) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาโดยเฉพาะคุณภาพการเรียนการสอนควรได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขโดยการใช้ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในการให้ความส าคัญกับการบริหารงาน
วิชาการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้โดยท าหน้าที่เป็นผู้น าในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดย
ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ ฮอลลิงเจอร์ และเมอร์ฟี่ (Hallinger & Murphy, 1985 : 221-224 อ้างถึงใน ลัดดาวรรณ  
นัดดาเทพ, 2557 : 6) ซึ่งได้ เสนอองค์ประกอบของพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการหรือภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนไว้ 3 องค์ประกอบ 11 ด้านคือ 1) การก าหนดภารกิจของโรงเรียน ได้แก่ ด้านการก าหนดเป้าหมาย
ของโรงเรียน ด้านการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน 2) การจัดการด้านการเรียนการสอน ได้แก่ ด้านการนิเทศและการ
ประเมินผลด้านการสอน ด้านการประสานงาน ด้านการใช้หลักสูตร ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน และ 
3) การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ได้แก่ ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน ด้านการดูแลเอาใจใส่
ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการพัฒนา
และสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ ด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจยั 

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ 

2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ ท่ีมีสภาพทั่วไปต่างกัน 
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สมมติฐานการวิจัย 
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 4 ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ ท่ีมีสภาพทั่วไปต่างกัน แตกต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2559  จ านวนโรงเรียน 184 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก 90 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 84 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ 10 โรงเรียน  

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีการศึกษา 2559 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
(Stratified  Random Sampling) (บุญชม  ศรีสะอาด , 2553 : 41) และเลือกแบบเจาะจงโรงเรียนละ 2 คน 
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน และครูวิชาการ 1 คน รวมเป็น 248 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ซึ่งมี

รายละเอียด ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการบริหารงาน และขนาดสถานศึกษา 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ซึ่งก าหนดขอบเขตของการวิจัยตามกรอบ แนวคิดของ 
ฮอลลิงเจอร์ และเมอร์ฟี (Hallinger & Murphy, 1985) ที่มีลักษณะค าถามจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ตามวิธีของลิ
เคิร์ท จ านวน 45 ข้อ จ าแนก 3 องค์ประกอบ 11 ด้านคือ  

 1) ก าหนดภารกิจของโรงเรียน ได้แก่ ด้านการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน และด้านการสื่อสาร
เป้าหมายของโรงเรียน 

 2) การจัดการด้านการเรียนการสอน ได้แก่ ด้านการนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน ด้าน
การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร และด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 

 3) การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ได้แก่ ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน 
ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
วิชาชีพ ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ ด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 โดยการหา ค่าเฉลี่ย  x̄  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบด้วย F-test แบบ One Way 
ANOVA เมื่อพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffé's Method) 

 
สรุปผลการวิจัย  

1. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปน้อย 
ดังนี้ ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ ด้านการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน ด้านการประสานงานด้าน
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การใช้หลักสูตร ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิ ด ด้านการ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การบริหารงาน พบว่า มีภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
พบว่ามีภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 
อภิปรายผล 

1. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ า
นครราชสีมา เขต 4 ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มสาระ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยุค ของการเปลี่ยนแปลงทั้งการหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทันสมัย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงความคิดและค่านิยมของยุคสมัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องปรับตัวในการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการศึกษา อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษามีความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของงานวิชาการ และถือว่างานวิชาการเป็นงานท่ีส าคัญต่อสถานศึกษา (ปริฉัตร เล็กดวง, 
2554 : 115)  ซึ่งสอดคล้องกับ วีระชาติ วิลาศรี, (2550 : 106) ได้ศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
ด้านการพัฒนาและสร้าง มาตรฐานด้านวิชาการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูวิชาการ จ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารงานและขนาดสถานศึกษา พบว่า มีภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ท้ังไว้ ทั้งนี้เป็น
เพราะงานวิชาการเป็นหัวใจหลัก ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา การบริหารงาน
วิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษาที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาสถานศึกษามีโอกาสใน
การดัดสินใจมากขึ้นตามหลักการกระจายอ านาจทางการศึกษา ที่ให้สถานศึกษารับผิดชอบในการบริหารงานวิชาการ
โดยตรง ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา จ าเป็นต้องปรับวิธีการคิดโดยคิดในระบบเปิดกล่าวคือต้องจัดท าสาระของหลักสูตร
การจัดกระบวนการเรียนการประกันคุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา เป็นต้น มีทักษะ
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ และต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ จึงจะท าให้การบริหารวิชาการสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีคุณภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรพัฒนาระดับภาวะผู้น าทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาอย่างสูงสุด 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของ

นักเรียน 
2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
3.  ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

เอกสารอ้างอิง 
จักรกฤษ วงษ์ชาลี. (2551). การศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, อุดรธานี : บัณฑิต
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

ธีระ รุญเจริญ. (2550). ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง. 
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งท่ี 7). กรุงเทพฯ : สุริยวิถีสาส์น. 
ปริฉัตร เล็กดวง. (2554). ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส าทักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สุพรรณบุรี เขต 2. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ภารดี อนันต์นาวี. (2555). หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางการบริหารการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 4). ชลบุรี : มนตรี. 
ลัดดาวรรณ นัดดาเทพ. (2557). ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จังหวิด

ชลบุร.ี งานนิพนธ์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
วีระชาติ วิลาศรี. (2550). ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ 

เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2550). ภาวะผู้น าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในศฅวรรษที่ 21 (Building 
21>h Country School Leadership for Change). เอกสารประกอบการอบรม. กรุงเทพฯ : ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2551). รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหาร สถานศึกษาต้นแบบ รุ่นที่2. 
กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553). แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559): ฉบับสรุป. 
กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค 

Hallinger, P., & Murphy, M. (1985), Assesing the Instructional Management Behavior of Principals. 
The Elementary School Journal, 8(6), 221 – 224. 

 



  
การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
A STRATEGIC MANAGEMENT OF THE INSTITUTIONAL ADMINISTRATORS 
UNDER CHAIYAPHUM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 

  

สุรสิทธ์  มิตรชื่น1  ศรุดา  ชัยสุวรรณ2  จ าเริญรัตน์  จิตต์จิรจรรย์3 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 โดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่ง และขนาดโรงเรียน   
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครู  ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 
จ านวน 201 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม และ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3   ชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า  5 ระดับ จ านวน 4 ด้าน ได้ค่าความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ t–test,F–test  และเมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีการของเชพเฟ่ 
(Scheffé’s Method) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
รองลงมาคือ ด้านการก าหนดกลยุทธ์ ส่วนด้านท่ีมีการปฏิบัติ ต่าสุดคือ ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

2. การเปรียบเทียบการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่ง และขนาดโรงเรียน พบว่า แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: ผู้บริหาร, การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to 1) study the level of strategic management of the 
institutional administrators under Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 3 and 2) 

                                                           
1 นักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
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compare the strategic management of the institutional administrators under Chaiyaphum Primary 
Education Service Area Office 3 as classified by yours of working experience, position and school sizes. 
The research samples were 201 institutional administrators and teachers working in the schools under 
Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 3, during the academic year 2016. A five-point 
rating scale questionnaire was employed to collect the data which consisted of 4 aspects, and 2 parts 
: Part 1 was the questions on basic data of the respondents. Part 2 was the questions on the strategic 
management of the institutional administrators under Chaiyaphum Primary Educational Service Area 
Office 3. The IOC was between 0.60 – 1.00. The statistical methods used to analyze the data were 
the percentage, mean score, standard deviation, t-test, F-test and the Scheffé post hoc comparisons. 
 The results of this research were as follows:  
 1. The level of strategic management of the institutional administrators under Chaiyaphum 
Primary Educational Service Area Office 3 was in the high level in the overall and by aspects. By 
aspects respectively were compliance strategy,determinate strategy and environment analysis.  
 2. comparing the strategic management of the institutional administrators under Chaiyaphum 
Primary Educational Service Area Office 3 as classified by yours of working experience, position and 
school sizes, it was found that there was no significant different at 0.05 level. 
Keywords : Administrators, strategic management 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นปัจจัยในการ
พัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ คุณธรรมของบุคคล สังคม และประเทศชาติ การศึกษาสามารถน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ของสังคมได้ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้คนได้รับการพัฒนาตนเองและส่งผลต่อ
คุณภาพของคน (นิพนธ์ แดงเดช, 2548 : 4) จึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ท าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ท าให้เป็นคนที่รู้จักคิด วิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง พึ่งตนเองได้ และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขภายใต้สถานการณ์
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต จ าเป็น
ต้องการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม ขณะที่การทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาสะท้อน
ปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการประเทศที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมีความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจท าให้ปัญหาต่างๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคตจึง 
จ าเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง (ส านักงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 11, 2555 – 2559)  

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
และปัญหาของการวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สภาพปัจจุบันในด้านบทบาทผู้น าทางการศึกษา
และครู กับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งสาเหตุอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และมีข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องไม่เอื้อให้ผู้บริหารแสดงบทบาทผู้น าได้เต็มที่อีกทั้งผู้บริหารยังขาดความพร้อมหลายด้าน โดยเฉพาะโรงเรียน
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ขนาดเล็ก เช่น ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และขาดการมีส่วนร่วมจาก บุคลากร ไม่มีคู่มือท่ีแน่นอนในการให้ปฏิบัติ
ตาม จึงท าให้ผู้บริหารและครูไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการศึกษากับการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งจากการที่ผู้ศึกษาได้ศึกษา
คู่มือการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติ  บุคคล เอกสาร นักวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานกว้างๆ ไม่ชัดเจน ทั้งยังไม่มีกฎระเบียบที่แน่นอนว่า ผู้บริหารที่มีบทบาทผู้น าทางการศึกษาควรมีบทบาท
อย่างไร การวางแผนกลยุทธ์ควรใช้กระบวนการ หรือขั้นตอนใดบ้าง และบทบาทผู้นาทางการศึกษากับการ วางแผนกล
ยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่างไร จึงท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
 การบริหารเชิงกลยุทธ์ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้องค์กรก าหนดทิศทาง ภารกิจ กลยุทธ์การด าเนินงานขององค์กร
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม พัฒนาปรับปรุงทุกภาคส่วนขององค์กรให้น ากลยุทธ์ไปสู่        การ
ปฏิบัติ ตลอดจนติดตาม ก ากับ ควบคุม และประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนด เพื่อเรียนรู้            ผล
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ องค์กร
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้นการจัดสรรทรัพยากรในองค์กรสอดคล้องและสมเหตุสมผล  การปรับตัว        
การขยายตัวขององค์กรมีกรอบทิศทางที่ชัดเจน กระตุ้นให้บุคลากรมองเห็นโอกาส ภัยคุกคาม จุดแข็ง จุดอ่อน และทิศ
ทางการด าเนินงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรมีความคิดใช้ทรัพยากรร่วมกัน (อนิวัช แก้วจ านง, 2551: 11-13)              ซึ่ง
กระบวนการกลยุทธ์ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1). การตรวจสอบสภาพแวดล้อม 2). การจัดท ากลยุทธ์ 3). การ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ และ 4). การประเมินผลและควบคุม (Certo and Peter, 1991 อ้างถึงใน ธีระ รุญเจริญ และวาสนา 
ศรีไพโรจน์,2554 : 72) บทบาทผู้น าทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จในการบริหารงานตามขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษาเพราะผู้น าท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีถ้าผู้บริหารไม่มีภาวะผู้น าทางการศึกษาแล้วก็เป็นการยากที่สถานศึกษาจะท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง
แนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนั้นผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาจึงต้องน าระบบ
การวางแผนกลยุทธ์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือที่จะด าเนินงานจัดการศึกษาตามภารกิจหลักใน
การบริหารงานในสถานศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายโดยมีขอบข่ายในการบริหารงาน 4 งาน คือการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ กาบริหารงาน
บุคลากรและการบริหารงานท่ัวไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 32) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ช้ีให้เห็นว่า โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ   
เขต 3 มีสภาพปัญหาในการน าเสนอแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์มีปฏิบัติไว้ในบางมิติ จึงจ าเป็น ต้องศึกษาการ
บริหารเชิงกลยุทธ์มาแนวทางการบริหารจัดการ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารชิงกลยุทธ์ให้เกิด
ประสิทธิผล โดยค านึงถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐานตามแนวการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดไว้ ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 3  

2.  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิเขต 3 โดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่ง และขนาดโรงเรียน 
สมมุติฐานของการวิจัย 
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1 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศกึษา ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูอยู่ในระดับมาก 
2 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศกึษา ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

ต าแหน่งและขนาดโรงเรียนต่างกันมีความแตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ปีการศึกษา  2559  จ านวน 196 โรงเรียน จ าแนกเป็นผู้บริหาร 206  คน ครูผู้สอน 1,472 
คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ได้แก ่ผู้บริหารและครู  ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิเขต 3 ซึ่งได้มาจากการก าหนดขนาดจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน  (R.C.Krejcie and D.W. Morgan.    
อ้างถึงในไพศาล  หวังพานิช, 2558)  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 201 คน ในการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ      
(Stratified Random Sampling) แบบไม่เป็นสัดส่วน โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นช้ัน (Strata)  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
ที่ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากแบบสอบถามของทรงศักดิ์ ศรีวงษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  list) ได้แก่  
ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างานและขนาดโรงเรียน 
 ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เพื่อสอบถามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 4 ด้าน คือ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์และการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์         
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ 
 
สรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ    
เขต 3 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. จากการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 3 ปรากฏว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ รองลงมาคือ ด้านการก าหนดกลยุทธ์และการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ ส่วนด้านท่ีมี
ค่าเฉลี่ยทีต่่ าสุดคือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  

2. การเปรียบเทียบการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 จ าแนกตามลักษณะพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การก าหนดกลยุทธ์แตกต่างกันอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการปฏิบัติตามกลยุทธ์และการควบคุมและ
การประเมินกลยุทธ์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารเชิงกล
ยุทธ์โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการก าหนด
กลยุทธ์และด้านการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการปฏิบัติตามกลยุทธ์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 
3 ผู้วิจัยมีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังน้ี 
 1.  การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารและครูมีการวิเคราะห์และประเมิน
คุณภาพของบุคลากรในสถานศึกษาและมีการระบุแผนงาน โครงการ กิจกรรม  อย่างชัดเจนซึ่งง่ายต่อการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์เพื่อสร้างแรงผลักดันให้สถานศึกษาบรรลุวิสัยทัศน์ และมีการแต่งตั้งคณะท างาน การก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมถึงมีการก าหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธ์ของสถานศึกษา  ให้มีความต่อเนื่องชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมขององค์กร ซึ่งเป็นไปตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ที่ต้องการให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ  เท่าเทียมกันโดยต้องผ่านการประกันคุณภาพสถานศึกษาท าให้
ผู้บริหารเห็นความส าคัญใน  ซึ่งสอดคล้องกับ อนิวัช แก้วจ านง (2551) กล่าวว่าการปฏิบัติตามการบริหารเชิงกลยุทธ์ มี
เป้าหมายมุ่งเน้นให้องค์กรก าหนดทิศทาง ภารกิจ กลยุทธ์การด าเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม พัฒนาปรับปรุงทุกภาคส่วนขององค์กรให้น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน กิจกรรมหรือ
โครงการที่ก าหนดไว้  ตลอดจนติดตาม ก ากับ ควบคุม และประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนด เพื่อเรียนรู้
ผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ องค์กร
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้นการจัดสรรทรัพยากรในองค์กรสอดคล้องและสมเหตุสมผล  การปรับตัว การ
ขยายตัวขององค์กรมีกรอบทิศทางที่ชัดเจนกระตุ้นให้บุคลากรมองเห็นโอกาส  ภัยคุกคาม จุดแข็ง จุดอ่อน และทิศ
ทางการด าเนินงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรมีความคิดใช้ทรัพยากรร่วมกัน)  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมลพรรณ 
ดุษิยามี (2550) ศึกษาเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ การจัดโครงสร้างและทรัพยากร การจัด
บุคลากรและการอ านวยการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การติดตามประเมินผล สถานศึกษาบางแห่งไม่มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนอย่างจริงจัง บุคลากรทุกฝ่ายไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากขาดความรู้
ความเข้าใจและมีภารงานที่ต้องปฏิบัติมาก สถานศึกษาขนาดเล็กขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจัดการ 
โดยเฉพาะสื่อและอุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน ท าให้ การปฏิบัติงานไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด ขาดระบบและเครื่องมือที่ใช้ ในการติดตามประเมินผลที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ควรมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ที่สอดคล้องกับสภาพจริง ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์แก่บุคลากร ทุกฝ่าย จัดให้มีการประชุม ช้ีแจง
กฎระเบียบข้อบังคับ และแต่งตั้งบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิตสื่อ
อุปกรณ์การเรียน การสอน ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนในรายด้านผู้วิจัยมีประเด็นอภิปราย ดังน้ี 
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 2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสิ่งส าคัญคือการศึกษากฎหมาย นโยบาย  ในการจัดการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ภารกิจที่สถานศึกษา
ต้องปฏิบัติแล้วจัดเรียงล าดับความส าคัญของงานท่ีต้องปฏิบัติ รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านสังคม วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จากนั้นการน าผลการวิเคราะห์มาจัดเรียงแยกเป็น ด้านโอกาส–
อุปสรรคในการจัดการศึกษาของโรงเรียน สิ่งส าคัญคือการมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากรใน
สถานศึกษา และสอดคล้องกับบริบท สภาพแวดล้อมขององค์กร เมื่อด าเนินงานหรือกิจกรรมแล้วมีการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งประเมินผลการด าเนินงาน  จากนั้นน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานซึ่งสอดคล้องกับ ปกรณ์  ปรียากร. (2544 : 83-84) กล่าวว่า เป็นวิธีการหรือเครื่องมือท่ีใช้
เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์โดยรวมขององค์กรโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อค้นหาจุดเด่น หรือจุดแข็ง 
(Strengths) และจุดด้อยหรือจุดอ่อน (Weaknesses) ในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กรและการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เพื่อค้นหาโอกาส (Opportunities) และอุปสรรคภัยคุกคาม หรือความเสี่ยง (Threats) 
ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ค าว่า SWOT จึงเป็นค าย่อมาจากอักษรน าหน้าของทั้งสภาวะแวดล้อม
ดังกล่าว ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถานศึกษาทั้งใน
เชิงบวกและเชิงลบ ข้อมูลสภาพแวดล้อมเป็นข้อมูลในการประเมินสภาพของสถานศึกษาว่าเป็นอย่างไร และพัฒนาไป
ในทิศทางใดสภาพแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา  แบ่งได้ 2 ประเภท คือสภาพแวดล้อม
ภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  โดยการพิจารณา“โอกาสและ
อุปสรรค” จากสภาพแวดล้อมภายนอกและ “จุดแข็งและจุดอ่อน” จากสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา  

3.  ด้านการก าหนดกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในองค์การนั้นระดมความคิด
ของผู้มีส่วนร่วมในการระบุการบริการและผลผลิตหลักให้บรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์มีการก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงาน  การวิเคราะห์สถานภาพขององค์กรเพื่อก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานการพัฒนา ระบุภาพ
ความส าเร็จที่ต้องการ  ซึ่งเป็นทางเลือกที่ถูกเลือกในลักษณะของการประมาณการที่คาดว่าจะต้องเกิดขึ้นในอนาคต สิ่ง
ส าคัญต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของทางเลือกในแต่ละทาง  แล้วเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย จากนั้นน ามาก าหนดเป็น
กลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยระบุเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรม  ซึ่งผลที่จะได้รับและการปฏิบัติที่ต้องเกิดขึ้นตามกล
ยุทธ์เพื่อสร้างแรงผลักดันให้สถานศึกษาบรรลุวิสัยทัศน์รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้สอคล้องกับนโยบาย 
เป้าหมายและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับ สุพานี สฤษฎ์วานิช (2544 : 14) กล่าวว่า การก าหนด
แผนกลยุทธ์ (strategy formation) หรือการวางแผนกลยุทธ์ (strategic planning) เป็นขั้นตอนของการวางแผน
ส าคัญที่จะเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กร เพื่อก าหนดเป้าหมายระยะยาวที่จะบอก
ทิศทางขององค์กรและสอดคล้องกับไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา (2545 : 9-10) กล่าวว่า ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ (strategic 
choice) คือ การก าหนดแนวทางเลือกที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในอนาคต  มีการประเมินทางเลือกที่ดีหรือ
เหมาะสมที่สุดขององค์กร และสุดท้ายก็คือ การเลือกกลยุทธ์ที่จะใช้ในองค์กร ให้เหมาะสมเป็นไปตามภารกิจและ
วัตถุประสงค์องค์กรที่ได้ตั้งไว้ 

4.  ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้เป็นเพราะการแต่งตั้งคณะท างานก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  จากนั้นจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานโดยก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตามกล
ยุทธ์ของสถานศึกษามีการจัดท าข้อมูลที่เป็นปัจจุบันถูกต้องและครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วม เน้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมระดมความคิดในการด าเนินงานตามกลยุทธ์
ของสถานศึกษา ตลอดจนมีการติดตามกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจเป็นอุปสรรคต่อ
ความส าเร็จซึ่งสอดคล้องกับ ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา (2545 : 9-10) กล่าวว่า การด าเนินกลยุทธ์และ การควบคุม 
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(strategic implementation and control) เป็นขั้นตอนสุดท้าย และมีความส าคัญอย่างมากในการจัดการเชิงกลยุทธ์
แล้ว เมื่อองค์กรได้วิเคราะห์ปัจจัยด้าน ต่าง ๆ ก าหนดทิศทางขององค์กร และเลือกกลยุทธ์แล้ว จะต้องน าเอากลยุทธ์มา
ด าเนินการประยุกต์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งต้องมีการเสริมสร้างทักษะความสามารถบุคลากรทัง้
ในระดับบริหาร และปฏิบัติการให้เหมาะสมกับกลยุทธ์องค์กร นอกจากน้ียังต้องจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ รวมทั้งต้องค านึงถึง ความสอดคล้องของวัฒนธรรมองค์กร จะต้องสอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์สุดท้ายได้แก่ 
การตรวจสอบประเมินและควบคุมการด าเนินกลยุทธ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้  

5.  ด้านการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้เป็นเพราะการควบคุมและ
การประเมินกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษานั้นเป็นสิ่งส าคัญต้องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามกล
ยุทธ์ของสถานศึกษา จากนั้นก าหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธ์ของสถานศึกษา ให้มีความต่อเนื่องชัดเจน ให้
ความส าคัญกับการการสร้างเครื่องมือในการประเมินกลยุทธ์ให้ครอบคลุมและสอดคล้องภารกิจงานที่ก าหนด เพื่อให้
เกิดการกระตุ้นให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด  สุดท้ายควรน าผล
ปฏิบัติงานท่ีได้รับเปรียบเทียบกับเป้าหมาย กลยุทธ์ที่วางไว้และหากต้องการให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่วาง
ไว้ ต้องมีการเสริมแรงและให้ก าลังใจด้วยวิธีต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน และเน้นในเรื่องการปรับปรุงกลยุทธ์ของโรงเรียน
ร่วมกันระหว่างครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น  และน า
ข้อมูลจัดท าข้อมูลสารสนเทศภาพรวมของสถานศึกษาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบต่อไปสอดคล้องกับ จินตนา บุญบงการ (2544 : 19) กล่าวว่า การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ (strategy 
evaluation) หมายถึง การติดตามและตรวจสอบ (monitoring) วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดแนวทางปรับปรุง และพัฒนา
ให้กลยุทธ์ที่ก าลังด าเนินอยู่เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์จริงและสอดคล้องกับ ชนินทร์ ชุนหพันธรักษ์ (2544 : 
12) กล่าวว่า กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์ เป็นการติดตาม
ประเมินผลและควบคุมเพื่อดูว่ากลยุทธ์ที่จะน าไปปฏิบัติเป็นไปตามแบบที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  เพื่อที่จะได้ท าการ
ปรับปรุงและมั่นใจว่าการปฏิบัติตามหน้าที่ต่าง ๆ เป็นไปอย่างสมบูรณ์    
 6.  การเปรียบเทียบการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 จ าแนกตามลักษณะพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปรายดังนี้ 

   6.1 ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาได้น า
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบายการศึกษา เช่น 
การบริหารงานวิชาการ  อาคารสถานที่  และการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อน าไปสู่การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับ ทวีวรรณ  อินดา (2552: 27) ซึ่งได้สรุปว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการ
บริหารองค์กรเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ Cetro and Peter (1990 : 5) ที่กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ กระบวนการ
ท าซ้ าอย่างต่อเนื่องที่จะบรรลุผล เพื่อให้องค์กรมีการด าเนินงานสอดคล้องสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมต่างๆ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงศักดิ์  ศรีวงษา (2550 : 73) ได้ศึกษาการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ปรากฏว่า การบริหาร
เชงิกลยุทธ์ในโรงเรียนประถมศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านมคีวาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริหารโรงเรียนมีการรับรู้มากกว่าครูผู้สอน 
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   6.2 ประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การก าหนดกลยุทธ์แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการปฏิบัติตามกลยุทธ์และการควบคุม
และการประเมินกลยุทธ์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการท างานมากได้รับการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาและการเข้าร่วมประชุม
ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนในระดับต่างๆ จึงท าให้เกิดการเรียนรู้  จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารและผู้บริหาร
จะต้องศึกษา ใฝ่หาความรู้เทคนิควิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองและครูให้รู้ทันต่อสถานการณ์ความ
เปลี่ยนที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2550 : 51, 265) ระบุความหมายของ
ผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า เป็นผู้ให้นโยบายให้การสนับสนุนในการด าเนินงานทุกด้าน ให้ค าปรึกษาหารือเพื่อให้งาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ และนิเทศติดตามก ากับประเมินผล และวัฒนา ภิญญมิตร์ (2553 : 132) ที่ให้ความหมายของ
ผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่าเป็นต าแหน่งซึ่งเป็นผู้บริหารในหน่วยงานทางการศึกษา มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวาง
แผนการด าเนินงาน การประสานงาน การควบคุมดูแล และการนิเทศงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลงานด้าน
วิชาการ การปกครอง ธุรการหรือบริหารทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน และหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง     

  6.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารเชิงกล
ยุทธ์โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการก าหนด
กลยุทธ์และด้านการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการปฏิบัติตามกลยุทธ์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง มีการระบุ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ผลที่จะได้รับและการปฏิบัติที่ต้องเกิดขึ้นตามกลยุทธ์เพื่อสร้างแรงผลักดันให้สถานศึกษา
บรรลุวิสัยทัศน์มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้สอคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงมีการ
ก าหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธ์ของสถานศึกษา ให้มีความต่อเนื่องชัดเจนและได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษามีการกระตุ้นให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์และ
ประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับ พิมลพรรณ ดุษิยามี (2550) ศึกษาเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
สถานศึกษาเอกชน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ 
 การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ การจัดโครงสร้างและทรัพยากร การจัดบุคลากรและการอ านวยการ การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ การติดตามประเมินผล สถานศึกษาบางแห่งไม่มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนอย่าง
จริงจัง บุคลากรทุกฝ่ายไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจและมีภารงานที่ต้อง
ปฏิบัติมาก สถานศึกษาขนาดเล็กขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะสื่อและอุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อ
การเรียนการสอน ท าให้ การปฏิบัติงานไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ขาดระบบและเครื่องมือที่ใช้ ในการ
ติดตามประเมินผลที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ควรมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับสภาพจริง ควรให้ความรู้
เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์แก่บุคลากร ทุกฝ่าย จัดให้มีการประชุม ช้ีแจงกฎระเบียบข้อบังคับ และแต่งตั้งบุคลากร
ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิตสื่ออุปกรณ์การเรียน การสอน ส่งเสริมให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลวจิัยไปใช้ 
 1.  ควรมีการจัดอบรมบุคลากรในเรื่องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาการบริหารงาน
โรงเรียนให้มีประสิทธ์ิภาพยิ่งข้ึน 
 2.  ผู้บริหารควรน าการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการจัดท าแผนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์แก่บุคลากรทุกฝ่าย โดยมีการประชุมช้ีแจงกฎระเบียบข้อบังคับและแต่งตั้ง
บุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดท าสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ส่งเสริม
ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1.  ศึกษารูปแบบการพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3  
 2.  การศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ระหว่าง
ภาครัฐและท้องถิ่น 
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การศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

The Study of Creative Leadership of Educational Institution 
Administrators in the School under the Nakhon Ratchasima Provincial 

Authoritative Organization 
  

โสภิตา แสนภูม1ี  ผศ.ดร.สงวนพงศ์ ชวนชม2  ผศ.ดร.ชวลิต เกตุกระทุ่ม2 
 

บทคัดย่อ 
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ 2) เปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย
ด้านจินตนาการ ด้านความยืดหยุ่น ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์และด้านการน าการเปลี่ ยนแปลง กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2559 
จ านวน  58 คน มีผู้ให้ข้อมูลเป็นหัวหน้างานวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งหมด 
232 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test ผลวิจัยพบว่า  

1. ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน  สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามประสบการณ์การบริหาร โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

3. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และรายด้านมีความแตกต่างกัน จ านวนสองด้าน ได้แก่ ด้านความยืดหยุ่น และด้านการน าการเปลี่ยนแปลง  ส่วน
ด้านจินตนาการ ด้านวิสัยทัศน์ และด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์, ความยืดหยุ่น, การน าการเปลี่ยนแปลง 
 
Abstract  
           The purposes of this research were 1) to study of creative leadership of educational Institution 
administrators in the school under the Nakhon Ratchasima provincial authoritative organization. 2) To 
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compare the study of creative leadership of educational institution administrators in the school under 
the Nakhon Ratchasima provincial authoritative organization with different experience of 
administration and different size school.  The creative leadership of educational institution with 
imagination flexibility vision analytical thinking and transformational leadership. The sample that use 
in this research was 58 directors in academic year of 2016 under the Nakhon Ratchasima provincial 
authoritative organization.  The respondents were 232 of school 58 directors and 3 teachers each of 
school under Nakhon Ratchasima provincial administration organization. The instrument used for 
collection data was 5-rating scale questionnaire; the index of Item– objective Congruence (IOC) was 
reliability was 0.95. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test 

The results revealed that 
1. The overall and each type of the creative Leadership of educational Institution 

administrators in the school under the Nakhon Ratchasima provincial authoritative organization were 
at the high level. 

2. In comparison, the different of experience  administration of the  creative Leadership of  
educational institution administrators in the school under Nakhon Ratchasima provincial  authoritative  
organization, The overall and each type findings were  not significant different  at     a significantly 
level .     

3.  In compassion, the different size school.  the overall aspects of  creative Leadership of  
educational Institution administrators in the school under Nakhon Ratchasima provincial  authoritative  
organization were found to be different  at the .05 a significantly level. However, the flexibility and 
transformational leadership were significantly different at the .05 level. Additionally, In compassion, 
the different size school.  The imagination, vision and analytical thinking it was not found that they 
were not significantly different at a significantly.05 level. . 
Keywords:  Creative Leadership. Flexibility, Transformational leadership. 
  
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย  
           ปัจจุบันองค์กรหรือชุมชนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ผู้น า      
ในยุคนี้จึงต้องมีกระบวนการบริหารเป็นขั้นตอนการท างานของผู้บริหารที่ด าเนินการจนท าให้งานประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  เช่นเดียวกับการปฏิรูปการศึกษาจะประสบผลส าเร็จหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการน าของผู้บริหารทุกระดับ  โดยเฉพาะในหน่วยงานทางการศึกษา   
          การปฏิรูปการศึกษา เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพท้ังในด้านการผลิตกระบวนการจัดการและปัจจัยต่างๆ โดยมุ่งหวังให้
การจัดการศึกษาพัฒนาทั้งระบบ การบริหารสถานศึกษาเป็นบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่มี
ความส าคัญที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะต้องเป็นผู้น าและผู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีความสามารถ   
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียนการสอน และการเรียนรู้รวมทั้งประสานสัมพันธ์ ระดมและจัดสรรทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ (สุพน วังสินธุ์, 2545 : 29-23) และคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในการที่จะน าศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (อรรณพ 
พงษ์วาท, 2540 : 58) เพราะเป้าหมายส าคัญในการจัดการศึกษาคือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  โดยอาศัยความร่วมมือ
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กันของบุคลากรทั้งในสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าในด้าน
การศึกษา ซึ่งต้องมองให้ลึกซึ้งและกว้างขึ้น ผู้น าต้องมีความคิดวิเคราะห์อนาคต เมื่อวิเคราะห์แล้วต้องคิดหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อ
น าไปสู่ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น            
           ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์จ าเป็นต้องอาศัยเวลาและโอกาสเพื่อจะให้มีโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกัน อันจะน าไปสู่การคิด
สร้างสรรค์และเผชิญกับความเชื่อมั่นกับวิธีการใหม่ๆ ที่จะสร้างเป็นภาวะผู้น าที่พัฒนาสมรรถนะและความสามารถต่างๆ
ของบุคคลภายในองคก์ร (Harris, 2009) และภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการวิจัยทั้งเชิง
แนวคิด รูปแบบ และกระบวนการเพื่อฝ่าวงล้อมและขยายขอบเขตของการมองปัญหาทะลวงไปจากแนวทางเดิมๆ จึงจะ
สามารถแก้ปัญหา สร้างสิ่งที่ดี และยั่งยืนในอนาคต (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2553) สอดคล้องกับทัศนะของ สโตล์และทิมเพอร์
เลย์ (Stoll & Temperley) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์คือการมีปฏิกิริยาตอบสนองเชิงจินตนาการในโลกแห่งอนาคต
โดยการคิดไตร่ตรองอย่างละเอียด รอบคอบ ในสถานการณ์ต่างๆที่มีความกดดันและท้าทาย (กิตติ์กาญจน์  ปฏิพันธ,์ 2555) 
และวิโรจน์ สารัตนะ (2542) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะท าให้มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของคนอื่น ๆเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล และจักรกฤษณ์  โพดาพล ( 2556: 2) 
ให้ความเห็นว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญในยุคปัจจุบันและอนาคตของทุกๆ องค์กรจากความ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้นั้นต้องมี
การแก้ไขปัญหาที่จะเข้ามากระทบหรือเป็นการมองหาโอกาสที่องค์กรจะได้รับเพื่อสร้างความเป็นผู้น าขององค์กรเอาไว้ 
ล้วนต้องอาศัยความสร้างสรรค์เพื่อผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ จะเห็นได้ว่าผู้น าหรือผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
บุคคลหลักที่ต้องรับผิดชอบต่อบรรยากาศที่เกิดขึ้น  ดังนั้นภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็น
คุณลักษณะที่ส าคญัของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันที่มีผลต่อการสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานศึกษา 

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาหลายประการที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จมาก
น้อยเพียงใด ทั้งปัจจัยด้านการบริหาร ด้านความเป็นผู้น า ด้านบุคลิกภาพ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อความส าเร็จของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท้ังสิ้น ผู้บริหารในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันจะต้องมีคุณลักษณะตามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2543 : 82-84) คือ  
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และเป็นผู้น าด้านวิชาการ มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน มี
วิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ ใช้นวัตกรรมทางการบริหารได้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษาด้านมาตรฐานการปฏิบัติตนของผู้บริหารสถานศึกษา และได้เล็งเห็นความส าคัญของการปฏิบัติงานอย่าง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยได้ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่าง
สร้างสรรค์(ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549) 
 จากเหตุผลและความส าคัญของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาท าให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นครู
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงมีความสนใจศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือทราบข้อมูลการมีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และส่งเสริมการมีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อ
ส่งผลการพัฒนาการศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  
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 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ด้านจินตนาการ ด้านความยืดหยุ่น 
ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ และด้านการน าการเปลี่ยนแปลง 
 
สมมติฐานการวิจัย  

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก 
และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหารและปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง            

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในปี
การศึกษา 2559 จ านวน 58 คน มีผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 2 คน รวมโรงเรียนละ 3 คน จ านวน 58 โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด จ านวน 174  คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting  Scale) 5 ระดับ ตาม

แนวคิดของลิเคริ์ท  (Likert’s Five Ratting  Scale)  โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
เพื่อสอบถามภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่มี
คุณลักษณะ/พฤติกรรมผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 5 ด้าน ได้แก่ 1) จินตนาการ 2) ความยืดหยุ่น 3) วิสัยทัศน์ 4) การคิดเชิง
วิเคราะห์ และ 5) การน าการเปลี่ยนแปลง มีจ านวน 60 ข้อ  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) และ

การทดสอบค่า t-test (Independent  Sample) 
 
สรุปผลการวิจัย  
           1. ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จ าแนกตามประสบการณ์การบริหาร พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ คือ ด้านการน าการเปลี่ยนแปลง ด้านจินตนาการ ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ ด้านวิสัยทัศน์ 
และ ด้านความยืดหยุ่น ตามล าดับ 
          2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามประสบการณ์การบริหาร พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
          3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน 
พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และรายด้าน พบว่า รายด้านมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความยืดหยุ่น และด้านการน าการเปลี่ยนแปลง ส่วน
ด้านจินตนาการ ด้านวิสัยทัศน์ และด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ ไม่แตกต่างกัน 
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ตาราง 1 ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสมีา โดยภาพรวมและรายด้าน 

ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

X  
 

S.D. ระดับ อันดับ t Sig 

1.   ด้านจินตนาการ 4.38 0.40 มาก 2 16.47 0.00* 
2.  ด้านความยืดหยุ่น 4.31 0.36 มาก 5 16.92 0.00* 
3.  ด้านวิสัยทัศน ์ 4.32 0.37 มาก 4 16.58 0.00* 
4.  ด้านการคิดเชิงวิเคราะห ์ 4.35 0.38 มาก 3 16.74 0.00* 
5.  ด้านการน าการเปลี่ยนแปลง 4.41 0.36 มาก 1 18.76 0.00* 

เฉลี่ยรวม 4.35 0.33 มาก  19.50 0.00* 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางพบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน  สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.35) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ คือ ด้านการน าการ

เปลี่ยนแปลง (X  = 4.41) ด้านจินตนาการ (X  = 4.38) ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ (X  = 4.35) ด้านวิสัยทัศน์ (X  = 

4.32) และ ด้านความยืดหยุ่น ( X  = 4.31) ตามล าดับ เมื่อทดสอบสมมติฐานระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยทดสอบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ด้วย t-test  

โดยใช้ค่าเกณฑ์ X =3.51 (Test Value) ปรากฏว่าได้ค่า t  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสรุปได้ว่า ระดับภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับมากทัง้
ภาพรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
ตาราง 2  ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรยีน สังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหาร โดยภาพรวมและรายด้าน 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ประสบการณ์ในการบริหาร 

t Sig 
ต่ ากว่า 5 ปี 

(n=18) 
5 ปีขึ้นไป 
(n=40) 

X  S.D X  S.D 

1.   ด้านจินตนาการ 
2.  ด้านความยืดหยุ่น 
3.  ด้านวิสัยทัศน ์
4.  ด้านการคิดเชิงวิเคราะห ์
5.  ด้านการน าการเปลี่ยนแปลง 

4.47 
4.43 
4.46 
4.34 
4.44 

0.30 
0.31 
0.31 
0.43 
0.35 

4.35 
4.27 
4.26 
4.36 
4.40 

0.44 
0.38 
0.39 
0.37 
0.38 

1.10 
1.58 
1.88 
0.24 
0.42 

0.27 
0.11 
0.06 
0.81 
0.67 

ภาพรวม 4.43 0.30 4.33 0.34 1.06 0.29 
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 จากตารางพบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหาร โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
  
ตาราง 3 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรคข์องผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน จ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหาร โดยภาพรวมและรายด้าน 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ขนาดเล็ก 
(n=38) 

ขนาดกลางขึ้นไป 
(n=20) t Sig 

X  S.D X  S.D 

1.   ด้านจินตนาการ 
2.  ด้านความยืดหยุ่น 
3.  ด้านวิสัยทัศน ์
4.  ด้านการคิดเชิงวิเคราะห ์
5.  ด้านการน าการเปลี่ยนแปลง 

