


รายงานสืบเนื่อง 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 

ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 

“การสร้างสมรรถนะครูสู่อนาคตในยุคปกติใหม่” 
 “Teachers Competency Building to the New Normal Future” 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ 
จัดโดย คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



ก 

คำนำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มีความภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้โดยจัดเวทใีห้แก่
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงผู้สนใจทุกท่าน ได้นำผลงาน
สร้างสรรค์ด้านการวิจัย มาเผยแพร่และนำเสนองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการสนับสนุนและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็น
การตอบสนองต่อพันธกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในหัวข้อ  
“การสร้างสมรรถนะครูสู่อนาคตในยุคปกติใหม่” “Teachers Competency Building to the  
New Normal Future” ในวนัที ่25 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นีข้ึ้น  

ในการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และ
เป็นการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากบุคลากร 
ทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังปรากฏเป็นผลงานวิจัยในเล่ม 

การดำเนินงานจะประสบความสำเร็จมิได้ หากปราศจากความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาจากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทั้ง คณะครศุาสตร์  
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ และงานอาคารสถานที ่รวมถึงฝ่ายต่าง ๆ 
ที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี ้จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งในส่วนผู้จัดงาน
ประชุมวิชาการและผู้เข้าร่วมงานที่ได้เสียสละกำลังกาย ความคิด เวลา และทรัพยากรต่าง ๆ  
เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของชาติ ด้วยความตระหนักในความสำคัญของการวิจัย  
และร่วมเป็นสว่นหนึ่งของการสรรค์สร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้วิถีใหม่ 
(New Normal)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประมวลบทความวิจัย สืบเนื่องจาก 
การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในหัวข้อ “การสร้างสมรรถนะครูสู่อนาคตในยุคปกติใหม่” เล่มนี้ 
จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความก้าวหน้าในองค์ความรู้ทางการศึกษา รวมทั้งเป็นประโยชน์ 
แก่การศึกษาของผู้ที่สนใจไดต้ามสมควรสืบไป 

คณะครุศาสตร ์บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



ข 

สารจาก 
คณบดีคณะครุศาสตร์ ผูอ้ำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนายการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2  
ในหัวข้อ “การสร้างสมรรถนะครูสู่อนาคตในยุคปกติใหม”่ “Teachers Competency Building to 
the New Normal Future” ในวันที่ 25 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ครูและบคุลากรทางการศึกษา รวมถึง นักศึกษา นอกจากนั้น  
ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชนและสังคมต่อไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้ให้เกียรตมิาเป็นประธานในพิธีเปิด 
การประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “การสร้างสมรรถนะครูสู่อนาคตในยุคปกติใหม่” รวมถึงผูท้รงคุณวุฒ ิ
ทั้งจากคนไทยและต่างประเทศทั้ง 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี, Dr. Wang 
Yanyan Kunming Medical University Yunnan China, Prof. Dr. Dwi Sulisworo Ahmad 
Dahlan University ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวขอ้ “การสร้างสมรรถนะครูสู่อนาคตในยุคปกติ
ใหม่” ซึ่งเป็นการจุดประกายความคิดใหม ่ๆ ให้กับผู้เข้ารว่มการประชุมในครั้งน้ี ได้ตระหนกัถึง 
การจัดการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน ใหม้ีคุณภาพเหมาะสมตามแนววิถีใหม่ (New Normal)  
มากที่สุด และขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒทิี่ให้ความกรุณาพิจารณาและประเมินบทความที่นำเสนอ
ในการประชุมทางวิชาการให้มีคุณภาพ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดการประชุมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้าร่วม 
การประชุมวิชาการในการนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง สถาบัน และสังคมต่อไป ขอขอบคุณ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกฝ่ายทีม่ีส่วนร่วม 
ในการวางแผนและดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ด้วยดี ทำให้การจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอ
ผลงานวิจัยครั้งนี้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ 

 
 
 

(รศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร) 
คณบดีคณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(รศ.ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์) 
ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(รศ.วาสนา เกษมสินธ์) 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



ค 

ผู้จัดทำรวมบทความวิจัยจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ
“การสร้างสมรรถนะครสูู่อนาคตในยุคปกติใหม”่  