4.40 
4.39 
4.33 
4.42 
4.50 

0.48 
0.40 
0.43 
0.44 
0.40 

4.35 
4.16 
4.30 
4.23 
4.25 

0.19 
0.20 
0.20 
0.18 
0.20 

0.47 
2.91 
0.26 
1.80 
2.58 

0.63 
0.00* 
0.78 
0.07 
0.01* 

ภาพรวม 4.41 0.39 4.26 0.12 2.15 0.03* 

  *มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 
 จากตารางพบว่าภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความยืดหยุ่น และ
ด้านการน าการเปลี่ยนแปลง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วนด้านจินตนาการ ด้านวิสัยทัศน์ และ
ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล  
           1. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับกาญจนา ศิลา (2556) ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางเขน และนัยนา ชนาฤทธิ์ (2556) ได้ท าการศึกษาภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 พบว่าโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับกิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555) ได้ท าการศึกษาโมเดลโครงสร้างภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีระดับการแสดงออกภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน และภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการน าการ
เปลี่ยนแปลงมีค่าสูงสุด รองลงมา คือ ด้านจินตนาการ ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์  และด้านวิสัยทัศน์ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ด้านความยืดหยุ่น  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า หน่วยงานต้นสังกัดคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ได้มีการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาในวิชาชีพในทุกๆด้าน 
และการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการน าหลักวิชาการ
และทฤษฎีมาบูรณาการกับการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการก ากับติดตามและทบทวนกลยุทธ์อย่าง
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ต่อเนื่อง มีการวางแผนในการท างานอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา
เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และผู้บริหารสถานศึกษาได้ไปสร้างความตระหนักในการสร้างภารกิ จ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจในองค์กร เพื่อให้มีความมุ่งมั่นต่อการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ จักรกฤษณ์ โพดาพล (2556) 
ศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารเทศบาลต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ระดับ
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เพราะภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน คือ 
ด้านการน าการเปลี่ยนแปลง ด้านจินตนาการ ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ ด้านวิสัยทัศน์ และ ด้านความยืดหยุ่น เป็นสิ่ง
ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงภาระงานหลักของภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ที่เป็นการประสานงานบุคคลที่มีความคิดเห็นตรงกันและมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและเป็นภาวะผู้น าที่
พัฒนาสมรรถนะและความสามารถต่างๆของบุคคลภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ในทุกสถานท่ีและทุกระดับ
เพื่อที่จะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ให้เกิดขึ้นและภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์จะเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาแนวทางด้านวิธีการใหม่ๆขององค์กรและความท้าทายท่ีสลับซับซ้อน(Harris, 2009)  
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน  สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามประสบการณ์การบริหาร พบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันน้ัน สอดคล้องกับ นัยนา ชนาฤทธิ์ (2556) ได้ท าการศึกษา
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 มี
ภาวะผู้น าทั้ง 8 ด้าน พบว่าโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับกิตติ์กาญจน์  ปฏิพันธ์ (2555) ได้ท าการศึกษา
โมเดลโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีเพศ
แตกต่างกันมีระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกันเช่นกันระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามประสบการณ์การบริหาร ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ 1) ผู้บริหารและครูได้มีการท างานร่วมกันโดยมีอุดมการณ์
และเป็นกระบวนการที่บุคลากรภายในโรงเรียนได้มีการวิเคราะห์บริบทสถานศึกษา มีการสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ร่วมกัน ตลอดจนการการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทางการศึกษา (ไพโรจน์  กลิ่นกุหลาบ ,  
2557) 2) ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้เพราะ ว่าผู้บริหารต้นสังกัดได้มีการประเมินผู้บริหารเพื่อปรับปรุงการบริหารงาน และ
ส่งเสริมเข้ารับการพัฒนาโดยการเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือ และ 3) ผู้บริหารสถานศึกษาก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริ
หารสถานศึกษาทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาจากสถาบันพัฒนา
บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาและมีการฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงาน จึง
ท าให้ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ 4) อีกประการหนึ่งในการ
จ าแนกประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาต่ ากว่า 5 ปี และ 5 ปีขึ้นไปนั้น  ระยะเวลาอาจไม่แตกต่างกันมากนัก  
ท าให้พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน ได้แก่ขนาดเล็กและขนาดกลางขึ้นไป พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน และรายด้าน พบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน  สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า รายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวนสองด้าน ได้แก่ ด้านความยืดหยุ่น และด้านการน าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้อง
กับพิชิต  จรูญกิจพิศาล (2558) ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
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นครราชสีมาตามขนาดของโรงเรียนมีความแตกต่างกัน เป็นเพราะด้านความยืดหยุ่นนั้น เมื่อศึกษาและตรวจสอบ
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งสองด้านนี้แล้ว ด้านความยืดหยุ่น พบว่า มีความ
ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนไปมีระดับต่ า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนแผนงานตามความ
เหมาะสมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนไปใน  
สอดคล้องกับชัวร์ซา (Sousa,2003) ผู้บริหารควรมีความยืดหยุ่นต่อการแก้ปัญหาและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ต่างๆและด้านการน าการเปลี่ยนแปลง พบว่า องค์ประกอบในการกระตุ้นให้บุคลากรมีแรงบันดาลใจเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น  มีทักษะในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร  และช่วยกระตุ้นให้บุคลากรเกิด
ความตระหนักและเห็นคุณค่าของงาน  มีระดับต่ า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมของผู้น าที่เป็นผู้กระตุ้นให้
ผู้ตามมีความต้องการที่สูงขึ้น ท าให้ตระหนักถึงความต้องการส านึกในความส าคัญ คุณค่าของจุดมุ่งหมายและวิธีจะท า
ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ให้ค านึงประโยชน์ขององค์กรมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและยกความต้องการให้สูงขึ้น(Bass, 
1985)    

ส่วนด้านท่ีแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านจินตนาการ ด้านวิสัยทัศน์ และด้าน
การคิดเชิงวิเคราะห์ เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นต่อการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ ให้โอกาส
บุคลากรคิดหาวิธีการที่แปลกใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการก ากับติดตามและ
ทบทวนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง และสามารถจ าแนกแยกแยะเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆออกเป็นส่วนย่อย มีการวางแผนในการ
ท างานอย่างเป็นล าดับขั้นตอน 
 
ข้อเสนอแนะ  
           ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  

1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรรักษาระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ให้อยู่ในระดับมากและมีการพัฒนาขึ้นไปสู่
ระดับมากที่สุด เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษาที่จะเกดิขึ้นในอนาคต 

2. หน่วยงานต้นสังกัดคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา ควรก าหนดแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับใหม้ีภาวะผู้น าเชงิสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการส่งเสรมิสนับสนุน การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
           ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

1. ควรศึกษาภาวะผู้น าเชิงสรา้งสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านอ่ืนๆ  ซึ่งมีอีกหลายดา้นท่ีเกี่ยวกบัภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์และน่าสนใจ 

2. ควรศึกษาภาวะผู้น าเชิงสรา้งสรรค์ของผู้บริหารในหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากในโรงเรยีนว่ามีภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ในด้านใดบ้าง  เพื่อน าผลการศึกษาไปพัฒนางานใหด้ยีิ่งข้ึน 
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ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส  
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
PROBLEM OF THE ACADEMIC ADMINISTRATION AS PERCEIVED BY 

ADMINISTRATORS AND TEACHERS IN THE EDUCATION OPPORTUNITY 
EXPANSION SCHOOLS UNDER NAKHON RATCHASIMA EDUCATION 

SERVICE AREA OFFICE 7 
 

พีรภัทร กิจสนธิ1์  รศ.ดร.กรองทิพย์  นาควิเชตร2  ผศ.ดร.จ าเรญิรัตน ์จิตต์จิรจรรย3์ 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  
2) เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครู จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของ
สถานศึกษา การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร และครูของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 285 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูป
ของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ      
F-test ผลวิจัยพบว่า 

1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต7 โดยภาพรวม พบว่า ปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน และเมื่อพิจารณารายด้าน ปัญหาที่พบมาก
ที่สุด คือ ปัญหาด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา    

2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต7 จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวมมีปัญหาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  โดยครูเห็นปัญหามากกว่า
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต7 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมมีปัญหาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อ

                                                        
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
2 ประธานกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
3 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าปี 2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วทิยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 141 - 

พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนขยายโอกาส 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) study the academic affairs administration problems 
of Opportunity Expansion Schools institution directors and the teachers under Nakhon Ratchasima 
Educational Service Area Office 7, 2) compare those academic affairs administration problems of 
Opportunity Expansion Schools institution directors and the teachers under Nakhon Ratchasima 
Educational Service Area Office 7; classified by their positions and the size of educational institution. 
The instrument used to collect data in study was a five level scale questionnaire. The sample group 
consisted of 285 educational institution directors and the teachers in the academic year 2016 under 
Nakhon Ratchasima Educational Service Area Office 7 committee members using Krejcie&Morgan be 
purposive sampling. Statistics employed for data analysis were percentage, mean, standard deviation,  
t-test, F-test. The research findings were as follows : 
 1. In general. The problems of academic affairs administration of Opportunity Expansion 
Schools institution directors and the teachers under Nakhon Ratchasima Educational Service Area 
Office 7 were at the moderate. When thoroughly considered each aspect, it was found that the 
average of all aspect could be placed in order from the highest level to the lowest level as follow: 
the aspect of developing media, innovation and technology for education 
 2. In general. The problems of academic affairs administration of Opportunity Expansion 
Schools under Nakhon Ratchasima Educational Service Area Office 7 classified by their positions were 
different at statistically no significant level of 0.05. When thoroughly considered each aspect of 
developing the learning process met was different at statistically significant level of 0.05. by teacher 
found a problem Education Manager. 
 3. In general. The problems of academic affairs administration of Opportunity Expansion 
Schools under Nakhon Ratchasima Educational Service Area Office 7 classified by their the size of 
educational institution were the problem different no significantlevel of 0.05. When thoroughly 
considered each aspect were: that aspects of assessing, evaluating, and transferring the learning 
achievement; the aspects of supervising the education; and the aspects of developing the internal 
quality assurance in education institution.  met were different at statistically significant level of 0.05. 
Keywords: Academic Administration, Education Opportunity Expansion Schools 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ ความเจริญก้าวหน้าของประเทศต้องอาศัย การพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาในด้านต่างๆ ต้องอาศัยก าลังคนเป็นปัจจัยส าคัญ เพราะ
คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพยากรใดๆ แต่การที่คนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ
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ในการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 มาตรา
ที่ 6 ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 ทว่าวิกฤติคุณภาพการศึกษาของไทยเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมาก สะท้อนให้เห็นว่าความพยายาม
ของการปฏิรูปการเรียนรู้ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ยังไม่
ประสบผลส าเร็จ หากยังปล่อยให้การศึกษาด้อยคุณภาพอยู่ เป็นที่แน่นอนว่าคุณภาพของเด็กและเยาวชนไทยจะเติบโต
ไปอย่างไร้คุณภาพ และคงมองไม่เห็นอนาคตของประเทศว่าจะสามารถยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีได้อย่างไร ท่ามกลางการ
แข่งขันอย่างรุนแรงของสังคมโลกความด้อยคุณภาพการศึกษาของไทยไม่ได้มาจากการขาดแคลนงบประมาณเนื่องจาก
แต่ละปีรัฐได้ลงทุนด้านการศึกษาจ านวนมาก มากกว่าร้อยละ 20 หรือประมาณ 1 ใน 5 ของงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมี
การอ้างถึงว่า ไทยลงทุนทางการศึกษาสูงเป็นอันดับท่ี 2 ของโลก และเมื่อเทียบการลงทุนเพื่อการศึกษากับประเทศต่าง 
ๆ ซึ่งลงทุนน้อยกว่าแต่กลับได้ผลลัพธ์ที่มากกว่า (เจือจันทร์ จงสถิตอยู่, 2557: 4) 
 ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มีเป้าหมายสูงสุด คือการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ให้เต็มศักยภาพ และตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 1) ได้ก าหนด
งานบริหารโรงเรียนไว้ 4 งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารงานท่ัวไป งานวิชาการเป็น
งานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2545  ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นไปอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับเป้าหมายและความ
คาดหวังของหลักสูตร ผู้บริหารจึงต้องให้ความส าคัญกับงานวิชาการเป็นอย่างมาก ส่วนงานด้านอื่นๆ นั้นแม้จะมี
ความส าคัญเช่นเดียวกัน แต่เป็นเพียงส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนจะมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการที่
ส าคัญที่สุดได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะต้องให้ความส าคัญแก่งานวิชาการ ต้องเข้าใจขอบเขตการด าเนินงาน และ
ภาระหน้าที่ของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเป็นอย่างดี การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของการบริหาร
สถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ที่ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่ างยิ่ง ส่วนการ
บริหารงานด้านอื่นๆ นั้นเป็นเพียงปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร
สถานศึกษาซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร จะต้องสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2552 แบ่งขอบข่ายและภารกิจการ
บริหารงานวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น 12 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้านการนิเทศ
การศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมความรู้
ด้านวิชาการแก่ชุมชน ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 จากการศึกษาปัญหาด้านการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ผู้วิจัยพบปัญหาต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ 
เชน่ ปัญหาคะแนนการทดสอบระดับชาติ (Ordinary National Education Test [O-NET] และ National Test [NT]) 
ในปีการศึกษา 2556-2558 ต่ ากว่าเกณฑ์ระดับชาติ ปัญหาผู้ปกครองไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา ปัญหาเรื่องการ
จัดท าหลักสูตรหรือแผนการสอน ปัญหาครูขาดความช านาญในการสอน ปัญหาการขาดการนิเทศติดตามผลการจัดการ
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เรียนรู้ ปัญหาเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน และปัญหาขาดแคลนบุคลากรหรือครูไม่ครบช้ัน เป็นต้น ซึ่งปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ครูต้องท างานอย่างอื่นนอกเหนือหน้าที่สอน เช่น ท างานธุรการ จัดอาคาร
สถานท่ี ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยส่วนใหญ่ขาดคุณภาพและมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ (แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 : 2559 10-11) 
 จากความส าคัญของการศึกษาไทยและปัญหาการบริหารงานวิชาการ ในของโรงเรียนขยายโอกาส ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัญหาการ
บริหารงานวิชาการ ในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 โดยยึดตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น 12 ด้าน ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2552  ดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากพิจารณาว่าการแบ่ง
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการมีความชัดเจน  ครอบคลุมสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เพื่อน าผลการวิจัยไปเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา การ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาต่างๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 

2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 จ าแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา  และครู ตามต าแหน่ง
และขนาดโรงเรียน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จ าแนกตามต าแหน่ง มีความแตกต่างกัน 
 2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต7 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน มีความแตกต่าง
กัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จ านวน 69 แห่ง รวมทั้งสิ้นจ านวน 1 ,074 คน (กลุ่ม
บริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 อ้างถึงใน ไพศาล หวัง
พานิช, 2551) ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบช้ันภูมิ ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
285 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ  ต าแหน่งใน

การท างาน และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check List)  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 โดยยึดตามขอบข่ายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2552 จ านวน 12 ด้าน ดังนี้  
       1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 3) ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                                     
 4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                                        
 5) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                           
 6) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้                                                                  
 7) ด้านการนิเทศภายใน 
 8) ด้านการแนะแนวการศึกษา                  
 9) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศึกษา          
 10) ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน               
 11) ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน                      
 12) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test 

 
สรุปผลการวิจัย  

1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต7 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยภาพรวม พบว่า ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง

ทุกด้าน   ( X  = 2.94) และเมื่อพิจารณารายด้าน ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ( X = 3.08)   
2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต7 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวมมีปัญหาแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญ ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยครูเห็นปัญหามากกว่าผู้อ านายการ 
 3. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต7 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมมีปัญหา
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียน ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05  
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยจากการศึกษาวิจัยปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ทั้งหมด 12 ด้าน คือ 1) 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียน 4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 7) ด้านการนิเทศการศึกษา 8) ด้านการแนะแนวการศึกษา 9) ด้านการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11) ด้านการประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 12) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา พบประเด็นที่น ามาอภิปรายผลดังนี้  
 1. จากการศึกษาวิจัยปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยภาพรวม พบว่า ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารและครูของ
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการ
บริหารงานวิชาการเป็นหลัก ดังที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2552:5) กล่าวถึง
ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ ว่า งานวิชาการถือเป็นงานท่ีมีความส าคัญที่สุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา 
เพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนจึงยกระดับพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนต้นสังกัดอย่างเต็มที่ แต่การที่ประสบปัญหาด้านต่างๆ ใน
ระดับปานกลาง อาจมีปัจจัยหลายอย่างเช่น มีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ไม่ทันสมัยและเพียงพอกับการใช้จัดการศึกษา 
การนิเทศการศึกษาไม่เป็นระบบ และขาดแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา ซึ่งปัญหาดังกล่าวข้างต้นถือเป็น
ส่วนส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสเป็นอย่างมาก ซึ่งจากผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สนิท แซมหิรัญ (2549:บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับปาน
กลาง  งานวิจัยของ ศิริพร ทับคล้าย (2550:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีปัญหาระดับปานกลาง  งานวิจัยของ ภัทราพร ขัดสี (2552:บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง งานวิจัยของ 
ผจญ ขยันงาน (2552:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ที่8 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และงานวิจัยของ สุปราณี ชินโน (2556:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัญหาการ
บริหารงานวิชาการสถานศึกษาตามความคิดของครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการสถานศึกษาตามความคิดของครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและราย
ด้านมีปัญหาระดับปานกลาง   

2. จากการศึกษาวิจัยปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู อยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ปัญหาด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ไม่เป็น หรืออาจจะไม่น าสื่อ นวัตกรรม 
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และเทคโนโลยี ท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกท้ังยังพบปัญหาการขาดแคลนงบประมาณเพื่อจัดหาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพมาใช้ในการจัดการศึกษา ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 ที่พบมากเป็นล าดับที่สอง คือ ปัญหาด้านการนิเทศการศึกษา ซึ่งเกิด
จากการที่โรงเรียนต่างๆ ขาดการน าปัญหาที่พบจากการนิเทศการศึกษาไปพัฒนา ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง การนิเทศ
การศึกษาของแต่ละโรงเรียนขาดความเป็นระบบ และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ไม่เห็นความส าคัญของ
การนิเทศการศึกษา ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 ท่ีพบมากเป็นล าดับที่สาม คือ ปัญหาด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ทั้งนี้ 
อาจเกิดจากโรงเรียนอยู่ห่างไกลแหล่งเรียนรู้ ไม่มีการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และไม่การจัด
ห้องสมุดภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  

3. จากการศึกษาวิจัยปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู เปรียบเทียบตามต าแหน่ง พบว่า 
โดยรวมมีปัญหาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  โดยครูเห็นปัญหามากกว่าผู้อ านายการ ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 แต่ละโรงเรียนล้วนให้ความส าคัญกับการ
บริหารงานวิชาการและช่วยกันพฒันางานบริหารวิชาการให้บรรลุตามเป้าหมาย ตามที่ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553:33) 
กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารงานวิชาการว่า งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษา
จะเป็นประเภทใดมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการเนื่องจาก งานวิชาการ  
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของสถานศึกษา ซึ่งอาจ
เกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้นๆ แต่ทั้งนี้การท างานทุกอย่างย่อยเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ จึงท าให้
ทั้งผู้บริหารและครู โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 มองปัญหา
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนต้นสัดกัดอยู่ในระดับปานกลาง แต่การที่ครูเห็นปัญหาการบริหารงานวิชาการมากกว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเพราะครูเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงจึงท าให้พบปัญหามากกว่าผู้บริหารสถานศึกษา 

4. จากการศึกษาวิจัยปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู เปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน โดยรวม
มีปัญหาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน
ผลการเรียน ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางพบปัญหาการบริหารงานวิชาการมากที่สุด รองลงมาคือ
โรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่ และโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กพบปัญหาการบริหารงานวิชาการน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 มีจ านวน
มาก ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแต่ละโรงเรียนมองเห็นปัญหาที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีปัญหาการขาดแคลนครู การ
ย้ายครูค่อนข้างบ่อยจึงส่งกระทบต่อการบริหารงานวิชาการโดยตรง ส่วนการที่โรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กพบปัญหา
น้อยสุดนั้น เป็นเพราะโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 มี
จ านวนน้อย และมีผู้บริหารและครูมีประสบการณ์ในโรงเรียนต้นสังกัดเป็นเวลานาน ท าให้มีความช านาญในการขับเคลื่อน
งานวิชาการในโรงเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. จากการศึกษาพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนขยาย
โอกาสควรมีการส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อ และการใช้สื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยี เพื่อ
น ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการเรียนการสอน มีการประเมินการใช้
สื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 

2. จากการศึกษาพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ด้านนิเทศการศึกษา ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารและครู มีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และ
หลักการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความส าคัญของการนิเทศ โรงเรียนควรมีเกณฑ์การนิเทศที่ได้มาตรฐานและ
ชัดเจน มีการนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และควรน าผลจากการนิเทศการศึกษามาพัฒนาการจัดการศึกษา
ต่อไป  

3. จากการศึกษาพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ผู้บริหารและครูควรสร้าง
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น สวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หรือห้องสมุดโรงเรียน เป็นต้น 
โรงเรียนควรสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน ผู้บริหารและครูควรน านักเรียนไปทัศน
ศึกษานอกสถานท่ี เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ กับผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัยในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 

2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารในด้านวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7   

3. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธผิลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

Factors Affecting the Effectiveness of the High School 
under The Secondary Educational Service Area Office 31 

  

ธนเดช  แท่นแก้ว1 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 2) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
31 จ านวน 359 คน  จ าแนกเป็นครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 20 คนครูในโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 93 คน ครู
ในโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 81 คน และครูในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 165 คน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรการค านวณหากลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าจ านวน 54 ข้อ ซึ่งมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องของเนื้อหาและวัตถุประสงค์อยู่ระหว่าง 0.80-1.00  และค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กา รวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล,โรงเรียนมธัยมศึกษา  
 

Abstract  
The objectives of this research were 1) to study level The Effectiveness of The High School 

under The Secondary Educational Service Area Office 31 2) to study level Factors Affecting The 
Effectiveness of The High School under The Secondary Educational Service Area Office 31 3) to study 
Factors Affecting The Effectiveness of The High School under The Secondary Educational Service Area 
Office 31.  

The samples were 359 teachers under The Secondary Educational Service Area Office 31 
classified as a teacher in a small school 20 teachers in middle schools as 93 teachers in large schools 

                                           
1 มหาวิทยาลยัราชภัฎนครราชสีมา 
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81 and teachers in large 165 The formula for calculating the sample using a sample of   Taro Yamane 
which selected by stratified random sampling.  

The research instrument was rating scale questionnaire with 54 items. The index of objective 
congruence of questionnaire was 0.80-1.00 and reliability of 0.97. Data were analyzed by frequency, 
mean, standard deviation. Multiple Regression Analysis by Stepwise. The salient point found that: The 
Factors Affecting the Effectiveness of The High School under The Secondary Educational Service Area 
Office 31 as whole, were correlated on the high level and were significantly at .01 level.  
Keywords: The Effectiveness, High School  
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  

การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคงดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับความส าคัญของการศึกษาตอนหนึ่งความว่า (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2543, ปกใน) 
“การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งข้ึนไปนั้น ย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อน เพราะถ้าบุคคลอันเป็นองค์ประกอบของส่วนรวม
ไม่ได้รับการพัฒนาแล้ว ส่วนรวมจะเจริญมั่นคงได้ยาก การที่บุคคลจะพัฒนาได้ก็ด้วยปัจจัยประการเดียว  คือ 
“การศึกษา”  การศึกษานั้นแบ่งเป็นสองส่วน คือการศึกษาด้านวิชาการส่วนหนึ่ง กับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีจิตใจ
ใฝ่ดี ใฝ่เจริญ มีปกติละอายช่ัวกลัวบาปส่วนหน่ึง การพัฒนาบุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนท้ังสองส่วน เพื่อให้บุคคลได้
มีความรู้ไว้ใช้ประกอบการ และมีความดีไว้เกื้อหนุน การประพฤติปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร และ
อ านวยประโยชน์ท่ีพึงประสงค์” 
 ด้วยเหตุนี้การจัดการศึกษาจึงถูกก าหนดให้เป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลเกือบทุกยุคสมัย ในปัจจุบัน
ก็เช่นกัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับช่ัวคราว พุทธศักราช 2557  ก าหนดไว้ใน มาตรา 81 ว่า “รัฐต้องจัด
การศึกษาอบรม และสนับสนุนเอกชน จัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
แห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ...” (ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, 2550, น.32) การจัดการศึกษา จึงนับได้ว่าเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ของทุกประเทศในโลก เพราะว่า
การศึกษามีหน้าที่หลักอยู่หลายประการ ประการแรก คือการศึกษามีหน้าที่สร้างคน หมายความตั้งแต่การสร้างพลเมือง 
การสร้างนักวิชาชีพ การสร้างแรงงาน นักวิชาการ ฯลฯ ประการที่สอง การศึกษาเป็นตัวส าคัญที่สุดในการสร้างความ
แข็งแกร่งทางสังคมและเป็นปัจจัยที่ท าให้สังคมเสื่อมหรือเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดวิกฤติสังคม และประการที่สาม 
การศึกษาเป็นเสาหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาติ (เกษม วัฒนชัย, 2545, 
น.1-2) แต่ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาของไทยยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร  ดังจะเห็นได้จากการที่ผลผลิตทางการ
ศึกษา คือ ผู้เรียนยังมีคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะการที่จะพัฒนาคนให้มีปัญญา  คิดเป็น 
ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น หรืออาจกล่าวได้ว่าการศึกษาไม่สามารถสนองตอบต่อวิถีชีวิตของประชาชน  จึงท าให้การ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ของรัฐบาลเป็นไปได้ยาก เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด เป็นต้น ดังนั้น จึงจ าเป็นที่รัฐ
จะต้องให้ความส าคัญ และมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจะต้องมีการก าหนดเป้าหมาย กรอบการด าเนินงานและ
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานที่เหมาะสม (ดุษฎี โยเหลา, 2543, น.47-48) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นการศึกษาที่
จัดขึ้นเพื่อมวลชน โดยรัฐได้จัดบริการเป็นแบบการให้เปล่า เพื่อที่จะพัฒนาประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ในวัย
เรียน ให้ได้รับการศึกษา (สุวิทย์ บุญช่วย, 2541, น.76) โรงเรียนมัธยมศึกษาจึงเป็นหน่วยงานการศึกษาที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง เพราะเป็นองค์กรที่ช่วยวางรากฐาน ในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ 
ค่านิยม และคุณธรรมของเยาวชนไปทุกช่วงอายุต่อเนื่องตลอดชีวิต (ดุษฏี  โยเหลา, 2543, น.49) ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า
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มัธยมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ เป็นเสมือนเครื่องมือ
ของรัฐบาลที่ใช้ในการพัฒนาก าลังคนของประเทศถ้าหากรัฐต้องการพลเมืองที่มีคุณสมบัติเช่นใดก็สามารถก าหนด
คุณลักษณะนั้น ๆ เอาไว้ในหลักสูตรการศึกษา เพื่อให้ได้คนที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ความมุ่งหวังดังกล่าวของรัฐจะ
ประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นส าคัญ ประมุข ตันจ ารูญ (2534) อย่างไรก็
ตาม การจัดการศึกษาของประเทศไทย ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ภายหลังจากที่มีพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกที่ถือเป็นแผน
แม่บทของการจัดการศึกษา โดยมีการก าหนดให้มีการบริหารจัดการการศึกษาท่ีเน้นความเป็นเอกภาพเชิงนโยบาย และ
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิดคุณภาพเป็นส าคัญ การจัดการศึกษาแบ่ง
ออกเป็นเพียงสองระดับ คือการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่วนการบริหารก็ได้ลดสายการ
บังคับบัญชาลงเน้นการกระจายอ านาจไปสู่โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา และให้มีการบริหารแบบองค์คณะบุคคลใน
ทุกระดับ อีกท้ังยังก าหนดให้มีระบบรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีการก าหนดให้การศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้นจากหกปีเป็น เก้าปี รุ่ง แก้วแดง (2543)  
มีการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และยังมีการออกกฎหมายให้โรงเรียนมี
สภาพเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาจึงปรับเปลี่ยนไปเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี,  2542, น.94) ประสิทธิผล
ขององค์การเป็นสิ่งท่ีองค์การทุกองค์การปรารถนา และมุ่งหวังให้เกิดกับองค์การ เพราะประสิทธิผลขององค์การเป็นตัว
บ่งช้ีถึงความส าเร็จ หรือความอยู่รอดขององค์การทั้งนี้ องค์การจะคงอยู่หรือล่มสลายขึ้นอยู่กับประสิทธิผล หรือ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ และความสามารถในการด าเนินงาน ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน แต่
ประสิทธิผลไม่ใช่จะได้มาง่าย ๆ หลายองค์การต้องประสบปัญหาหรืออุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านคน ด้าน
การเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการ การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาตนให้มีคุณภาพและให้
มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ ทั้งร่ายกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมอย่างสมดุล เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงให้กับประเทศ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ให้
คนรู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักพึ่งตนเองและสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่
ประชาชนวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 32 อ าเภอ มีจ านวนสถานศึกษาในสังกัดรวมทั้งสิ้น 50 โรงเรียน จ านวน
ผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัดจ านวนทั้งสิ้น 3,595 คน มีจ านวนนักเรียนในสังกัดรวมทั้งสิ้น 71,575 คน ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้ท าการศึกษาสภาพ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม พบว่ามีปัญหา ด้านการ
ปรับปรุงสถานศึกษา เนื่องจากมีสถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลางจ านวนมาก และสถานศึกษา มีขนาดความพร้อม
แตกต่างกัน ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์เก่าล้าสมัย อาคารสถานที่ไม่เพียงพอ ช ารุดทรุดโทรม ขาดการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้มีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ยังไม่คุ้มค่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีอัตราครูต่ ากว่าเกณฑ์ บางแห่งมีครูไม่
ครบช้ัน ครูสอนไม่ตรงวิชาเอกในสาระการเรียนรู้ มีปัญหาในเรื่องของการอ่านออก เขียนได้ การคิดวิเคราะห์ ผลการ
ประเมินระดับชาติ O-net ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ในวิชาภาษาไทย 44.25 วิชา
คณิตศาสตร์  25.45  วิชาวิทยาศาสตร์  37.95 วิชาภาษาอังกฤษ 30.35 วิชาสังคมศึกษา 39.37 และระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละในวิชาภาษาไทย  49.26  วิชาคณิตศาสตร์  20.48 วิชาวิทยาศาสตร์  
30.48 วิชาภาษาอังกฤษ 25.35 วิชาสังคมศึกษา 33.02 จัดว่าคุณภาพการศึกษายังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ต้องมีการปรับปรุง
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แก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน และด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนที่
ประเมินแล้วอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ จ านวน 5 โรงเรียน ระดับคุณภาพดี จ านวน 40 โรงเรียน  และคุณภาพดีมาก 
จ านวน 5 โรงเรียน ซึ่งยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป (ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31, 2556, น.1-15) 
 จากสภาพการณ์และหลักการที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายผู้บริหารองค์การ สมาชิกทุกคน 
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องขององค์การทุกระดับจะต้องร่วมมือกันพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิผลให้จงได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธิผลของโรงเรยีนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.  เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 31 

2.  เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 

3.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 
 
สมมติฐานการวิจัย 
             ปัจจัยพฤติกรรมการเรยีนของนักเรียน แรงจูงใจในการท างานของครู บรรยากาศการเรียนการสอน ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร และความผูกพันต่อโรงเรยีนของครู ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         1. ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
จ านวน 3,545 คน จ าแนกเป็นครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 196 คน ครูในโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 921 คน ครู
ในโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 798 คน และครูในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 1,630 คน  
             2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 จ านวน 359 คน จ าแนกเป็นครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 20 คน ครูในโรงเรียนขนาดกลาง 
จ านวน 93 คน ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 81 คน ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 165 คน โดยก าหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณหากลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ
(Stratified random sampling)   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
            เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ท่ีผู้วิจัยปรับปรุงขึ้น โดยพิจารณาภายใต้กรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้สอดคล้องกับค าจ ากัดความ
ในการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ แบ่งออกเป็น  3 ตอน  ดังนี้ 
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            ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับ  เพศ  
ประสบการณ์ในการท างาน  และขนาดโรงเรียน 
            ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ ตามแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยก าหนดค่าการตอบแบบสอบถามดังนี้ 
      1   หมายถึง มีระดับการปฏิบัตินอ้ยท่ีสุด 
      2   หมายถึง มีระดับการปฏิบัตินอ้ย 
      3   หมายถึง มีระดับการปฏิบัตปิานกลาง 
      4   หมายถึง มีระดับการปฏิบัตมิาก 
      5   หมายถึง มีระดับการปฏิบัตมิากท่ีสุด 
              ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบ
ลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยก าหนดค่าการตอบแบบสอบถามดังนี้ 
              1   หมายถึง มีระดับการปฏิบัตินอ้ยท่ีสุด 
      2   หมายถึง มีระดับการปฏิบัตินอ้ย 
      3   หมายถึง มีระดับการปฏิบัตปิานกลาง 
      4   หมายถึง มีระดับการปฏิบัตมิาก 
      5   หมายถึง มีระดับการปฏิบัตมิากท่ีสุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบด้วย การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ด้วยวิธี Step. wise โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และน าไป 

เปรียบเทยีบกับเกณฑ์  (ชูศรี  วงศ์รัตนะ,  2553 : 316) แปลความหมาย ดังนี ้
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  0.71-1.00     หมายถึง มีความสมัพันธ์กันสูง  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  0.31-0.70     หมายถึง มีความสมัพันธ์กันปานกลาง                     
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  0.01-0.30     หมายถึง มีความสมัพันธ์กันต่ า                                                                                   
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.00   หมายถึง   ไม่มีความสมัพันธ์กัน 

 
สรุปผลการวิจัย  

1.  ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เมื่อเรียงล าดับ ค่าเฉลี่ยระดับปัจจัย จากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดไปหาค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้ดังนี้ ด้านภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน ด้านพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ด้านแรงจูงใจในการท างาน
ของครู ด้านความผูกพันต่อโรงเรียนของครู ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปจัจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตามความคิดเห็นของครู   (n =  359) 

ปัยจัย X S.D. ระดับ 
ด้านพฤติกรรมการเรียนของนักเรยีน 3.69 .33 มาก 
ด้านแรงจูงใจในการท างานของคร ู 3.68 .30 มาก 
ด้านบรรยากาศการเรยีนการสอน 3.72 .32 มาก 
ด้านภาวะผู้น าของผู้บรหิาร 3.73 .47 มาก 
ด้านความผูกพันต่อโรงเรียนของครู 3.65 .30 มาก 

รวม 3.69 .21 มาก 
 
 จากตารางที่  1 พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =  3.69 ,  S.D. =  0.21)  และ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเรียงล าดับ ค่าเฉลี่ยระดับปัจจัย จากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

ไปหาค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้ดังนี้ ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ( X =  3.73,  S.D. =  0.47) ด้านบรรยากาศการเรียนการ

สอน ( X =  3.72,  S.D. =  0.32) ด้านพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ( X =  3.69,  S.D. =  0.33) ด้านแรงจูงใจใน

การท างานของครู ( X =  3.68,  S.D. =  0.30) ด้านความผูกพันต่อโรงเรียนของครู ( X =  3.65,  S.D. =  0.30) 
 2.  ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตามความ
คิดเห็นของครู พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อ
เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ยระดับประสิทธิผล จากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดได้ดังนี้ ด้านความสามารถใน
การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู  ด้านความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ด้าน
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายใน และภายนอก ด้านความสามารถในการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 ตามความคิดเห็นของครู (n =  359) 

ปัยจัย X  S.D. ระดับ 
ด้านความใฝรู่้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของ
นักเรียน 

3.66 .27 มาก 

ด้านความสามารถในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ของครู 

3.73 .28 มาก 

ดา้นความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.52 .23 มาก 

ด้านความสามารถในการปรับเปลีย่นต่อสภาวะแวดล้อม
ที่มากระทบท้ังภายใน และภายนอก 

3.59 .24 มาก 

รวม 3.62 .16 มาก 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =  3.62 ,  S.D. =  0.16)  และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเรียงล าดับ ค่าเฉลี่ยระดับประสิทธิผล จากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดไปหาค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด

ได้ดังนี้ ด้านความสามารถในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู ( X =  3.73,  S.D. =  0.28)  ด้านความใฝ่รู้ รัก

การอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ( X =  3.66,  S.D. =  0.27) ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อ

สภาวะแวดล้อมท่ีมากระทบท้ังภายใน และภายนอก ( X =  3.59,  S.D. =  0.24)  
3.  ระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกอยู่ในระดับปานกลางและสูง โดยที่  ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร และด้านความผูกพันต่อโรงเรียนของครู  มี
ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง และรองลงมาได้แก่  ด้านแรงจูใจในการท างานของครูกับด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร  
และ น้อยที่สุดคือ ด้านพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนกับด้านบรรยากาศการเรียนการสอน  เมื่อท าการทดสอบ
นัยส าคัญทางสถิติ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
โรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 

4. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ด้านแรงจูงใจในการท างานของครู  ด้านบรรยากาศการเรียน
การสอน ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร มีอิทธิพลร่วมกันต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ ด้านแรงจูงใจ
ในการท างานของครู รองลงมา คือ ด้านพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ด้านบรรยากาศ
การเรียนการสอน ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็น .667 และปัจจัยเหล่านี้สามารถอธิบายความ
แปรปรวน ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้ร้อยละ 
44.40  
 
อภิปรายผล  
 1. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ปัจจัยด้านการบริหารงาน ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ (Stogdill, 1974, p.13) ที่กล่าว
ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การมากที่สุดอย่างหนึ่งคือ ผู้น าเพราะผู้น าเป็นบุคคลที่ผูกพันกลุ่มเข้า
ด้วยกันและกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานแสดงความสามารถสูงสุดเพื่อสร้างผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับ จันทราน ีสงวนนาม (2545) 
ที่กล่าวว่าปัจจัยที่ท าให้โรงเรียนมีประสิทธิผลมีดังนี้ 1) ภาวะผู้น าและแบบผู้น าของผู้บริหาร 2) การก าหนดเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของโรงเรียน 3) การเป็นผู้น าทางวิชาการ 4) บรรยากาศของสถานศึกษา 5) ทักษะด้านมนุษย
สัมพันธ์ 6) การใช้อ านาจหน้าที่และการตัดสินใจ 7) ความสามารถในการแก้ปัญหาและการพัฒนางาน 8) ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารกับผู้ร่วมงาน 9) ความพึงพอใจในการท างาน 10) ความสามารถในการยืดหยุ่นต่อสถานการณ์เฉพาะ
หน้า 11) ประสบการณ์ทางการบริหาร  12) ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนปัจจัยเหล่านี้มิได้จัดล าดับ
ความส าคัญจ าเป็นมากน้อยกว่ากัน แต่ในระบบการบริหารการศึกษาไทยรวมทั้งผลการวิจัยในประเทศ  สนับสนุน
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แนวคิดที่ว่า การเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเป็นปัจจัยส าคัญอันดับแรกที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน 

2. ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตามความคิดเห็น
ของครู พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษามีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์มีทักษะ ในการบริหารงาน ด้านการวางแผนกลยุทธ์ การปฏิบัติตามแผนที่เป็นระบบ 
รวมถึงมีทักษะในการ แก้ปัญหา มุ่งพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความตั้งใจใน
การ พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ มีทักษะในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วินัย ค าประดิษฐ์ 
(2547, น. 28) ได้สรุปไว้ว่า ผู้บริหารและครู จะต้องมีบทบาทส าคัญในการปรับตัวไม่หยุดนิ่งต้องพยายามปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงองค์การ รูปแบบบริหารงาน และการด าเนินงาน ต่าง ๆ ให้มีความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงาน มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ การจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความรู้เพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคม ได้อย่างมีความสุขนั้น จะต้องมีเทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสม ครูต้องสร้างกระบวนการและวิธีการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน ทั้งเนื้อหาวิชาและคุณธรรมจริยธรรม เพราะกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนจะเป็นวิธีการที่ติดตัวนักเรียน 
สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิชษารัตน์ ธรรมะรัตน์จินดา (2552, น.51)  ที่สรุปว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนจะต้องมีการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่บุคลากร มีความสามารถในการบูรณาการ ท้ังในด้านโครงสร้างของการบริหารงานและนโยบายในการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งหวังให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตลอดจนพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้ มีความสามารถในการรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม 
ตลอดจนสามารถด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่กา รศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 ตามความคิดเห็นของครู พบว่า ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อท าการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
กับประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ วินัย ค าประดิษฐ์ (2547) กล่าวว่า 
ความสามารถของสถานศึกษาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยสามารถปรับตัวให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงพฤติกรรมในการวางตนในการท างานและบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติ
ภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ สอดคล้องกับ สุพจน์ สุขสบาย (2547) กล่าวว่า การที่โรงเรียนสามารถผลิต
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก สามารถก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ
และเป้าหมายของโรงเรียน ก าหนดความคาดหวังของโรงเรียนที่มีต่อนักเรียน ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับ วิรัตน์ มะโนวัฒนา (2548) การที่องค์การหรือโรงเรียนสามารถน า
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดมาใช้ด าเนินงานขององค์กรหรือโรงเรียนได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะ
ประสิทธิผลของโรงเรียนที่จะต้องค านึงถึงในด้านผลผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีเจตคติที่ดี มี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้าสิ่งแวดล้อมภายใต้ความสามารถของโรงเรียนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ จนท าให้เกิด
ความพึงพอใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ อรวรรณ อุ่นวิเศษ (2549) ความส าเร็จในการท างานของ
โรงเรียน ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วยการด าเนินงานด้านหลักสูตร ด้านการตัดสินใจ ด้านทรัพยากร ด้าน
ภาวะผู้น า ด้านบรรยากาศ และด้านผลลัพธ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สนทยา เจริญพันธ์  (2550)  ท าการวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัด
สกลนคร พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 3 ประเภท โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ พิมพรรณ สุริโย  (2552)  ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน
เทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า ระดับปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา โดย
ภาพรวมพบว่า พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ (2553) ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญใจ เกตุอุดม (2554) ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมเป็นผู้น า โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก  
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
1. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านบรรยากาศการเรียนการสอนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้ายของทุกด้าน ดังนั้น 
การส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนที่มี
ความสัมพันธ์ต่อกันย่อมส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมที่ดีของนักเรียนด้วยเช่นกัน ทั้งนี้การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญโดยตรงและช่วยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมด้านจิต
พิสัยของนักเรียน เนื่องจากการจะเกิดพฤติกรรมด้านจิตพิสัยได้นั้น นักเรียนต้องมีการพัฒนาในระดับจิตใจและมี
พฤติกรรมที่ยอมรับและตอบสนองต่อการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอน รวมถึงต้องมีความเช่ือ 
ค่านิยม ความรู้สึก อารมณ์ต่อกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นด้วยอย่างเหมาะสม รู้จักแสวงหาความรู้ตามความต้องการ 
และความสนใจอยู่เสมอตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

2. จากผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  
ด้านความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้ายของทุกด้าน ดังนั้น 
ทางสถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
และมีความกระตือรือร้นในการท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ รู้จักแสวงหาความรู้อยู่เสมอ จากแหล่งเรียนรู้ใน
ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ รวมถึงให้นักเรียน ได้เรียนรู้ตามความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของแต่ละ
บุคคล มีการปลูกฝังให้รู้จักเลือกอ่านหนังสือที่มีประโยชน์ และ  ให้นักเรียนได้ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลที่มี
ประโยชน์ต่อการเรียนอย่างเหมาะสมต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอื่น ๆ   

2. ควรศึกษาตัวแปรเพิ่มที่เกี่ยวกับครูผู้สอน ได้แก่ อายุ  และวุฒิการศึกษา 
3. ขอบเขตของประสิทธิผลของโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้กว้างขวางยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงอนาคต (future research) มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและเสนอภาพ
อนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556 – 2566) ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายในการสร้างภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
จ านวน 15 คน และการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างภาพอนาคตร่วมกัน จ านวน 23 คน 
ผลการวิจัยพบว่า  

1. ด้านการผลิตบัณฑิต (การสอน) มหาวิทยาลัยควรมีการผลักดันบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงาน และมีการด าเนิน
กิจกรรม เช่น 1) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของจังหวัดชัยภูมิให้สูงข้ึน 2) ส่งเสริม
ความสามารถของนักศึกษา จัดระบบการนิเทศติดตามนักศึกษาให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 3) ส่งเสริมให้
มีการเปิดหลักสูตรหรือสาขาในระดับปริญญาตรีที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท่ีมอียู่
ในจังหวัดเพื่อร่วมกันจัดท าหลักสูตรที่เป็นหนึ่งเดียวและใช้ร่วมกัน 4) พัฒนาหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรคู่ในระดับปริญญา
ตรีที่สามารถใช้ศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่ร่วมกัน 5) พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตครูศิลปฯ/ครูช่างฯ 6) สนับสนุนให้มีการ
พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีความเข้มแข็งและที่เปิดสอนปัจจุบันต่อยอดในระดับบัณฑิตศึกษา 7) สนับสนุนให้
คณาจารย์เขียนหนังสือต าราเรียนและงานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และ 8) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับทุน
เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจากหน่วยงานภายนอก  
 2. ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการยกระดับศักยภาพของท้องถิ่น โดยใช้องค์ความรู้จาก
งานวิจัยทางวัฒนธรรม งานวิจัยด้านอุตสาหกรรม เร่งให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยและมีแนวทางให้บุคลากรได้รับทุน
สนับสนุนด้านการวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและทุนภายนอกให้มากขึ้น ส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการ 
พัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพท้องถิ่น สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือชุมชนในการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อความยั่งยืนและเกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง เป็นองค์กรในการช่วยเหลือสถาบันการศึกษาที่ต้องการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ส่งเสริมการวิจัยที่
เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าทางด้านการเกษตรและเน้นการให้ความรู้หรือพัฒนานักวิจัยโดยการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญต่อยอดงานวิจัย  
 3. ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการจัดบริการวิชาการในหลากหลายรูปแบบ สนับสนุน
ให้นักศึกษามีการออกค่ายบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เน้นการแนะแนวให้กับนักเรียนในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 
ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สร้าง

                                           
1 อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏชยัภูม/ิsirisak.q@gmail.com 
2 อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏชยัภูม/ิdr.siripon@hotmail.com  
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ความตระหนักให้กับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมในด้านต่างๆ ให้กับชุมชนและหน่วยงานที่สนใจ ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเชิงรุกลงไปถึงแหล่งผลิตบัณฑิตประกอบกับให้มีการท า MOU ร่วมกับหน่วยงาน และควรมีวารสารโดยมีงาน
จากบุคลากรภายนอก/ภายใน 50/50 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยควรส่งบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง และควรมีศูนย์ในการจัดแสดงศิลปะและภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม  

5. ด้านบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยควรลงชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
และเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น 
ค าส าคัญ: ภาพอนาคต, การวิจัยเชิงอนาคต 
 

Abstract  
This research was the futuristic research. The aim of this research analyzed the trend and 

present the scenarios of Chaiyaphum Rajabhat University during the next decade ( 2013 – 2023) 
according to mission of university. The target group in this research consist of the 15 target groups 
create the scenarios of university and the 23 target group in meeting stakeholder to create the 
scenarios together. The findings showed that  

1. Production the graduate (Teaching) the university should force the graduate to the labor 
market. such as 1) Promote to activities in the develop to high quality students. 2) Promote to the 
ability’s students, supervision management system in following the students to be the good quality 
and high efficiency. 3) Promote to opening curriculums or program in bachelor degree relevance the 
potential of local, co-operate the educational institute for develop curriculum to be unity and using 
together 4) Develop curriculum to be parallel curriculum in bachelor degree for using the potential 
of person in office. 5) Develop curriculum for product art teachers, vocational teachers. 6) Promote 
to develop curriculum in bachelor degree for being strong and teach at the present time to cup of 
the school graduate. 7) Promote to the teachers write the textbooks and the research for develop to 
the academic position and 8) Promote the personnel get the high educational capital from the other 
unit.  

2. The Research aspect, the university should to lift the potential of the local by using 
knowledge from the culture research, the industry research, hasten the personnel research and 
promote to capital line in the research from the source of investment funds both inside and outside, 
promote to the research and academic service, develop the knowledge for support the learning in 
the local community, promote to the research for develop and lift the potential level in the local, 
create the cooperative with the units or the communities in research development for permanence 
and useful, promote and to be the organization help the educational institute that need to develop 
the personnel in research, promote research in addition the goods value added in agriculture and 
emphasize giving the knowledge or develop the researcher by inviting the expert cap to the research.  
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3. The academic service, the university should to promote the difference academic service 
management, the students club continuously go to camping to service the academic to local but no 
public relations and support the outside unit, emphasize the guidance to the students in the school 
for increase the students, promote  the public relations to information data, the news and the 
activities of university, create the awareness to the communities around the university take care the 
environment and readiness to change in the future. It should to the broadcast knowledge centers to 
the communities and the unit that interest. The university publicize curriculum to the graduate 
resource and doing MOU with the units, it should to a journal which the writers both inside and 
outside 50/50.  

4. The art and cultural preserve, the university should to send the personnel and the 
students always go to activities and the art and local wisdom display center where to be concrete 
object. 

5. The local development, the university should to go to the communities, join in the 
activities in province and join together with the units for develop and problem solving of local 
communities. 
Keyword: Scenarios, Futuristic research 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เริ่มด าเนินการก่อตั้ง  เมื่อปี พ.ศ. 2537 และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2540 ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 30 ล้านบาท แต่เพราะปัญหา
วิกฤตเศรษฐกิจ ได้ปรับ ลดเหลือเพียง 15 ล้านบาท ส าหรับก่อสร้างสิ่งจ าเป็นพื้นฐานบางประการ ซึ่งในระยะแรกได้ไป
อาศัยวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิเป็นส านักงานโครงการช่ัวคราว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2540 และสืบเนื่องจาก
ประเทศประสบปัญหาเศรษฐกิจยังไม่ดีรัฐบาลจึงให้ชะลอโครงการไว้ก่อนและได้จัดสรรเงินมาให้รักษาสภาพโครงการ  
ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 3 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2542 จ านวน 2.4 ล้านบาท 
และงบพิเศษจากเงินเหลือจ่ายส าหรับก่อสร้างอาคารเพื่อรับนักศึกษาภายใต้ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา จ านวน 10 ล้านบาท แต่ในปี 2543 ก็ยังได้รับงบ ประมาณ 2.4 ล้านบาทเท่าเดิมอยู่  ในปี พ.ศ. 
2544 ได้รับเงินงบประมาณเพิ่มเพื่อใช้ในการก่อสร้างเรียนรวม 6 ช้ัน จ านวน 80 ล้านบาท แต่ถูกปรับลดเหลือ 72 ล้าน
บาท (งบผูกพัน 3 ปี) ในปี พ.ศ. 2544 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็น“สถาบันราชภัฏชัยภูมิ” และตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2546 เป็นต้นมาได้จัดตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสถานที่และพัฒนามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปี พ.ศ. 
2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อันมีผลให้สถาบันราชภัฏชัยภูมิ
ได้รับการยกฐานเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ” และมีสภาพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ซึ่งสามารถพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการที่เป็นอิสระของตนเองมีความคล่องตัวและมีเสรีภาพทางวิชาการ  (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 
2556) ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงไม่อาจหลีกเลี่ยง
กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นตัวฉุดรั้งการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิไม่ให้เติบ โตต่อไปอย่าง
เข้มแข็งและมั่นคง การบริหารในรูปแบบเดิมอาจจะไม่เพียงพอต่อการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน
ให้กับสถาบันได้อย่างเต็มที่เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจะต้องเผชิญกับแนวโน้มอนาคตที่จะมาถึงทั้งสภาพการ
แข่งขันของตลาด  การศึกษาสภาพการเปิดเสรีทางการศึกษา รวมทั้งความต้องการในการให้บริการระดับอุดมศึกษาจึง
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จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนเพื่อให้การก าหนดเป้าหมายและนโยบายที่ชัดเจนในอนาคต มีทิศทางและตอบสนองต่อความ
คาดหวังของคนในสังคม ชุมชนที่ต้องการเห็นมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาศักยภาพก าลังคนและสมรรถนะในการ
แข่งขันของประเทศได้   

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่เป็นไปได้ในทศวรรษหน้า (2556 
– 2566) โดยศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่ควรจะเป็นไปในอนาคตโดยใช้การวิจัย
อนาคต (Futures Research) โดยใช้เทคนิคการสร้างภาพอนาคตเพื่อการพัฒนา (Developmental  Scenario) มาใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน (Consensus)  ของกลุ่มผู้เช่ียวชาญอย่างเป็น
ระบบ  อันจะน าไปเป็นประโยชน์ในการวางแผนและเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งจะก่อให้เกิดการ
ตัดสินใจในการพัฒนาท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและเสนอภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556 – 2566)  ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย   
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  

การด าเนินการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาของการวิจัยเฉพาะอนาคตที่เป็นไปได้ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ  ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  ด้านการจัดโครงสร้างการบริหาร  ด้านบุคลากร  ด้านเทคโนโลยี  
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์  ด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม  ด้านการส่งเสริม
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ และด้านการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเพื่อความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจากรายงานการประชุม

ของสภามหาวิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. สอบถามกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
3. การศึกษาเอกสารรายงานการประเมินของคณะผู้ประเมินภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  รายงานการประกันคุณภาพภายในของแต่ละคณะ และรายงานการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

4. วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการศึกษาเอกสารและการสอบถามกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการร่างแบบสัมภาษณ์การวิจัยภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

ขั้นที่ 2 การศึกษาเพือ่จัดท าร่างภาพอนาคตที่เป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในทศวรรษหน้า  ผู้วิจัย
ได้สังเคราะห์เนื้อหาสาระและประมวลข้อมูลต่างๆ จากข้ันตอนที่ 1 บูรณาการกับข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เนื้อหา
สาระจากการสัมภาษณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 กลุ่ม ผลที่ได้จะน าเสนอเป็นความเรียงทั้งในภาพรวมและสรุปค า
สัมภาษณ์ที่ส าคัญของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน 
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ขั้นที่ 3 การประชุมเพื่อสร้างภาพอนาคตร่วมกัน ซึ่งก าหนดกรอบการประชุมระดมความคิดเห็นใน 7 
ประเด็น ที่สอดคล้องกับประเด็นสัมภาษณ์ ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมของร่างภาพอนาคต
ของมหาวิทยาลัยและหาฉันทามติ (Consensus) ร่วมกันเกี่ยวกับภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ผู้วิจัยน า
ร่างภาพอนาคตที่เป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้าท้ัง 7 ด้าน ท าการสังเคราะห์ค าตอบซึ่งเป็นความคิดเห็นต่อ
ร่างภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิน าเสนอเป็นความเรียงเสนอต่อที่ประชุม  ซึ่งประกอบบุคคลทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  แต่ไม่ใช่บุคคลเดิมที่เกี่ยวข้องในขั้นท่ี 1 
และ 2 โดยร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นกี่ยืนยันข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากผู้เช่ียวชาญว่ามี ความสมบูรณ์และ
เหมาะสม โดยจะต้องพิจารณาและปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิต่อไป 

ขั้นที่ 4 จัดท าภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิฉบับสมบูรณ์เพื่อน าเสนอและเผยแพร่ต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์แนวโน้มและภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตามภารกิจ ดังนี ้
ด้านการผลิตบัณฑิต (การสอน)  
มหาวิทยาลัยควรมีการผลักดันบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงาน และมีการด าเนินกิจกรรม เช่น 1) ส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิให้สูงขึ้น 2) ส่งเสริมความสามารถของนักศึกษา 
จัดระบบการนิเทศติดตามนักศึกษาให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 3) ส่งเสริมให้มีการเปิดหลักสูตรหรือสาขา
ในระดับปริญญาตรีที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในจังหวัดเพื่อร่วมกันจัดท า
หลักสูตรที่เป็นหนึ่งเดียวและใช้ร่วมกัน 4) พัฒนาหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรคู่ในระดับปริญญาตรีที่สามารถใช้ศักยภาพ
บุคลากรที่มีอยู่ร่วมกัน 5) พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตครูศิลปฯ/ครูช่างฯ 6) สนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่มีความเข้มแข็งและที่เปิดสอนปัจจุบันต่อยอดในระดับบัณฑิตศึกษา 7) สนับสนุนให้คณาจารย์เขียนหนังสือ
ต าราเรียนและงานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และ 8) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นจากหน่วยงานภายนอก  
 ด้านการวิจัย  

มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการยกระดับศักยภาพของท้องถิ่น โดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยทางวัฒนธรรม 
งานวิจัยด้านอุตสาหกรรม เร่งให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยและมีแนวทางให้บุคลากรได้รับทุนสนับสนุนด้านการวิจัยทั้ง
จากแหล่งทุนภายในและทุนภายนอกให้มากขึ้น ส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพท้องถิ่น สร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานหรือชุมชนในการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อความยั่งยืนและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เป็นองค์กรใน
การช่วยเหลือสถาบันการศึกษาที่ต้องการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสินค้าทางด้านการเกษตรและเน้นการให้ความรู้หรือพัฒนานักวิจัยโดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่อยอดงานวิจัย  
 ด้านการบริการวิชาการ  

มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการจัดบริการวิชาการในหลากหลายรูปแบบ สนับสนุนให้นักศึกษามีการออกค่าย
บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เน้นการแนะแนวให้กับนักเรียนในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมด้านการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สร้างความตระหนักให้กับ
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จัดตั้งศูนย์
ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมในด้านต่างๆ ให้กับชุมชนและหน่วยงานท่ีสนใจ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกลงไปถึง
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แหล่งผลิตบัณฑิตประกอบกับให้มีการท า MOU ร่วมกับหน่วยงาน และควรมีวารสารโดยมีงานจากบุคลากรภายนอก/
ภายใน 50/50 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยควรส่งบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และควรมีศูนย์ในการจัด

แสดงศิลปะและภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม  
ด้านบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยควรลงชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดและประสานความ

ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์แนวโน้มและภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ แบ่งตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้านสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  

ด้านการผลิตบัณฑิต (การสอน) มหาวิทยาลัยควรมีการผลักดันบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงาน และมีการด าเนิน
กิจกรรม เช่น 1) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของจังหวัดชัยภูมิให้สูงข้ึน 2) ส่งเสริม
ความสามารถของนักศึกษา จัดระบบการนิเทศติดตามนักศึกษาให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 3) ส่งเสริมให้
มีการเปิดหลักสูตรหรือสาขาในระดับปริญญาตรีที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท่ีมอียู่
ในจังหวัดเพื่อร่วมกันจัดท าหลักสูตรที่เป็นหนึ่งเดียวและใช้ร่วมกัน 4) พัฒนาหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรคู่ในระดับปริญญา
ตรีที่สามารถใช้ศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่ร่วมกัน 5) พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตครูศิลปฯ/ครูช่างฯ 6) สนับสนุนให้มีการ
พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีความเข้มแข็งและที่เปิดสอนปัจจุบันต่อยอดในระดับบัณฑิตศึกษา 7) สนับสนุนให้
คณาจารย์เขียนหนังสือต าราเรียนและงานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และ 8) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับทุน
เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจากหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้เนื่องผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมสร้างภาพอนาคตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิยังเห็นว่ามหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรที่ไม่ครอบคลุมกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน ขาด
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้วยกันและยังไม่สามารถน าศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550 ข : 22) กล่าวถึงองค์ประกอบคุณภาพ ด้านการเรียนการ
สอน ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการเรียน
การสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งสอดคล้องกับพิกุล 
ภูมิโคกรักษ์ (2550 : 143 - 145) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ผลการวิจัยพบว่าด้านการเรียนการสอนผู้บริหารมีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุดในทุกประเด็น
โดยประเด็นที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 1) หลักสูตรตอบสนองให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 2) การเปิดหลักสูตรใหม่พิจารณาตลาดแรงงานและบุคลากรที่มีอยู่ว่ามีความรู้ความช านาญในหลักสูตรที่เปิด
ใหม่ หลักสูตรที่เปิดควรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยโดยยึดตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและศึกษาแนวโน้มในการรองรับของตลาดแรงงาน 3) การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฎควรมุ่งผลิตบัณฑิตตามจุดแกร่งหรือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อ
เพิม่ประสิทธิภาพในการผลิตก าลังคนด้านการจัดการเรียนรู้ 

ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการยกระดับศักยภาพของท้องถิ่น โดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย
ทางวัฒนธรรม งานวิจัยด้านอุตสาหกรรม เร่งให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยและมีแนวทางให้บุคลากรได้รับทุนสนับสนุน
ด้านการวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและทุนภายนอกให้มากขึ้น ส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการ พัฒนาองค์
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ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
ท้องถิ่น สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือชุมชนในการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อความยั่งยืนและเกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริง เป็นองค์กรในการช่วยเหลือสถาบันการศึกษาที่ต้องการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวกับ
การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าทางด้านการเกษตรและเน้นการให้ความรู้หรือพัฒนานักวิจัยโดยการเชิญผู้เช่ียวชาญต่ อ
ยอดงานวิจัยเนื่องจากผลงานวิจัยที่สามารถน าไปการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามภารกิจของมหาวิทยาลัยยังมีน้อย 
แนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ชุมชนยังไม่ชัดเจน การสนับสนุนงบประมาณเป็น
การสร้างขวัญและก าลังใจและกระตุ้นให้บุคลากรสามารถผลิตงานวิจั ยได้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550 ก : 50) สรุปไว้ว่าการวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมี
ส่วนประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากร
ให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอนและพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบันและ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์สนองยุทธศาสตร์ของชาติและ
มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง และสอดคล้องกับเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  (2541 : 87-88) กล่าวถึงบทบาท
สถาบันอุดมศึกษาไว้ว่าควรมีบทบาทอย่างสูงต่อการสร้างงานวิจัย โดยคณาจารย์ในสถาบันเป็นผู้บุกเบิกและสร้างสรรค์
งานวิจัยซึ่งควรมีบทบาท ดังนี้ 1) สถาบันอุดมศึกษาควรมีนโยบายที่ส่งเสริมการวิจัยอย่างจริงจังรวมถึงการมีรูปธรรมใน
เรื่องนี้ 2) สถาบันอุดมศึกษาควรติดตามความเคลื่อนไหวของ ภาครัฐและเอกชนในเรื่องการวิจัยเพื่อจะเป็นโอกาสที่จะ
สามารถพัฒนาตัวเองในเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่  

ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการจัดบริการวิชาการในหลากหลายรูปแบบ สนับสนุนให้
นักศึกษามีการออกค่ายบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เน้นการแนะแนวให้กับนักเรียนในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 
ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สร้าง
ความตระหนักให้กับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมในด้านต่างๆ ให้กับชุมชนและหน่วยงานที่สนใจ ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเชิงรุกลงไปถึงแหล่งผลิตบัณฑิตประกอบกับให้มีการท า MOU ร่วมกับหน่วยงานและควรมีวารสารโดยมีงาน
จากบุคลากรภายนอก/ภายใน 50/50 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความใกล้ชิดกับท้องถิ่นมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถหลากหลายในการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมดังนั้นมหาวิทยาลัยจึง
ต้องท าบทบาทในการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมอย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
สอดคล้องกบัเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2541 : 93-98) กล่าวไว้ว่าสถาบันอุดมศึกษานอกจากต้องมีการสร้างความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการแล้วยังต้องเป็นศูนย์รวมด้านวิชาการ เป็นการให้การศึกษาแก่ประชาชนในทางอ้อมที่เขาจะ
สามารถติดามวิทยากรใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันแม้มิได้อยู่ในระบบการศึกษา ดังนั้นนโยบายล้ ายุคอีกประการหนึ่งคือการ
สร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการวิชาการ ดังนี้ 1) การน าเสนอผลงานวิชาการสู่สังคม 2) การบริการข้อมูลข่าวสารสู่
สังคม 3) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 4) การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ สอดคล้อง
กับไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2548 : 37) กล่าวไว้ว่าภารกิจด้านการบริการวิชาการครอบคลุมงานทั้งการส่งเสริมกสิกร การ
ส่งเสริมยุวกสิกร การเผยแพร่ความทางวิทยุ รถเคลื่อนท่ี เอกสารและการให้การศึกษาระยะสั้น นอกจากนี้สถาบันราช
ภัฏอุบลราชธานี (2541 : 55 - 56) ได้สรุปรูปแบบการบริการทางวิชาการที่สถาบันได้ด าเนินการในอดีตเป็นการ
ด าเนินการแบบปลีกตัวออกจากสังคม ถือตัวว่าสามารถยืนอยู่บนขาของตนเองอย่างโดดเดี่ยวได้ไม่พยายามสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ ท้ังในรูปแบบของเครือข่ายบุคคลและเครือข่ายสถาบันท าให้สถาบันโดยภาพรวมแปลกแยกจาก
ชุมชนท้องถิ่นและในขณะเดียวกันเน้นภารกิจเฉพาะด้านการจัดการศึกษาในระบบปิดเป็นหลัก ต่อไปนี้สถาบันจะต้อง
แสวงหาและพัฒนารูปแบบการบริหารทางวิชาการโดยมีแนวทางดังนี้ 1) กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ใน
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ชุมชนเป็นห้องเรียนมากข้ึน 2) การทดลอง/การสาธิตความรู้ใหม่ในชุมชน 3) การฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดย
ใช้ชุมชนเป็นศูนย์ฝึก 4) การวิจัยหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่น 5) ค่ายอาสาพัฒนาเพื่อให้นักศึกษาหา
ประสบการณ์ท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2550 ก : 59) ได้สรุปภารกิจของ
มหาวิทยาลัยราภัฏด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและใน
ด้านที่สถาบันมีความเช่ียวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรืออาจเสียค่าใช้ จ่ายตาม
ความเหมาะสมให้ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน องค์การอิสระ องค์การสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบ
การให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบันเป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรือเพื่อ
ช้ีแนะสังคมด้านการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยควรส่งบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง และควรมีศูนย์ในการจัดแสดงศิลปะและภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ใกล้ชิดกับท้องถิ่นและมีประสบการณ์การท างานใกล้ชิดกับท้องถิ่น ซึ่งเป็นบทบาทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะ
ที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นควรมีบทบาทในการจัดระบบข้อมูลของท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวม สืบค้น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลท้องถิ่นที่ถูกต้องให้สังคม ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2533 : 458) ได้ท า
การสรุปแนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยของรัฐด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย 1) การ
ให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมให้นิสิตนักศึกษา 2) การเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วๆ ไป และ 3) การวิจัยในเรื่องวัฒนธรรม
และตั้งหน่วยงานส่งเสริมวัฒนธรรมโดยเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับเฉลา ประเสริฐสังข์  (ม.ป.ป : 13) ที่กล่าวถึงทิศทางและ
แนวโน้มการอุดมศึกษาไทยในช่วง พ.ศ. 2546-2549 มีแนวโน้มที่ชัดเจนโดยมุ่งส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้นโดยให้การศึกษาและการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย เป็นส่วนหนึ่งของสังคมผสมกลมกลืนเอา
ปัญหาท้องถิ่น ปัญหาชุมชน และปัญหาของชาติเป็นตัวตั้ง พันธกิจของมหาวิทยาลัยต้องมุ่งแก้ปัญหาของท้องถิ่นและ
เน้อนความเป็นอิสระและการพึ่งพาตนเอง มหาวิทยาลัยต้องมีความเป็นอิสระทั้งทางวิชาการ งบประมาณต้องแสวงหา
รายได้และแหล่งทุน เสริมการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้พัฒนาคน พัฒนาสังคม พัฒนาท้องถิ่น สร้าง
ความเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย มีความเป็นอิสระในการบริการจัดการและผู้มีส่วนด้ายส่วนเสียในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาท
มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องสร้างจิตส านึกและความตระหนักของบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้
จงได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ด้านบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยควรลงชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
และเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีปณิธานในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและท้องถิ่นก็ให้ความ
เช่ือมั่นในศักยภาพของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาทีอยู่ใกล้ชิดท้องถิ่นมากที่สุด
มหาวิทยาลัยจึงควรสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา องค์กรทองถิ่น และองค์กรชุมชนตลอดจนประชาชน           
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจังให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมอย่างยั้งยืน 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ราชกิจจานุเบกษา. 2547 : 2-3) ที่ก าหนดหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏว่าเป็นหน่วยงานเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  
 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 
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ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิควรสร้างความปรองดองภายในเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  
2) มหาวิทยาลัยควรสร้างหลักธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง ชัดเจน  
3) สภามหาวิทยาลัยต้องเข้มแข็ง ไม่ควรน าการเมืองมาเกี่ยวข้องการกับศึกษา 
4) มหาวิทยาลัยควรมีระบบการตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเข้มงวด 
5) มหาวิทยาลัยควรขจัดระบบเส้นสาย พรรคพวก และกระตุ้นความรับผิดชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ของ

ผู้บริหารและบุคลากร 
6) มหาวิทยาลัยควรเน้นการส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 
กิตติกรรมประกาศ  

ผลการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเนื่องจากได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูลจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิทุกท่าน และขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในการสร้าง
ภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
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ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เร่ือง ความน่าจะเป็น ที่ใช้การสอนโดยเน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน 

A Study of Mathematical Problem Solving Ability of Mathayomsuksa 3 
Students On Probability, Learning By Metacognition Thinking Process 

 

พันธ์ทิพา คนฉลาด1  อุรัจฉทาธ์ นามรักษ์2  พรหมลิขิต จิตจักร3  จันทร์จิรา ชาระ4 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน      
ที่สอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน และ 2)ศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ความน่าจะเป็น ที่สอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน  ประชากร คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ที่เรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จ านวน 1 ห้องเรียน 
จ านวน 46 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองคือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 เรื่องความ
น่าจะเป็น ที่ใช้การสอนโดยเน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยแบบแผนการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ One - Group 
Pretest-Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผล  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ค่าดัชนีประสิทธิผลของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3

เรื่อง ความน่าจะเป็น ท่ีสอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน เรื่องความน่าจะเป็น มีค่าเท่ากับ 0.63 
2. เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง ความน่าจะเป็น ที่สอนโดยใช้

กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน เรื่องความน่าจะเป็น อยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน, ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 

Abstract 
 The objective this research was; 1) to study of mathematical problem solving ability of 
mathayomsuksa 3 students on Probability learning by metacognition thinking process; 2) to study of 
attitude towards mathematics of mathayomsuksa 3 students on Probability learning by metacognition 
thinking process. 

                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อีเมล์ : phuntipa_reru@hotmail.com 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
3 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
4 นักศึกษาปริญญาบัณฑิต  สาขาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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The target population for the study was 46 students in 1 classroom from mathayomsuksa 3 
in second semester of 2016 academic year from Yasothonpittayakhom school. The tools of the 
research consist of learning management plans using metacognition thinking process, mathematics 
problem solving abilities test and attitude towards mathematics test. The One-Group Pretest - 
Posttest Design was used for this study. The data were analyzed by using Population Mean, Population 
Standard deviation and effectiveness Index. 
 The results revealed that 

1. The effectiveness index of Mathematics problem solving ability of mathayomsuksa 3 
students on Probability learning by metacognition thinking process was 0.63 

2. Attitude towards mathematics of Mathematics problem solving ability of mathayomsuksa 
3 students on Probability learning by metacognition thinking process was at a high level.  
Keywords:  Metacognition, Mathematical Problem Solving Ability 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล คิด
อย่างเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา เหตุการณ์หรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนและรอบคอบ ช่วยให้การ
คาดการณ์วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยัง
เป็นเครื่องมือส าคัญในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 ก : 1)  
 การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจาก วิชาคณิตศาสตร์มีลักษณะ
เป็นนามธรรมและเนื้อหาบางตอนก็ยากที่จะอธิบายให้เด็กเข้าใจ ต้องใช้ความคิดอย่างสมเหตุสมผล จึงจะเรียนรู้และ
เข้าใจโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งปัญหาส าคัญ ของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ คือ ครูส่วนใหญ่ยังคงใช้
วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ท าให้นักเรียนที่เรียนรู้ได้เร็วสามารถ
เข้าใจเนื้อหา ได้ง่าย ส่วนผู้เรียนที่เรียนรู้ช้าหรือฟังบรรยายไม่ทันหรือไม่เข้าใจเนื้อหาที่บรรยายก็จะเกิดความ เบื่อหน่าย 
ไม่อยากเรียน เมื่อต้องเรียนเรื่องใหม่จะยิ่งประสบปัญหามากข้ึน เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเดิมที่เป็นพ้ืนฐาน 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าลง และจะมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์  
 การก้าวผ่านศตวรรษที่ 20 ไปสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งทาง สังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และการเมือง ซึ่งการศึกษาเป็นกลไกส าคัญของการพัฒนามนุษย์ เพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้แบบรวมพลัง การ
เรียนรู้ที่มีพลังต้องเกิดจากแรงบันดาลใจของผู้เรียน และผู้สอนนับว่าเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งของผู้เรียน ที่จะท าให้
ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเกิดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพนั้น นอกจากครูผู้สอน
จะต้องมีความเข้าใจธรรมชาติและเนื้อหาคณิตศาสตร์อย่างถ่องแท้ สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ท าให้เนื้อหาวิชามีความหมายต่อผู้เรียนแล้ว ผู้สอนควรจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบัน คือการสอนที่เน้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการ ดังนี้ 1) เป็นนักคิดวิเคราะห์ 2) เป็นนักแก้ปัญหา 3) เป็นนัก
สร้างสรรค์ 4) เป็นนักประสานความร่วมมือ 5) รู้จักใช้ข้อมูลและข่าวสาร 6) เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง 7) เป็นนักสื่อสาร 
ครูพูดน้อยและเด็กพูดมาก 8) ตระหนัก รับรู้สภาวะของโลก 9) เป็นพลเมืองทรงคุณค่า 10) มีพื้นฐานความรู้เศรษฐกิจ
และการคลัง (พิริยา แสงดี ; ออนไลน์) และการเลือกใช้กิจกรรมที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นับว่าเป็น
เทคนิคการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และยังได้รับการพัฒนาในหลายด้านท้ังทางสติปัญญา 
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อารมณ์ และสังคม และการที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีบทบาทเป็นผู้กระท า ได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง 
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อม มีความสุข ในการเรียน รวมทั้งเกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหาและพฤติกรรมตาม
จุดประสงค์ที่วางไว้ได้ในที่สุด 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ พบว่า ทักษะของการคิดที่ช่วยส่งเสริมความสามารถในการคิดและการ
สอนที่เน้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการดังท่ีกล่าวมาข้างต้น สอดคล้องกับ กระบวนการคิดเมตาคอกนิชัน (พิมพันธ์ เดชะ
คุปต์ ; ออนไลน์) กล่าวว่า เมตาคอกนิชัน เป็นการควบคุมและประเมินความคิดตนเอง ความสามารถของบุคคลได้รับ
การพัฒนาเพื่อควบคุมก ากับกระบวนการทางปัญญาหรือกระบวนการคิด มีความตระหนักในงานและสามารถท างาน
จนส าเร็จสมบูรณ์ ซึ่ง Martinez (2006) ได้กล่าวว่า การที่คนมีความรู้ในเมตาคอกนิชัน (Metacognition Knowledge) 
จะท าให้รู้ว่าตนเองรู้อะไร คิดถึงเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายอย่างไร ซึ่งส่งผลให้สามารถเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสม
ในการท างานแต่ละสถานการณ์ได้ ซึ่งเปรียบเสมือนช่างที่สามารถเลือกใช้เครื่องมือในกล่องอุปกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการท างานแต่ละอย่าง ซึ่ งสอดคล้องกับค ากล่าวของฟลาเวลล์ที่กล่าวว่าเมตาคอกนิชัน 
(Metacognition) เป็นวิธีการก ากับและควบคุมความคิดของตนเองในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีจุดหมาย มีการ
พิจารณาถึงความรู้ที่ตนเองมีอยู่และบอกตัวเองได้ว่า มีความรู้มากน้อยเพียงใดเกี่ยวกับ      สิ่งนั้น และหากต้องการ
แก้ปัญหาจะมีการรวบรวมข้อมูลและหาวิธีการแก้ปัญหาการตรวจสอบกระบวนการคิดของตนเองทุกระยะซึ่งน่าจะเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสมที่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เพราะ
ในขณะที่แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ นักเรียนจะต้องพิจารณาความรู้ที่ตนมีอยู่ และบอกตัวเองได้ว่ามีความรู้มากน้อย
เพียงใดเกี่ยวกับโจทย์ดังกล่าว มีการรวบรวมข้อมูล คิดถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าตนเองเคยแก้โจทย์ปัญหาลักษณะ
ดังกล่าวหรือไม่ มีวิธีการใดที่จะช่วยได้บ้าง เพื่อวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหานั้น ขณะที่แก้โจทย์ปัญหาจะมีการก ากับ
และตรวจสอบกระบวนการคิดของตนเองทุกระยะว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดหรือก าลังอยู่ในขั้นตอนใดของ
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาและจะต้องท าอย่างไรต่อไปในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จนได้ค า ตอบที่ถูกต้องตามที่
โจทย์ต้องการ  
 จากแนวคิดข้างต้นนั้น ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันหรือการรู้คิด ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ความตระหนักในการรู้คิดและการก ากับตนเองในการเรียน ซึ่งการฝึกให้
ผู้เรียนได้คิดเป็นและแก้ปัญหาเป็นนั้นเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ควรมี ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัย
ได้ศึกษาการสอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน เพื่อศึกษาว่าการสอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิ งเมตาคอก     
นิชันส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือไม่              
เพื่อใช้ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตลอดจนพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้ดียิ่ง ขึ้น และที่ส าคัญสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้              
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ความ
น่าจะเป็น ที่สอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน 

 2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง ความน่าจะเป็น     
ที่สอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ความน่าจะเป็น     

ที่สอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันมีค่าดัชนีประสิทธิผลมากกว่า 0.5 
  2. เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ความน่าจะเป็น ที่สอนโดยใช้
กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันอยู่ในระดับมาก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  จ านวน 1 ห้องเรียน 
จ านวน 46 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
      1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องความน่าจะเป็น ที่ใช้การสอนโดยเน้น
กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน 
      2. แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
     3. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และดัชนีประสิทธิผล (E.I) 
 
สรุปผลการวิจัย  
  1. ผลการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล พบว่าคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 
 
ตางรางที่ 1 ผลการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่องความน่าจะเป็น ที่สอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน เป็นรายกลุ่ม 

 n T1 T2 E.I. 
กลุ่มทดลอง 46 351 688 0.63 

  
จากตารางพบว่า คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่

สอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน มีผลรวมของคะแนนสอบก่อนเรียน(T1)เท่ากับ 351 คะแนน และผลรวม
ของคะแนนสอบหลังเรียน(T2)เท่ากับ 688 คะแนน และค่าดัชนีประสิทธิผลของความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องความน่าจะเป็น ที่สอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน 
เท่ากับ 0.63 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.63 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  2. ผลของการศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องความน่าจะ
เป็น ท่ีสอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันท่ีแสดงเป็นรายข้อ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่องความน่าจะเป็น ที่สอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน 

เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
n = 46 

แปลผล อันดับ 
x̅ S.D. 

1. ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3.76 0.74 ระดับมาก 11 
2. ข้าพเจ้ารู้สึกไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3.89 0.78 ระดับมาก 5 
3. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านไปช้ามาก 3.80 0.96 ระดับมาก 9 
4. ข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 4.17 0.71 ระดับมาก 2 
5. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่ากลัว 3.87 0.98 ระดับมาก 7 
6. อยากให้มีคาบเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มมากข้ึน 3.96 0.79 ระดับมาก 4 
7. ข้ าพเจ้ า รู้ สึ ก วิ ตกกั ง วลทุกครั้ งที่ ต้ อ ง เ รี ยนวิ ช า
คณิตศาสตร์ 

3.67 1.14 ระดับมาก 18 

8. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่ยาก 4.11 0.82 ระดับมาก 3 
9. ข้าพเจ้าเลิกท าโจทย์ทันทีเมื่อเจอโจทย์ยาก 3.76 0.85 ระดับมาก 12 
10. ทุกครั้งที่เจอโจทย์ยาก ข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นในการหา
ค าตอบ 

3.17 1.14 ระดับปานกลาง 20 

11. คณิตศาสตร์ช่วยฝึกให้ท างานเป็นระบบ 3.83 0.88 ระดับมาก 8 
12. การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่จ าเป็น 4.20 0.78 ระดับมาก 1 
13. โจทย์คณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย 3.67 0.70 ระดับมาก 17 
14. ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกกับการท าการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ 3.70 0.73 ระดับมาก 15 
15. เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ซับซ้อนจนท าให้ไม่อยากเรียน 3.70 0.59 ระดับมาก 14 
16. ถ้าเลือกได้ข้าพเจ้าจะไม่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3.67 0.67 ระดับมาก 16 
17. ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจเมื่อท าข้อสอบคณิตศาสตร์ได้ 3.63 0.65 ระดับมาก 19 
18. ข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุด 3.72 0.69 ระดับมาก 13 
19. การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท าให้รู้สึกท้อแท้ ไม่อยาก
เรียน 

3.76 0.64 ระดับมาก 10 

20. ข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ 3.87 0.78 ระดับมาก 6 
รวม 3.80 0.40   

 
จากตารางที่ 2 พบว่า เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่องความน่าจะ

เป็น ที่สอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน รายข้อมีเพียงข้อที่ 10 ข้อเดียวที่เจตคติอยู่ในระดับปานกลาง 
นอกนั้นเจตคติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่าเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องความน่าจะเป็น ที่สอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน อยู่ในระดับมากซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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อภิปรายผล 
1. ผลการวิจัยพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน เรื่องความน่าจะเป็น มีค่าเท่ากับ 0.63 สูงกว่า 0.5 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในข้อ 1 ของการวิจัยทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน 
จะเน้นทักษะการแก้ปัญหาตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการระบุและนิยามปัญหาเป็นข้ันท าความเข้าใจกับปัญหา 
โดยที่นักเรียนจะต้องระบุได้ว่าโจทย์ก าหนดอะไรมาให้ โจทย์ต้องการถามอะไรและบอกได้ว่าปัญหาที่โจทย์ถามนั้นคือ
อะไร ขั้นสร้างตัวแทนปัญหา เป็นการสร้างตัวแทนของปัญหาในรูปแบบต่างๆ ขั้นวางแผนแก้ปัญหา เป็นขั้นการ
วิเคราะห์ถึงข้อมูลที่โจทย์ก าหนดมาและสิ่งที่โจทย์ต้องการถาม วางแผนการด าเนินการแก้ปัญหา โดยอาศัยความรู้เดิม
และประสบการณ์ที่มี ตลอดจนตัดสินใจในเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหา ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา เป็นการด าเนินการตาม
แผนที่วางไว้ โดยด าเนินการอย่างเป็นข้ันตอน และปฏิบัติตามวิธีที่ได้เลือกไว้เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบและขั้นประเมินผล
การแก้ปัญหา เป็นข้ันพิจารณาถึงขั้นตอนที่ด าเนินการแก้ปัญหาว่าถูกต้องเพียงใด และตรวจสอบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 
รวมถึงตรวจสอบค าตอบว่าถูกต้อง ครบถ้วนตามสิ่งที่โจทย์ถาม และสมเหตุสมผลหรือไม่ จะเห็นได้ว่า ทั้ง 5 ขั้นตอน จะ
ฝึกการคิดอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  

2. ผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยใช้
กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน เรื่องความน่าจะเป็น อยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในข้อ 2 ของการวิจัย 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการสอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน เป็นก าหนดวิธีในการปฏิบัติ ก ากับควบคุมการ
ปฏิบัติของตนเอง และสามารถท่ีจะประเมินผลสิ่งที่เกิดขึ้นจากการคิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการ
คิด อย่างเป็นระบบ จนสามารถแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีใน
การเข้าร่วมกิจกรรมค้นคว้าหาค าตอบหรือฝึกการแก้ปัญหา อีกทั้งครูยังคอยช่วยส่งเสริมสนับสนุน และช่วยกระตุ้น
นักเรียน  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ถือเป็นการส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวัฒนา บุตรเพ็ง (2556) 
ได้ท าการศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชันเรื่องสมบัติของจ านวน
นับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชันเรื่องสมบัติของจ านวนนับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.10/82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 75/75 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชันเรื่องสมบัติของจ านวนนับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ .01 นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้
ยุทธวิธีเมตาคอกนิชันเรื่องสมบัติของจ านวนนับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความสามารถในการควบคุมและประเมินตนเอง
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ .01 และนักเรียนมีเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชันเรื่องสมบัติของจ านวนนับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. เนื่องจากการสอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันใช้เวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างมาก ดังนั้น

ครูควรหาโจทย์ปัญหาให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 
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2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรเริ่มจากสถานการณ์ที่ง่ายๆ ไปสู่ยากเพื่อให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียนและอยากท่ีจะแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์
อื่นๆ ต่อไป 

3. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสนอกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาให้หลากหลาย ในกรณีที่ผู้เรียนไม่อาจคิดกลยุทธวิธี
ได้ไม่หลากหลาย ครูต้องเสนอวิธีการแก้ปัญหาอื่นๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษากับเนื้อหาในเรื่องอื่นๆ ว่ามีความเหมาะสม และสามารถสอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเม

ตาคอกนิชัน ได้กับเนื้อหาในเรื่องใดบ้าง 
2. ควรมีการศึกษาในระดับช้ันอ่ืนๆ ว่า การสอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน เหมาะสมกับผู้เรียน

ในระดับชั้นใดบ้าง 
3. ควรมีการศึกษาผลสอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน โดยใช้บูรณาการกับเทคนิคการสอนวิธี

อื่นๆ เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้โดยใช้เกม เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ของหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตทางการสอน (หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2556) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นการวิจัยประเมินโดยใช้
รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของ ผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล คือ นักศึกษาปัจจุบัน จ านวน 82 คน 
บัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 25 คน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จ านวน 10 คน รวม 117 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและแบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้างสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อค านวณหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1) ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าหลักสูตรโดยการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประกอบด้วย ปรัชญาหลักสูตร  
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร ด้านคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา และด้านสื่อ อุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่เรียน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 5  ด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก 1 ด้าน โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนและสถานที่เรียน รองลงมาคือด้านคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือด้านปรัชญาของหลักสูตร 

2) ผลการประเมินปัจจัยกระบวนการหลักสูตรโดยศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประกอบด้วยด้านการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผลและการบริหารหลักสูตร ตามความคิดเห็นของ นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2 ด้าน 

                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประจ าคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประจ าคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
3 รองศาสตราจารย ์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
4 อาจารย์ ดร.ประจ าคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
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และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก   1 ด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูดสุด คือด้านการบริหารหลักสูตร รองลงมาคือด้านการจัดการ
เรียนการสอน และด้านท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด คือด้านการวัดและการประเมินผล 

3) ผลการประเมินปัจจัยผลลัพธ์โดยศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ตามความคิดเห็นของผู้ส าเร็จ
การศึกษาโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดจ านวน 5 ข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จ านาน  5 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาในหลักสูตร
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง รองลงมาคือการให้ค าปรึกษาและการให้ค าแนะน าของอาจารย์ขณะที่ศึกษาและความ
พึงพอใจท่ีได้ศึกษาหลักสูตรนี้ และข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ 
ค าส าคั  : การประเมินหลักสูตร   ประกาศนียบัตรทางการสอน  รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ 
 

ABSTRACT  
         The purpose of this research were to evaluated of inputs processes and outputs of  the 
Graduate Diploma Program in Teaching Curriculum (Revised edition 2013) Vongchavalitkul  University. 
This research was evaluated by using the CIPP Model . The research participants were   82 students 
studying in the program, 10  instructors, 25  graduate. The research instrument were five – rating scale 
questionnaire  and semi – interviews. The data were analyzed by the computer program to  find 
percentage  mean and standard deviationThe research results were as  following : 

1) The Evaluation of the suitability of the input of the Graduate Diploma Program in  
Teaching Curriculum (Revised edition 2013) Vongchavalitkul  University regarding philosophy 

of curriculum, the purpose of curriculum, structure of curriculum, course contents, qualification of 
students, teaching facilities textbooks and classroom building as the whole was a highest level. When 
considers by aspect, the two highest ones were teaching facilities textbooks and classroom building 
qualification of students. And the aspect with lowest  was  philosophy of curriculum. 