“Teachers Competency Building to the New Normal Future” 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 

ที่ปรึกษา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรดร จั้นวันดี 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย บุคลากรคณะครุศาสตร์ บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร   คณบดคีณะครุศาสตร์  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย  
รองศาสตราจารย์วาสนา เกษมสินธ ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพสิฐ บรบิูรณ ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
อาจารย์ ดร.ธีระ ภูดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

เจ้าของ 
คณะครุศาสตร ์บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ออกแบบปก นายบุญเกื้อ ครุธคำ  

สำนักงานกองบรรณาธิการ 
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680 ถนนสกลนคร-อุดรธานี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 
โทรศัพท์ 042-970026 โทรสาร 042-743793 เว็บไซต์ https://edu.snru.ac.th/ 

หมายเหตุ: ทัศนะ แนวคิด และข้อความที่นำเสนอในบทความของเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมนี้             
เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน 



ง 

คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัย (ระดับชาติ) 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชฎ สุวรรณกูฎ มหาวิทยาลัยนครพนม 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วรรณวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ชูสอน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ ปุริสาร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
12. อาจารย์ ดร.มาริยา เถาอินปาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
13. อาจารย์ ดร.อัจฉราพรรณ กนัสุยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 ขวัญเพชร พลวงค,์ ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ และเพ็ญผกา ปัญจนะ  ............................ 34-48 

 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กร 
ของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 

 วัชราภรณ์ ศรีบุศราคัม, เลอลักษณ์ โอทกานนท ์และชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ 49-61



ฒ 

สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง หน้า 

 บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

 ธนัทพงษ์ วังทะพันธ,์ ไชยา ภาวะบุตร และวิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ ์ .................................. 62-77 

 ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

 แคทรียา บุตรศรีผา  ...................................................................................................... 78-95 

 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 ขวัญเรือน พรหมสาขา ณ สกลนคร, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ และรัชฎาพร งอยภูธร   96-117 

 ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

 ชารีรัตน์ เสียงล้ำ, ช่อเพชร เบ้าเงิน และอรสา จรูญธรรม  ............................................ 118-131 

 ภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 วีระยุทธ แสงไชย, วัฒนา สุวรรณไตรย ์และรัชฎาพร งอยภูธร  .................................... 132-146 

 ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

 พรสวรรค์ เหลาเวียง, สุรัตน์ ดวงชาทม และจินดา ลาโพธ์ิ  .......................................... 147-162 

 สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

 ละดา ดอนหงษา, นิทรา ช่อสูงเนิน และดารา วิมลอักษร  ............................................ 163-176 

 สภาพ และแนวทางการป้องกัน แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

 ฉัตรบดินทร์ มะลัย  ....................................................................................................... 177-189 

 สภาพและแนวทางพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม 

 วิสาลินี พงศ์ทรางกูร และรชฏ สุวรรณกูฏ  .................................................................... 190-202 



ณ 

สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง หน้า 

 สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โคโรน่าโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 อลงกรณ์ บุญเทียม และรชฏ สุวรรณกูฏ  ...................................................................... 203-217 

 ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

 สุกัญญา นามธรรม, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร และศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์  .................... 218-232 

 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ 
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

 สุเชษฐ์ ชูคง และช่อเพชร เบ้าเงิน  ................................................................................ 233-247 

 การนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี 

 สุฑามาศ สุมาลย์, เสริมทรัพย์ วรปัญญา และสรรชัย ชูชีพ  .......................................... 248-262 

 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1 

 ละดา ดอนหงษา, นิทรา ช่อสูงเนิน และสาคร อาร้อน  ................................................ 263-277 

 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลพบุรี เขต 2 

 วลยา ไตรญาณ  ............................................................................................................. 278-289 

 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 เนติ์ มโนปัญญา, สุมัทนา หาญสุริย์ และศิกานต์ เพียร์ธัญญกรณ์  ................................ 290-305 

 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 

 ภาวินีย์ อุดมา และชาญวิทย์ หาญรินทร์  ...................................................................... 306-319 



ด 

สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง หน้า 

 สภาพและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอนัพึงประสงค ์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในยคุชีวิตวิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา
นครพนม เขต 1 