2) The Evaluation of  the suitability of the process  the Graduate Diploma Program in 
Teaching Curriculum ( Revised edition 2013)  Vongchavalitkul  University regarding  teaching, 
measurement and evaluation and curriculum administration as the whole was in the highest level. 
When considers by  aspect, the two highest ones were curriculum administration and teaching. And 
the aspect with lowest  was measurement and evaluation. 

3) The Evaluation of  the suitability of the outcome of  the Graduate Diploma Program in 
Teaching Curriculum ( Revised edition 2013)  Vongchavalitkul  University regarding graduates’ 
satisfaction toward teaching and learning management as the whole was in the highest level. When 
considered by aspect, it was found that the 2 items with the highest level were the application of  
knowledge acquired from the courses and the advices or suggestion given by the teachers and 
satisfaction of attending the courses And the aspect with lowest level was teaching and learning 
atmosphere.  
Keywords :  Curriculum  Evaluation, Graduate Diploma Program in Teaching, Evaluated by using the 
CIPP Model 
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ความส าคั และที่มาชองปั หาการวิจัย 
การศึกษานับเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องพัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะและ

ความสามารถเพียงพอส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่21หลักสูตรเปรียบเสมือนแผนแม่บทและเป็น
ตัวก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หลักสูตรคือมวลประสบการณ์การจัดการ
เรียนการสอนทั้งที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มุ่งให้ผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าด้านความรู้ 
ด้านทักษะ และด้านทัศนคติ (รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ,2553 : 40) หลักสูตรเป็นหลักและเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการ
เรียนการสอน ในการน าหลักสูตรไปใช้ มีความจ าเป็นต้องท าการประเมินหลักสูตร โดยการติดตามความก้าวหน้าของ
การใช้หลักสูตร ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และความส าเร็จของการใช้หลักสูตร ส าหรับเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2557) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพบัณฑิต
ทางการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จนถึงปัจจุบัน มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี และจากการประกาศใช้ข้อบังคับ
คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 หมวดที่ 1 มาตรฐานความรู้และมาตรฐานวิชาชีพ ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพ
ครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  ระกอบด้วย (ก)  มาตรฐานความรู้  1) ความเป็นครู 2) ปรัชญาการศึกษา 3) ภาษา
และวัฒนธรรม 4) จิตวิทยาส าหรับครู 5) หลักสูตร 6) การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 7)  การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้  8)นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา9)การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 10) 
การประกันคุณภาพการศึกษา และ 11) คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณ (ข)มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 
ประกอบด้วย 1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน และ 2)การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ราช
กิจจานุเบกษา, 2556 : 67) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุรุ
สภาก าหนด หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2556) เริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ปี
การศึกษา 2556 ถึงปัจจุบัน รับผู้เข้าศึกษาแล้วเป็นจ านวน 4 รุ่น โดยก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและจัดการเรียนการ
สอนตามที่คุรุสภาก าหนด เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับใบประกอบวิชาชีพครู  
  การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ
หลักสูตรและตัดสินใจว่าหลักสูตรมีคุณค่า บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ การประเมินหลักสูตรเป็นข้ันตอนท่ีส าคัญใน
การพัฒนาหลักสูตร ข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดอาจเนื่องมาจากสาเหตุและปัจจัยต่างๆ เช่น การออกแบบหลักสูตร
อาจจะไม่เหมาะสมกับความต้องการของสังคม หรือการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนอาจจะไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ถ้าไม่มีการประเมินหลักสูตรก่อนน าหลักสูตรไปใช้  หรือการประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร
และการประเมินหลักสูตรหลังจากการใช้หลักสูตรครบวงจร อาจเป็นภาระยุ่งยากส าหรับผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้
หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรอาจไม่เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้เรียน (วิชัย วงษ์ใหญ่ , 2554 : 121)การประเมิน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน (ฉบับปรังปรุง พุทธศักราช 2556) ใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP 
Model) ของสตัฟเฟิลบีม ซึ่งได้เสนอแนะว่า ในการประเมินหลักสูตรควรพิจารณาหรือตัดสินคุณค่าของหลักสูตรใน 4 
ประเด็น คือ 1) การประเมินสภาวะแวดล้อมของหลักสูตร 2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือทรัพยากรในการใช้
หลักสูตร 3) การประเมินกระบวนการการใช้หลักสูตร และการประเมินผลผลิตของหลักสูตร (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ,2558) 

การวิจัยหลักสูตรในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจสภาพที่แท้จริงของหลักสูตร ตั้งแต่วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร การบริหารหลักสูตร ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
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เพื่อน าผลจากการศึกษาวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงการ พัฒนาหลักสูตร  การน าผลการวิจัยหลักสูตรมาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป 

                    
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน(หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2556) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี ้

1. เพื่อประเมินปัจจัยน าเข้าของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน  (หลักสูตรปรับปรุง  
พุทธศักราช 2556) 

2. เพื่อประเมินปัจจัยกระบวนการของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน (หลักสูตรปรับปรุง  
พุทธศักราช 2556) 

3. เพื่อประเมินปัจจัยผลลัพธ์ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน (หลักสูตรปรับปรุง   
พุทธศักราช 2556) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1) ผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ประกอบด้วย 
1.1 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน(หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช 

2556) 
1.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน(หลกัสูตรปรบัปรุง พุทธศักราช 2556) 
1.3 อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน(หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2556) 

2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตทางการสอน (หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2556) จ านวน 2 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ที่
คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น 

1) แบบสอบถามประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน (หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 
2556) ส าหรับนักศึกษา 

2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน (หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2556) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 

3) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน (หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2556) ส าหรับอาจารย์ผู้สอน  

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน (หลักสูตรปรับปรุง

พุทธศักราช 2556) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบสอบถามให้นักศึกษาท่ีก าลังศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในปี
การศึกษา 2558  จ านวน 88 ชุด ได้รับกลับคืนจ านวน 82 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93.18 

2) แบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิต ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งทางไปรษณีย์
จ านวน 40  ชุด ได้รับกลับคืน 25 ชุด คิดเป็นร้อยละ 62.50 
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3) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สอบถามอาจารย์ผู้สอน  ผู้วิจัยแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
จ านวน 10 ชุด 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาค่า ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และประเมินค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านและภาพรวม 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าหลักสูตรโดยการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ตามความคิดเห็นของนักศึกษาและ
อาจารย์ผู้สอน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด 5  ด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก 1 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนและ
สถานท่ีเรียน รองลงมาคือด้านคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือด้านปรัชญาของหลักสูตร 

2. ผลการประเมินปัจจัยกระบวนการหลักสูตรโดยศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ตามความคิดเห็นของนักศึกษา
และอาจารย์ผู้สอน จากโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 2 
ด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก 1 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูดสุด คือด้านการบริหารหลักสูตร รองลงมาคือด้านการ
จัดการเรียนการสอน และด้านท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด คือด้านการวัดและการประเมินผล 

3. ผลการประเมินปัจจัยผลลัพธ์โดยศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จากผู้ส าเร็จการศึกษาและ
อาจารย์ผู้สอนโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสูด จ านวน 5 ข้อ ค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก  5 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาในหลักสูตรสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง รองลงมาคือการให้ค าปรึกษาและการให้ค าแนะน าของอาจารย์ขณะที่ศึกษาและความพึงพอใจที่ได้
ศึกษาหลักสูตรนี้ และข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ 

 
อภิปรายผล 
 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556) มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีควรน ามาอภิปราย ดังน้ี 

1.  ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าหลักสูตรโดยการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556)  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เกี่ยวกับปรัชญาของหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณสมบัติของผู้เข้ศึกษา โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตรและคุณสมบัติของอาจารย์ 
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการเลขาธิการคุรุสภา
ก าหนด ตั้งแต่การคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จ านวน
นักศึกษาแต่ละห้องเรียน คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา คุณสมบัติของ
อาจารย์นิเทศ  การนิเทศการสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษามีจิตวิญญาณความเป็นครู และเป็นครูมืออาชีพในอนาคต เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือด้านสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนและสถานที่เรียน ทั้งนี้อาจเป็นเ พราะการจัดการเรียนการสอน 
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มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับสื่อและ อุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ จิติมา  วรรณศรี (2557: 61) ที่กล่าวว่า สื่อการสอนเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพี่อพัฒนาผู้เรียน ซึ่งจะช่วยกระตุ้น ดึงดูดความสนใจ และใช้อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านปรัชญาของหลักสูตร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556)  ปรับปรุงและเปิดด าเนินการตั้งแต่ปี
การศึกษา 2556 เป็นต้นมาอาจจะไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกับความต้องการของสังคมและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของพิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และ 
พเยาว์  ยินดีสุข (2558  : 8) ที่สรุปว่า ทักษะเพื่อการเป็นครูมืออาชีพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ครูจะต้อง
มีทักษะด้านการน านวัตกรรมไปใช้ และสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ด้วย 

2. ผลการประเมินปัจจัยกระบวนการหลักสูตรโดยศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  เกี่ยวกับด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการวัดผลและการประเมินผลและด้านการบริหารหลักสูตร ตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดท าหลักสูตรโดยก าหนดรายวิชา
ภาคทฤษฎีและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสอดคล้องกับข้อบังคับของคุรุสภา การก าหนดแผนการเรียนในหลักสูตรมี
ความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ มีการจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์และคุณวุฒิ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเน้นให้ผู้เรียนน าความรู้สู่การปฏิบัติ มีการวัด
และประเมินผลที่หลากหลาย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูดสุด คือด้านการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตรเป็นหลัก
และหัวใจส าคัญของการจัดการเรียนการสอน เพื่อน าไปสู่เป้าหมายการจัดการศึกษา ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) 
สรุปไว้ว่า การบริหารหลักสูตรเป็นกระบวนการการบริหารงานการใช้หลักสูตรตั้งแต่การใช้หลักสูตรโดยเริ่มตั้งแต่การ
เตรียมการหลักสูตร การด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร การบริหารหลักสูตรเป็นการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยมีการเตรียมการเกี่ยวกับหลักสูตร ได้แก่ การ
วางแผนเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร โดยการตรวจสอบหลักสูตรแม่บทก่อนน าไปใช้ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การ
เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เช่นบุคลากร อาคารสถานท่ี งบประมาณ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การจัดท าโครงการสอน  

3. ผลการประเมินปัจจัยผลลัพธ์ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน (หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช 2556) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน ตามความคิดเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษาและอาจารย์ผู้สอน โดยภาพรวมในระดับ
มากที่สุดทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจและมีเป้าหมายชัดเจนใน
การศึกษาเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครูและผู้ที่ศึกษาเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆในสถานศึกษา จึงท าให้
มีความเข้าใจในรายวิชาเป็นอย่างดีและเนื้อหาในหลักสูตรสามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนและการ
ท างานได้เป็นอย่างดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาใน
หลักสูตรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรายวิชาในหลักสูตรทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตาม
โครงสร้างของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานความรู้และสมรรถนะที่คุรุสภาก าหนด จึงท าให้ความรู้ในรายวิชาสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้จริงและน าไปสู่การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ส าหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากผลการวิจัยพบว่า ความเหมาะสมและความชัดเจนปรัชญาของ
หลักสูตรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นในการปรับปรุงหลักสูตรควรปรับปรัชญาให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลง
และความต้องการของสังคม เพราะปรัชญาเป็นส่วนส าคัญในการจัดการเรียนการสอน 

1.2 ส าหรับผู้สอน จากผลการวิจัยพบว่าความเหมาะสมด้านการวัดและการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนควรให้ความส าคัญในการวัดและประเมินผลเพื่อน าผลมาปรับปรุงการ
เรียนการสอนและผู้เรียน ควรใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลาย ประเมินผลตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับรายวิชา เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลควรมีความเที่ยงตรง ผลการประเมินควรมีความยุติธรรมแก่ผู้เรียน 

1.3 ส าหรับผู้บริหาร ควรน าผลจาการวิจัยมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอนให้มคีุณภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
           2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
       2.1 ควรมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอนอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัย เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 2.2 ควรมีการติดตามประเมินผลผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอนทุกปี
การศึกษาเพื่อน าผลมาปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานโรงเรียน กลุ่มสถานศึกษาในเขต 
พื้นที่ที่ 13 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

The Usage of Information Technology for School Work Administration 
in School – Cluster Campus 13 under Khon Kaen 

Primary Educational Service Area Office 1 
 

อัจฉราวดี ทิพนัส1  จิรวัฒน์ วรณุโรจน์2 
 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน  2) 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
โรงเรียน และ 3) ศึกษาข้อเสนอแนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น  112 คน  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่  
เลือกกลุ่มตัวอย่าง  โดยวิธีสุ่มแบบแบ่งช้ัน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  มาตรประมาณค่า 5 ระดับ  ค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .95  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่า t – test  (Independent  Samples t-test)  ผลวิจัย  พบว่า  

1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน   โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งพบว่า  ด้าน
บริหารงานวิชาการ  อยู่ในระดับสูงสุด  รองลงมาได้แก่  ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารงานทั่วไป  ตามล าดับ  
ส่วนด้านท่ีอยู่ในระดับต่ าที่สุด  คือ  ด้านบริหารงานงบประมาณ    

2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน ในกลุ่ม
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีที่ 13 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3.  ข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน ในกลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีที่ 
13 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 1)  ด้านบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาควรมีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการนิเทศการศึกษา   
 2)  ด้านบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษาควรมีการด าเนินการจัดซื้อ จัดหา อุปกรณค์อมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เพียงพอ 
 3)  ด้านบริหารงานบุคคล สถานศกึษาควรมีการตรวจสอบ แก้ไข้ข้อมูลบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 4)  ด้านบริหารงานท่ัวไป สถานศกึษาควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศให้บุคลากรและ
หน่วยงานอ่ืนทราบ 
ค าส าคัญ  :  เทคโนโลยีสารสนเทศ,  การบริหารงานโรงเรียน   

                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2 อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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Abstract 
 The objectives of this research is; 1) to study of the use of information technology to the 
management of the school. 2) to comparison of school administrators and teachers in the use of 
information technology to the management of the school. 3) to studies  suggested the use of 
information technology to the management of the school. The samples of this study were school 
administrators and teachers, total of 112 persons.  The sample size was determined by Taro 
Yamane’s Formula.  They were selected by stratified random sampling.  The research instrument 
was the questionnaire with the 5 Level Rating Scale. The Reliability of total issue was = .95. Data 
were analyzed by using the Frequency, Percentage, Standard Deviation, and t–test (Independent 
Samples t-test). 
 The research findings found that: 
 1.  The overall usage of information technology for school work, was in “High” level.  It was 
found that the academic management was in “The Highest” level. The second order included the 
staff management, and the general work management respectively. The aspect with lowest level, 
was the budget management. 
 2. The comparison opinion on usage of information technology for school group 13, as 
classified by position, in overall and each aspect, in overall there was no significant difference. 
 3. The recommendations in usage of information technology for school group 13, in school 
group 13, under jurisdiction of The Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 1, were as 
follows: 

1)  The academic management, the information technology for educational supervision, 
should be used by the school. 

2)  The budget management, the computer equipment and information technology, 
should be bought and provided. 

3)  The staff management, the staffs’ data should be investigated and revised by the 
school. 

4) The general work management, the public relation of Information technology should 
be informed for the staffs as well as other work units by the school. 
Keywords:  Information Technology, School Work Administration 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นในการก าหนดนโยบาย การวางแผนและการพัฒนา
การศึกษา เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจในการบริหารย่อมอาศัยระบบสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่ความ
ถูกต้อง เช่ือถือได้ ทันสมัย ตรงกับความต้องการในการวางแผนและทันเวลา โดยอาศัยเทคโนโลยีและสารสนเทศในการ
จัดเก็บประมวลผลเผยแพร่อย่างสะดวกรวดเร็ว (ครรชิต  มาลัยวงศ์,  2548 : 25) กระแสโลกาภิวัตน์ และความ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิทยาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท า
ให้แต่ละประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่ล าพัง ต้องร่วมมือและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการด ารงชีวิตของคนในแต่ละ
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ประเทศ มีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันมากขึ้น มีความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจและแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกันมาก
ขึ้น ในขณะเดียวกัน สังคมโลกในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารท าให้คนต้องคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และมีการ
ตัดสินใจที่รวดเร็ว เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ในสังคม ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งท าให้หลายประเทศต้องปฏิรูป
การศึกษา คุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเป็นตัวบ่งช้ีส าคัญประการหนึ่งส าหรับความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21  
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้องค์การสามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นข้อมูล
สารสนเทศยังใช้ในการวางแผนการด าเนินงานและประกอบการตัดสินใจ ซึ่งจะน ามาใช้เป็นเครื่องช้ีน าในการด าเนินการ
ได้ตามวัตถุประสงค์  (กษิดิ์เดช  กุลศรี,  2547 : 1)  
 ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดยสถานศึกษาจ าเป็นต้อง
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษาเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาจะต้องมีการบริหารจัดการให้มีคุณภาพสูงสุดใน
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและผู้สอนให้มีทักษะในด้านนี้อย่างเต็มที่ จะเห็นได้ว่าพัฒนาการ
ของเทคโนโลยีท าให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ของการท างาน ความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้สนองต่อนโยบายและความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเรียนรู้
เพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ และ
วิสัยทัศน์ เพื่อจะสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากผลการวิจัยของ ศิริ  
เทพมาลี  (2545 :  บทคัดย่อ)  พบว่า  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมด้านบุคลากร  
อุปกรณ์/เครื่องมือและด้านโปรแกรมระบบงานต่างๆ ไม่เพียงพอ วรรลี บุตรเนียม (2545 :  บทคัดย่อ) พบว่า  
อุปสรรคของการจัดสารสนเทศในโรงเรียนคือ ขาดบุคลากรเฉพาะด้าน ควรมีระบบการจัดเก็บรวบรวมและประมวลผล
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน   
 งานตามภาระหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศทุกเวลา  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารงานตามกรอบการบริหารงานหลักท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไปให้เกิดผลทางด้านประสิทธิภาพสูงสุด  
โดยเฉพาะเทคโนโลยีควรเข้ามามีบทบาทส าคัญในการบริหารงานโรงเรียน ซึ่งในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
เป็นสิ่งที่จ าเป็นสูงสุดของผู้บริหารทุกระดบั ผู้บริหารจึงต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึง่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการ
ตัดสินใจโดยข้อมูลสารสนเทศต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการ มีความถูกต้อง และมีความทันต่อเหตุการณ์ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยแก้ปัญหาด้านการศึกษาให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถใช้และบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  และการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถประเมินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อน ามาปรับปรุงการบริหารจัดการและมีความสามารถส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,  2548)   
 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และเป็นผู้ปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน มีความสนใจที่จะ
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน  กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ท่ี 13 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นข้อมูลในการเสนอแนะ ปรับปรุง วางแผนและ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงาน
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียนกลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่  

13  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บรหิารสถานศึกษากับครผูู้สอนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานโรงเรียน กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีที่ 13 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน กลุ่มสถานศึกษาในเขต

พื้นที่ท่ี 13 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  1 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

บุลากรของสถานศึกษาที่มีต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานโรงเรียน กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 13 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น    
เขต  1 แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนกลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่

ที่ 13 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 44  คน 
ครูผู้สอน จ านวน 111 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 155 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนโรงเรียนกลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีที่ 13 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
1 ได้จากการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 32 คน ครูผู้สอน จ านวน 80 คน รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 112 คน   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี  3  ตอน  คือ  
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบส ารวจ รายการ (Check 
List) ได้แก่ ต าแหน่งหน้าท่ี 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน 
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ท่ี 13 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ใน 4 ด้าน คือ ด้าน
บริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป มีลักษณะเป็น
ค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ตามวิธีของลิ
เคิร์ท (Likert Scales)  จ านวน 55 ข้อ 
  ตอนที่  3  แบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด (Open ended) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานโรงเรยีน กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีที่ 13 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต  1   
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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1.  ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่ม
สถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 13 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 เพื่อขออนุญาตเก็บ
ข้อมูล ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสถานศึกษา 

2.  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยน าแบบสอบถาม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
โรงเรียน กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 13 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยขอความอนุเคราะหจ์ากผู้บรหิารสถานศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 112 ฉบับ 
และได้ตอบกลับทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100   

การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยนี้ได้ด าเนินการโดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 
1. วิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่  

(Frequency) และค่าร้อยละ  (Percentage)  
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน กลุ่มสถานศึกษาในเขต

พื้นที่ที่ 13 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ทั้งโดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดย
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานโรงเรียน กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีที่ 13 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
จ าแนกตาม ต าแหน่งหน้าที่ โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน กลุ่มสถานศึกษา
ในเขตพื้นท่ีที่ 13 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   
 
สรุปผลการวิจัย  
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี ่และค่าร้อยละ ดังตารางที่ 1 
  
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี  (n = 112)    

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษา 

2) ครูผูส้อน 
32 
80 

28.57 
71.43 

รวม 112 100 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 112 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอน จ านวน 80 คน  
(ร้อยละ  71.43) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 32 คน (ร้อยละ  28.57) 
  

 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน โดยการหาค่าเฉลี่ย (�̅�)  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent Sample) ดังตารางที่  2 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน กลุ่ม
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีที่ 13 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  1   

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารงานโรงเรียน 

ระดับปฏิบัติ 
 S.D. แปลผล อันดับ 

ด้านบริหารงานวิชาการ 
ด้านบริหารงานงบประมาณ 
ด้านบริหารงานบุคคล 
ด้านบริหารงานท่ัวไป 

4.20 
3.94 
4.04 
4.02 

.20 

.23 

.20 

.27 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
4 
2 
3 

รวม 4.05 .12 มาก  
 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานโรงเรียน กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 13 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  

เขต 1 ซึ่งระดับการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� =  4.05,  S.D. = .12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

ด้านที่มีระดับปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านบริหารงานวิชาการ (�̅� =  4.20,  S.D. = .20) รองลงมาได้แก่ ด้านบริหารงานบุคคล 

(�̅� =  4.04,  S.D. = .20) ด้านบริหารงานท่ัวไป  (�̅� =  4.02,  S.D. = .27) และด้านที่มีระดับการปฏิบัติการต่ าสุดคือ 

ด้านบริหารงานงบประมาณ  (�̅� =  3.94,  S.D. = .23)   
 เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 13  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่มีต าแหน่งหน้าที่
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน  
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 13 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมและ
รายด้าน จ าแนกตามต าแหน่ง 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานโรงเรียน 

ต าแหน่งหน้าที ่
t p-value ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 

 S.D.  S.D. 
ด้านบริหารงานวิชาการ 
ด้านบริหารงานงบประมาณ 
ด้านบริหารงานบุคคล 
ด้านบริหารงานท่ัวไป 

4.21 
3.89 
4.10 
3.96 

.14 

.24 

.22 

.21 

4.19 
3.95 
4.03 
4.03 

.20 

.23 

.20 

.28 

.286 
-.737 
1.032 
-.688 

.776 

.463 

.305 

.494 
รวม 4.04 .10 4.05 .13 -.195 .846 

* p < .05 
 
 จากตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเหน็ต่อสภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
โรงเรียน ในกลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีที่ 13 โดยภาพรวมพบว่า บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่

�̅� 

�̅� �̅� 
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ที่ 13 ที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการบริหารงานโรงเรียน โดย
ภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  (p  =  .846)  
  
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน ในกลุ่มสถานศึกษาในเขต
พื้นที่ท่ี 13 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ดังน้ี 
 1.  ด้านบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาควรมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการนิเทศการศึกษา  
 2.  ด้านบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษาควรมีการด าเนินการจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เพียงพอ 
 3.  ด้านบริหารงานบุคคล สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบ แก้ไข้ข้อมูลบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 4.  ด้านบริหารงานทั่วไป สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศให้บุคลากรและ
หน่วยงานอ่ืนทราบ 
 
อภิปรายผล 
 1.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 13 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า ด้านบริหารงานวิชาการ  มีการปฏิบัติสูงสุด ทั้งนี้
เนื่องมาจากงานวิชาการได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การท าสื่อนวัตกรรม การวัดและ
ประเมินผล การสืบค้นข้อมูลและเป็นแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัฐพงษ์  สุทธิโพธิ์ (2556) ได้วิจัย
เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารของโรงเรียนในอ าเภอภูเขียว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เมื่อศึกษาในรายด้านพบว่า ด้านการบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการ
บริหารงบประมาณ  และด้านการบริหารงานท่ัวไปตามล าดับ ส่วนด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอนที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในกลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีที่ 13 โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน  ท้ังนี้เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งยังสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสวัสดิ์ ชัยวงค์ และพัชรีวรรณ กิจมี (2557) ได้ศึกษาเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
โรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ผลการวิจัยพบว่า การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารกับบุคลากรทางการศึกษา พบว่า โดยรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1.  ด้านบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาควรมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการนิเทศการศึกษา   
 2.  ด้านบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษาควรมีการด าเนินการจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เพียงพอ 
 3.  ด้านบริหารงานบุคคล สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบ แก้ไข้ข้อมูลบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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 4.  ด้านบริหารงานทั่วไป สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศให้บุคลากรและ
หน่วยงานอ่ืนทราบ 
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
 1.  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ด้านงานนิเทศการศึกษา 
 2.  ควรศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 หรือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ 
 3.  ควรศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน แล้วน าผลการศึกษามาใช้ใน
การพัฒนาและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป 
 4.  ควรเปรียบเทียบผลการปฏิบัติระหว่างโรงเรียนที่น าผลการวิจัยไปใช้กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและที่ไม่ได้
น าผลการวิจัยไปใช้ 
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สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพ เปรียบเทียบ และศึกษาข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
ต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทั้งสิ้น 299 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro 
Yamane เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .97 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที t-test  (Independent  Samples t-test)   
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1. การบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการประเมินผล 
รองลงมาคือด้านการพัฒนาบุคคลและด้านการธ ารงรักษาบุคคล ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้าน
การให้บุคคลพ้นจากงานนอก  
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีในการบริหารงานบุคคล          
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน        
ไม่แตกต่างกัน 
 3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโรงเรยีนเอกชนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ที่ส าคัญ คือ ควรจัดระบบ ระเบียบ และดูแลให้บุคลากรท างาน โดยใช้ความรู้ความสามารถให้เกิด
ประโยชน์ ควรยึดระบบคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการประชุมช้ีแจงมอบหมายงานและก าหนดบทบาทในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าท่ี ควรด าเนินการจัดระบบการตรวจสอบ และรายงานการปฏิบัติงาน การให้ค าแนะน าช่วยเหลือปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง ควรสนับสนุน และส่งเสริมบุคลากรเป็นรายบุคคลให้ได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ และ
ต่อเนื่องควรมีการตรวจสอบความก้าวหน้าของบุคลากรและผลความส าเร็จของงานอย่างเป็นระบบด้วยความเที่ยงตรง 
ควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในโรงเรียนเอกชนท่ีเป็นนิติบุคคลให้ตรงกัน 
ค าส าคัญ : การบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน 
 

                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  
2 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  
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Abstract  
The objectives of this research were to study and compare the opinion recommendations 

of school administrators and teachers on the personnel administration of private schools            
under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1. The samples of this study were 299 
person administrators and teachers of private schools. They were selected by Stratified Random 
Sampling. The sample size was determined by Taro Yamane’s Formula. The research instrument 
was there the Questionnaire. The Reliability of total issue was = .97.  Data were analyzed by using 
the Frequency, Percentage, Standard Deviation, and t-test (Independent Samples t-test).   

The research findings found that:   
1. The personnel administration of private schools under Khon Kaen Primary Educational 

Service Area Office 1, found that in overall, it was in “High” level. Considering each aspect, found 
that the aspects with highest mean value was the evaluation. The second order was the staff 
development, and the staff maintenance respectively.  The aspect with lowest level of mean value 
was the staff dismissal.    

2. The personnel administration of private schools under Khon Kaen Primary Educational 
Service Area Office 1, found that the opinion of school administrators and teachers, in overall and 
each aspect, there were no significant differences. 

3. The recommendations for the personnel administration of private schools under Khon 
Kaen Primary Educational Service Area Office 1, were:  1) the system and regulations should be 
provided, 2) the staffs should be taken care so that they would work by using their knowledge and 
competencies to be useful, 3) the ethics and moral systems should be emphasized by holding the 
conference for informing and assigning the work task based on responsibility, 4) the work practice 
should be implemented and organized for investigation system as well as reported the work 
performance, 5) the advice, support, and improvement should be provided regularly and 
continuously, and 6) the advancement of staffs and work success should be checked systematically 
with reliability should  create  understanding  about  the  practice  in  private  schools  that  is  as  
corporation. 
Keywords: The personnel administration private schools  
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

การศึกษาเอกชน เป็นการจัดการศึกษาที่เอกชนหรือคณะบุคคลเป็นผู้จัด โดยใช้ทรัพยากรหลักทั้งที่เป็น คน 
ทุนทรัพย์ และวัสดุอุปกรณ์ ของภาคเอกชน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของบุคคลเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ตาม
ประวัติของการจัดการศึกษาเอกชน ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทส าคัญ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย โดยจัดใน วัด วัง บ้าน ในสมัย
ต่าง ๆ และ คณะมิชชันนารีชาวอเมริกัน ได้เข้ามาเผยแพร่ศาสนา และสอนหนังสือให้กับประชาชนที่สนใจ จึงท าให้
โรงเรียนราษฎร์เป็นท่ีกล่าวถึงชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้น าระบบการศึกษาแบบตะวันตกเข้ามาจัดใน
ประเทศไทยและเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบตะวันตกในต้นรัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนช่ือ
จาก โรงเรียนเชลยศักดิ์ มาเป็นโรงเรียนบุคคลอยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และพ.ศ. 2461 ได้มี
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การประกาศพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ฉบับแรก และเปลี่ยนช่ือจากโรงเรียนบุคคลเป็น โรงเรียนราษฎร์ และในปี 
พ.ศ. 2516 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ ฉบับที่ 2 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2524 ได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  และเปลี่ยนจากช่ือ “โรงเรียนราษฎร์” เป็น “โรงเรียนเอกชน” (ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาเอกชน, 2531) 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน มีลักษณะการจัดการศึกษาค่อนข้างพิเศษกว่าโรงเรียนของรัฐ กล่าวคือ 
บางแห่งจัดการศึกษาเฉพาะระดับอนุบาล บางแห่งจัดการศึกษาทั้งระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา บางแห่งจัด
การศึกษาเฉพาะระดับมัธยมศึกษา หรือบางแห่งจัดการศึกษาประเภทอาชีวะศึกษา ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนในปัจจุบัน ถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐแต่การด าเนินการยังประสบปัญหาหลายประการ  โดยเฉพาะ
โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในด้านการผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ปัญหาดังกล่าว ได้แก่ การบริหารงานบุคคลยังมี
การบริหารงานบุคคลด าเนินการยังประสบปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในด้าน
การผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ปัญหาดังกล่าว ได้แก่ การบริหารงานบุคคลยังมีการด าเนินการอยู่ในเกณฑ์น้อย กล่าวคือ 
การรับครูสาขาต่าง ๆ ซึ่งขาดแคลนครูบางวิชา การพัฒนาบุคลากรยังมีน้อยครูไม่ชอบรับการอบรม ครูมักลาออก
กะทันหันเมื่อสอบเข้ารับราชการได้เงินเดือนหรือค่าจ้างไม่เท่าเทียมกับรัฐบาล อีกทั้งการพิจารณาประเมินให้ออกจาก
งานยังมีเกณฑ์ไม่แน่นอน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2531) 

ผู้วิจัยมีความสนใจจะเปิดโรงเรียนเอกชน ในระดับประถมศึกษา จึงเห็นความส าคัญในการบริหารงานบุคคล 
เพราะความส าเร็จในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน  จึงสนใจศึกษาถึงการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนในการศึกษาสภาพการ
บริหารบุคคลและเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารผู้บริหารและครูผู้สอน ว่ามีมุมมองเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงานบุคคลแตกต่างกันอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะน าไปเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการ
บริหารงานบุคคล ให้มีความพร้อมและมีศักยภาพ อันจะน าไปสู่การบริหาร จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลมากขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1   

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอน ในการบริหารงานบุคคลโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  จ านวน 25 โรงเรียน มีทั้งสิ้นจ านวน  700 คน โดยจ าแนกตามต าแหน่ง 
ผู้บริหารโรงเรียน  จ านวน  63 คน ครูผู้สอน จ านวน  627 คน  
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กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งช้ัน ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 299 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 53 คน และครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน จ านวน 
246 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน  
ตอนที่  1 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check list)  ส ารวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ ต าแหน่งหน้าท่ี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตามขอบข่าย และภารกิจ 6 ประการ ได้แก่ ด้านการวางแผนบุคลากร ด้านการสรรหา
บุคคล ด้านการธ ารงรักษาบุคคล ด้านการพัฒนาบุคคล ด้านการประเมินผล และด้านการให้บุคคลพ้นจากงาน มี
ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคอร์ทโดยก าหนด น้ าหนักคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย และน้อยที่สุด   

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม  มีขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตามขอบข่ายและภารกิจงาน 6 ด้าน ดังนี้ ด้านการวางแผน
บุคลากร ด้านการสรรหาบุคคล ด้านการธ ารงรักษาบุคคล ด้านการพัฒนาบุคคล ด้านการประเมินผล และด้านการให้
บุคคลพ้นจากงาน เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม   

2. ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนท่ี 1 น ามาสร้างแบบสอบถามและน ารา่งแบบสอบถามที่สรา้งเสรจ็แล้วเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษางานค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของข้อค าถามในด้านเนื้อหา ภาษาและความถูกต้องและ
น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 

3. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน ๓ 
ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ 

4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์กับประเด็นข้อค าถาม (Item–Objective Congruence : IOC) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
และปรับปรุงแก้ไข  ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00  แสดงว่ามี
ความสอดคล้องสามารถน าไปใช้ได้  

5. น าแบบสอบถามฉบับปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มทดลองจ านวน 30 
คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อน ามาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากับ 0.97 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน ดังนี ้

1. ขอหนังสือจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการรวบรวมข้อมูล ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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2. ขอหนังสือจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบท้ังหมดจากกลุ่มตัวอย่างเองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์แล้วน ามาจัดเรียงล าดับแบบสอบถามและลงรหัส 
แล้วประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยด าเนินการดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในตอนที่ 1 โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
หาค่าร้อยละ (Percentage)  

2. ค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ โดย

ใช้สถิติทดสอบที (t-test) 
4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษา เปรียบเทียบ และศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สรุปได้ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นครู จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ  82.3  เป็นผู้บริหาร จ านวน  53 คนคิดเป็นร้อยละ  17.7 

2. การบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ใน
ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีการปฏิบัติที่สุด คือ ด้านการประเมินผล
รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาบุคคลและด้านการธ ารงรักษาบุคคล ตามล าดับ ส่วนด้านที่การปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้าน
การใหบุ้คคลพ้นจากงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีผลการวิจัยดังนี้ 

2 .1  การบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ด้านการวางแผนบุคลากร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี
การปฏิบัติสูงที่สุด คือ การจัดท าคู่มือ และแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานบุคคล รองลงมา คือ การวิเคราะห์
ปริมาณงานของโรงเรียนส่วนข้อที่มีการปฏิบัติต่ าที่สุด คือ การประเมินความต้องการอัตราก าลังของโรงเรียน 

2.2 การบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ด้านการสรรหาบุคคลพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีการ
ปฏิบัติสูงที่สุด คือ ก่อนการบรรจุบุคลากรเข้าท างานต้องมีการทดลองปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่โรงเรียนก าหนด
รองลงมา คือ ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบส่วนข้อที่มีการปฏิบัติต่ าที่สุด 
คือ การประกาศรับสมัคร 

2.3 การบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ด้านการธ ารงรักษาบุคคลพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี
การปฏิบัติสูงที่สุด คือ การปฐมนิเทศบุคลากรรองลงมา คือ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมส่วนข้อที่มีการปฏิบัติ
ต่ าที่สุด คือ การให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เช่น ห้องท างานบรรยากาศที่จูงในให้บุคลากรท างานได้ดี 
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2.4 การบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ด้านการพัฒนาบุคคล พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีการ
ปฏิบัติสูงที่สุด คือ การให้ค าปรึกษาหารือ และช่วยแก้ปัญหาแก่บุคลากร รองลงมา คือ การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ความสามารถและเทคนิคต่างๆ มาบรรยายหรืออภิปรายและสาธิตเทคนิคการสอน ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติต่ า
ที่สุด คือ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบงานกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากร  

2.5 การบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ด้านการประเมินผลพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีการ
ปฏิบัติสูงที่สุด คือ การจัดให้มีคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ การ
แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวม และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ของครูที่จะเสนอขอรางวัลครูดีเด่นประจ าปีส่วนข้อที่มี
การปฏิบัติต่ าที่สุด คือ การรับรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอขอรางวัลครูดีเด่นประจ าปี 

2.6 การบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ด้านการให้บุคคลพ้นจากงานพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่
มีการปฏิบัติสูงที่สุด คือ การก าหนดขั้นตอนในการลาออกไว้อย่างชัดเจน รองลงมา คือ การปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในการพิจารณาโทษบุคลากรส่วนข้อที่มีการปฏิบัติต่ าที่สุดคือ 
ความเสมอภาคของบุคลากรชายและหญิงในการพิจารณาให้พ้นจากงาน  

3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี สรุปได้ดังนี้ 

การบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

4. จากการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู จากค าถามแบบปลายเปิด
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

4.1 ด้านการวางแผนบุคลากร ควรจัดระบบ ระเบียบ และดูแลให้บุคลากรท างาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะงานบริหารบุคลากรเป็นงานที่สลับซับซ้อนมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

4.2 ด้านการสรรหาบุคคลควรยึดระบบคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการประชุมช้ีแจงมอบหมายงานและ
ก าหนดบทบาทในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ และสามารถพัฒนางานของตนเองจนเกิด
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีได้ 

4.3 ด้านการธ ารงรักษาบุคคล ควรด าเนินการจัดระบบการตรวจสอบ และรายงานการปฏิบัติงาน การให้
ค าแนะน าช่วยเหลือปรับปรุงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ก ารท างานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4.4 ด้านการพัฒนาบุคคล ควรสนับสนุน และส่งเสริมบุคลากรเป็นรายบุคคลให้ได้รับการพัฒนาอย่าง
สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง เช่น การส่งไปฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ หรือลาศึกษาต่อ จัดให้มีการประชุม อบรม สัมมนาเป็น
หมู่คณะในโรงเรียน จัดให้มีการศึกษาดูงาน หรือแลกเปลี่ยนบุคลากรภายในกลุ่มโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรได้พัฒนาการเรียนการสอน โดยการสร้างเครื่องมือ นวัตกรรม สื่อและการใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการ
สอน และจัดให้มีการประเมินผล ศึกษาวิจัยในช้ันเรียน การวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข และ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าข้ึนไป 
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4.5 ด้านการประเมินผล ควรมีการตรวจสอบความก้าวหน้าของบุคลากร และผลความส าเร็จของงาน
อย่างเป็นระบบด้วยความเที่ยงตรง โดยด าเนินการก าหนดผู้รับผิดชอบการประเมิน ก าหนดแนวทางการประเมินที่
ชัดเจน และมีเครื่องมือการประเมินท่ีเที่ยงตรงเช่ือถือได้ 

4.6 ด้านการให้บุคคลพ้นจากงาน ควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในโรงเรียนเอกชนที่เป็นนิติ
บุคคลให้ตรงกัน โดยอาจจัดท าเป็นคู่มือโดยมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบชัดเจนและมีแนวปฏิบัติครบถ้วน 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล และล าดับที่ของการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ในภาพรวมและรายด้าน 

การบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน 
ระดับการปฏิบตั ิ

X  S.D. แปลผล ล าดับที ่

1. ด้านการวางแผนบุคลากร 3.74 .81 มาก 4 

2. ด้านการสรรหาบุคคล 3.70 .80 มาก 5 
3. ด้านการธ ารงรักษาบุคคล 3.79 .72 มาก 3 
4. ด้านการพัฒนาบุคคล 3.85 .66 มาก 2 
5. ด้านการประเมินผล 4.04 .62 มาก 1 
6. ด้านการให้บุคคลพ้นจากงาน 3.69 .81 มาก 6 

ภาพรวม 3.80 .69 มาก  
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าระดับของการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.80,S.D.= .69) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีการปฏิบัติสูงที่สุด คือ ด้านการประเมินผล ( X = 4.04 ,S.D.= .62) รองลงมาคือ ด้าน

การพัฒนาบุคคล ( X = 3.85,S.D.= .69) และด้านการธ ารงรักษาบุคคล ( X = 3.79,S.D.= .72) ตามล าดับ ส่วน

ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าที่สุดคือ ด้านการให้บุคคลพ้นจากงาน ( X = 3.69,S.D.= .81)  
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโดยภาพรวมและราย
ด้านทุกด้าน 

การบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน 
ผู้บริหาร ครูผูส้อน t p-

value 
X  S.D X  S.D 

1.ด้านการวางแผนบุคลากร 3.68 .56 3.75 .85 -.770 .44 
2.ด้านการสรรหาบุคคล 3.69 .59 3.71 .84 -.162 .87 
3.ด้านการธ ารงรักษาบุคคล 3.68 .59 3.81 .75 -1.319 .19 
4.ด้านการพัฒนาบุคคล 3.90 .55 3.84 .69 .580 .56 
5.ด้านการประเมินผล 3.93 .65 4.06 .61 -1.439 .16 
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การบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน 
ผู้บริหาร ครูผูส้อน t p-

value 
X  S.D X  S.D 

6.ด้านการให้บุคคลพ้นจากงาน 3.71 .59 3.69 .85 .268 .78 
ภาพรวม 3.76 .55 3.81 .72 -.430 .61 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน
ไม่แตกต่างกัน 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

1. การบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1  
ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นที่ใช้ในการวางแผนจะต้อง
ด าเนนิการเกี่ยวกับการวางแผนความต้องการใช้บุคลากรในด้านปริมาณ และคุณภาพของบุคลากรไว้ล่วงหน้า โดยการ
ส ารวจบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน และคาดการณ์บุคลากรที่ต้องการ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับความ
ต้องการของโรงเรียนเป็นการออกค าสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้าปฏิบัติงานตรงตาม
วิชาเอก ตามความรู้ความสามารถ มีการมอบหมายงานและปฐมนิเทศเพื่อให้บุคลากรรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตน และใช้
การปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ค าแนะน าช่วยเหลือปรับปรุงอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องให้เป็นไปตามแผนงานที่
ก าหนดไว ้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนา วงศ์แหล้ (2555 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “การบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1” พบว่า สภาพการด าเนินการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายด้าน 

2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี สรุปได้ดังนี้ 

การบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทั้งผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชนที่มีการจัดระเบียบการดูแลบุคคล ใน
องค์กรให้ท างานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร มีการประชุมชี้แจงมอบหมายงาน และก าหนดบทบาทในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชนที่มีการจัดระเบียบการ
ดูแลบุคคลในองค์กรให้ท างานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร มีการประชุมช้ีแจงมอบหมายงาน และก าหนดบทบาทใน
การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจตรงกัน มีการรายงานการปฏิบัติงาน การให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรจงศักดิ์  
พินธะ (2550 : บทคัดย่อ)  ได้ท างานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถม
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย” พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เห็นว่า โรงเรียนมีสภาพการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งในภาพรวมและรายด้านและบุคคลทั้ง 3 
กลุ่ม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
1. ด้านการวางแผนบุคลากรควรมีการประเมินความต้องการอัตราก าลังของโรงเรียนอย่างชัดเจน 
2. ด้านการสรรหาบุคคลโรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกาศรับสมัครบุคลากรอย่าง

ทั่วถึง 
3. ด้านการธ ารงรักษาบุคคลควรให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เช่น ห้องท างานบรรยากาศที่

จูงในให้บุคลากรท างานได้ดี   
4. ด้านการพัฒนาบุคคลควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบงานกิจกรรมต่างๆ ของ

บุคลากร 
5. ด้านการประเมินผลควรมีการรับรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอขอรางวัลครูดีเด่นประจ าปี 
6. ด้านการให้บุคคลพ้นจากงานควรมีความเสมอภาคของบุคลากรชายและหญิงในการพิจารณาให้พ้น     

จากงาน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 

จากผลการวิจัยที่ได้สรุปและอภิปรายผลดงักล่าวข้างต้น เมื่อน ามาประมวลผลแล้วผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการ

วิจัยครั้งต่อไป ดังนี ้ 

1. ควรศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพต่อ การพัฒนาคุณภาพของ สถานศึกษา  
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนอ่ืนๆ ประกอบ และท าการกระจายการสอบถามให้

ครอบคลุม ไม่ใช้เลือกเฉพาะโรงเรียน 
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การบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของคณะกรรมการในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

The Participation in Small Sized Schools Administration of Basic 
Education Commissions under Khon Kaen Primary 

Educational Service Area Office 1 
 

ฑิฆัมพร ภูลายยาว1  จิรวัฒน์ วรุณโรจน2์ 
 

บทคัดย่อ 
            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ และเปรียบเทียบความคิดเห็น และศึกษาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
รวมทั้งสิ้น 251 คน ก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่  เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .96 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t – test       
(Independent Samples t-test)  ผลวิจัยพบว่า  
 1.  ผลการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  ด้านการบริหารทั่วไป รองลงมาคือ ด้านการ
บริหารวิชาการ และด้านการบริหารงบประมาณตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการบริหารงาน
บุคคล  
 2.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า โดยภาพรวม   
และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 3.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปรากฏผลดังนี้ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ควรจัดหาและสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ควรมีการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียน  
ควรจัดอบรม การใช้หลักสูตรท้องถิ่น ให้กับสถานศึกษา และชุมชน ควรให้ชุมชนมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
งบประมาณของสถานศึกษา ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง ควรส่งเสริม สนับสนุน การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และควรมี

                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
2 อาจารย์ประจ า หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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การประชุม วางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน เพื่อเสริมทักษะในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ค าส าคัญ: การบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 

Abstract 
           The purposes of this research were to study and compare the opinion and 
recommendations of The Participation in Small Sized Schools Administration of Basic Education 
Commissions, under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1, between the school 
administration and teacher as classified by position The samples of this study were school 
administrators and teachers, total of  251 persons. They were selected by Stratified Random 
Sampling. The sample size was determined by Taro Yamane’s Formula. The research instrument 
was the questionnaire with the 5 Level Rating Scale. The Reliability of total issue was = .96. Data 
were analyzed by using the Frequency, Percentage, Standard Deviation, and t–test (Independent 
Samples t-test). The research findings found that: 
 1.  The participation in small sized schools administration of basic education commissions, 
under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1, in overall, the practices were in “High” 
level. Considering each aspect, found that the aspects with highest mean value was the general 
management. The second order were the academic management, and budget management 
respectively.  The aspect with lowest level of mean value, was the staff management. 
 2.  The comparative findings of the participation in small sized schools administration of 
basic education commissions, under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1, as 
classified by position, found that the participation in small sized schools administration of basic 
education commissions, under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1, in overall and 
each aspect, there were no significant differences. 
 3.  The recommendations for the participation in small sized schools administration of 
basic education commissions, under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1, as 
classified by position, found that : 1) the Basic Education Commissions should provide and support 
the modern instructional media, 2) the further studying for students should be provided, 3) the 
local curriculum training should be provided for schools and community, 4) the community should 
participate in investigating the budget usage of schools, 5) the educational staffs should be 
promoted for personal development in profession continuously, 6) the climate and environment in 
schools should be provided to be mice to live and learn, and 7) the conference should be held in 
planning for educational quality development between the schools and community in order to 
promote the skill in expressing opinion on guidelines for cooperative work practice. 
Keywords:  The Participation Administration, Basic Education Commissions, Small Sized Schools 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2545 ในมาตรา 40 
แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความจ าเป็นและความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป็นอย่างมาก  ทั้งนี้เพราะการบริหารและการจัดการการศึกษาของโรงเรียนจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและ             
มีประสิทธิภาพย่อมจ าเป็นต้องให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสภาพปัญหา และความต้องการของแต่ละท้องถิ่น
ด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นเสมือนผู้แทนของท้องถิ่นย่อมต้องมีบทบาทส าคัญต่อการบริหารและการจัดการ
ของโรงเรียน โดยจะเป็นกลไกเชื่อมโยงนโยบายของรัฐให้เข้ากับชุมชนที่ตั้งของโรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนไปสู่ความ     
เป็นพลเมืองดี เป็นพ้ืนฐานการศึกษาตลอดชีวิต เป็นพื้นฐานอาชีวศึกษา และเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา     
นั่นคือ น าไปสู่ เก่ง ดี มีความสุขของผู้เรียน นอกจากนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังสะท้อนหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามแนวทางที่ก าหนดไว้ว่า “ทุกคนจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา” ดังนั้น บทบาท 
อ านาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีมากขึ้นกว่าเดิมมาก เพราะ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ    
พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ท าหน้าที่ ทั้งก ากับ และส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน (ธีระ  รุญเจริญ,  2546) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 (ฉบับท่ี3) ก าหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
(มาตรา 8) จัดระบบโครงสรา้งและกระบวนการ จัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการสถาบันสังคมอื่นและให้หน่วยงานทางการศึกษา โดยน าประสบการณ์    
ความรอบรู้ ความช านาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์กร กลุ่มบุคคลดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษายกย่อง       
ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งให้บุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถาบันประกอบการ สถาบันสังคมอื่นระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา โดยให้รู้จัก การมีส่วนร่วมจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สิน ทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา มีส่วนร่วมกับภาระ
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น นอกจากนี้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2553 (ฉบับท่ี 3) กรุงเทพมหานคร ; คุรุสภาลาดพร้าว, 2553) 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานต้องท าหน้าที่แทนชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน โดยเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ต้องค านึงถึงการจัดการศึกษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนซึ่งเป็นลูกหลานของ
ชุมชน ในขณะเดียวกันต้องท างานร่วมกับผู้บริหารและคณะครู โดยตระหนักถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน จึงอาศัย
กระบวนการท างานที่เน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการ      
จัดการศึกษาแต่สภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากอดีตถึงปัจจุบัน คณะกรรมการสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ยังขาดความชัดเจนเรื่องบทบาทหน้าที่ของตนเอง ส่วนมากได้รับการร้องขอจากสถานศึกษามากกว่าได้รับ
การคัดสรรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง ท าให้ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน ส่วนมากยังคิดว่าการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นเพียง  ที่ปรึกษาหรือผู้ปฏิบัติตามการร้องขอจากสถานศึกษาและมีภาระงานมาก ไม่มีเวลาร่วมประชุม ท าให้ขาด
ความพร้อมเพรียงและมีปัญหาอีกมาก (กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 (ฉบับท่ี3) กรุงเทพมหานคร ; คุรุสภาลาดพร้าว, 2553) 
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คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม จึงต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญในสาขาที่หลากหลายและเข้าใจการศึกษา มีความมุ่งมั่น มีเวลาอุทิศแรงกายแรง ใจในการพัฒนา
สถานศึกษาของชุมชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ชุมชน สังคม และประเทศชาติต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชน 
สังคมเข้มแข็งและประเทศชาติก้าวหน้า 
 จากความส าคัญ ปัญหาในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยในฐานะเป็น
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 มีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ทั้งนี้เพื่อน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนางานและบริหารจัดการโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของคณะกรรมการสถานศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการบริหารแบบ มีส่วนร่วมใน
สถานศึกษาขนาดเล็กของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 
 3.  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็ก ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ านวน 108 สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 677 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา 98 คน ครูผู้สอน 579 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยการใช้สูตรของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 251 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา 36  คน ครูผู้สอน  
215  คน และท าการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยค าถาม
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน 
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบส ารวจ รายการ (Check List) 
ได้แก่ ต าแหน่งหน้าท่ี 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ใน 4 ด้าน     
คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป            
มีลักษณะเป็นค าถามแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ        
น้อยที่สุด ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales) จ านวน 40 ข้อ 
 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด (Open ended) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 1  
            วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
            วิธีการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
            1.  ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อออก
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลในสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  ผู้วิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และขอความกรุณาส่ง
แบบสอบถาม จ านวน 251 ฉบับ 
       3.  ผู้วิจัยรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 251 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100       
มีความสมบูรณ์ สามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกฉบับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยนี้ได้ด าเนินการโดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอแบบความเรียง 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น    เขต 1 ทั้งโดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ 
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
ขนาดเล็กของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
จ าแนกตาม ต าแหน่ง โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3.  วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็ กของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี  (n = 100)    

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษา 

2) ครูผู้สอน 
36 
215 

14.34 
85.66 
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รวม 251 100 
 
 จากตารางที่  1  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน จ านวน 215  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  85.66  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  36  คน คิดเป็นร้อยละ  14.34 
 2. ผลการวิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล และล าดับที่ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
ขนาดเล็กของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวมและรายด้าน 

การบริหารแบบมสี่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับการปฏิบตั ิ

   X  S.D. แปลผล ล าดับที ่

1.  ด้านการบริหารวิชาการ 4.35 .22 มาก 2 
2.  ด้านการบริหารงบประมาณ 4.34 .30 มาก 3 
3.  ด้านการบริหารงานบุคคล 4.32 .36 มาก 4 
4.  ด้านการบริหารทั่วไป 4.38 .26 มาก 1 

รวม 4.35 .25 มาก  

 
 จากตารางที ่ 2 พบว่าระดับของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.35,  S.D.= .25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มี

ค ่า เฉลี ่ยมากที ่ส ุด  ค ือ  ด้านการบริหารทั่วไป ( X =4.38,S.D. = .26) รองลงมาคือ ด้านการบริหารวิชาการ               

( X =4.35, S.D.= .22) และด้านการบรหิารงบประมาณ( X =4.34,S.D.= .30) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล( X =4.32,S.D.= .36)  
 
 3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1จ าแนกตามต าแหน่ง 
 
ตารางที่  3  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง         
โดยภาพรวมและรายด้าน 

การบริหารแบบมสี่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็ก
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผูส้อน 
t p-value 

X  S.D X  S.D 
1.  ด้านการบริหารวิชาการ 4.36 .23 4.34 .22 .523 .602 
2.  ด้านการบริหารงบประมาณ 4.29 .32 4.35 .30 -1.14 .254 
3.  ด้านการบริหารงานบุคคล 4.29 .39 4.33 .36 -.522 .602 
4.  ด้านการบริหารทั่วไป 4.37 .29 4.39 .26 -.293 .770 
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การบริหารแบบมสี่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็ก
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผูส้อน 
t p-value 

X  S.D X  S.D 
1.  ด้านการบริหารวิชาการ 4.36 .23 4.34 .22 .523 .602 
2.  ด้านการบริหารงบประมาณ 4.29 .32 4.35 .30 -1.14 .254 
3.  ด้านการบริหารงานบุคคล 4.29 .39 4.33 .36 -.522 .602 
4.  ด้านการบริหารทั่วไป 4.37 .29 4.39 .26 -.293 .770 

รวม 4.33 .27 4.35 .25 -.487 .626 
  
 จากตารางที่ 3  พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1จ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวมและรายด้าน
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน (P = .846) 
 
 4.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 
  4.1 ด้านการบริหารวิชาการ ควรจัดหาและสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ควรมีการ    
แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียน ควรจัดอบรม การใช้หลักสูตรท้องถิ่น ให้กับสถานศึกษา และชุมชน 
 4.2 ด้านการบริหารงบประมาณควรให้ชุมชนมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณของ
สถานศึกษาควรมีการช้ีแจงแสดงข้อคิดเห็น เสนอแนะ ในการใช้จ่ายงบประมาณ ของสถานศึกษา ควรให้
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากกลุ่มคนภายนอก มีส่วนร่วมในการควบคุมงานก่อสร้าง 
   4.3 ด้านการบริหารงานบุคคลควรสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองใน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครู สู่การปฏิบัติที่ดีงาม มีความนอบน้อม เข้าสูสังคมชุมชน 
 4.4 ด้านการบริหารทั่วไป ควรส่งเสริม สนับสนุน การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ให้น่าดู 
น่าอยู่ น่าเรียน ควรมีการประชุม วางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน เพื่อเสริม
ทักษะในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ควรมีการติดต่อประสานงานร่วมกัน ระหว่าง
สถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนจากกลุ่มบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่อง ควรมีการประเมินผล ติดตาม
ผลการพัฒนาสถานศึกษา 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของคณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บ ริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการควรมีความตระหนักและเห็นความส าคัญ ต่อการจัดการเรียนการ
สอน ต้องการเห็นเด็กนักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี  มีคุณภาพ จึงมีส่วนร่วมเสนอแนะ มีส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา ให้ค าแนะน าการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา จัดหาและสนับสนุนการใช้
สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมีส่วนร่วมในการจัดระบบและการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิเรก อนันต์ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัด
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การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 1ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์เขต 1 มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และ  ด้านการบริหารทั่วไป อยู่ในระดับมาก    
 2. ผลการวิเคราะห ์การเปรียบ เท ียบการบริหารแบบมีส ่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล ็กของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ าแนก
ตามต าแหน่ง สรุปได้ดังนี้ 
 การบริหารแบบมีส ่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน        
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1จ าแนกตามต าแหน่งโดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกันทั้งนี้อาจเนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงมีการด าเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่3)     
พ.ศ.2553  บทบาทและอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  อนันต์ หวะสุวรรณ (2548)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพื้นฐานในกระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัย
พบว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเร ียนเป็นรายด้านและตามขนาดโรงเร ียนในภาพรวมทุกขั ้นตอนอยู ่ระดับปานกลาง           
เมื ่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษา  จ าแนกตามประเภทของกรรมการ พบว่า กรรมการกลุ่มผู้แทนผู้ปกครองและผู้แทนศิษย์เก่า 
ผู ้แทนองค์กรชุมชนและผู ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น   มีความคิดเห ็นแตกต่างจากกลุ ่มผู ้แทนครู            
และผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการวางแผนพัฒนาการ ศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาตามขนาดของโรงเรียนพบว่าไม่แตกต่างกัน 
ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบันและไม่เป็นระบบเป็นปัญหา ที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานเห็นว่าอยู่ใน
ระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1.  ด้านการบริหารวิชาการคณะกรรมการควรบทบาทในการให้ข้อเสนอแนะ  และส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.  ด้านการบริหารงบประมาณคณะกรรมการควรมีบทบาทในการให้ความเห็นชอบและเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษา   
 3.  ด้านการบริหารงานบุคคลคณะกรรมการควรมีส่วนร่วมในการก าหนดกรอบงานและภารกิจการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย   
 4.  ด้านการบริหารทั่วไปคณะกรรมการควรมีบทบาทในการเสนอแนะ ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กับ
สถาบันอื่นในชุมชนและท้องถิ่น 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
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 1.  ควรมีการศึกษาค้นคว้าเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อเจาะลึกถึงสาเหตุ      
การแก้ไขปัญหา และปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 
 2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานระหว่างโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กับ โรงเรียนมัธยมศึกษา ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 
 3.  ควรมีการศึกษา เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนๆ ต่อไป 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานภาครัฐตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

Factors Affecting the Corruption in Public Sector as Perceived by School 
Administrators under Chaiyaphum Primary Educational 

Service Area Office 3 
 

พณัทดา วิเชียร1 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการทุจริตคอรัปช่ัน ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการทุจริตคอรัปช่ัน 
และปัจจัยที่ส่งผลต่อการทุจริตคอรัปช่ัน ในหน่วยงานภาครัฐตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จ านวน 132 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วย
วิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐ 
และปัจจัยที่ส่งผลต่อการทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐ การวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทุจริตคอรัปช่ันใน
หน่วยงานภาครัฐ ผู้วิจัยจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อค านวณหาการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis: MRA) แบบ Step-wise ผลการวิจัย พบว่า 

1. ระดับการทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครฐัตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ปัจจัยด้านการไม่ท าตามหน้าที่ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
คือ ปัจจัยด้านการทุจริตการเลือกตั้ง 

2. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกหรื อ
สิ่งแวดล้อม (การเมือง) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านสภาพภายในตัวบุคคลของผู้กระท า (สิ่งจูงใจ)  

3. ปัจจัยสภาพภายในตัวบุคคลของผู้กระท า (ความซื่อสัตย์) (tc) สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม 
(เศรษฐกิจและการครองชีพ) (td) สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (กฎหมายหรือระเบียบมีช่องว่างหรือมี
ข้อบกพร่อง) (th) สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (ต าแหน่งหน้าที่ที่เอื้ออ านวยต่อการกระท าผิด) ( ti) 
สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (การตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์) (tj) มีอิทธิพลร่วมกันต่อการทุจริต
คอรัปช่ันอย่างมีนัยส าคัญทาสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม 
(การตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์) (tj) รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (ต าแหน่งหน้าที่
ที่เอื้ออ านวยต่อการกระท าผิด) (ti) สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (เศรษฐกิจและการครองชีพ) (td) 

                                           
1 มหาวิทยาลยัราชภัฎนครราชสีมา 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 210 - 

สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (กฎหมายหรือระเบียบมีช่องว่างหรือมีข้อบกพร่อง)  (th) สภาพภายในตัว
บุคคลของผู้กระท า (ความซื่อสัตย์) (tc) ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับการทุจริต
คอรัปช่ันเป็น .936 และปัจจัยเหล่านี้สามารถอธิบายความแปรปรวนการทุจริตคอรัปช่ันได้ร้อยละ 87.7 
ค าส าคัญ  : การทุจริตคอรัปช่ัน, หน่วยงานภาครัฐ, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทุจริตคอรัปช่ัน 
 

Abstract  
This purpose of this study was to identify the level of corruption, the level of factors 

affecting corruption and factors affecting the corruption in public sector as perceived by school 
principals under Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 3. The sample was 132 school 
principals which collected by simple random sampling. The instrument was a 5 rating scale 
questionnaire about the corruption in public sector and the factors affecting corruption in public 
sector. Data was analyzed by Packaged Program SPSS for calculating the stepwise multiple 
regression analysis: MRA. The salient points found that: 

1. The level of corruption in public sector as perceived by school principals under 
Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 3 as whole and in each dimensions fount that 
is at a medium. The highest mean is on dysfunction task but the lowest mean is on cheating votes. 

2. The level of factors affecting corruption in public sector as perceived by school 
principals as whole and in each dimensions found that is at a medium. The highest mean is on 
external (or political) environment but the lowest mean is on personal traits (incentives). 

3. The factors on personal traits (honesty) (tc), on external or environment (economic and 
living) (td), on external or environment (gap or limitation of law or procedure) (th), on external or 
environment (position facilitated to fault) ( ti) , on external or environment (under the situational 
influences) ( tj) , on together influence to corruption statistical significance of .05. The highest 
influence is external or environment (under the situational influences)  ( tj) .  The second is on 
external or environment (position facilitated to fault) (ti) ,  on external or environment (economic 
and living) (td), on external or environment (gap or limitation of law or procedure) (th), on personal 
traits (honesty) (tc), respectively. The multiple correlation coefficient among these factors and 
corruption is .936 and these factors are predictable the variance of corruption of 87.7.   
Keywords: Corruption, Public sector, Factors affecting the corruption  
  
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
 ปัจจุบันปัญหาคอรัปช่ันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญท่ี่เกิดขึ้นในประเทศตา่งๆทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีพัฒนา
แล้วหรือประเทศที่ด้อยพัฒนา และการคอรัปช่ันได้กลายมาเป็นปัญหาที่มีความส าคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของหลาย
ประเทศ โดยปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึนเรื่อยๆ แม้ว่าหลายประเทศ
ได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆ 
อย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลกและภาคประชาชน ที่ต่างเห็นพ้องกันว่าการคอรัปช่ันเป็นปัญหาที่น าไปสู่
ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริง 
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 ส าหรับประเทศไทยนั้น เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าปัญหาเรื่องการคอรัปช่ันเป็นปัญหาส าคัญล าดับต้นๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพใน
สังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไป
แล้ว (สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, 2549 น. 24) เมื่อปัญหาดังกล่าวผูกพันอยู่กับสังคมไทย จึงส่งผลให้คนไทยบางส่วนมองว่า
การทุจริตคอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้ โดยมักจะใช้แนวคิดว่าผู้มีอ านาจก็มักจะโกงกันทุกฝ่าย ดังนั้นหากใคร
โกงแล้วท างานเก่งก็ถือว่าพอรับได้ จึงท าให้คนยินยอมท่ีจะเสียเงินเพื่อซื้อความสะดวก สิทธิพิเศษ หรือตัดความร าคาญ
แม้กระทั่งเกิดความคิดสีเทาประเภทกินตามน้ า เข้าเมืองตาหลิ่วก็หลิ่วตาตาม ตัวเล็กกินไก่ตัวใหญ่กินช้าง หรือคนโกง
แต่เก่งดีกว่าคนซื่อท่ีท างานไม่เป็น ซึ่งการกระท าและความคิดเหล่านี้ ท าให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมคอรัปช่ันเกือบจะ
สมบูรณ์ และจากผลการวิจัยพบว่า ในแต่ละปีพ่อค้าและนักธุรกิจกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ต้องสูญเสียเงินให้กับการคอรัปช่ัน
เป็นจ านวนสูงถึงเกือบ 3 แสนล้านบาท ซึ่งเงินจ านวนนี้ หากไม่ไปตกอยู่ในกระเป๋าของคนเพียงไม่กี่คนย่อมสามารถ
อ านวยประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศได้ (ประภัสสร เสวิกุล, 2554 น. 56) ท าให้รัฐต้องจ่ายเงินงบประมาณสูง
กว่าที่เป็นจริง ท าให้ประชาชนต้องได้รับบริการสาธารณะที่ไม่มีคุณภาพ อีกทั้งยังท าให้นักลงทุนขาดความเช่ือมั่นใน
ระบบราชการไทยที่มักจะมีการใช้อ านาจโดยมิชอบ และมักมีการเรียกผลประโยชน์จากนักลงทุน เพื่อแลกกับการ
อนุญาตให้เอกชนด าเนินการในกิจการที่รัฐจะตอ้งท า ซึ่งรัฐเองก็ไม่สามารถตรวจสอบการกระท าดังกล่าวได้ (สังศิต พิริย
รังสรรค์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2536 น. 62) 

นายวิวัฒน์ เจริญพาณิชย์ศิริ ผู้อ านวยการภาคีเครือข่ายต่อต้านคอรัปช่ัน กล่าวว่าในอดีตประเทศเกาหลีใต้ 
ไต้หวัน ฮ่องกงเคยเป็นประเทศที่มีการคอรัปช่ันทุกเรื่อง แต่เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีการปราบปรามการคอรัปช่ัน
อย่างจริงจัง เช่น ยึดทรัพย์หรือถูกจ าคุกนักการเมืองที่พัวพันกับปัญหาคอรัปช่ันมาด าเนินคดีอย่างต่อเนื่อง ท าให้ใน
ระยะต่อมาจึงมีจ านวนการทุจริตลดลงอย่างมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วกลับมีจ านวนการคอรัปช่ัน
เพิ่มขึ้น 

นับได้ว่าปัญหาการคอรัปช่ันในประเทศไทยเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนาน ซึ่งยากแก่การแก้ไข อีกทั้งเป็น
ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศปัจจุบันธนาคารของไทยถูกจับตามองจากต่างชาติโดยเฉพาะในยุโรป หากยัง
ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป การท าธุรกรรมทางการ เงินของเราในระดับนานาชาติจะยากข้ึนเพราะไม่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่ง
จะเป็นผลเสียต่อการพัฒนาประเทศได้ ดังนั้น ปัญหาคอรัปช่ันจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวและเป็นปัญหาที่คนไทยทั้งประเทศ
ต้องร่วมกันแก้ไข แต่ที่ผ่านมาแม้จะมีหน่วยงานต่างๆ ท าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามคอรัปช่ันมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้ง
ยังมีกฎหมายใหม่ๆเกิดขึ้นก็ตาม แต่ก็ยังมีการคอรัปช่ันเกิดขึ้นอยู่เนื่องๆ ทั้งที่ตรวจพบและไม่สามารถตรวจพบได้ แต่ก็
ไม่สามารถท าให้การคอรัปช่ันหมดไปจากประเทศไทยได้ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่จะต้องรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆเกี่ยวกับการคอรัปช่ันข้ึน เพื่อสามารถ
ใช้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการคอรัปช่ันในประเทศไทย และน าเสนอแนวทางการแก้ไขต่อไป ดังนั้น 
ด้วยความมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างแท้จริงและยั่งยืน ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีบทบาท
หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อรวบรวมข้อมูลอันเป็นประ โยชน์ในการวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศ และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใน
การก าหนดนโยบาย การประสานนโยบายและการติดตามผลการด า เนินงานตามนโยบาย ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการคอรัปช่ันในประเทศไทย โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้
เห็นภาพรวมของปัญหา เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.  เพื่อศึกษาระดับการทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
สมมติฐานของการวิจัย 
 สภาพภายในตัวบุคคลของผู้กระท า และสภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการทุจริต
คอรัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จ านวน  
196 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
จ านวน 132 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐ และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ เกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา และขนาดโรงเรียน 
 ตอนที่ 2 การทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ 
ได้แก่ 5 มากท่ีสุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย และ 1 น้อยที่สุด การทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 
1) การให้และรับสินบน 2) การฉกฉวยและแปรรูปทุนของรัฐ 3) การใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางที่มิชอบ 4) การไม่ท า
ตามหน้าที่ 5) การใช้อิทธิพลทางการค้า 6) ยอมรับของขวัญที่ไม่ถูกต้อง 7) ปกปิดการบริหารงานที่ไม่ถูกต้อง 8) ใช้
อ านาจในทางที่ผิด 9) การใช้กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ 10) การทุจริตการเลือกตั้ง 11) การแสวงหาค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจ 12) ผู้อุปถัมภ์กับประชานิยม และ 13) การบริจาคเพื่อช่วยเหลือการรณณรงค์ท่ีผิดกฎหมาย 
 ตอนที่  3  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐ  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตรวัด
ประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ 5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย และ 1 น้อยที่สุด ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทุจริต
คอรัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 1) สภาพภายในตัวบุคคลของผู้กระท า ได้แก่ โอกาส สิ่งจูงใจ การเสี่ยงภัย 
และความซื่อสัตย์  2)  สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เศรษฐกิจและการครองชีพ การเมือง 
สภาพแวดล้อมทางสังคม การบริหารงานของรัฐที่ขาดประสิทธิภาพ กฎหมายหรือระเบียบมีช่องว่างหรือมีข้อบกพร่อง 
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีเอื้ออ านวยต่อการกระท าผิด และการตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 โดยการหาค่าเฉลี่ย( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple 
regression analysis: MRA) แบบ Step-wise 
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สรุปผลการวิจัย  
 1.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 132 คน (ร้อยละ 100) 
 2. ระดับการทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครฐัตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ปัจจัยด้านการไม่ท าตามหน้าที่ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
คือ ปัจจัยด้านการทุจริตการเลือกตั้ง  
  3. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกหรือ
สิ่งแวดล้อม (การเมือง) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านสภาพภายในตัวบุคคลของผู้กระท า (สิ่งจูงใจ)  
 4. ปัจจัยสภาพภายในตัวบุคคลของผู้กระท า (ความซื่อสัตย์) (tc) สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม 
(เศรษฐกิจและการครองชีพ) (td) สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (กฎหมายหรือระเบียบมีช่องว่างหรือมี
ข้อบกพร่อง) (th) สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (ต าแหน่งหน้าที่ที่เอื้ออ านวยต่อการกระท าผิด) ( ti) 
สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (การตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์) (tj) มีอิทธิพลร่วมกันต่อการทุจริต
คอรัปช่ันอย่างมีนัยส าคัญทาสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม 
(การตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์) (tj) รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (ต าแหน่งหน้าที่
ที่เอื้ออ านวยต่อการกระท าผิด) (ti) สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (เศรษฐกิจและการครองชีพ)  (td) 
สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (กฎหมายหรือระเบียบมีช่องว่างหรือมีข้อบกพร่อง)  (th) สภาพภายในตัว
บุคคลของผู้กระท า (ความซื่อสัตย์) (tc) ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับการทุจริต
คอรัปช่ันเป็น .936 และปัจจัยเหล่านี้สามารถอธิบายความแปรปรวนการทุจริตคอรัปช่ันได้ร้อยละ 87.7 
 
อภิปรายผล  

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 
  1.  ระดับการทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ปัจจัยด้านการไม่ท าตามหน้าที่ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
หน่วยงานภาครัฐได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนราชการที่เป็นความหวังของสังคม ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหาร
จัดการการด าเนินงาน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน ประกอบกับรัฐบาลทุกสมัยเน้นย้ าให้
หน่วยงานภาครัฐได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ  พุทธชาด  
สุธีวสินนนท์ (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่องช่องทางและโอกาสในการทุจริตคอรัปช่ันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผล
การศึกษาสรุปได้ว่า ช่องทาง โอกาสและพฤติกรรมการทุจริตคอรัปช่ันในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต าบล มีช่องทางการ
ทุจริตคอรัปช่ันมากกว่าเทศบาลนคร และเทศบาลต าบล โดยวิธีการส่วนมากเกิดจากการใช้อ านาจ ต าแหน่งเอื้อ
ประโยชน์ให้บริษัท/สถานประกอบการของตนเองและพรรคพวก มีการจูงใจ เรียกร้อง ขมขู่ หน่วงเหนี่ยวหรือกลั่น
แกล้งเพื่อหาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง การับสินบน เพื่อให้การคุ้มครองธุรกิจผิดกฎหมาย การรับหรือการเรียกเก็บ
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ค่าคอมมิชชัน และส่วยต่างๆ การท าสัญญาจ้างหรือให้สัมปทานเฉพาะผู้ให้การสนับสนุน ผู้มีอ านาจในองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านสภาพภายในตัวบุคคลของผู้กระท า 
(สิ่งจูงใจ) ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากสังคมไทยรวมทั้งสังคมโลกได้ร่วมกันรณรงค์ควบคุมปัจจั ยที่อาจจะน าไปสู่การ
ทุจริตคอรัปช่ัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์หรือทรัพยากรของชาติให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเกิดได้
จากความร่วมมือของทุกฝ่าย สถานศึกษาต่างๆ ทุกระดับได้จัดกิจกรรมต่อต้านปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอรัปช่ันเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้กับเยาวชน ได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้อย่างจิงจัง จึงท าให้ปัจจัยเหล่านี้อยู่
ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของ พุทธชาด  สุธีวสินนนท์ (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่องช่องทางและโอกาส
ในการทุจริตคอรัปช่ันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดและสนับสนุนการทุจริต
คอรัปช่ันในองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความต้องการของผู้บริหารและ
บุคลากรองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนต้องการเงินทอง เพื่อน ามาใช้จ่ายหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงออกในทางวัตถุนิยม การมีอ านาจผูกขาดของ
ผู้บริหารในการอนุมัติโครงการ การตัดสินใจ ก าหนดโครงการ การแต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนขั้น การอนุมัติสิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการต่างๆจึงมีผลให้ผู้บริหารบางคนใช้ต าแหน่งและอ านาจหน้าที่ของตนเองในการประพฤติมิชอบ 

3. ปัจจัยสภาพภายในตัวบุคคลของผู้กระท า (ความซื่อสัตย์) (tc) สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม 
(เศรษฐกิจและการครองชีพ) (td) สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (กฎหมายหรือระเบียบมีช่องว่างหรือมี
ข้อบกพร่อง) (th) สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (ต าแหน่งหน้าที่ที่เอื้ออ านวยต่อการกระท าผิด) ( ti) 
สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (การตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์) (tj) มีอิทธิพลร่วมกันต่อการทุจริต
คอรัปช่ันอย่างมีนัยส าคัญทาสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม 
(การตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์) (tj) รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (ต าแหน่งหน้าที่
ที่เอื้ออ านวยต่อการกระท าผิด) (ti) สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (เศรษฐกิจและการครองชีพ)  (td) 
สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (กฎหมายหรือระเบียบมีช่องว่างหรือมีข้อบกพร่อง) (th) สภาพภายในตัว
บุคคลของผู้กระท า (ความซื่อสัตย์) (tc) ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับการทุจริต
คอรัปช่ันเป็น .936 และปัจจัยเหล่านี้สามารถอธิบายความแปรปรวนการทุจริตคอรัปช่ันได้ร้อยละ 87.7 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจะพบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม การตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลสูงสุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการทุจริตคอรัปช่ันมีองค์ประกอบที่สลับซับซ้อน กล่าวคือ ถ้าบุคคลอยู่
ท่ามกลางบริบทหรือสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอรัปช่ัน ก็จะท าให้บุคคลผู้นั้นมีแนวโน้มที่จะท าการทุจริตคอรัปช่ัน
ได้โดยง่ายในทางตรงกันข้าม ถ้าบุคคลใดๆ แวดล้อมด้วยสมาชิกของสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ันร่วมกัน บุคคลผู้นั้นย่อมประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม และคอยสอดส่องให้ความ
ช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน สอดคล้องกับแนวคิดของ มรกต  ศิริวัฒนาโรจน์ (2557) 
ได้ท าการศึกษาเรื่องการทุจริตในการบริหารโรงพยาบาลภาครัฐของไทย : ศึกษาการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้ข้อสรุปว่า การใช้อ านาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว การบริหารงานพัสดุการจัดจ้างจัดซื้อไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ มีการสมยอม (ฮั้วการประมูล) ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ เห็นการทุจริตเป็น
เรื่องปกติ สาเหตุที่ไม่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนคือ กลัวไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้บริหารสูงสุดไม่ได้จัดการ
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ผู้น า บางคนให้รางวัลความดีความชอบแก่บุคลากรระบบอุปถัมภ์ 
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ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
 1. การทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ปัจจัยด้านการไม่ท าตามหน้าที่ ดังนั้นหน่วยงาน
ภาครัฐ ควรมีการควบคุมก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความ
รับผิดชอบโดยตรงได้สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นต้น 
  2. ปัจจัยสภาพภายในตัวบุคคลของผู้กระท า (ความซื่อสัตย์) (tc) สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม 
(เศรษฐกิจและการครองชีพ) (td) สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (กฎหมายหรือระเบียบมีช่องว่างหรือมี
ข้อบกพร่อง) (th) สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (ต าแหน่งหน้าที่ที่เอื้ออ านวยต่อการกระท าผิด) ( ti) 
สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (การตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์) (tj) มีอิทธิพลร่วมกันต่อการทุจริต
คอรัปช่ันอย่างมีนัยส าคัญทาสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม 
(การตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์) (tj) รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (ต าแหน่งหน้าที่
ที่เอื้ออ านวยต่อการกระท าผิด) (ti) สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (เศรษฐกิจและการครองชีพ) (td) 
สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม (กฎหมายหรือระเบียบมีช่องว่างหรือมีข้อบกพร่อง)  (th) สภาพภายในตัว
บุคคลของผู้กระท า (ความซื่อสัตย์) (tc) ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับการทุจริต
คอรัปช่ันเป็น .936 และปัจจัยเหล่านี้สามารถอธิบายความแปรปรวนการทุจริตคอรัปช่ันได้ร้อยละ 87.7  ซึ่งจะพบว่า 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก (ระบบอุปถัมภ์) ยังเป็นประเด็นปัญหาที่ไม่ส่งผลต่อการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงาน
ภาครัฐย่อมหมายความว่า ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยเริ่มอยู่ในสภาวะที่ได้รับการแก้ไขปัญหา และเป็นการแก้ปัญหา
การทุจริตคอรัปช่ันได้อีกหนทางหนึ่ง  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ท่ีส่งผลต่อการทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐ เช่น การฮั้วประมูล การกินตาม
น้ า การเรียกร้องผลประโยชน์จากการด าเนินงานของรัฐ เป็นต้น 
  2. ควรศึกษาปัจจัยที่เอ้ือและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐ 
 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการทุจริตคอรัปช่ันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และอื่นๆ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา  2) เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา  จ าแนกตาม
ประสบการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา  3) เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ านวน 125 โรงเรียน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .89 และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า 
 1.ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการน าข้อมูลไปใช้ 
ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล และด้านการจัดระเบียบข้อมูล   
 2. เปรียบเทียบปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 2.1 จ าแนกตามประสบการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน  พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ 1-10 ปี มีปัญหามากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป  
 2.2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ดังนั้น จึงท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกับสถานศึกษาขนาดกลาง และ

                                         
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
2 รองศาสตราจารย ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
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ขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดกลาง โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีปัญหามากกว่าสถานศึกษาขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดกลางมีปัญหามากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 3. แนวทางแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 3.1 แก้ปัญหาที่เกิดจากสาเหตุหลักๆ 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านบุคลากร  ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์  และ
ปัจจัยด้านตัวโปรแกรม   
 3.2 แก้ปัญหาซ้ าซ้อนในการเก็บข้อมูลโดยให้การเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว สามารถน าไปใช้กับงานทุกงาน
ในหน่วยงานได้โดยการเช่ือมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกัน   
 3.3 ไม่ควรให้อ านาจบุคคลใดบุคคลหนึ่งพิจารณาข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจควรมีการก าหนด
คณะท างานในการตัดสินใจน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 3.4 สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทุกระดับ  ในการปฏิบัติงานโดยน าข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาใน
เชิงบริหาร ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผน การปฏิบัติ  หรือการตรวจสอบผลการปฏิบัติ  การสะท้อนผลการปฏิบัติ  
รวมถึง การร่วมมือกันแกป้ัญหา ให้เป็นไปในทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
ค าส าคัญ: ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ประสบการณ์ในการบริหาร และขนาด
สถานศึกษา 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to 1) study the implementation problem on 
information communication and technology in school administration 2) to compare according to 
experience of administrators and school sizes 3) to find out the guidelines for problem-solving. The 
sample was125 schools under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 4 which 
classified random sampling. Questionnaire with .89 reliability and interview form were employed for 
data collection. Percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and content analysis 
were used. The salient points found that: 
 1. The implementation problem on information communication and technology in school 
administration as whole and in each dimensions, is at a medium level. The highest mean is data 
implementation, while the lowest mean is data collection, and data ordering.  
 2. The comparison of the implementation problem on information communication and 
technology in school administration which classified into: 
 2.1 experience of administrators, as whole and in each dimension found that 
significantly difference at .05. The administrators who have been working for 1-10 years, getting the 
problem more than who have over 10 year experiences.  
 2.2 school size, as whole and in each dimension found that significantly difference at 
.05. The comparison in each pare found that the large school is significantly difference at .05 to 
middle and small school including large and middle school. The small school get the problem 
greater than small and large school including the middle school is getting the problem more than 
the large school as well.  
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 3. The guideline for problem solving on implementation problem on information 
communication and technology in school administration: 
 3.1 to solve the main causes as personnel, material, and program. 
 3.2 to solve the duplication on data collection by once data gathering, it is capable to 
use within other work units linking to the same data based.  
 3.3 to empower the decision making into committee without any individuals, data 
should be implemented for planning and action plan of the organization.  
 3.4 to emphasis awareness to personnel in all levels in order to considering on 
administration, planning, acting, monitoring, action review including alignment cooperative problem 
solving systematically.  
Keywords: implementation problem on information communication and technology, experience, 
school size 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงาน
เป็นอย่างมาก ในองค์กรต่างๆมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน และเป็นที่
ประจักษ์อย่างชัดเจนว่าหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างจริงจัง ส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรนั้นมี
ความเจริญก้าวหน้าและเกิดประสิทธิผลในการด าเนินงานมากกว่าหน่วยงานที่ไม่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่น้อยกว่า (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ. 
2545 : ค าน า) 

สังคมปัจจุบันคือศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมที่เรียกว่า  สังคมยุคคอมพิวเตอร์สังคมสารสนเทศ หรือสังคม
ข่าวสาร (The Information Society) เป็นสังคมที่มีการใช้สารสนเทศรูปแบบต่างๆโดยผ่านเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจทั้งเพื่อประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมในด้านการใช้เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้าน
การบัญชี ด้านการออกแบบ เป็นต้น (ลานนา  ดวงสิงห์. 2548 : 2-3) 

จากรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม ศึกษานครราชสีมา 
เขต 4 ประจ าปีงบประมาณ 2556 ระยะที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตาม
หลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
พบว่า มีปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัดที่ท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษาไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
(ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4. 2556 : 12)  

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษามีปัญหา
อยู่ จากที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า พบว่า มีผลงานการวิจัยเกี่ยวกับ ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาน้อยมาก อีกทั้งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในสถานศึกษายังมีข้อจ ากัด ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา โดยศึกษาข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อน าผลการวิจัยเป็นแนวทาง
แก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
2.  เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดของ
สถานศึกษา 

3.  เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ าแนกตาม ประสบการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา มี
ความแตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 184 โรงเรียน จ าแนกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 89 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 
จ านวน 85 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ 10 โรงเรียน 

1.2  กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 จ านวน 125 โรงเรียน จ าแนกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 59 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 
จ านวน 56 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ 10 โรงเรียน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 
Sampling) โดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan (สมบูรณ์  ตันยะ. 2548 : 105)  
 1.3  ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ แนวทางการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงาน 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ(Best Practices)ใน
หน่วยงานหรือองค์กร ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 9 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  แบ่งออกเป็น 2 
ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบสอบถามการศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา และ ชุดที่ 
2 การสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นแบบสอบถามศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
      ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
ประสบการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา มีลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
      ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
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 2.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview form) เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการค านวณหาค่าความถี่และร้อยละ 
    3.2 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    3.3 เปรียบเทียบปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการบริหารโดยใช้ t-test จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการน าข้อมูลไปใช้ 
ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล และด้านการจัดระเบียบข้อมูล   
 2. เปรียบเทียบปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดสถานศึกษา  
 2.1 จ าแนกตามประสบการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน  พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ 1-10 ปี มีปัญหามากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป  
 2.2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ดังนั้น  จึงท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ Scheffe ซึ่งปรากฏผลดังตาราง 1 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  
ด้านการเก็บ

รวบรวมข้อมลู X  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

4.03 3.16 1.86 
ขนาดเล็ก 4.03 - 0.87* 2.17* 
ขนาดกลาง 3.16  - 1.30* 
ขนาดใหญ ่ 1.86   - 
ด้านการตรวจสอบ

ข้อมูล X  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

4.09 3.23 1.71 
ขนาดเล็ก 4.09 - 0.86* 2.38* 
ขนาดกลาง 3.23  - 1.52* 
ขนาดใหญ ่ 1.71   - 
ด้านการประมวลผล

ข้อมูล X  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

4.02 3.20 1.86 
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ด้านการเก็บ
รวบรวมข้อมลู X  

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่
4.03 3.16 1.86 

ขนาดเล็ก 4.02 - 0.82* 2.16* 
ขนาดกลาง 3.20  - 1.34* 
ขนาดใหญ ่ 1.86   - 
ด้านการจดัระเบียบ

ข้อมูล X  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

3.98 3.22 1.82 
ขนาดเล็ก 3.98 - 0.76* 2.16* 
ขนาดกลาง 3.22  - 1.40* 
ขนาดใหญ ่ 1.82   - 
ด้านการวิเคราะห์

ข้อมูล X  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

4.03 3.24 1.75 
ขนาดเล็ก 4.03 - 0.79* 2.28* 
ขนาดกลาง 3.24  - 1.49* 
ขนาดใหญ ่ 1.75   - 
ด้านการน าข้อมลูไป

ใช้ X  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

4.15 3.23 1.51 
ขนาดเล็ก 4.15 - 0.92* 2.64* 
ขนาดกลาง 3.23  - 1.72* 
ขนาดใหญ ่ 1.51   - 

ภาพรวม X  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

4.05 3.21 1.76 
ขนาดเล็ก 4.05 - 0.84* 2.29* 
ขนาดกลาง 3.21  - 1.45* 
ขนาดใหญ ่ 1.76   - 
* p< .05 
 

จากตารางที่  1 พบว่า ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกับสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดย
สถานศึกษาขนาดเล็กมีปัญหามากกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดกลางมีปัญหา
มากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 3. แนวทางแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 3.1 แก้ปัญหาที่เกิดจากสาเหตุหลักๆ 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์  และ
ปัจจัยด้านตัวโปรแกรม   
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 3.2 แก้ปัญหาซ้ าซ้อนในการเก็บข้อมูลโดยให้การเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว สามารถน าไปใช้กับงานทุกงาน
ในหน่วยงานได้โดยการเช่ือมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกัน   
 3.3 ไม่ควรให้อ านาจบุคคลใดบุคคลหนึ่งพิจารณาข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจควรมีการก าหนด
คณะท างานในการตัดสินใจน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 3.4 สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทุกระดับ ในการปฏิบัติงานโดยน าข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาใน
เชิงบริหาร ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผน การปฏิบัติ หรือการตรวจสอบผลการปฏิบัติ การสะท้อนผลการปฏิบัติ  
รวมถึง การร่วมมือกันแก้ปัญหา ให้เป็นไปในทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ 

 
อภิปรายผล 

1. ผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เห็นว่า ปัญหาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญและมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ ด้วยเหตุนี้
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจนสามารถแนะน าและกระตุ้นบุคลากรให้เรียนรู้และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเล็งเห็นปัญหาในการปฏิบัติงาน และ
ประจักษ์ว่าการน าข้อมูลไปใช้มีปัญหามากที่สุด   

2.  ผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่มีประสบการณ์ 1-10 ปี
และผู้บริหารที่มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป มีความเห็นต่อปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ 1-10 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่ามักจะมีวิธี
แก้ปัญหาที่แยบยล มีกุศโลบายในการแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานทีด่ี  ท้ังนี้อาจรวมถึงวัยวุฒิที่มากกว่าจะท าให้ทัศนคติใน
การมองปัญหาแตกต่างกัน อนึ่ง ผู้บริหารที่มีประสบการณ์บริหารไม่ถึงสิบปี ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารที่อยู่ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก พบว่ามีปัญหาตามบริบทของสถานศึกษาท่ีมีข้อจ ากัดหลายด้าน  

3. ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา
พบว่า โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง มากกว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับ สุระชาติ  ชุมพร (2550 : บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 ผลการศึกษา พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กมีปัญหาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการค้นพบ 
    1.1 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรมีการก าหนดฝ่ายงานและบุคลากรรับผิดชอบงานโดยไม่ให้ซ้ าซ้อนกัน 
 1.2 ด้านการตรวจสอบข้อมูล ควรด าเนินการตรวจสอบข้อมูลให้เพียงพอส าหรับการน าไปใช้ในการตัดสิน

ปัญหา สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถน าสู่การใช้ในการจัดท าแผนและการ
ก าหนดนโยบายได้ 

 1.3 ด้านการประมวลผลข้อมูล ควรด าเนินการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์สามารถน าไปใช้ในการวางแผนงานต่างๆ ได้ 
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 1.4 ด้านการจัดระเบียบข้อมูล ควรมีการจัดมุมสารสนเทศในโรงเรียนโดยจัดการวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็น
ส าหรับในการเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เพียงพอ 

 1.5 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบการตัดสินใจควรด าเนินการเป็นหมู่
คณะไม่ควรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งพิจารณาข้อมูลในการตัดสินใจ เพียงล าพัง  

 1.6 การน าข้อมูลไปใช้ ควรน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดระบบการบริหารใช้ประกอบ การตัดสินใจ และ
น ามาใช้ในการตรวจสอบแผนงานต่างๆ ให้คุ้มค่ากับการด าเนินการ  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

  ควรมีการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับการความพึงพอใจหรือประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาซอร์ฟแวร์ที่ใช้เพื่อการ
ปฏิบัติงาน เช่น ระบบ EIS/ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ฯลฯ เพื่อลดความสูญเปล่าของทรัพยากรบุคลากรทาง
การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
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Evaluation of the Master of Education Program in Curriculum, Teaching, 
and Learning Technology (Concentration Area: Curriculum and 
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สมเกียรติ อินทสิงห์1  สุนทรี คนเที่ยง2  ศักดา สวาทะนันทน์3  นงลักษณ์ เขียนงาม4 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ือประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และ
เทคโนโลยีการเรียนรู้ ในแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน โดยใช้รูปแบบการประเมิน OSE ซึ่งประเมินใน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Objective; O)  ด้านระบบหลักสูตร (System; S) และด้านข้อมูลเชิงลึกของหลักสูตร 
(Esoteric; E) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
จ านวน 5 คน คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร จ านวน 6 คน นักศึกษาในหลักสูตร จ านวน 20 คน มหาบัณฑิต ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้ จ านวน 12 คน และผู้ใช้มหาบัณฑิต จ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แบบสอบถามเพื่อการประเมินหลักสูตร แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์
เนื้อหาและสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร พบว่า ปรัชญาของหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด ตามล าดับ  
 2. ด้านระบบหลักสูตร พบว่า โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ การบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ผลการเรียนของผู้เรียนทั้งหมดอยู่ในระดับดีขึ้นไป และผู้ใช้มหาบัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 3. ด้านข้อมูลเชิงลึกของหลักสูตร พบว่า หลักสูตรมีจุดแข็งอยู่ 9 ประการ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นควรให้
เพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างจุดแข็งของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคณาจารย์ในสาขาวิชา งานวิจัยเฉพาะทางของสาขาวิชา และการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
ค าส าคัญ: การประเมินหลักสูตร, รูปแบบการประเมิน OSE, หลักสูตรและการสอน 
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Abstract  
 The purpose of the research was to evaluate the Master of education program in 
curriculum, teaching, and learning technology (concentration area: curriculum and instruction), 
Chiang Mai University. By using OSE evaluation model, it was evaluated in 3 parts – objectives, 
system, and esoteric. The participants were 5 curriculum and instruction experts, 6 instructors, 20 
graduate students, 12 succeed students, and 8 stakeholders; all were chosen by purposive 
sampling. The research tools were questionnaires, interview forms, focus group record forms, and a 
document record form. Mean, percentage, and standard deviation were used for analyzing 
quantitative data. Content analysis and topic synthesis were used for analyzing qualitative data. 
 The results of the research were as followed: 
 1. Objective evaluation - curriculum philosophy was at high suitable level, and objectives 
were at highest suitable level. 
 2. System evaluation - curriculum structure, courses, instruction, learning measurement and 
evaluation, learning resources, curriculum administration, and instructors were at high suitable level. 
All students’ learning outcomes reached a good level. Stakeholders were satisfied at high suitable 
level. 
 3. Esoteric evaluation - curriculum had 9 strengths. The participants agreed to enrich 
extracurricular activities, which would promote curriculum strengths. Curriculum committees gave 
priority to professional development, specific research, and curriculum assurance. 
Keywords: Curriculum evaluation, OSE evaluation model, Curriculum and instruction 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
 หลักสูตรเป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษาในทุกระดับ เปรียบเสมือนเข็มทิศในการเดินทางไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ คุณภาพของคนย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของหลักสูตรในการจัดการศึกษาเป็นส าคัญ นักการศึกษาจึงต้องให้
ความส าคัญกับหลักสูตรในทุกมิติ โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งสร้างบัณฑิตออกมารับใช้สังคมและ
ประเทศชาติ ย่อมต้องได้รับพัฒนาและจัดท าขึ้นอย่างพิถีพิถัน รอบคอบ และมุ่งสร้างอัตลักษณ์ให้แก่บัณฑิตในแต่ละ
สาขาอาชีพ กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) ไว้ว่า หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามุ่ งสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูง ในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับ
ศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ท้ังนี้ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าของประเทศ มุ่งผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพ
ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความลุ่มลึกในศาสตร์ด้านการสอน เปิดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งหนึ่งในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน 
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และเทคโนโลยีการเรียนรู้ มีปรัชญาของหลักสูตรคือ “สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ ตั้งอยู่บน
ฐานความคิดที่ว่า หลักสูตรและการสอนเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาเพราะเป็นเรือ่งเกี่ยวกับการจัดประสบการณก์าร
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอด
ชีวิต การพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับมหภาคหรือจุลภาค เพื่อให้บรรลุผลที่คาดหวังนั้นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรผู้รับผิดชอบในเรื่องพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน ธรรมชาติของเนื้อหาสาระ และสภาพบริบทของการ
พัฒนาการเรียนการสอน ท่ีส าคัญผู้ที่ท าหน้าท่ีจัดการเรียนรู้โดยตรงคือ ผู้สอน ต้องมีความรู้ความเข้าใจกว้างขวางทั้งใน
ทฤษฎี แนวคิด เทคนิค วิธีการเรียนการสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งมีมุมมองที่สร้างสรรค์หรือทักษะ
ในการประยุกต์ใช้เทคนิควิธีเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม” และมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อมุ่งผลิตครูและนักวิชาการ
ทางด้านพัฒนาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ได้ในหลาย
บริบท โดยเน้นให้มีคุณลักษณะและความสามารถ ดังนี้ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555) 
 1) สามารถพัฒนาหลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ได้หลากหลายบริบท 
 2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตรและบริบท
สถานศึกษา 
 3) สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีทางด้านหลักสูตรและการสอนในการปฏิบัติจริงได้อย่างกว้างขวาง  
 4) สามารถให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ และเป็นผู้น าในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนได้ 
 5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและมุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาหลักสูตร
และการสอน แขนงวิชาการสอนภาษาอังกฤษ แขนงวิชาประถมศึกษา และแขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ส าหรับ
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนนั้น โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และการ
ค้นคว้าแบบอิสระ (Independent study) 6 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รายวิชาเรียนแบ่งเป็น 3 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 รายวิชาบังคับ (6 รายวิชา) แบ่งเป็นรายวิชาบังคับร่วม (3 รายวิชา) และรายวิชาบังคับตามแขนง
วิชา (3 รายวิชา) กลุ่มที่ 2 รายวิชาเลือกตามแขนงวิชา (7 รายวิชา) และกลุ่มที่ 3 รายวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (1 
รายวิชา) ซึ่งหลักสูตรนี้ได้เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา จนกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นระยะ 5 
ปี ซึ่งครบก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพของหลักสูตรที่จะต้องด าเนินการประเมินหลักสูตรตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร รวมทั้งเพื่อให้ทราบการด าเนินงานที่ผ่านมาว่า หลักสูตรมีจุดแข็ง และจุดที่ควร
ปรับปรุงอย่างไรบ้าง การจัดกระบวนการเรียนการสอนพบอุปสรรคและปัญหาเช่นไร การบริหารจัดการเกี่ยวกับ
หลักสูตรเป็นไปอย่างเหมาะสมหรอืไม ่ดังนั้นจึงควรมีการประเมินหลกัสูตรเพื่อน าข้อมูลการประเมินท่ีได้มาสู่การพัฒนา
และปรับปรุงองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ 
 ผู้วิจัยจึงได้ตัดสินใจด าเนินการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และ
เทคโนโลยีการเรียนรู้  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) ในแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้รูปแบบการประเมิน OSE ของ Singla & Gupta (2007) ที่ก าหนดขอบเขตการประเมิน
ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Objective; O) ด้านระบบหลักสูตร (System; S) และด้านข้อมูลเชิง
ลึกของหลักสูตร (Esoteric; E) ซึ่งข้อมูลอันเป็นผลจากการประเมินหลักสูตรในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะได้น ามาประกอบการ
พิจารณาปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 
เพื่อท าให้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
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สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กรสภาวิชาชีพครู และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัต อันน าไปสู่การผลิต
มหาบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอนที่พร้อมออกไปรับใช้สังคมในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การประเมินหลักสูตรในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการประเมิน OSE โดยก าหนดประเด็นในการประเมิน 3 

ด้าน ได้แก่  
ด้านที่  1 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Objective; O) ประกอบด้วย ปรัชญาของหลักสูตร และ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ด้านที่ 2 ด้านระบบหลักสูตร (System; S) ประกอบด้วย โครงสร้างหลักสูตร กระบวนวิชาในหลักสูตร การ

จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ การบริหารหลักสูตร คณาจารย์ผู้สอน ผล
การเรียนของผู้เรียน ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต 

ด้านที่ 3 ด้านข้อมูลเชิงลึกของหลักสูตร (Esoteric; E) ประกอบด้วย จุดแข็งของหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ช่วยสร้างจุดแข็งของหลักสูตร 
 
ตารางที่ 1 ประเด็นการประเมิน เครื่องมือในการวิจัย และแหล่งข้อมูล 

การประเมิน ประเด็นประเมิน เคร่ืองมือ แหล่งข้อมลู 
ด้านที่ 1 วัตถุประสงค์  1) ปรัชญาของหลักสูตร 

2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) แบบสอบถาม 
2) แบบสัมภาษณ์ 

1) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) คณาจารย์ 
3) นักศึกษา 
4) มหาบัณฑิต 
5) ผู้ใช้มหาบัณฑิต 

ด้านที่ 2 ระบบหลักสูตร   1) โครงสร้างหลักสูตร  
2) รายวิชาในหลักสูตร  
3) การจัดการเรียนการสอน  
4) การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้  
5) ทรัพยากรการเรียนรู้  
6) การบริหารหลักสูตร  
7) คณาจารย์ผู้สอน  
8) ผลการเรียนของผู้เรียน  
9) ความพึงพอใจของผู้ใช้
มหาบัณฑิต 

1) แบบสอบถาม 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แบบบันทึกการ
สนทนากลุ่ม (Focus 
group) 
4) แบบบันทึกข้อมูล 

1) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) คณาจารย์ 
3) นักศึกษา 
4) มหาบัณฑิต 
5) ผู้ใช้มหาบัณฑิต 
6) ระบบ CMU MIS 
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การประเมิน ประเด็นประเมิน เคร่ืองมือ แหล่งข้อมลู 
ด้านที่ 3 ข้อมูลเชิงลึกของ
หลักสูตร 
 

1) จุดแข็งของหลักสูตร  
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วย
เสริมสร้างจุดแข็งของหลักสูตร 
3) การพัฒนาคณาจารย์ 
4) การพัฒนางานวิจัยของสาขา 
5) การประกันคณุภาพของ
หลักสตูร 

1) แบบสอบถาม 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แบบบันทึกข้อมูล 

1) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) คณาจารย์ 
3) นักศึกษา 
4) มหาบัณฑิต 
5) รายงานการประชุม 

 
ขอบเขตของแหล่งข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1) ผู้ทรงคุณวุฒิทางสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ที่มีประสบการณ์ในการสอนในระดับอุดมศึกษา และเป็น

หรือเคยเป็นกรรมการประจ าหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน 5 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 

2) คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร จ านวน 6 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
3) นักศกึษาในหลักสูตร จ านวน 20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
4) มหาบัณฑิต ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จ านวน 12 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) 
5) ผู้ใช้มหาบัณฑิต จ านวน 8 ท่าน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในปี พ.ศ. 2559 
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร (Study of curriculum documents) เป็นการศึกษาเอกสารทั้งหมดที่

เกี่ยวข้องกับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษารูปแบบการประเมิน (Study of evaluation model) โดยใช้รูปแบบการประเมิน  OSE 
ของ Singla and Gupta (2007) และพิจารณาเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างขอบเขตการประเมินใน 3 ด้าน 
ได้แก่ การประเมินด้านวัตถุประสงค์ (Objective evaluation) การประเมินด้านระบบ (System evaluation) และ
การประเมินด้านข้อมูลเชิงลึกของหลักสูตร (Esoteric evaluation) เพื่อก าหนดประเด็นในการประเมินและน ามา
ออกแบบเกณฑ์และเครื่องมือในการกระเมินหลักสูตร  

ขั้นตอนที่ 3 สร้างเครื่องมือในการประเมิน (Creating of tools) ที่ครอบคลุมประเด็นในการประเมินทั้ง 3 
ด้าน แล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเกี่ยวกับความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย  

1) แบบสอบถาม เป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และเติมข้อมูลในช่องว่าง โดยครอบคลุมประเด็นใน
การประเมินทั้ง 3 ด้าน  

2) แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง โดยครอบคลุมประเด็นในการประเมินท้ัง 3 ด้าน 
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3) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus group) ใช้ส าหรับพูดคุยซักถามในประเด็นการประเมินด้านที่ 2 
ระบบหลักสูตร  

4) แบบบันทึกข้อมูล ใช้จดบันทึกข้อมูลที่พบประเด็นการประเมินด้านที่ 2 ระบบหลักสูตร และด้านที่ 3 
ข้อมูลเชิงลึกของหลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 4 เก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting of data) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านหลักสูตรและการสอน คณาจารย์ผู้สอน นักศึกษาปัจจุบัน มหาบัณฑิตผู้ส าเร็จ
การศึกษา ผู้ใช้มหาบัณฑิต รวมทั้งระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MIS) และ
เอกสารรายงานการประชุม  

ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล (Analysis of data) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ด าเนินการแปลผลข้อมูล และน าเสนอข้อค้นพบ โดยเฉพาะข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขและปรับปรุงอัน
จะน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ (แขนง
วิชาหลักสูตรและการสอน) 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ (%) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยท่ีสุด 

 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ (บุญมี พันธ์ไทย, 2545) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น้อยกว่า 1.25 หมายถึง มีความแตกต่างกันน้อย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.25 – 1.75 หมายถึง มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มากกว่า 1.75 หมายถึง มีความแตกต่างกันมาก 

ข้อมูลเชิงคุณภาพทั้งจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) และสรุปประเด็นส าคัญ 
 
สรุปผลการวิจัย  

ผู้วิจัยน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านที่ 1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
     1.1 ปรัชญาของหลักสูตร มีความเหมาะสมเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
     1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความเหมาะสมเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 2. ด้านที่ 2 ด้านระบบหลักสูตร  
     2.1 โครงสร้างหลักสูตร พบว่า จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก รายวิชานอกสาขาวิชา
เฉพาะ และการค้นคว้าแบบอิสระ (IS) มีความเหมาะสมเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เงื่อนไขการสอบภาษาอังกฤษ 
และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) มีความเหมาะสมเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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2.2 รายวิชาในหลักสูตร พบว่า เนื้อหาสาระทั้ง 15 รายวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย รายวิชาบังคับร่วม 
รายวิชาบังคับตามแขนงวิชา รายวิชาเลือกตามแขนงวิชา รายวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ และการค้นคว้าอิสระ มีความ
เหมาะสมเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2.3 การจัดการเรียนการสอน พบว่า ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความเหมาะสมเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก  

2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า ผู้สอนด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีความ
เหมาะสมเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

2.5 ทรัพยากรการเรียนรู้ พบว่า สื่อ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้มีคุณภาพเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความเพียงพอเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2.6 การบริหารหลักสูตร พบว่า การจัดระบบการบริหารงานหลักสตูรมีความเหมาะสมเฉลีย่โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก ทั้งนี้มีความคิดเห็นเพิ่มเติมจากนักศึกษาว่า ควรจัดให้มีการติดตามนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
แผนการเรียนที่ก าหนดไว้ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ท าการค้นคว้าแบบอิสระ ( IS) ส าเร็จ
สมบูรณ์จนจบการศึกษาได้ 

2.7 คณาจารย์ผู้สอน พบว่า คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 มีความรู้ความสามารถสอดคล้องตามแขนงวิชาเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2.8 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า นักศึกษาและมหาบัณฑิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละรายวิชา
ในหลักสูตรตั้งแต่ล าดับขั้นดี (เกรด B) ขึ้นไป ร้อยละ 100  

2.9 ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต พบว่า ผู้ใช้มหาบัณฑิตมีความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่เป็นผลผลิต
ของหลักสูตรเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

3. ด้านที่ 3 ข้อมูลเชิงลึกของหลักสูตร 
3.1 จุดแข็งของหลักสูตร พบว่า คณาจารย์ นักศึกษา และมหาบัณฑิตมีความเห็นว่าหลักสูตรมีจุดแข็งที่

โดดเด่น ได้แก่ 1) เป็นหลักสูตรที่เปิดและจัดการเรียนการเรียนการสอนมาเป็นระยะนานกว่า 33 ปี 2) มีผลงานวิจัย
ของสาขาวิชาและแขนงวิชาในหลากหลายบริบทและหลายเรื่อง นักศึกษาปัจจุบันสามารถน ามาศึกษา อ้างอิงและเป็น
แนวทางประกอบการท าวิจัยของตนเองได้ 3) ช่ือของหลักสูตรเป็นศาสตร์องค์รวมในภาพกว้าง ท าให้มีผู้สนใจเข้ามา
ศึกษาจากทุกสาขาวิชาและหลายระดับการศึกษา ซึ่งท าให้ช้ันเรียนมีความหลากหลาย 4) ช่ือของหลักสูตรเป็นศาสตร์
องค์รวมในภาพกว้าง จึงสามารถหาเอกสาร ต ารา วารสารและ สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ มาประกอบการเรียนการสอนและ
การท าวิจัยได้สะดวกมากขึ้น (ไม่เฉพาะทางและลึกมากเหมือนหลักสูตรอื่น ๆ ที่หาเอกสารอ้างอิงยาก) 5) เป็นหลักสูตร
ที่ให้ความส าคัญกับบริบทพื้นที่ สอดคล้องกับวัฒนธรรมการจัดการศึกษาของท้องถิ่น อาทิ ประเด็นชาติพันธุ์ของผู้เรียน 
บริบทของโรงเรียน เป็นต้น 6) รายวิชาในหลักสูตรมีความหลากหลาย สะท้อนอัตลักษณ์ขององค์ความรู้ในศาสตร์
หลักสูตรและการสอน 7) คณาจารย์ในหลักสูตรมีความสามารถท่ีหลากหลาย สามารถให้ค าแนะน าในการเรียนและการ
ท าวิจัยได้อย่างลุ่มลึก 8) มีเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่าที่มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะชมรมศิษย์เก่าหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 9) เป็นหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรทาง
การศึกษาช้ันน าในระดับประเทศ 

3.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วยสร้างจุดแข็งของหลักสูตร พบว่า คณาจารย์ นักศึกษา และมหาบัณฑิตมี
ความเห็นว่าควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย ด้านวิชาการ  ได้แก่ 1) การศึกษาดูงานต่างสถาบัน
ภายในประเทศและต่างประเทศ 2) การส่งเสริมให้นักศึกษาและคณาจารย์ไปน าเสนอผลงานการวิจัยในเวทีประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 3) การฝึกให้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการลงในวารสารทางวิชาการระดบัชาติ อาทิ บทความ
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วิชาการ และบทความวิจัย 4) การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย หรือจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท้ังจากภายในประเทศ 
และต่างประเทศ 5) การจัดสัมมนาทางหลักสูตรและการสอน โดยให้นักศึกษาปริญญาโทเป็นวิทยากรบรรยาย และ 6) 
การจัดท า “วารสารหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ด้านกิจการนักศึกษา ได้แก่ 1) กิจกรรมสานสัมพันธ์
กับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนต่างสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
พะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เป็นต้น 2) การอบรม
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 3) การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับแขนงวิชาอื่น ๆ ในสาขาวิชา
เดียวกัน ได้แก่ ประถมศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 4) การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาอื่น ๆ ในระดับปริญญาโท อาทิ สาขาวิชาการศึกษา การวิจัยและประเมินการศึกษา เป็นต้น 

3.3 การพัฒนาคณาจารย์ในสาขาวิชา พบว่า ในแต่ละปีการศึกษาทางสาขาวิชาจะจัดให้นักศึกษาและ
คณาจารย์เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างมหาวิทยาลัย ท้ังในและต่างประเทศ รวมทั้งเชิญวิทยากรภายนอกที่มีช่ือเสียง
และเป็นที่ยอมรับของสาขาวิชามาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งเป็นการพัฒนามุมมองและองค์ความรู้ใหม่ ๆ กับคณาจารย์ใน
หลักสูตรด้วย ในส่วนการสนับสนุนให้อาจารย์ไปร่วมประชุมทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาตินั้น ทางหลักสูตรยัง
ไม่มีงบประมาณสนับสนุน แต่อาศัยงบประมาณจากทางคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเดินไปเข้าร่วม
การประชุม ซึ่งในแต่ละปีมีวงเงินสนับสนุน จ านวน 15,000 บาท คณาจารย์ส่วนหนึ่งในหลักสูตรเห็นว่า ยังไม่เพียงพอ
ส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ในสาขาวิชา 

3.4 การพัฒนางานวิจัยของสาขาวิชา พบว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความสนใจเกี่ยวกับการ
พัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรแต่ละครั้ง จะมีการหยิบยกและน าเสนอประเด็นและแนวโน้ม (Trend) งานวิจัยใหม่ ๆ มาแลกเปลี่ยนพูดคุย
กัน อาทิ ในปี 2559 เป็นประเด็นเกี่ยวกับ การวิจัยในการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนแนวใหม่ การพัฒนาทักษะกระบวนการของผู้เรียน ห้องเรียนกลับด้าน (Flip classroom) การประเมินและการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร เป็นต้น ซึ่งปรากฏผลงานวิจัยของคณาจารย์ในสาขาวิชาเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ และได้มีการ
น าเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติ 4 ผลงาน และตีพิมพ์ลงในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI จ านวน 3 ผลงาน 
    3.5 การประกันคุณภาพของหลักสูตร พบว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นอย่างมาก มีการประชุมช้ีแจงและจัดด าเนินการตามแผนงานการประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สม่ าเสมอ มีการรายงานการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในระดับหลักสูตรในทุกปี 
 
อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยในแต่ละประเด็นดังนี้ 
 1. จากผลการประเมินหลักสูตรในด้านที่ 1 ปรัชญาของหลักสูตรมีความเหมาะสมเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็นผลมาจาก
คณะกรรมการผู้จัดท าหลักสูตรได้มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการวิพากษ์หลักสูตร แก้ไขปรับปรุงปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจนมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับสภาพสังคมและความต้องการในปัจจุบัน ท าให้มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากขึ้นไป สอดคล้องกับ Oliva & Gordon II (2013) ที่ระบุว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งในรูปของคณะกรรมการเพื่อช่วยให้มีการพิจารณาและกลั่นกรององค์ประกอบต่างๆ ในหลักสูตร
ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันในสังคม  
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 2. จากผลการประเมินหลักสูตรในด้านท่ี 2 ระบบหลักสูตรมีความเหมาะสมเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง
ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ทรัพยากรการเรียนรู้ 
การบริหารหลักสูตร คณาจารย์ผู้สอน ผลการเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต ท้ังนี้อาจเป็นเพราะคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรได้ประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง ประชุมหารือท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อการ
ด าเนินงานทางหลักสูตรเป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความเช่ียวชาญในศาสตร์หลักสูตร
และการสอน ท าให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิผล มีทักษะกระบวนและเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการท างาน ส่ งผลให้เมื่อไปปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาก็สามารถใช้ความรู้และทักษะที่เรียนรู้มานั้นใช้ให้เกิดประโยชน์ตามบริบทของตนเองได้ ท าให้ผู้ใช้
มหาบัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ Ornstein & Hunkins (2014); Lang (2016) และ Taits & 
Fualkner (2016) ที่กล่าวว่าผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถนั้นมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยท าให้การเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลดีต่อคุณภาพของหลักสูตรทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 3. จากผลการประเมินหลักสูตรในด้านที่ 3 ข้อมูลเชิงลึกของหลักสูตร พบว่า หลักสูตรมีจุดแข็งหลายประการ 
แต่ก็ยังคงต้องมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งต่อไป เพราะสภาพของสังคมและความต้องการ
ของสถานศึกษาผู้ใช้มหาบัณฑิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อีกทั้งในปัจจุบันหลายมหาวิทยาลัยในภาคเหนือเปิดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ท าให้นักศึกษาผู้สนใจมีโอกาสและสิทธิในการตัดสินใจเลือก
เรียนได้หลากหลายมากขึ้น การปรับตัวและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอก็จะช่วยท าให้หลักสูตรโดดเด่นและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ที่มาเรียนได้มากขึ้น สอดคล้องกับ Boyle & Charles (2016) และ Ornstein & Hunkins 
(2014) ที่ระบุว่า แต่ละยุคสมัย สังคมมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอหรือที่เรียกว่า มีพลวัต (Dynamic) นักพัฒนา
หลักสูตรจึงต้องพัฒนาตนเองและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ อยู่เสมอ เพื่อท าให้
หลักสูตรสามารถตอบโจทย์ความต้องการและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้ 
 4. รูปแบบการประเมิน OSE ที่ผู้วิจัยน ามาใช้นี้ มีจุดเด่นตรงที่ประเมินได้ครอบคลุมองค์ประกอบของ
หลักสูตร และที่ส าคัญได้ทราบข้อมูลเชิงลึก ที่นักหลักสูตรส่วนใหญ่อาจมองข้ามไป ซึ่งเป็นการช่วยค้นหาและสร้าง
ความโดดเด่นให้กับหลักสูตรมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยหาจุดด้อยที่ควรได้รับการพัฒนาต่อไปด้วย ดังที่ Singla & Gupta 
(2007) ได้ระบุว่า รูปแบบการประเมินหลักสูตร OSE นี้เป็นการบูรณาการรูปแบบการประเมินหลักสูตรของนักวิชาการ
ทางการประเมินหลาย ๆ ท่านเข้าด้วยกัน เพื่อให้เห็นภาพรวมของการด าเนินงานในระบบหลักสูตร เฟ้นหาจุดแข็งและ
จุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร อันจะเป็นการช่วยให้นักหลักสูตรได้ข้อมูลที่หลากหลายน าไปประกอบการพิจารณา
ตัดสินคุณค่าและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
1. ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาสื่อ/อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมีความเพียงพอมากขึ้น 

เนื่องจากมีระดับผลการประเมินน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ อาทิ วารสาร หนังสือ ต าราประกอบการเรียนการ
สอน ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ และห้องคอมพิวเตอร์ของคณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้น 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชา ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับคณาจารย์ในหลักสูตร
ได้ออกไปพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ น าเสนอผลงานวิจัย ตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ เป็นต้น  
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3. ควรมีระบบติดตามนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาภายในแผนการเรียนท่ีก าหนดไว้ ให้มีความตั้งใจและ
ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระอย่างสม่ าเสมอ 

4. ควรมีการปรับแผนการเรียน ให้มีทั้งแผน ก (ท าวิทยานิพนธ์) และแผน ข (ท าการค้นคว้าแบบอิสระ) ให้
นักศึกษาได้เลือกตามความสนใจของตนเอง เพราะมีบางส่วนแสดงความเห็นว่า จ าเป็นต้องการท าวิจัยในเชิงลึกและ
เข้มข้นเพื่อเป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนต่อระดับปริญญาเอก 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรมีการวิจัยเพื่อประเมินแขนงวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรนี้ด้วย ได้แก่ แขนงวิชาประถมศึกษา แขนงวิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นต้น เพื่อที่จะได้น าข้อมูลมาประกอบรวมกันในการปรับปรุงหลักสูตรในระดับสาขาวิชา
ต่อไป 
 2. ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย อาทิ ผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร์ และผู้เช่ียวชาญจากองค์กร
วิชาชีพ (คุรุสภา) ในการเก็บรวบรวบข้อมูลด้วย เพื่อที่จะท าให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ส าหรับการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2555). หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน 

และเทคโนโลยีการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555). [อัดส าเนา] 
บุญมี พันธุ์ไทย. (2545). ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการประเมิน หน่วย 5 สัมมนาการวิเคราะห์ข้อมูล การ

น าเสนอ และการใช้ผลการประเมิน. นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2558). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : http://www.mua.go.th/users/bhes/ 
front_home/criterion58/criterion%20_m58.PDF [2560, 9 มีนาคม] 
Boyle, B., & Charles, M. (2016). Curriculum Development. London: SAGE Publication Ltd. 
Lang, J. M. (2016). Small Teaching. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 
Oliva, P. F., & Gordon II, W. R. (2013). Developing the Curriculum. (8th ed.). Singapore: Pearson 

Education South Asia Pte Ltd. 
Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2014). Curriculum Foundations, Principles, and Issues. (6th ed.). 

USA: Pearson Education Limited. 
Singla, P. K., & Gupta, A. (2007). An integrated curriculum evaluation model for technical education 

programmes. Paper presented at the International Conference on  
Higher Education, 12-14 July, India [Online]. Available: http://www.cce.iisc.ernet.in/iche07/51.pdf 

[2016, March 10]  
Tait, A., & Faulkner, D. (2016). Edupreneur: Unleashing Teacher – led Innovation in Schools. 

Melbourne: John Wiley & Sons Australia, Ltd. 



 

การศึกษาความสุขในการท างานของครูในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

A Study of Happiness in Work the Teachers under 
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3 

 

ตาลเดี่ยว แอแดง1  ศรุดา  ชัยสุวรรณ2  สมบูรณ์ ตันยะ3 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการท างานของครูในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  3 ตามข้อมูลทั่วไปของครูด้านเพศ สถานภาพการสมรส 
ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม และ ตอนที่ 
2 ความสุขในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ซึ่งเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ จ านวน 4 ด้าน ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่น
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ t–test, F–test  และเมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยท าการ
เปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีการของเชพเฟ่ (Scheffé’s Method) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความสุขในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 
 2. เปรียบเทียบความสุขในการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 จ าแนกตาม เพศ สถานภาพการสมรส ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียนพบว่า  
  2.1 ครูชายกับหญิงมีความสุขในการท างานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสุขในการท างานด้านการติดต่อสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2.2 ครูที่มีสถานภาพการสมรส ต่างกัน มีความสุขในการท างานโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2.3 ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความสุขในการท างานโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

                                                           
1 นักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
3 ผู้ช่วยอาจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
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  2.4 ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความสุขในการท างานโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ : ความสุขในการท างาน,ครูประถมศึกษา 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to 1) study the level of happiness in work the teachers 
under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3 and 2) compare the happiness 
in work the teachers under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3 as 
classified by gender, marital status, yours of working experience and school sizes. 
 The research samples were 302 teachers working in the schools under Nakhon Ratchasima 
Primary Educational Service Area Office 3, during the academic year 2016. A five-point rating scale 
questionnaire was employed to collect the data which consisted of 4 aspects, and 2 parts : Part 1 
was the questions on basic data of the respondents. Part 2 was the questions on the happiness in 
work the teachers under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3. The IOC was 
between 0.80 – 1.00. The statistical methods used to analyze the data were the percentage, mean 
score, standard deviation, t-test, F-test and the Scheffé post hoc comparisons. 
 The results of this research were as follows:  
 1. The level of happiness in work the teachers under Nakhon Ratchasima Primary 
Educational Service Area Office 3 was in the high level in the overall and by aspects.  
 2. When comparing the happiness in work the teachers under Nakhon Ratchasima Primary 
Educational Service Area Office 3 as classified by gender, marital status, yours of working experience 
and school sizes the results were as follows: 
  2.1 Regarding the level of happiness in work the teachers with different gender and 
marital status, it was found that there was no significant different at 0.05 level in overall. 
  2.2 Concerning the level of happiness in work the teachers with different yours of 
working experience and school sizes, it was found that there was significant different at 0.05 level in 
overall. 
Keywords: Happiness in Work, Primary School teachers 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ในปัจจุบัน ท าให้คนมี
ความเครียดและความกดดันอย่างหลีกเลี่ยงไมได้จึงต้องมีการแสวงหาสิ่งที่ท าให้ตนเอง ผ่อนคลายความกดดัน เกิด
ความรู้สึกภายในจิตใจที่เรียกว่าความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขในชีวิตส่วนตัวหรือความสุขในชีวิตการท างาน หรือแม้แต่
ชีวิตในสังคมทั่วไปก็ตาม ซึ่งคนท่ีจะอยู่อย่างมีความสุขได้นั้น จะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและรู้จักการปรับสภาพให้
อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้ เช่นเดียวกันองค์กรก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับสภาพให้อยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน สิ่งที่องค์กรต้องการมากที่สุดก็คือ องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (กรรณิกา        
ตามูลวง, 2553 : 1)  
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การสร้างความสุขในที่ท างานถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้การบริหารองค์กรเป็นไปได้ด้วยความ
ราบรื่นเนื่องจากองค์กรมีความสุขจะเป็นการเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมลดความเครียดและความขัดแย้งในองค์กรซึ่งจะช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความสุขในที่ท างานของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันมนุษย์เราทุกคนแตกต่างกัน สิ่ง
เดียวกันอาจท าให้คนมีความสุขหรือคนอาจไม่มีความสุขในการท างานกับสถานท่ีเดยีวกันหรือแตกต่างกันได ้(จรรยา ดา
สา, 2552 : ออนไลน์) 

โดยทั่วไปความสุขในการท างานนั้นเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของบุคลากรในทุกระดับขององค์กรนับตั้งแต่ผู้บริหาร
จนถึงพนักงาน เพราะในแต่ละวันคนส่วนใหญ่จะใช้เวลาไปกับการท างาน โดยมีปัจจัยหลายประการที่สามารถสร้างให้
คนในองค์กรมีความสุขได้ ซึ่งในต่างประเทศได้มีการวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในการมองความสุขในองค์กรที่
ต่างกัน อาทิ องค์กรแห่งสุขภาวะที่ดี  (Healthy Organization) องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) จิต
วิญญาณแห่งองค์กร (Spirituality Organization) คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) ภาวะอยู่เย็น
เป็นสุข (Wellbeing) การจัดการกับความเครียด (Stress Management) ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 
องค์กรที่มีความยืดหยุ่น (Flexible Organization) และความสมดุล ระหว่างชีวิตการท างาน (Work life Balance)  

ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดตามธรรมชาติของมนุษย์   การ
กระท าใดๆ ล้วนเป็นไปเพื่อตอบสนองความสุขเสมอ (พระมหาจรัญ  คมภีโร (อับแสง), 2547) ความสุขเป็นความรู้สึกที่
ดี เรียกว่า ความสุขภาวะ ซึ่งเป็นความพึงพอใจในชีวิตที่มีความพึงพอใจต่อเป้าหมายหลักของชีวิต รวมถึงประสบการณ์
ที่ได้รับและการกระท าในสิ่งต่างๆ ที่น ามาซึ่งความดีงาม มีอารมณ์ทางด้านบวกสูง และมีอารมณ์ทางด้านลบต่ า 
(Diener & Oishi, 2004) คนท่ีมีความสุขจะแสดงออกท้ังทางร่างกายและค าพูด และการแสดงออกเต็มไปด้วยพลังและ
ความตื่นเต้นด้วยอารมณ์ที่ร่าเริงและเบิกบาน (Manion, 2003) ซึ่งความสุขน้ัน เป็นการสร้างสมดุลทางอารมณ์ในด้าน
บวกและด้านลบของแต่ละบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบท้ังภายในและ
ภายนอก (ทิพย์วัลย์ สีจันทร์, 2548) ปัจจุบันมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับงานมากที่สุด เพราะงานเป็นแหล่งรายได้ที่จะ
น าไปใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต ช่วยท าให้เกิดความสุขสบาย (พวงเพ็ญ ชุณหปราณ, 2549) แต่
เงินไม่ใช้ปัจจัยหลักในการส่งเสริมความสุขให้กับมนุษย์เสมอไป การที่ค านึงถึงคุณค่าและความส าคัญของงานจะมีผลท า
ให้เกิดเจตคติที่ดีต่องานจะท าให้เกิดความภาคภูมิใจต่อความส าเร็จ และการได้รับการยอมรับจากสังคมล้วนส่งเสริมให้
เกิดการรับรู้คุณค่าของชีวิตจากการท างานทั้งสิ้น (Layard, 2005) ที่ส าคัญการมีความสุขในการท างานก็คือ การได้
เลือกท างานที่ชอบก็จะหาวิธีการท างานด้วยความสุขจึงท าให้เกิดความส าเร็จในงานตามมา (จิรา เติมจิตรอารีย์, 2550) 
และหากองค์กรใดแสวงหาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน และสามารถสร้างแรงจูงใจในงานให้เกิดขึ้นแล
คงอยู่อย่างยาวนานได้ย่อมท าให้องค์กรท าความมั่นคง และประสบความส าเร็จได้ง่าย  ดังนั้นหากสภาพแวดล้อมใน
สถานที่ท างานมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการท างานก็จะส่งผลต่อคนที่ปฏิบัติงานให้มีความสุขมากขึ้น จะเห็นได้ว่าสถานที่
ท างานมีบทบาทส าคัญต่อความสุขของบุคคลอย่างมาก ส าหรับความสุขในการท างานตามแนวคิดของ Manion (2003: 
652-655) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังน้ี 

 1. การติดต่อสัมพันธ์ (Connections) เป็นการรับรู้พื้นฐานที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ของบุคลากรใน
สถานที่ท างาน โดยบุคลากรร่วมกันท างานจึงก่อให้เกิดสังคมและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลในการปฏิบัติงาน เกิด
มิตรภาพระหว่างการปฏิบัติงานกับบุคคลต่างๆ และเกิดความรู้สึกเป็นสุข ตลอดจนเกิดการรับรู้ว่าได้อยู่ท่ามกลางเพื่อน
ร่วมงานท่ีมีความรักและความปรารถนาดีต่อกัน 

 2. ความรักในงาน (Love of the Work) เป็นการรับรู้ถึงความรู้สึกและผูกพันอย่างแน่นเหนียวกับงาน 
รับรู้ว่าตนมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีความยินดีในสิ่งท่ีเป็นองค์ประกอบของงาน กระตือรือร้น เพลิดเพลินใน
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การที่จะปฏิบัติงานและปรารถนาที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ รู้สึกเป็นสุขเมื่อได้ปฏิบัติงาน    มีความภาคภูมิใจที่
ตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในงาน 

 3. ความส าเร็จในงาน (Work Achievement) เป็นการรับรู้ว่าตนปฏิบัติงานไดบ้รรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้
โดยได้รับความส าเร็จในการท างาน ได้รับมอบหมายให้ท างานที่ท้าทายให้ส าเร็จ มีอิสระในการท างาน เกิดผลลัพธ์การ
ท างานไปในทางบวก ท าให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิตเกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เพื่อ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีความก้าวหน้าและท าให้องค์กรเกิดการพัฒนา 

 4.การเป็นที่ยอมรับ (Recognition) เป็นการรับรู้ว่าตนเองได้รับการยอมรับและความเช่ือถือจาก
ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมงานได้รับรู้ถึงความพยายามเกี่ยวกับเรื่องงานท่ีได้ปฏิบัติของตนและได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา
ในการปฏิบัติงาน ได้รับความคาดหวังที่ดีในการปฏิบัติงานและความไว้วางใจจากผู้ร่วมงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับผู้ร่วมงาน ตลอดจนได้ใช้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

จากที่กล่าวข้างต้นมาจะเห็นได้ว่าการมีความสุขในการท างานท าให้ผลงานที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ความเข้าใจความสุขของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรของตนว่าเป็นอย่างไร เพื่อน าผลที่
ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการท างานของแต่ละปีเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาความสุขในการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 โดยศึกษาระดับความสุขในการท างานของครูตามข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อต้องการทราบ
ว่าข้อมูลส่วนบุคคลต่างกันท าให้ระดับความสุขในการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ต่างกันหรือไม่จากการศึกษาครั้งน้ีใช้เป็นแนวทางส่งเสริมความสุขในการท างานให้กับ
ครู ท างานที่มีความสุขจะเป็นคนที่สามารถปรับตัวได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง ลดการขาดหรือลางานของครูและที่ส าคัญที่
ท าให้การบริหารองค์กรของผู้บริหารงานโดยความราบรื่น  เนื่องจากการที่คนในองค์กรมีความสุขจะช่วยเพิ่มปริมาณ
ของงานและคุณภาพผลผลิต ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ลดความเครียดและความขัดแย้งในองค์กร 
ช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและยังช่วยให้ครูที่ก าลังรู้สึกท้อแท้หรือ
หมดก าลังใจในการท างานอาจจะท างานไปวันๆ โดยไม่มีความสุขในขณะท างานส่งผลให้การท างานของครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 เป็นไปโดยไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต3 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตาม เพศ สถานภาพการสมรส ประสบการณ์ท างานขนาดของโรงเรียน 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต3 

2. ความสุขในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
จ าแนกตาม เพศ สถานภาพการสมรส ประสบการณ์ท างาน และขนาดของโรงเรียนมีความแตกต่างกัน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เขต  3 ในปี
การศึกษา 2559 จ านวน 186 โรงเรียน รวมจ านวนครู 1,884 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ในปีการศึกษา 2559 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของ เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie& Morgan, 1970 อ้างถึงใน ไพศาล หวังพานิช, 2558  : 28)  
ได้กลุ่มตัวอย่าง 320    
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้พัฒนามาจากแบบสอบถามของ จินดาวรรณ ราม
ทอง แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครู  โดยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเพศ สถานภาพการสมรส  
ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)  ตอนที่ 2 ความสุขในการ
ท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ซึ่งแบ่งออกเป็น  4  ด้าน  คือ 1)
ความสุขจากความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน  2)ความสุขจากความรักในงาน 3)ความสุขจากความส าเร็จในงาน  
4) ความสุขจากการเป็นท่ียอมรับของสังคม ลักษณะแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)  5 ระดับ 
 
สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาความสุขในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 มีสถานภาพโสด 
จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 ประสบการณ์การท างานมากว่า10 ปีขึ้นไปมากที่สุดจ านวน 132 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 43.00 และปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางมากที่สุด จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ  43.30 ตามล าดับ 
          2. ความสุขในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดย
ภาพรวมและรายด้าน 

ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน x̅ S.D. ระดับ ล าดับที ่ t Sig 

1. การติดต่อสัมพันธ์ 3.65 0.71 มาก 4 3.86* 0.00 
2. ความรักในการท างาน 3.81 0.63 มาก 3 8.53* 0.00 
3. ความส าเร็จในการท างาน 3.84 0.61 มาก 2 9.95* 0.00 
4. การเป็นท่ียอมรับของสังคม 4.14 0.57 มาก 1 19.53* 0.00 

ภาพรวม 3.88 0.50 มาก - 13.17* 0.00 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากการศึกษาความสุขในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
ปรากฏว่า โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเปน็รายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหามากน้อย 
3 ล าดับแรกโดยดา้นท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสุดคือ ด้านการเป็นที่ยอมรับของสังคมรองลงมาคือ ด้านความส าเรจ็ในการท างาน
และด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยที่ต่ าสุดคือ ดา้นการติดต่อสัมพันธ์ 
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 3. การเปรียบเทียบการศึกษาความสุขในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้ 

   
3.1) ครูชายกับหญิงมีความสุขในการท างานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสุขในการท างานด้านการติดต่อสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.2) ครูที่มีสถานภาพการสมรส ต่างกัน มีความสุขในการท างานโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.3) ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความสุขในการท างานโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ยกเว้นด้านความรักในงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.4) ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความสุขในการท างานโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ยกเว้นด้านการติดต่อสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาความสุขในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 ผู้วิจัยมีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังน้ี 
 ความสุขในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และร่วมกันวางแผนในการบริหารงาน มีการท างานเป็นทีมส่งผลให้ครูมีความรู้สึกว่างานที่ท าอยู่มีเกียรติ และมีความ
มั่นคงในชีวิต ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรได้ ส่งผลให้ผลการปฏิบัติเป็นที่
น่าพอใจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ อีกทั้งได้รับการยอมรับจากผู้บริการ 
เพื่อนร่วมงานและสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของ รวมสิริ เมนะโพธิ (2550 อ้างถึงใน สุทธิชา คหัฏฐา , 2554: 9) ที่
กล่าวว่า ความสุข หมายถึง ภาวะในการท างานท่ีพนักงานทุกคนรู้สึกมีความสุขกับการท างาน ท างานเหมือนไม่รู้สึกว่า
ตนเองได้ท างานและผลงานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพและตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งในระดับพนักงานและองค์กร 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปอวลี  ผลประทุม (2555) ที่ศึกษาความสุขในการท างานของข้าราชการครู โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา กลุ่มศรีราชา 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 
ความสุขในการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มศรีราชา 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

ความสุขในการท างาน 
เพศ สถานภาพ 

ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

ขนาดของโรงเรียน 

T Sig F Sig. F Sig. F Sig. 

การติดต่อสัมพันธ์ -4.53* 0.00 1.57 0.20 7.95* 0.00 1.49 0.22 
ความรักในงาน 0.25 0.79 1.14 0.32 1.16 0.31 8.37* 0.00 
ความส าเร็จในการท างาน -1.52 0.12 0.41 0.41 4.90* 0.00 15.05* 0.00 
การเป็นท่ียอมรับของสังคม 0.48 0.96 0.66 0.66 4.19* 0.01 14.92* 0.00 

รวม 0.38 0.61 0.06 0.06 5.11* 0.00 12.71* 0.00 
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การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษกรณ์  
ยศรุ่งเรือง (2558) ที่ศึกษาความสุขในการท างานของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความสุขในการท างานของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านความสุขทางปัญญา ด้านความสุขทางใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน
ความสุขทางกาย  ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปราย ดังน้ี 

1. การติดต่อสัมพันธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและร่วมกันวางแผนในการบริหารงานอีกทั้งยังมีการท างานเป็นทีมและมีกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการท างาน
และร่วมมือกันแก้ปัญหาในระหว่างการท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ดิวบริน (Dubrin, 1981: 4 อ้างถึงใน พรรณ
ราย ทรัพย์ประภา, 2548: 45) ที่ได้ให้ความหมายว่ามนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง ศิลปะและการปฏิบัติในการน าความรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์มาใช้ในการติดต่อเกี่ยวข้องกันเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ส่วนตัวและส่วนรวม ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เมธาพร ผังลักษณ์ (2559) ที่ศึกษาความสุขในการท างานของครูในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้น
ทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ความสุขในการท างานของครูในอ าเภอเมือง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การติดต่อ
สัมพันธ์ความส าเร็จในงาน ความรักในงาน และการเป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา  แซ่ลิ้ม 
(2554) ที่ศึกษาความสุขในการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความสุขในการท างานของข้าราชการครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา     เขตหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านค่านิยมส่วนบุคคล และด้านเพื่อนและสังคมรอบด้าน ส่วนด้านสุขภาพ ด้านความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว 
ด้านฐานะทางเศรษฐกิจ ด้านงาน และด้านความมีอิสรภาพส่วนบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ความรักในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมีความ
ภูมิใจและมีเกียรติที่สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
เพราะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานสามารถปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรได้รวมไปถึงการได้รับต าแหน่ง
หน้าที่ในการปฏิบัติงานที่พึงพอใจสอดคล้องกับแนวคิดของ แฮเมล์ (Hamel, G, 2009 อ้างถึงใน โชติรส ด ารงศานติ, 
2554: 12) เห็นว่าความรักและพลังขับเคลื่อน คือพลังที่สามารถเปลี่ยนความตั้งใจของบุคคลให้เกิดเป็นผลส าเร็จ 
เนื่องจากบุคคลที่มีความรักและพลังขับเคลื่อน จะพยายามหาแนวทางทางที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและปฏิเสธการยอมแพ้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งดาว เหมือนเสน (2557) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างาน กับ
แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ความสุขในการท างานอยู่
ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธาพร ผังลักษณ์ (2559) ท่ีศึกษาความสุขในการท างานของครูในอ าเภอ
เมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่พบว่า ความสุขในการท างานของครูใน
อ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ การติดต่อสัมพันธ์ความส าเร็จในงาน ความรักในงาน และการเป็นท่ียอมรับ 

3. ความส าเร็จในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ งนี้อาจเป็นเพราะครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายได้ส าเร็จท าให้มีก าลังใจในการพัฒนางานและน าความรู้ใหม่ๆมาประยุกต์เพื่อพัฒนา
งานให้ส าเร็จถูกต้องตามเป้าหมายที่วางไว้สอดคล้องกับแนวคิดของ เมดธ์ (Melamed, 2000 อ้างถึงใน ธนเดชชุษณะ 
พานิชน, 2553: 24) ให้ความหมายของความส าเร็จในอาชีพ หมายถึง จ านวนครั้งของ การเลื่อนต าแหน่ง หรือปริมาณ
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ของเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น มักท าการศึกษาภาพตัดขวาง โดยจะวัดจากต าแหน่งปัจจุบัน เงินเดือน และกลุ่มอาชีพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธาพร ผังลักษณ์ (2559) ได้ศึกษาความสุขในการท างานของครูในอ าเภอเมือง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่พบว่า ความสุขในการท างานของครูในอ าเภอเมือง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความส าเร็จในงานอยู่ในระดับมาก  

4. การเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ได้รับการยอมรับจากผูบ้ริหารและไว้วางใจในการท างานของครูและเพื่อนร่วมงานให้การยอมรับในความรู้ความสามารถ
ในผลงานที่ปฏิบัติอีกทั้งยังสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนร่วมงานได้สอดคล้องกับแนวคิดของ ธราวรรณ พลหาญ 
(2543: 8) ได้กล่าวถึง ความหมายของการยอมรับนับถือว่า การที่บุคคลได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจะมาจากกลุ่ม
เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นๆ เช่น ได้รับค าชม ได้รับค าแนะน าช้ีแจงอย่างมีเหตุผล ได้รับการเอาใจใส่
เป็นพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพและจิตใจ ผู้บังคับบัญชายอมรับเกี่ยวกับความคิดเห็น ชุมชนยอมรับความรู้
ความสามารถ และผู้บังคับบัญชายอมมอบหมายงานให้ปฏิบัติสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล แสวงผล (2554) ที่
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี 
พบว่า การเป็นท่ียอมรับของสังคมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ก่ิงดาว เหมือนเสน (2557) ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานกับแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน ธนาคารไทยพานิชย์ ส านักงานใหญ่ 
พบว่า ด้านการเป็นท่ียอมรับของสังคมอยู่ในระดับมาก 
 การเปรียบเทียบการศึกษาความสุขในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปรายดังนี้ 

1. ครูชายกับหญิงมีความสุขในการท างานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเพศหญิงมีการติดตอ่สัมพันธ์ในเวลางาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเวลางานและเพื่อนร่วมงานมี
ความรู้สึกเป็นกันเองมากกว่าเพศชายที่ขาดการติดต่อสัมพันธ์กันในเวลางานจึงขาดความเป็นกันเองในเวลาท างาน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การติดต่อสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูที่เป็นเพศ
หญิงมีความสุขในการท างานมากกว่าเพศชายแสดงให้เห็นว่าเพศส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูการติดต่อ
สัมพันธ์เนื่องจากเพศหญิงจะมีความละเอียดรอบคอบมีทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและมีสัมพันธ์ภาพที่
ดีให้การช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหากับเพื่อนร่วมงานและเป็นท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานได้ดีกว่าครูที่เป็นเพศชายซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของของ ชุติกาญจน์ เปาทุย (2553)  ที่ศึกษาระดับความสุขในการท างานของพยาบาล : 
กรณีศึกษาพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช พบว่า พยาบาลโรงพยาบาลศิริราชที่มีเพศต่างกันมีความสุขในการท างานโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธาพร ผังลักษณ์ (2559) ที่ศึกษา
ความสุขในการท างานของครูในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า 
การเปรียบเทียบความสุขในการท างานของครูในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

2. ครูที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความสุขในการท างานโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่ว่าครูจะมีสถานภาพใดก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่
เหมือนกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล แสวงผล (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของ
บุคลากร คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า บุคลากรที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน
มีความสุขในการท างานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชุติกาญจน์ เปาทุย (2553) ที่ศึกษาระดับความสุขในการท างานของพยาบาล: กรณีศึกษาพยาบาลโรงพยาบาลศิริ
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ราช พบว่า  พยาบาลโรงพยาบาลศิริราชที่มีสถานภาพการสมรสต่างกันมีความสุขในการท างานโดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความสุขในการท างานโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูที่มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปี มีภาระหน้าที่ทาง
ครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบน้อยกว่าครูที่มีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 5 ปี และตั้งแต่ 5–10 ปีขึ้นไป สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชุติกาญจน์ เปาทุย (2553)  ที่ศึกษาระดับความสุขในการท างานของพยาบาล : กรณีศึกษาพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช พบว่า พยาบาลที่มีประสบการณ์ท างาน 26 ปีขึ้นไปมีความสุขในการท างานมากกว่าพยาบาลที่มี
ประสบการณ์ ระหว่าง 1-5 ปี 6-10 และ11-15 ปี พยาบาลโรงพยาบาลศิริราชที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมี
ความสุขในการท างานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เมธาพร ผังลักษณ์ (2559) ที่ศึกษาความสุขในการท างานของครูในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ท่ีพบว่า การเปรียบเทียบความสุขในการท างานของครูในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

4. ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความสุขในการท างานโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โรงเรียนขนาดใหญ่มีความสุขมากกว่าขนาดเล็กและขนาดกลางทั้งนี้อาจเป็น
เพราะโรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเช่นด้านทรัพยากรงบประมาณและสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานมากกว่าจึงส่งผลท าให้มีความสุขในการท างานมากกว่าและสาเหตุที่โรงเรียนขนาดกลางมี
ความสุขน้อยที่สุดอาจเป็นเพราะโรงเรียนขนาดกลางส่วนใหญ่ จะเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ขาดครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอกอาจส่งผลท าให้ประสิทธิภาพ ในการท างานต่ าไม่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ พบว่าขนาดของโรงเรียน
ที่แตกต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมให้ครูแต่ละคนมีส่วนร่วมในการท างานแบบเป็นทีม  โดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถของครูแต่ละคนเพื่อวางแผน ในการด าเนินงานและการสื่อสารกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียนและเป็น
ที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน จึงจะสามารถร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อให้งานที่ท าสามารถส าเร็จเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน 
 2. ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมให้ครูมคีวามรักและตระหนักในงานท่ีตนเองปฏิบัติ เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพท่ีมี
เกียรติเป็นท่ียอมรับของสังคมและน าความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กับงาน ควรให้รางวัลตอบแทนอย่างเหมาะสมเพื่อ
เป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานท่ีออกมาจะได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมความสุขในการท างานของครูในสงักัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 3 
 2 .ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มผีลกระทบต่อความสุขในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 3 
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการท างานของครูในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 3 จ าแนกตามเงินเดือนและที่ตั้งของโรงเรียน 
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 4. ควรมีการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างลักษณะผู้น าของผู้บริหารที่มีผลกระทบต่อความสุขในการท างานของ
ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 3 
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การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูงสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา 

Development of Administrative Strategy Grow to High Performance 
School under Secondary Educational Service Area Office 

 
สรรเพชญ โทวิชา1   ดร.ศักดา สถาพรวจนา1 

 

บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2) พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ 3) ตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูงสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา วิธีการด าเนินการวิจัยมี 4 ข้ันตอนดังนี้ ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหาร
สถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จากแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
สมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 แห่ง โดยเลือกแบบเจาะจง ข้ันตอนท่ี 2 พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
สมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
วิเคราะห์ SWOT Matrix และ TOWS Matrix  ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ 1) การตรวจสอบเชิงคุณภาพ โดยวิธีการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  9 คน 2) การตรวจสอบเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 342 คน ตามมาตรฐานการ
ประเมิน 4 ด้าน ของแมคมิลแลนด์ และชูแมคเกอร์ แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .80  – 1.00 
และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบรัค .99 ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงและน าเสนอกลยุทธ์ สถิติที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบว่า  
1. สภาพปัจจุบันปัญหาของสถานศึกษาสมรรถนะสูงสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า 

สภาพแวดล้อมภายใน วัฒนธรรมองค์กรมีจิตใจโอบอ้อมอารี อ่อนน้อมถ่อมตน มุ่งมั่น  กล้าคิด กล้าตัดสินใจ  
กระบวนการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การท างานเป็นทีม มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนของ
โรงเรียน สภาพแวดล้อมภายนอก สังคมมีปัญหาด้านยาเสพติด  เด็กติดเกม ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูเด็ก ครอบครัว
แตกแยก นโยบายของรัฐบาลเปลี่ยน ขาดการได้รับความรว่มมือจากหน่วยงานอ่ืน ผู้ปกครองสนับสนุนให้เรียนโรงเรียน
ที่มีช่ือเสียง มีการแข่งขันกันระหว่างโรงเรียนทั้งของรัฐบาล เอกชน  

2. การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มี
องค์ประกอบของกลยุทธ์ คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ กลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ ได้แก่ 1 ) กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนและการประเมินผล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 2) กลยุทธ์การพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยของ

                                           
1 มหาวิทยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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สถานศึกษาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 3) กลยุทธ์การบริหารงานงบประมาณด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 5) กลยุทธ์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างมีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 6) กลยุทธ์การพัฒนากิจการนักเรียนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และ7) กลยุทธ์การสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างโรงเรียนและชุมชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3. การตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารของสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ทั้งการตรวจสอบเชิงคุณภาพและการตรวจสอบเชิงปริมาณ พบว่าองค์ประกอบกลยุทธ์การบริหารของ
สถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุดใน
ทุกด้าน 
ค าส าคัญ:  กลยุทธ์การบริหาร,สถานศึกษาสมรรถนะสูง 
 
Abstract  
          The objectives of this research were to, 1 )  study the current issue and the problems of 
schools under Secondary Educational Service Area Office, 2 )  development of Administrative 
Strategy Grow to High Performance School under Secondary Education Service Area Office and                    
3 )  verify Administrative Strategy Grow to High Performance School under Secondary Educational 
Service Area Office. The research was conducted a four-step process: Step 1: study the current issue 
and the problems of schools under Secondary Educational Service Area Office by study conceptual 
knowledge, related documents, theories and in depth-interview the three administrators of schools 
under Secondary Educational Service Area Office selected by purposive random sampling. Step 2 : 
development of Administrative Strategy Grow to High Performance School Under Secondary 
Education Service Area Office by using content analysis analyzed SWOT Matrix and TOWS Matrix 
Step 3 :  verify Administrative Strategy Grow to High Performance School under Secondary 
Educational Service Area Office consists of two phases 1) the qualitative verification by focus groups 
of qualified ninth 2) the quatitative verification by used of questionnaires 342 school administrators 
selected  by multistage sampling. The instrument used for data collection was questionnaire refer 
from Mc Millan & Schumacher (2 0 0 1 )  4  verify standard. Questionnaires were Item Objective 
Congruence Index (IOC) between .80 -1.00  and Cronbach’s Alpha Coefficient 0.99. Step 4: imprve 
and present of Administrative Strategy Grow to High Performance School under Secondary 
Education Service Area Office. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, 
average and standard deviation. 
 The findings were as follows: 

1. Study the current issue and the problems of High Performance schools under 
Secondary Educational Service Area Office. Found that Internal Environment : Organization Culture 
were Progressive-mind, self-actualisation, dare to think and decision making,The teaching-learning 
process focused on the learner-centered, team building, The following of plan were practical plan 
consistent policy of the school External environment : The social problems of drugs, child game, 
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Parents do not have time to see the children. Broken family. Legal and political issue found that 
Government policy changed every time, the lack of cooperation from other agencies, the parents 
encourage children to attend a famous school, the competition between the government and 
private schools. 

2. Development of Administrative Strategy Grow to High Performance School Under 
Secondary Education Service Area Office. The Strategy grow to High Performance School Under 
Secondary Education Service Area Office composed of , vision, mission and seven strategies include 
1 ) development strategies, curriculum, teaching and assessment to accommodate the change 2 ) 
strategies to develop the ability of research institutions into high performance organizations 3 ) 
strategic management of information technology budgets effectively. 4 ) strategic human resource 
planning to be effective. It can accommodate changing situations 5) human resource development 
strategy effectively to excellence, sustainable 6 )  strategies to develop business students with 
information technology effectively and 7 )  strategic communication channel between the school 
and the community more effectively. 

3. Verify Administrative Strategy Grow to High Performance School under Secondary 
Educational Service Area Office by the qualitative and quantitative found that   appropriate high 
and highest level in all standard. 
Keywords: Administrative Strategy, High Performance School 
  
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเศรษฐกิจของโลกยุคใหม่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เป็นแรง
ขับเคลื่อนส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อได้แผ่ขยายเข้าสู่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ท าให้องค์กรทุกองค์กรต้อง
เปลี่ยนแปลงให้องค์กรอยู่รอด หน่วยงานราชการจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่และปรับวิธีการท างานใหม่เพราะ
ไม่เช่นนั้นแล้วสังคมไทยจะไม่สามารถแข่งขันได้ในสังคมโลก การน าหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล 
(Good Governance) และการบริหารงานภาครฐัแนวใหม่ (New Public Management) คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการไทย ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มีการสร้างความเป็นเลิศในการ
ให้บริการ บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จะต้อง
เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรแต่ละองค์กรให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น  

การบริหารจัดการการศกึษาระดบัมัธยมศึกษาพบปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใน
สัดส่วนที่ต่ ากว่าประเทศที่มีภาคการมัธยมศึกษาที่เข้มแข็ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติระบุวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานแบบให้เปล่าส าหรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี การปรับสัดส่วนนักเรียนต่อครูเป็น 25 ต่อ 1 
โครงสร้างการให้ค่าตอบแทนครูแบบใหม่ การเพิ่มและการบูรณาการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเพิ่มแหล่ง
เงินทุนเพื่อส่งเสริมให้เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษามากข้ึน เงินค่าใช้จ่ายในการมัธยมศึกษาปัจจุบันไม่เพียงพอในการบรรลุ
พันธกิจ ประเด็นส าคัญที่น่าเป็นห่วงในระบบการมัธยมศึกษาของประเทศไทยคือ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จากการ
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ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานานาชาติโครงการ PISA 2009 จ านวน 65 ประเทศ ในภาพรวมพบว่า นักเรียนไทยมี
ผลการประเมินต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (OECD) ทุกวิชา และมีแนวโน้มผลการประเมินต่ าลงทุกวิชาเมื่อเทียบกับการ
ประเมินครั้งแรก (PISA 2000) เมื่อเทียบกับ PISA 2006 พบว่า นักเรียนมีผลการประเมินเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยในด้านการ
อ่าน ความสามารถในการอ่าน มีคะแนนเฉลี่ย 421 คะแนน และวิทยาศาสตร์ มีคะแนน 419 คะแนน อยู่ในระดับ 1 
ส าหรับ การประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (TIMSS 2011) ของนักเรียนช้ัน ม. 2 พบว่า วิชา
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ทั้ง 2 วิชาของไทยต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 500 คะแนน ซึ่งคณิตศาสตร์ไทยได้ 427 คะแนน 
วิทยาศาสตร์ ไทยได้ 451 คะแนน ในขณะที่การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการส าหรับเยาวชนผู้มีอัจฉริยะทางปัญญา ใน 5 
สาขาวิชา ในปี 2555 ไทยได้เหรียญทองรวม 9 เหรียญ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ วิชาละ 3 เหรียญ วิชา
ชีววิทยา 2 เหรียญ วิชาเคมี 1 เหรียญ โดยไทยได้เหรียญทองลดลงจากปี 2554 ซึ่งได้ทั้งหมด 12 เหรียญ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2556) สัดส่วนของนักเรียนไทยจ านวนมากท าคะแนนอยู่ที่ระดับพื้นฐานที่สุดหรือต่ ากว่าทั้ง
ในด้านความสามารถทางภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อพิจารณาอันดับในภาพรวมด้านการศึกษาแล้วอยู่ใน
อันดับที่ 43 ถือว่าการศึกษาของประเทศเป็นจุดอ่อนที่รั้งให้ศักยภาพของคนไทยและการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง  

องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization ) หรือนักวิชาการบางท่านเรียกว่าองค์กรที่เป็นเลิศ 
(Excellence Organization) คือองค์กรที่สามารถท างานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด องค์กรสมรรถนะสูงประกอบไปด้วย 
7 มิติ คือ การน าองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การให้ความส าคัญกับผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การวัด การวิเคราะห์ การจัดการการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์การ
ด าเนินการ ผลลัพธ์การพัฒนาคือ การบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การกระจายอ านาจและการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม  เป้าหมายสูงสุดของการมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูงคือ ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน
อยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติให้มากยิ่งขึ้น
อย่างยั่งยืน ในปัจจุบันพบว่ายังไม่มีการก าหนดแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่จะน าไปสู่แนวทางการ
ด าเนินงานส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงอย่าง
เป็นรูปธรรม ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและเสนอกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งจะสามารถน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของสถานศึกษาได้ดังท่ีคาดหวัง และต้องการให้เป็นอย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
         1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 
         2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
         3 เพื่อตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูงสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
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เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  
      กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม
ในปัจจุบันและปัญหาการบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง และพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูงสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา วิธีการเก็บข้อมูลแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ระหว่างการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้ ได้แก ่ ผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อ านวยการหรือรักษาการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 342 คน วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย 2 ข้ันตอนย่อยดังนี้ 
                 1.1 การวิเคราะห์เอกสาร 
                 1.2  สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ได้แก่ผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 3 ท่าน  

ขั้นตอนที่  2 พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย                      

2.1 ศึกษาความรู้แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์  แนวคิดเกี่ยวกับองค์กร
สมรรถนะสูง และการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

แนวคิด 

การพัฒนากลยุทธ ์

แนวคิดเกี่ยวกับองค์กร

สมรรถนะสูง 

แนวคิดการบรหิารงานใน

สถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง 
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2.2 สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูงสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

2.3 วิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค 
(Threats) ผู้วิจัยได้จัดท าเป็นรูปแบบตาราง SWOT Matrix และ TOWS Matrix เพื่อจัดท าร่างกลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูงสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

3.1 การตรวจสอบกลยุทธ์เชิงคุณภาพ เป็นการตรวจสอบหรือประเมินกลยุทธ์ โดยวิธีการการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับ (ร่าง) กลยุทธ์การการบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูงสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสม ท าการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling) จ านวน 9 คน 

3.2 การตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูงสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชิงปริมาณ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
วิเคราะห์เชิงปริมาณ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน 

ตามแนวคิดของแมคมิลแลนด์และชูแมคเกอร์ (McMillan & Schumacher, 2001) คือ ด้านความเป็นประโยชน์ ด้าน
ความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง 
 
สรุปผลการวิจัย  

ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาของสถานศึกษาสมรรถนะสูงสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พบว่า 
สภาพแวดล้อมภายใน วัฒนธรรมองค์กรมีจิตใจโอบอ้อมอารี อ่อนน้อมถ่อมตน มุ่งมั่น  กล้าคิด กล้าตัดสินใจ  
กระบวนการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การท างานเป็นทีม มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนของ
โรงเรียน สภาพแวดล้อมภายนอก สังคมมีปัญหาด้านยาเสพติด เด็กติดเกม ผู้ปกครองไม่มีเวลาดู เด็ก ครอบครัว
แตกแยก นโยบายของรัฐบาลเปลี่ยน ขาดการได้รับความรว่มมือจากหน่วยงานอ่ืน ผู้ปกครองสนับสนุนให้เรียนโรงเรียน
ที่มีช่ือเสียง มีการแข่งขันกันระหว่างโรงเรียนทั้งของรัฐบาล เอกชน  

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา        
มีองค์ประกอบของกลยุทธ์ คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ กลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผลเพ่ือรองรับเปลี่ยนแปลง 
(กลยุทธก์ารบริหารงานด้านวิชาการ: Academic Administration Strategy) 

เป้าประสงค์ที่ (Goal):  
  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลาย โดยการพัฒนาสื่อและจัดหาแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย และการประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่อง 
  ยุทธวิธี (Tactics) 
 1. ผู้บริหารมีการวางแผนของการยกระดับผลการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 2. มีการพัฒนาบุคลากรให้ความสามารถทันกับวิชาการสมัยใหม่ 
 3. มีสื่อการสอนและนวตักรรมที่ได้รับการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 
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 4. มีการท างานเป็นทีมในการให้การบริการกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องได้รบัความพึงพอใจ 
 5. มีการประเมินผลการศึกษาอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 
 6. มีการให้การบริการทางวิชาการแก่ประชาชนท่ัวไป หรือโรงเรียนคูพ่ัฒนา 
   กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์การพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยของสถานศึกษาสู่องค์กรสมรรถนะสูง(กลยุทธ์
การบริหารงานด้านวชิาการ: Academic Administration Strategy) 
             เป้าประสงค์ที่ (Goal): 
             การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อได้องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาให้ 
สามารถรองรับกับสถานการณ์ที่การเปลี่ยนแปลง 
             ยุทธวิธี 
             1. ผู้บริหารมีการวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนด้วยการวิจัยให้สูงข้ึน 
             2. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเท่าทันกับวิชาการสมัยใหม่ด้วยระบบการวิจัย 
             3. ผลิตผลงานวิจัยและน ามาใช้กระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
             4. ส่งเสริมให้มีกระบวนการวิจัยถึงความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
             5. ส่งเสริมการให้บุคลากรได้ผลิตงานวิจัยในช้ันเรียนให้มากข้ึน 

กลยุทธที่ 3 กลยุทธ์การบริหารงานงบประมาณด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (กลยุทธ์
ด้านการบริหารงานงบประมาณ: Budgets Administration Strategy) 
  เป้าประสงค์ที่ (Goal):  
  ปรับปรุงการบริหารการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน มีการตรวจติดตามการใช้งบประมาณอย่าง
รอบด้าน มีการระดมทรัพย์ จากการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ การบริหารการเงินและการบัญชีให้สอดคล้องกับการ
วางแผนที่ตั้งไว ้
  ยุทธวิธี 
  1. ผู้บริหารมีการวางแผนการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
 2. มีการพัฒนาบุคลากรให้ความสามารถในการเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงิน 
 3. มีการพัฒนาวิธีการด าเนินงานด้านการเงินให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 4. มีการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติด้านการเงินของสถานศึกษา 
 5. มีการใช้เงินอย่างโปรงใสและคุ้มค่า 
 6. มีการสร้างความมือในการช่วยเหลือสังคม 

กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงเลิศ (กลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล: Personnel Administration Strategy) 

เป้าประสงค์ที่ (Goal): 
พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นผู้น ามีความรู้ความสามารถ และเป็นบุคลากรต้นแบบของ 

สังคม มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของการเป็นบุคลากรทางการศึกษา 
            ยุทธวิธี 
 1. ผู้บริหารมีการวางแผนในการพิจารณาอัตราก าลังของบุคลากรทางการศึกษา 
 2. มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 
 3. พัฒนาระบบการบรหิารการท างานด้านสารสนเทศให้ทันสมัย 
 4. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และอาคารสถานท่ีให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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 5. ใช้อาคารสถานท่ีและแหล่งเรยีนรู้อย่างคุ้มค่าและเกดิประโยชน์สงูสุด 
 6. จัดให้บริการอาคารสถานท่ีกับชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีต้องการใช้งาน 

กลยุทธ์ที่ 5 กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างมีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน (กลยุทธ์
ด้านการบริหารงานบุคคล: Personnel Administration Strategy) 

เป้าประสงค์ที่ (Goal):  
พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นผู้น ามีความรู้ความสามารถ และเป็นบุคลากรต้นแบบของสังคม มีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาอย่างยั่งยืน โดยมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
  ยุทธวิธี 
 1. ผู้บริหารมีการวางแผนร่วมกับบุคลากรเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ 
 2. จัดให้มีส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 3. จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารการท างานด้านสารสนเทศให้ทันสมัย 
 4. จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 5. จัดให้มีผู้รับผิดชอบการให้บริการอาคารสถานท่ีกับชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องการใช้งาน 

กลยุทธ์ที่  6 กลยุทธ์การพัฒนากิจการนักเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ (กลยุทธ์ด้านการบริหารทั่วไป: General Administration Strategy) 
 เป้าประสงค์ที่ (Goal): 
 ปรับการบริหารงานธรุการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีระบบ และพัฒนากิจการนักเรียนอย่างรอบด้าน 

ยุทธวิธี 
 1. ผู้บริหารมีการวางแผนในพัฒนากิจการนักเรียนด้วยเทคโนโลย ี
 2. พัฒนาบุคลากรด้านกจิการกิจการนักเรยีนให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 
 3. พัฒนาระบบการบรหิารงานกิจการนักเรียนด้านสารสนเทศให้ทันสมัย 
 4. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และอาคารสถานท่ีให้ตอบสนองความต้องการของกิจกรรม 
 5. ใช้อาคารสถานท่ีและแหล่งเรยีนรู้อย่างคุ้มค่าและเกดิประโยชน์สงูสุดเพื่อเกิดการเรียนรู้ของนักเรยีนและ 
 6. จัดให้บริการกิจกรรมของนักเรยีนครอบคลมุทั้งภายในโรงเรียนเรยีนและภายนอกโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 7 กลยุทธ์การสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างโรงเรียนและชมุชนอย่างมีประสิทธภิาพ (กล
ยุทธ์ด้านการบริหารทั่วไป: General Administration Strategy) 

เป้าประสงค์ที่ (Goal):  
ปรับการบริหารงานธุรการสร้างช่างทางการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีระบบ และสร้าง

ความสัมพนัธ์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
   ยุทธวิธี   
 1. ผู้บริหารมีการวางแผนในการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมงานงานต่างๆ 
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 
 3. พัฒนาระบบการบริหารการท างานด้านสารสนเทศให้ทันสมัย 
 4. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารระหว่างโรงเรียนและชุมทุกช่องทาง 
 5. จัดให้มีประชาสัมพันธ์บริเวณอาคารสถานที่ที่ชุมชนหรือหน่วยงานอื่นๆ เข้ามาใช้บริการเพื่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 
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การตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารของสถานศึกษาสมรรถนะสงู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา 
1. การตรวจสอบเชิงคุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากการสนทนากลุ่ม ตามมาตรฐานการตรวจสอบกลยุทธ์ 4 

ด้าน พบว่า ภาพรวมการตรวจสอบองค์ประกอบกลยุทธ์การบริหารของสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์มีความถูกต้องสูงสุด (x̅ = 4.69,  S.D.  = 0.19)  

รองลงมาคือ ความเป็นประโยชน์ (x̅ = 4.64, S.D. = 0.30) ความเหมาะสม (x̅ = 4.56,  S.D.  = 0.21)  และความเป็นไป

ได้ (x̅ = 4.48, S.D. = 0.28)  ตามล าดับ 
2 จากการตรวจสอบเชิงปริมาณ กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูงสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาตามมาตรฐานการประเมินด้านความเป็นประโยชน์  ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม 
และด้านความถูกต้องมีระดับมากถึงมากที่สุด   
 
อภิปรายผล  
            จากผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมการประเมินองค์ประกอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีความถูกต้องสูงที่สุด โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
คือความเป็นประโยชน์และความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก  
             วิสัยทัศน์ของกลยุทธ์การบริหารของสถานศึกษาสมรรถนะสูงสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
(วิสัยทัศน์ : สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารให้รองรับกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง และบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดคุณภาพทั้งองค์กรอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม) สอดคล้องกับ นพ.
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “การศึกษาในยุค Thailand 4.0” มีความหมาย
มากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือให้ความรู้กับคนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ 
นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องท าให้เขาเป็นคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย นั่นก็คือการ
สร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก ในขณะเดียวกัน การพัฒนาประเทศให้
มีความทันสมัย มีรายได้มากขึ้น และก้าวพ้นจากกับดักประเทศที่มี รายได้ปานกลาง โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ 
เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ และต้องสามารถติดต่อค้าขายกับนานาประเทศได้ด้วย 
 จากผลการวิจัยพบว่า การตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์มีความถูกต้อง เป็นประโยชน์ เหมาะสม 
และเป็นไปได้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และเมื่อน าไปตรวจสอบเชิงปริมาณโดยผู้บรหิารสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  
พบว่ากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มีความเป็นประโยชน์ 
มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม และมีความถูกต้องในระดับมากถึงมากท่ีสุด ท้ังนี้เป็นเพราะการสร้างและพัฒนากล
ยุทธ์ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนากลยุทธ์ขึ้นนั้น เป็นไปตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับคีฟส์ (Keeves, 1988) ที่ได้
กล่าวว่า การสร้างกลยุทธ์ต้องมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง  (Structural Relationships) น าไปสู่การท านาย 
(Prediction) ในส่วนของการตรวจสอบกลยุทธ์ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ผู้วิจัยตรวจสอบโดยใช้มาตรฐานการ
ประเมินตามแนวคิดของ แมคมิลแลนด์ และชูแมคเกอร์ (McMillan & Schumacher, 2001) และศิริชัย กาญจน
วาสี (2554) คือ ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้  ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง  
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ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  

1. หน่วยงานระดับนโยบาย สามารถน าผลของการวิจัยไปใช้เป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการสถาบันการศึกษา 
เพื่อการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่องค์กรสมรรถนะสูง อย่างเป็นรูปธรรม        

2. หน่วยงานระดับปฏิบัต ิ สามารถน าผลของการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพทางการบริหาร
องค์กรให้ประสบความส าเรจ็มากขึ้น 

3. ผู้บริหารควรน ากลยุทธ์การบรหิารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษาในแต่ละที ่
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
           1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท ากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   
           2. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลของสถานศึกษาที่น ากลยุทธ์การบรหิารสถานศึกษาสมรรถนะสูง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาไปใช้ 
           3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสังกัดอื่นๆ เพื่อหากลยุทธ์สถานศึกษาที่เหมาะสม 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

Factors Affecting the Internal Supervision of School under  
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 6 

  

นิภารัตน์  นรักษ์มาก1 
 

บทคัดย่อ  
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) ศึกษาระดับการนิเทศภายในโรงเรียน  2) ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
นิเทศภายในโรงเรียน และ 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้จากการสุ่มจากประชากรโดยก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของ Krejcie และ Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 313 คน แล้วท าการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
(Classified random sampling) โดยใช้ต าแหน่งเป็นช้ันในการสุ่ม ได้ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  48 คน และครู 
จ านวน 265 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
แบบสอบถามการนิเทศภายในโรงเรียนมีค่าความเชื่อมั่นโดยรวมเท่ากับ .97 และแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
นิเทศภายในโรงเรียนที่ประกอบด้วย ปัจจัยด้านภาวะผู้น า  ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ  ปัจจัยด้านบุคลากรในการ
นิเทศ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านการสื่อสารและปัจจัยด้านการตัดสินใจ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  0.89, 0.85, 
0.91, 0.87, 0.88 และ 0.83 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการค านวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Step-wise  
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ระดับการนิเทศภายในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการพัฒนากลุ่ม ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการช่วยเหลือครู
โดยตรง 
  2. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านแรงจูงใจ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้าน
ภาวะผู้น า 
  3. ปัจจัยด้านการตัดสินใจ (tk) ด้านโครงสร้างองค์การ (tg) ด้านภาวะผู้น า (tf) ด้านการสื่อสาร (tj) และด้าน
แรงจูงใจ (ti) มีอิทธิพลร่วมกันต่อการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล
สูงสุด คือ การตัดสินใจ (tk) รองลงมา คือ โครงสร้างองค์การ (tg) ภาวะผู้น า (tf) การสื่อสาร (tj) และแรงจูงใจ (ti) 
ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับการนิเทศภายในโรงเรียนเป็น .841 และปัจจัย
เหล่านี้สามารถอธิบายความแปรปรวนการนิเทศภายในโรงเรียนได้ร้อยละ 70.7 
ค าส าคัญ: การนิเทศภายในโรงเรียน, ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียน 

                                           
1 มหาวิทยาลยัราชภัฎนครราชสีมา 
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Abstract  
The objectives of this research were 1) to study the level of internal supervision 2) to study 

the level of factors affecting the internal supervision 3) to investigate the internal supervision of 
schools under Nakhon Rachasima Primary Educational Service Area Office 6. The sample size was 
based on Krecjie and Morgans’ Table. The 313 samples were classified random sampling by using 
the position as strata. The samples consisted of 48 principals and 265 teachers. Research 
instrument was a 5 rating scale questionnaire. The reliability of internal supervision questionnaire 
was .97. The reliability of factors affecting internal supervision questionnaire consisted of on 
leadership, organizational structure, supervising personnel, motivation, communication, and decision 
making were 0.89, 0.85, 0.91, 0.87, 0.88, and 0.83, respectively. Data was analyzed by means of 
mean, standard deviation, and step wise-multiple regression analysis-step wise.  
 The salient points found that: 
 1. The level of internal supervision of schools, as whole and in each dimensions found that 
is at a high. The highest mean is on group development but the lowest mean is on helping teacher 
directly. 
 2. The level of factors affecting internal supervision as whole and in each dimensions found 
that is at a high. The highest mean is on motivation but the lowest mean is on leadership. 
 3. The factors on decision making (tk), on organizational structure (tg), on leadership (tf), on 
communication (tj), and on motivation (ti), together affected to internal supervision statistical 
significance at .05. The highest influences is decision making ( tk) , the second is organizational 
structure (tg) , leadership (tf), communication (tj), and motivation (ti), respectively.  The multiple 
correlation efficient among these factors and internal supervision is .841. These factors are 
predictable the variance of internal supervision of 70.7. 
Keywords: Internal supervision of schools, Factors affecting the internal supervision of  
schools 
  
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
  การพัฒนาการศึกษานับว่าเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งของรัฐ  ในการที่จะน าไปสู่การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการศึกษาที่ประชากรส่วนใหญ่ได้รับและเป็นพื้นฐานของ
การศึกษาทุกระดับ แต่การพัฒนาการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังประสบปัญหาอยู่หลายประการที่ส าคัญ 
ได้แก่ ปัญหาความขาดแคลน ความไม่เสมอภาคในด้านคุณภาพของปัจจัยการจัดการศึกษา ปัญหาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของกระบวนการในการบริหารหลักสูตร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผู้เรียน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องอาศัย
กระบวนการนิเทศการศึกษา  เมื่อกล่าวถึงการนิเทศการศึกษาส่วนใหญ่มักจะนึกถึงกิจกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศก์ 
แต่แท้ที่จริงแล้วการนิเทศการศึกษา  โดยเฉพาะการนิเทศภายในโรงเรียนนั้น เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้อ านวยการ
โรงเรียนที่จะต้องด าเนินการให้เกิดขึ้นในโรงเรียนที่ตนรับผิดชอบ การนิเทศการศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกิดจากบุคคล
นอกหน่วยงาน คือ ศึกษานิเทศก์ แต่ในแง่ปฏิบัติ ศึกษานิเทศก์ไม่สามารถปฏิบัติการนิเทศได้ เพราะมีจ านวนน้อย จึง
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จ าเป็นต้องจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนเพื่อช่วยแก้ปัญหาอีกทางหนึ่ง (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์,  
2553 : 8)  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 เห็นความส าคัญ
ของการจัดการศึกษาจึงก าหนดไว้ในหมวด 4 มาตราที่ 22-30 ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการก าหนดไว้ในหมวดที่ 
5 มาตราที่ 31-40 และการนิเทศภายในโดยเฉพาะนั้น  มีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ. ศ. 2542 ซึ่งก าหนดการก ากับ ติดตามการจัดการศึกษาของผู้บริหารไว้อย่าง
ชัดเจน  นอกจากนี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ยังได้ก าหนดให้การนิเทศภายในเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินด้วย  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้
ตระหนักถึงความส าคัญและน าไปปฏิบัติ ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพภาพและได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม   
(กรองทอง  จิรเดชากุล, 2550 : 1) 

การนิเทศการศึกษานับว่ามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้
บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรได้ แต่ในปัจจุบันมีข้อจ ากัดหลายประการที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
ได้ครบถ้วน เนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องพาหนะในการเดินทางไปนิเทศ เพราะว่า
พนักงานขับรถมีไม่เพียงพอ กอปรกับทุกกลุ่มมีความจ าเป็นจะต้องออกไปนิเทศบุคลากรในสถานศึกษาเช่นเดียวกัน จึง
ท าให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานการนิเทศ  นอกจากนี้ในสภาพปัจจุบันสถานศึกษาบางแห่ง มีบุคลากรส่วนหนึ่งที่มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้รู้และเข้าใจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการของสถานศึกษาและชุมชน และมีความใกล้ชิดครู รู้จุดเด่นจุดด้อยได้ดีกว่า  ดังนั้น ระบบการนิเทศศึกษาที่
เหมาะสม และควรน ามาใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในสภาพการณ์ เช่นนี้  ก็คือ การนิ เทศภายในโรงเรียน  
(กรองทอง  จิรเดชากุล, 2550 : 1)   

การนิเทศภายในโรงเรียน มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา การประสาน
สัมพันธ์ และสร้างขวัญและก าลังใจ ให้การแนะน าและช่วยเหลือครูผู้ปฏิบัติงาน โดยให้ครูผู้รับการนิเทศสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้มากขึ้น เช่น สามารถพัฒนาตนเอง ทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของโรงเรียน สามารถประเมิน
ตนเอง แก้ปัญหา พัฒนาได้ด้วยตนเอง เกิดความตระหนักในการพัฒนาตนเอง ด้วยการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา 
และวิทยาการใหม่ ๆ หลังการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน ด้วยเหตุนี้จึงมีการส่งเสริมการนิเทศภายในอย่าง
จริงจัง อันเนื่องจากศึกษานิเทศก์บางแห่งจ านวนไม่เพียงพอและเป็นบุคลากรภายนอก ย่อมไม่รู้ปัญหาภายใน
สถานศึกษาได้ลึกซึ้งเท่ากับบุคคลภายในสถานศึกษาเอง  รวมทั้งข้าราชการครูในสถานศึกษาได้มีโอกาสได้รับการศึกษา  
อบรมสัมมนา  สามารถพัฒนาตนเองได้มากขึ้น ทั้งนี้เพราะครูเป็นองค์ประกอบส าคัญในการจัดการศึกษา จะเป็นผู้น า
กระบวนการและองค์ประกอบต่างๆ มาสู่ภาคปฏิบัติ และผู้ที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการนิเทศภาย ใน ก็คือ  
ผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องหาวิธีการแก้ไข  ปรับปรุง  และพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ คือ การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วีระศักดิ์  ชมพูค า, 2550 : 6-7) 

ความจ าเป็นในการนิเทศภายในโรงเรียน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ ท าให้
สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอให้เหมาะสมกับสภาพการณ์นั้น การนิเทศภายในจึงมีความ
จ าเป็น คือ ให้บริการทางวิชาการแก่ครูที่มีอยู่เป็นจ านวนมากและมีความสามารถที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากการจัด
การศึกษาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญที่สุดในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพตามความต้องการของสังคม จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีการให้ค าแนะน า ช้ีแนะ ให้ความช่วยเหลือผู้สอนให้ได้รับการฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ให้เป็น
บุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอ  เพื่อให้ครูมีความรู้ เข้าใจในลักษณะเชิงวิชาการที่ก้าวหน้า สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตาม
วิชาชีพของตนเองได้ส าเร็จ (สันติ  บุญภิรมย์, 2552 : 204) 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 259 - 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ได้รายงานสรุปผลการนิเทศภายในโรงเรียนใน
สังกัดพบว่า มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายในโรงเรียนหลายปัจจัย ได้แก่ โครงสร้างการบริหารงานของแต่ละ
โรงเรียนที่อาจจะแตกต่างกัน จ านวนบุคลากรที่แตกต่างกัน ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ 
ทักษะในการสื่อสาร รวมทั้งการเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในสังกัด (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 6, 2558 : 21-27)  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า การนิเทศภายในโรงเรียนมีความส าคญัต่อคุณภาพการเรยีนการสอนของ
ครู เนื่องจากบุคลากรภายในโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและท้องถิ่น ส่งผลถึงความต้องการของนักเรียนและชุมชน ซึ่งครูผู้สอนจะต้องศึกษาให้ถ่องแท้จึง
จะสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงกับสภาพปัญหา และความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่น ฉะนั้นใน
การด าเนินการดังกล่าวให้ประสบผลส าเร็จจะต้องอาศัยความร่วมมือ ความเข้าใจ การประสานสัมพันธ์กันของบุคลากร
ภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการนิเทศภายใน  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงานนิเทศภายในโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1.  เพื่อศึกษาระดับการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 6 
 2.  เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
 3.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
   ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ด้านโครงสร้างองค์การ  ด้านบุคลากรในการนิเทศ  ด้านแรงจูงใจ  ด้านการสื่อสาร และ
ด้านการตัดสินใจ ส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต 6 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ านวน 1,716 คน และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ านวน 313 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 48 คน และครู จ านวน 265 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie และ 
Morgan เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Classified random sampling) โดยใช้ต าแหน่งเป็นช้ันในการสุ่ม  
(ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6, 2558 : 9) 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
นิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
เกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
 ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน  มีลักษณะค าถามเป็นแบบสอบถามมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating scale)  5 ระดับ โดยครอบคลุมการนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบด้วย การช่วยเหลือครูโดยตรง  
การพัฒนาหลักสูตร  การฝึกอบรมครูประจ าการ การพัฒนากลุ่ม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 ตอนท่ี  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลตอ่การนิเทศภายในโรงเรียน ลักษณะค าถามเป็นแบบสอบถาม
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยครอบคลุมปัจจัยที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น า  ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ  ปัจจัยด้านบุคลากรในการนิเทศ  ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้าน
การสื่อสาร และปัจจัยด้านการตัดสินใจ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 โดยการค านวณค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ 
Step-wise 
 
สรุปผลการวิจัย  
  1. ระดับการนิเทศภายในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการพัฒนากลุ่ม ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการช่วยเหลือครู
โดยตรง 
 2. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านแรงจูงใจ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้าน
ภาวะผู้น า 
 3. ปัจจัยด้านการตัดสินใจ (tk) ด้านโครงสร้างองค์การ (tg) ด้านภาวะผู้น า (tf) ด้านการสื่อสาร (tj) และด้าน
แรงจูงใจ (ti) มีอิทธิพลร่วมกันต่อการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล
สูงสุด คือ การตัดสินใจ (tk) รองลงมา คือ โครงสร้างองค์การ (tg) ภาวะผู้น า (tf) การสื่อสาร (tj) และแรงจูงใจ (ti) 
ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับการนิเทศภายในโรงเรียนเป็น .841 และปัจจัย
เหล่านี้สามารถอธิบายความแปรปรวนการนิเทศภายในโรงเรียนได้ร้อยละ 70.7 
 
อภิปรายผล  
  1. ระดับการนิเทศภายในโรงเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการพัฒนากลุ่ ม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการ
ช่วยเหลือครูโดยตรง ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ได้จัด
ให้มีโครงการการนิเทศภายในเป็นวาระเร่งด่วนที่ให้แต่ละสถานศึกษาต้องปฏิบัติ และรายงานผลการนิเทศให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดทราบเป็นระยะๆ สอดคล้องกับการศึกษาของ ถนอมคิด วงค์พิมสอน (2551) ที่ได้ศึกษาความ
ต้องการนิเทศภายในของครูที่สอนในช่วงช้ันท่ี 1-2 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี พบว่าครูมีความต้องการนิเทศอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ
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กมลเทพ ล าเหลือ (2552)  ได้ศึกษาทักษะการนิเทศของผู้ที่ท าหน้าที่การนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาของแก่น เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการนิเทศของผู้นิเทศภายในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบทักษะการนิเทศของผู้นิเทศภายในโรงเรียน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จ านวนครั้งที่ได้รับการนิเทศและขนาดโรงเรียน ผลการวิจัย พบว่า 1) ข้าราชการครู มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการนิเทศของผู้นิเทศภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ธนนันท์ คณะรมย์ (2555) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามรูปแบบการนิเทศภายในกับความต้องการ
การนิเทศภายในของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การปฏิบัติตามรูปแบบการนิเทศภายในของข้าราชการครู ศึกษาความต้องการการนิเทศภายในของข้าราชการครูและ
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกับความต้องการนิเทศภายในของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัย พบว่า 1) การปฏิบัติตามรูปแบบการนิเทศภายในของข้าราชการครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

2. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านแรงจูงใจ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้าน
ภาวะผู้น า ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งได้ด าเนินการช่วยเหลือครูในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่ครูประจ าการ มีการพัฒนา
กลุ่มครูและบุคลากรที่มีความสนใจร่วมกันได้พัฒนาศักยภาพเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งส่งเสริมให้มีการวิจัยใน
ช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการงเรียนการสอน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งส่งเสริมให้มีการวิจัยในช้ันเรียน สอดคล้องกับการศึกษาของ วนิดา น้อยมะลิวัน 
(2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาเลย เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผู้สอน เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์การนิเทศภายในโรงเรียน และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์การ
นิเทศภายในโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) การด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  สอดคล้องกับการศึกษาของ ชฎากรณ์  บรรเลงรมย์ (2552)  ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตื้นที่การศึกษาอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดับปัจจัยทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อศึกษาระดับการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา และเพื่อสร้างสมการ
พยากรณ์กานิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยรวมและรายปัจจัยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ กรวีร์  เกษบรรจง (2556) ที่ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาการ
นิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา และ 3) ศึกษาปัจจัยการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
นิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

3. ปัจจัยด้านการตัดสินใจ (tk) ด้านโครงสร้างองค์การ (tg) ด้านภาวะผู้น า (tf) ด้านการสื่อสาร (tj) และด้าน
แรงจูงใจ (ti) มีอิทธิพลร่วมกันต่อการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล
สูงสุด คือ การตัดสินใจ (tk) รองลงมา คือ โครงสร้างองค์การ (tg) ภาวะผู้น า (tf) การสื่อสาร (tj) และแรงจูงใจ (ti) 
ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับการนิเทศภายในโรงเรียนเป็น .841 และปัจจัย
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เหล่านี้สามารถอธิบายความแปรปรวนการนิเทศภายในโรงเรียนได้ร้อยละ 70.7 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแปรที่มีอิทธิพล
สูงสุด คือ การตัดสินใจ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การตัดสินใจเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการ
สังเคราะห์ข้อมูล การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและทุกฝ่ายที่เกี่ ยวข้อง การตัดสินใจเป็น
กระบวนการแรกของการเลือกวิธีการว่าจะปฏบิัติหรอืไมป่ฏิบัตสิิ่งใด ๆ ด้วยเหตุนี้ปัจจัยด้านการตดัสนิใจจึงมีอิทธิพลตอ่
การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นล าดับที่ 1 สอดคล้องกับการศึกษาของ ชฎากรณ์  บรรเลงรมย์ (2552)  ได้ศึกษาปัจจัย
ทางการบริหารที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตื้นที่
การศึกษาอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อศึกษาระดับการ
นิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับการนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์กานิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยทางการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายปัจจัยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 2) การนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยรวมมีความคิดเหน็อยู่ในระดบัมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบรหิารกับการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ 4) การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณและสร้างสมการพยากรณ์การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา โดยใช้ปัจจัยการบริหารเป็นตัว
พยากรณ์ พบว่า ปัจจัยด้านการตัดสินใจ (x1) ปัจจัยด้านการจูงใจ (x2) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมโรงเรียน (x3) และปัจจัย
ภาวะผู้น า (x4)  เป็นปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์พหุคูณสะสมเท่ากับ .862 สามารถพยากรณ์การนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษาได้ร้อยละ 74.30 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  

1. การนิเทศภายในโรงเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการ
ช่วยเหลือครูโดยตรง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญในการช่วยเหลือครู
โดยตรง ซึ่งอาจท าได้หลายวิธี เช่น เป็นผู้ให้การนิเทศภายในด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ครูที่ประสบปัญหาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถเข้าพบเพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา จัดทีมครูพี่เลี้ยงส าหรับให้ค าปรึกษาใน
กรณีมีปัญหาในด้านการเรียนการสอน เป็นต้น  

2. ปัจจัยด้านการตัดสินใจ (tk) ด้านโครงสร้างองค์การ (tg) ด้านภาวะผู้น า (tf) ด้านการสื่อสาร (tj) และด้าน
แรงจูงใจ (ti) มีอิทธิพลร่วมกันต่อการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล
สูงสุด คือ การตัดสินใจ (tk)  รองลงมา คือ โครงสร้างองค์การ (tg)ภาวะผู้น า (tf) การสื่อสาร (tj) และแรงจูงใจ (ti) 
ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับการนิเทศภายในโรงเรียนเป็น .841 และปัจจัย
เหล่านี้สามารถอธิบายความแปรปรวนการนิเทศภายในโรงเรียนได้ร้อยละ 70.7 ซึ่งจะพบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรในการ
นิเทศมีน้ าหนักอิทธิพลที่ไม่ส่งผลต่อการนิเทศภายใน ด้วยเหตุนี้ ควรมีการพัฒนาบุคลากรในการนิเทศให้มีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในการนิเทศภายในที่สอดคล้องกับความต้องการของครูผู้รับการนิเทศ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
1. ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียน เช่น กระบวนการ สภาพแวดล้อม การก าหนด

เป้าหมาย วัฒนธรรมโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน  สมรรถนะของนักเรียน เป็นต้น  
2. ควรศึกษาปัจจัยที่เอ้ือและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนิเทศภายในโรงเรียน 
3. ควรศึกษารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผล 
การบริหารของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ตามทัศนะของครู 
A Study of the Relationship between Good Governance with 

Effectiveness of School Administration in Nakhon Ratchasima Provincial 
Administrative Organization as perceived by teachers 

 

บังอร  เครือประกอบ1 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการ

บริหารของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะของครูจ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะของครู ซึ่งแบบสอบถาม ปรากฏค่าดัชนีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ IOC มีค่าเท่ากับ 0.96 และค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีค่า
เท่ากับ 0.92 และประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษา ค่าความเชื่อมั่น มีค่าเท่ากับ 0.91 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559 จ านวน 327 คน  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (F-test) และการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ผลการวิจัย พบว่า 

1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา                
ตามทัศนะของครู ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 

2. ประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตามทัศนะของครู   
ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 

3. การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ตามทัศนะของครู จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ตามทัศนะของครู จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

5. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะของครู พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับค่อนข้างสูง  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .670) 
ค าส าคัญ : การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล, ประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษา 
 

                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 
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Abstract 
 The objectives of the research were to study and to compare the Good Governance with 
effectiveness of school Administration in Nakhonratchasima provincial administrative organization as 
perceived by teachers, focused on the school sizes and to study the relationship between good 
governance with effectiveness of school administration in Nakhonratchasima provincial 
administrative Organization as perceived by teachers. 
 The sampling groups of the study were 327 teachers Nakhonratchasima provincial 
administrative Organization as perceived in 2016 academic year. The research instrument was a 
questionnaire. The data were analyzing statistical values were percentage, mean, standard 
deviation, F-test and correlation coefficient value test.  
 The research found that: 

1. The Good Governance of school administration in Nakhonratchasima provincial 
administrative organization as perceived by teachers both general aspects and specific aspects as 
perceived by teachers found they were in high level. 

2. The effectiveness of school administration in Nakhonratchasima provincial administrative 
organization as perceived by teachers both general aspects and specific aspects as perceived by 
teachers found they were in high level. 

3. The comparison of the Good Governance of school administration in Nakhonratchasima 
provincial administrative organization as perceived by teachers, focused on the school sizes 
revealed that there were statistical significant difference at the .05 level on the task managements 
on Good Governance in educational Institute. 

4. The comparison of the effectiveness of school administration in Nakhonratchasima 
provincial administrative organization as perceived by teachers, focused on the school sizes 
revealed that there were statistical significant difference at the .05 level on the task managements 
on effectiveness of the educational Institute. 

5. The  relationship between administration on good governance with effectiveness of  
school administrative in Nakhonratchasima provincial administrative organization as perceived                 
by teachers found there were highly positive relation as having statistical significant difference                    
at the  .01 (r = 0.670) 
Keywords:  Good Governance, Effectiveness of school administration 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
          การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) เป็นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา                
และการเรียนรู้ของคนไทยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วม              
ของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาของสังคม คือ ผู้บริหารสถานศึกษานั่นเอง ต้องเป็นผู้ด าเนินการบริหารงานด้านต่างๆ และเป็นผู้น านโยบาย
มาสู่การปฏิบัติเพื่อท าหน้าที่จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ตลอดจนบริหารสถานศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าบรรลุตาม
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วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองนี้ มีสาระส าคัญของเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ยุคใหม่และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) สาระส าคัญที่เกี่ยวข้องการก าหนดทิศทาง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เป็นการสร้าง ภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยน า
ทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐาน
การพัฒนาประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม  ทุนมนุษย์ ทุนสังคม และทุนทางวัฒนธรรมให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2555: 7) 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วม การ
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่และการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรส่วนท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน ให้มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมา ภิบาล มี
ความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาก าลังคนท่ีมีคุณภาพให้มีสมรรถนะมีความรู้
ความสามารถ รวมทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชีพช้ันสูง 
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ก าหนดให้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษาทุกแห่ง ตามที่ก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2552 (ก.พ.ร.  2552 : 11-15)   
 จากการปฏิรูปโครงสรางและระบบบริหาร ไดมีความพยายามน ารูปแบบการบริหารจัดการที่ยึดแนวทาง            
ธรรมาภิบาลมาใชในทุกระดับองคกร ไมวาระดับกระทรวง ระดับเขตพื้นที่และระดับของสถานศึกษา ในระดับสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีความจ าเปนตองน าหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการศึกษาเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลง และ
ความเคลื่อนไหวหลายประการ (ธีระ รุญเจริญ. 2550 : 197) ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เนื่องจากจะท าให้ผู้ร่วมงานทั้งในและนอกสถานศึกษามีความเช่ือมั่น ศรัทธา 
ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจไปสู่การเปลี่ยนแปลง ประสานความสะดวกในการดูแล ให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือให้
ผู้ร่วมงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ (สัมมา รธนิธย์. 2556: 249)   
 การพัฒนาสถานศึกษาเพื่อใหเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถ
ด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสูความส าเร็จได้ ผูบริหารตองมีคุณลักษณะของผูน าที่ส าคัญ คือ ความยุติธรรม               
มีคุณธรรม การมีความซื่อสัตยโปร่งใส การมีความรับผิดชอบ และการเปนบุคคลแหงการเรียนรู้ซึ่งสอดคลองกับการบริหาร
โดยใชธรรมาภิบาลหรือหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ข้าราชการ พ.ศ. 2552 (ก.พ.ร.2552:9-10) ได้ศึกษาและจัดท าเกณฑ์ส าหรับใช้ในการบริหารราชการ มี  10 หลักเพื่อให้การ
บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพผู้บริหารต้องน าธรรมาภิบาลมาบูรณาการในการบริหารงานและจัดการศึกษา เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในฐานะที่ เป็นนิติบุคคล โดยการน าบูรณาการเข้ากับการด าเนินงานของ
สถานศึกษาซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่ได้รับมอบหนาที่ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนจึงควรน าเอาหลักธรรมาภิบาลมา
บูรณาการในการบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
            ประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาเป็นตัวบ่งช้ีว่าผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้น ามีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการบริหารที่ชัดเจน มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่เอื้ออ านวย บุคลากรในองค์การมีแรงจูงใจและความพึง
พอใจ ในงานและรู้สึกยึดมั่นผูกพันต่อสถานศึกษา Hoy และ Ferguson (1985 : 117) ได้กล่าวถึงประสิทธิผลของ
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สถานศึกษา คือความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความพึงพอใจในการท างานของครู  ความสามารถในการ
ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ  ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายใน ดังนั้นประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดขึ้นอยู่ กับผู้บริหารเป็นส าคัญที่จะสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก าหนด โดยการน าธรร
มาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารเพื่อให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิผล (สุเมธ  แสงนิ่มนวล. 2552 : 27)  

สถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาไดรับถายโอนสถานศึกษา มาจากกระทรวงศึกษาธิการ
มีจ านวนทั้งหมด 58 แห่ง  เนื่องจากสถานศึกษาเป็นองค์กรขนาดใหญ่ การพัฒนาและบริหารจัดการภายในองค์กรไม่
ครอบคลุม ระบบการบริหารงานไม่ชัดเจนส่งผลให้การด าเนินงานภายในองค์กรไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีระบบการ
ท างานที่หลากหลายท าให้การประสานงานไมคลองตัวไม่ตรงกับความต้องการบุคลากรภายในสถานศึกษา อีกทั้งโครงสรา
งขององคการบริหารสวนจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายของผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
รวมทั้งปัญหาในการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาระดับชาติ (องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. 2557: 144-147) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการน าหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาของผู้บริหารยังไม่เป็นรูปธรรมให้เห็นที่ชัดเจน ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของผู้บริหารเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ การด าเนินงานและประสานงานจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงต้องตระหนักถึงความส าคัญของหลักการและเทคนิคที่จะมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นหลักส าคัญ 

จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล              
กับประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตามทัศนะของครูโดยใช้หลัก                    
ธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.2552 : 9-10) มี 10 หลัก ได้แก่ ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) การตอบสนอง (Responsiveness) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ความโปร่งใส (Transparency) การมี
ส่วนร่วม (Participation) การกระจายอ านาจ (Decentralization) นิติธรรม (Rule of law) ความเสมอภาค (Equity) และ
มุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus oriented) ซึ่งผู้วิจัยเช่ือว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กรให้
ประสบผลส าเร็จ เพราะผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นบุคคลส าคัญในการด าเนินการต่างๆ ภายในสถานศึกษา ผู้บริหารต้องใช้
ความสามารถและทักษะในการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การบริหารที่ประสบผลส าเร็จได้
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาสั่งการต่างๆ การพิจารณาตัดสินใจย่อมส่งผลกระทบต่อองค์กรหรือหน่วยงาน ประสิทธิผลการ
บริหารการบริหารของสถานศึกษาจะเป็นตัวบ่งช้ีถึงความส าเร็จของการบริหารสถานศึกษาว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ตามทัศนะของครู  

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา                    
ตามทัศนะของครู 

3. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะของครู จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 268 - 

4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา                    
ตามทัศนะของครู จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารของ
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะของครู 
 
สมมติฐานของการวิจัย  

1. ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่มีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกัน                      
มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ตามทัศนะของครู  แตกต่างกัน 

2. สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีประสิทธิผล                    
การบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู แตกต่างกัน 

3. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะของครู มีความสัมพันธ์กัน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรในการศึกษาขั้นตอนนี้ ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา                         

ปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งหมด 2,165 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ปีการศึกษา 2559 จ านวน 327 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie  
และ Morgan (สมบูรณ์ ตันยะ. 2551:105) โดยท าการสุ่มตามระดับช้ันภูมิแบบเป็นสัดส่วน (Stratified random 
sampling) ตัวแปรอิสระ คือ ขนาดของสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ                   
ขนาดใหญ่ ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษา   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
ตามทัศนะของครู แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ และขนาดของสถานศึกษา                           
มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) 

ตอนที่ 2 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  ตามทัศนะของครู เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   

ตอนที่ 3 ประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะ
ของครู เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   

การวิเคราะห์ข้อมูล  

โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าความแปรปรวน F - test ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ Pearson product moment correlation coefficient   
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ตามทัศนะของครู จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F P 

1.  ด้านหลักประสิทธิผล ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.08 
117.55 
120.64 

2 
324 
326 

1.54 
0.36 

 

4.25** 
 

0.01 
 

2.  ด้านหลักประสิทธิภาพ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.33 
135.58 
135.91 

2 
324 
326 

0.16 
0.41 

 

0.39** 
 

0.67 
 

3.  หลักการตอบสนอง ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.42 
51.21 
53.64 

2 
324 
326 

1.21 
0.15 

 

7.68** 
 

0.00 
 

4.  ด้านหลักภาระรับผิดชอบ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.47 
61.89 
62.37 

2 
324 
326 

0.23 
0.19 

 

1.24** 
 

0.28 
 

5.  ด้านหลักความโปร่งใส ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.62 
138.74 
143.36 

2 
324 
326 

2.31 
0.42 

 

5.39** 
 

0.00 
 

6.  ด้านหลักการมีส่วนร่วม ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.20 
142.98 
144.19 

2 
324 
326 

0.60 
0.44 

 

1.36** 
 

0.25 
 

7.  ด้านหลักการกระจายอ านาจ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

8.41 
146.24 
154.66 

2 
324 
326 

4.20 
0.45 

 

9.31** 
 

0.00 
 

8.  ด้านหลักนิติธรรม ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.29 
139.36 
140.65 

2 
324 
326 

0.64 
0.43 

 

1.50** 
 

0.22 
 

9.  ด้านหลักความเสมอภาค ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.76 
169.84 
172.60 

2 
324 
326 

1.38 
0.52 

 

2.64** 
 

0.07 
 

10.ด้านหลักมุ่งเน้นฉันทามติ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.03 
146.79 
147.83 

2 
324 
326 

1.51 
0.45 

 

1.14** 
 

0.32 
 

รวม 
**แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 

*แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.26 
52.31 
53.58 

2 
324 
326 

1.54 
0.36 

 

3.92* 
 

0.02 
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จากตาราง พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ตามทัศนะของครู จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านหลักประสิทธิผล ด้านหลักการตอบสนอง ด้านหลักความโปร่งใส
และด้านหลักการกระจายอ านาจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา                     
ตามทัศนะของครู  จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

ประสิทธิผลการบริหาร 
ของสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F P 

1. ความใฝ่รู้  รักการอ่าน  แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

7.65 
203.74 
211.40 

2 
324 
326 

3.82 
0.62 

 

0.68** 
 

0.00 
 

2. ความพึงพอใจในการท างานของ
คร ู

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.31 
141.82 
142.13 

2 
324 
326 

0.15 
0.43 

 

0.36 
 

0.69 
 

3. ความสามารถในการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู  

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

13.53 
294.57 
308.10 

2 
324 
326 

6.76 
0.90 

 

7.44** 
 

0.00 
 

4. ความสามารถในการจดัสรร
ทรัพยากรอย่างมีคณุภาพ 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.51 
128.68 
129.19 

2 
324 
326 

0.25 
0.39 

 

0.64 
 

0.52 
 

5. ความสามารถในการปรบั 
เปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมท่ีมา
กระทบทั้งภายในและภายนอก 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.10 
109.11 
109.21 

2 
324 
326 

0.05 
0.33 

 

0.15 
 

0.86 
 

 
รวม 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.02 
97.80 
99.82 

2 
324 
326 

1.01 
0.30 

 

3.36* 
 

0.03 
 

**แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01   
*แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
           
 จากตารางพบว่าประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตาม
ทัศนะของครู จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่ 4 ประจ าป ี2560  

วันที่ 1 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

- 271 - 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษา                                   
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะของครู   

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ค่าสัมประสิทธสิหสัมพนัธ ์
1.  ด้านหลักประสิทธิผล 0.161** 
2.  ด้านหลักประสิทธิภาพ 0.178** 
3.  หลักการตอบสนอง 0.142** 
4.  ด้านหลักภาระรับผิดชอบ 0.497** 
5.  ด้านหลักความโปร่งใส 0.637** 
6.  ด้านหลักการมีส่วนร่วม 0.610** 
7.  ด้านหลักการกระจายอ านาจ 0.388** 
8.  ด้านหลักนิติธรรม 0.430** 
9.  ด้านหลักความเสมอภาค 0.568** 
10.ด้านหลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ 0.653** 

รวม 0.670** 
**แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
*แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
             

จากตาราง พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธิ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการ
บริหารของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะของครู โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์
ในทิศทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธิ์เท่ากับ 0.670  
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้น ด้าน
หลักการตอบสนอง มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด ได้แก่ ด้าน
หลักมุ้งเน้นฉันทามติ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก อยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธิ์เท่ากับ 0.653 รองลงมาได้แก่ ด้านหลักความโปร่งใสมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการบริหาร ของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธิ์เท่ากับ 0.637 และด้านที่มีความสัมพันธ์กันต่ าที่สุด ได้แก่ ด้านหลักการตอบสนองมีความสัมพันธ์ กับ
ประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกอยู่ในระดับต่ า มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธิเ์ท่ากับ 
0.142 
 
สรุปผลการวิจัย  

1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะ
ของครู มีทั้งหมด 10 ด้าน ซึ่งมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลสูงที่สุด คือ ด้านหลักภาระรับผิดชอบ และด้านที่มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลต่ าสุด                             
คือ ด้านหลักการกระจายอ านาจ     

2. ประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตามทัศนะของครูมี
ทั้งหมด 5 ด้าน ซึ่งมีประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับ
มาก และให้ความส าคัญกับด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอก 
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3.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ตามทัศนะของครู จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4.  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ตามทัศนะของครู จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                     

5.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารของ
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะของครู โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธิ์เท่ากับ 0.670 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผล การบริหารของ
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ตามทัศนะของครู  ผู้วิจัยมีประเด็นที่จะน ามาอภิปราย
ผลการวิจัย ดังนี ้

1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ตามทัศนะของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักภาระรับผิดชอบ ที่
เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากนโยบายของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้มีการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานการศึกษา ทั้งในของด้าน
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้มีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อน ามาไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หาก
ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความรับผิดชอบจะส่งผลกระทบกับทั้งองค์กร  การบริการจัดการศึกษาขาดประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญรอด จงมุม (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลกับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ผลวิจัย
พบว่า  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษา มีการด าเนินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลให้ความส าคัญกับด้านหลักภาระรับผิดชอบมากที่สุด 
ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะด าเนินงานต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษา และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัย ของนงลักษณ์ มากนวล (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในทรรศนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอจะนะจังหวัดสงขลา ผลการวิจัย พบว่า 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีทรรศนะเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมภิบาลในการบรหิารสถานศึกษาอยู่ในระดบั
มาก เมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามารถเรียงล าดับได้  ดังนี้ หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส  
หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักความคุ้มค่า ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการก าหนด
ทิศทางยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน  

2.  ประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะของครู                  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า ความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้ง
ภายในและภายนอก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาได้น าธรรมาภิบาลเข้าบริหารจัดการศึกษาในด้าน 
ต่างๆ จึงได้ตระหนึกถึงความส าคัญในการบริหารจัดการศึกษาภายในองค์กรของตน โดยเปิดโอกาสให้เข้าครูมีส่วนร่วม 
ในการวางแผนการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของสถานศึกษา สนับสนุนการให้ฝึกอบรม ศึกษาดู
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งาน  พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยค านึงถึงนักเรียนและประโยชน์ของส่วนรวมของสถานศึกษาเป็นหลัก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนชนก พุ่มเพชร์ (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง กระบวนการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก   

3. การเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ตามทัศนะของครู จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  พบว่า  
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา  
สัญพึ่ง (2553) ที่เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน พบว่า มีการ
บริหารงานแตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการบริหารงานของสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลต้องด าเนินการ
และบริหารงานโดยค านึงถึงประโยชน์แก่ทางราชการโดยไม่ค านึงถึงขนาดของหน่วยงาน แต่ค านึงถึงประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมเป็นหลัก โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่ต้องมีระบบโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน มีกฎระเบียบเป็น
ลายลักษณ์อักษรชัดเจน เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล การบริการต้อง
สนองต่อความต้องการของครู นักเรียน และชุมชนได้ ซึ่งแตกต่างจากสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กด้วยภาระ
งานที่เหมือนกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีระบบการบริหารงานยังไม่มีแบบแผนที่ชัดเจนบางครั้งบอกด้วยวาจา ดังนั้น 
จึงส่งผลให้ครูที่อยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  
แตกต่างกัน หากผู้น าหรือผู้บริหารน าธรรมาภิบาลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมจะสามารถ 
ช่วยพัฒนาองค์กรให้ประสบความส าเร็จ ส่งผลให้การบริหารจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

4. การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา                           
ตามทัศนะของครู จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่า แตกต่างกัน                               
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ระฑิยา อังคุระษี (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว่า ประสิทธิผลการ
บริหารแตกต่างกัน ที่เป็นเช่นเป็นเพราะขนาดของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายและภาระงานต่างๆ ใกล้เคียงกัน แต่
สถานศึกษาขนาดใหญ่กับมีจ านวนของครูที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว แตกต่างจากสถานศึกษาขนาดกลาง
และขนาดเล็ก  ท่ีภาระงานเหมือนกันแต่ด้วยจ านวนของครูการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาจึงส่งผลให้การด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ของสถานศึกษาอาจยังไม่คลอบคลุมทั้งหมดทั้งครูและนักเรียน    

5. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตามทัศนะของครู   

5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหาร ของสถานศึกษา                        
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะของครู โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกอยู่ในระดบั
ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนโยบายการสงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา จึงส่งผลให้การบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษามีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสู ง  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะพงษ์  โพธ์ิมี (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภบิาลในการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษา เขต 8 
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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5.2 จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะของครู พบว่า การบริหารหลักธรรมาภิบาลด้านหลักการ
ตอบสนองกับประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาด้านความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ -0.013 ซึ่งพบว่า มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงข้ามกันที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า  
ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการสถานศึกษาในด้านต่างๆ แต่อาจยังไม่คลอบคลุมถึงความ
ต้องการของนักเรียนด้านของความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน การใช้เวลาว่าง การศึกษา
หาความรู้ของนักเรียนยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตระหนักถึงความส าคัญ
และหาแนวทางในการพัฒนานักเรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสนับสนุนกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ของนักเรียนด้วยดังนั้น  จึง
ส่งผให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในทิศทางตรงข้ามกัน ผู้บริหารและครูควรตระหนักถึงความส าคัญและกระตุ้นให้
นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการแสวงหาความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และสามารถใช้เวลาให้
เกิดประโยชน์ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผล
การบริหารของสถานศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน   
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทของตน มีความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการ      
จัดการแก้ไขต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล้า
ตัดสินใจและกระตือรือร้นท่ีจะด าเนินงานต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย               
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับกระบวนการที่น ามาใช้ในการบริหารสถานศึกษาของตน                          
ที่มีผลกระทบต่อสถานศึกษาท้ังภายในและภายนอก ส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนไห้มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ กระจายอ านาจในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาให้ตรงกับความรู้
ความสามารถ 
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