 ฐิติพร พรมโคตร และชาญวทิย์ หาญรินทร ์................................................................... 320-331 

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

รสริน ภาด ี ................................................................................................................... 332-345 

สภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการหารายได้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

พนม ก้องเวหา และรชฏ สุวรรณกูฎ  ............................................................................ 346-358 

การบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของคร ูผ่านกระบวนการ 
SPAE-FangwitTrip 

ศราวุธ รู้ปัญญา และวราวรรณ จันทรนุวงศ ์ ................................................................. 359-374 

สภาพการบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 1 

วันวิสาข์ ขันทอง, กิติวัชร ถ้วยงาม และเผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท ์ ............................. 375-388 

สภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

ธีระศักด์ิ บุญเรืองนาม และชาญวิทย์ หาญรินทร ์ ......................................................... 389-402 

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์และการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

วสันต์ ระเบียบ, อรสา จรูญธรรม และชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์  ....................................... 403-413 

การใช้แนวคิดเกมมิฟิเคช่ันเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

อัมรินทร์ พาลี และกิตติพร โนนคู่เขตโขง  ..................................................................... 414-428 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ตามแนวคิดปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร 

วินิจ พลธะรัตน ์ ............................................................................................................. 429-443 



ต 

สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง หน้า 

การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

พระมหากิตตินนท์ รัตนสิงหส์กุล และจตุภูมิ เขตจัตุรัส  ............................................... 444-457 

สภาพ และความต้องการจำเป็นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 

อิทธิฤทธิ์ คนเพียร และไพฑูรย์ พวงยอด  ...................................................................... 458-468 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษากบัการจัดการเรียนรู้
ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

ธนาภรณ์ ธาราบรรพต และเบญจวรรณ ศรีมารุต  ........................................................ 469-481 

ปัจจัยคัดสรรทีส่่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

พนาศักดิ์ ชาคำหลอย, สวัสดิ์ โพธิวัฒน ์และวรกัญญาพิไล แกระหัน  ........................... 482-496 

การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 
ในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

ลัดดา งานนันไชย และมีนมาส พรานป่า  ..................................................................... 497-512 

การศึกษาสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ภัทรีญา ภูมิภาคิน และเบญจวรรณ ศรีมารุต  ............................................................... 513-526 

สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ในสถานการณก์ารแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ของสถานศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม 

อัมพล ชาสงวน และชาญวิทย์ หาญรินทร์  .................................................................... 527-542 

การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการทำงานร่วมกันเป็นทีม 
ของบุคลากรโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู 

ชัยมงคล ทองบัว และนวัตกร หอมสิน  ......................................................................... 543-549 

รูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลกูจ้างประจำ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 

ธราธิป วงษ์แก้ว และชิตวีร์ มองเพชร  .......................................................................... 550-566 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล 
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 
Relationship between Transformational Leadership and Effectiveness  

of Personnel Administration of School Administrators under the 
office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1 

เก็จกนก พลวงค์1 
ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์2 

เพ็ญผกา ปัญจนะ3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบความสัมพันธ์และแนวทางการพัฒนา 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกบัประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บรหิารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน หัวหน้ากลุม่บริหารงาน
บุคคล และครผูู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและขนาด
ของโรงเรียน การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Research) กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ใน 
การวิจัย คือ ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และครผูู้สอน ในปีการศกึษา 2564 จำนวน 
338 คน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 52 คน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 52 คน และ
ครูผู้สอน จำนวน 234 คน จากจำนวน 52 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตรา 
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stag Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ คณุภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
มีอำนาจจำแนก อยูร่ะหว่าง .736-.918 และมีความเชื่อมั่นเท่ากับ .988 และระดับประสิทธิผลการบรหิารงาน
บุคคล มีค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง .383-.868 และมีความเชื่อมั่นเท่ากับ .971 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test 
ชนิด One Way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธีการของ Scheffe’s 
method และการหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

1ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2รองศาสตราจารย์ ดร., ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3อาจารย์ ดร., กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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3. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และครูผู้สอน พบว่า 1) จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยภาพรวม
แตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 2) จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน และ 3) จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน 
ไม่แตกต่างกัน 

4. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และครูผู้สอน พบว่า 1) จำแนกตาม สถานภาพการดำรง  
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 2) จำแนกตามตำแหน่ง
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ 3) ขนาดของโรงเรียน  
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

5. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน มีความสัมพันธ์
เชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 

6. ในการวิจัยครั้งนี้ได้นำเสนอแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียน จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการกระตุ้นทางปัญญาโดยผู้บรหิารควรส่งเสริมให้บุคลากร 
มีความคิดสร้างสรรค์และเปดิโอกาสให้ครูอาสาปฏิบัติงาน 2) ด้านการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูเข้ารับการอบรมสัมมนา และจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC 

คำสำคญั:  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล 
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Abstract 
The purposes of this research were to investigate, compare, find out the 

relationship and establish the guidelines for developing transformational leadership and 
personnel management of school administrators under the Office of Sakon Nakhon Primary 
Educational Service Area Office 1, according to the opinions of the school administrators 
Head of personnel management group and teachers classified by position Operational 
experience and school size. This research is Correlation Research. The sample were 
administrators This research used Multi-stage Sampling Method with the number of 338 
participants consisting of 52 school administrators 52 head of personnel management 
group and 234 teachers from 52 schools in the 2021 academic year. The instrument for 
data collection was a set of 5–rating scale questionnaires concentrating transformational 
leadership performance with the discriminative power value between .736-.918 and 
reliability .988 and effectiveness of personnel management reliability and discriminative 
power between .383-.868. and reliability .971 For the hypothesis investigation used F-test 
(One-Way ANOVA) with percentage, mean and standard deviation from statistical technique, 
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and Scheffe’s product-moment 
correlation coefficient.  

The findings were as follows: 
1. The overall transformational leadership of school administrators was at

the high level. 
2. Effectiveness of personnel management of school administrators Overall

was at the high level. 
3. Transformational leadership of school administrators According to the

opinion of the school administrators Head of personnel management group and teachers 
found that classified by position. Overall, there was a statistically significant difference at 
the .01 level. 2) Classified by work experience. Overall and each aspect was not different 
and 3) classified by school size. Overall and every aspect in every aspect is no different. 

4. Effectiveness of personnel management of school administrators According
to the opinion of the school administrators The head of personnel management group 
and teachers found that 1) classified by living status. Overall and each aspect differed at 
statistical significance level of .01 level in all aspects. 2) Classified by work experience. 
The overall and each aspect were not different and 3) The size of The school. Overall 
was not different. 

5. Transformational leadership of school administrators as a whole showed
a positive relationship with the effectiveness of personnel administration of school 
administrators at statistical significance level of .01. 
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6. In this research, the guidelines for the development of transformational
leadership of school administrators were presented, There are 2 aspects: 1) intellectual 
stimulation by Administrators should encourage personnel to be creative and provide 
opportunities for volunteer teachers to work. 2) The aspect of being a person of learning 
by Encourage school administrators and teachers to attend training and seminars and 
arrange a meeting to exchange knowledge of Professional Learning Community. 

Keywords:  Transformational leadership,  Effectiveness of Personnel Administration. 
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1. บทนำ
สังคมไทยได้กา้วเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ทำให้กิจกรรมทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ

และสังคมดำเนินไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านโลกออนไลน์
มากขึ้น ส่งผลให้คุณลักษณะเด็กเปลี่ยนไปประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0  
มีเป้าหมายให้ประเทศไทยกา้วออกจากกับดักรายได้ปานกลาง และก้าวเข้าสู่ประเทศรายได้สูงโดยใช้
นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
(ไกรยศ ภัทราวาท, 2559, หน้า 1) การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ในประเทศ เพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไทย
สู่เวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ การศึกษาจึงเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสภาวะการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับสังคม 
ระดับองค์การ ระดับกลุ่ม และระดับบุคคล ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม 
ค่านิยม ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและอื่น ๆ และผลจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลทั้งทางบวกและ 
ทางลบ หากมองในระดับองค์การทุกองค์การมีความจำเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ตนเอง หรืออาจจะต้อง
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันของตน ทั้งในจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ขององค์การเพื่อให้
เห็นความสำคัญ และความเรง่ด่วนในการที่จะต้องปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อให้ตระหนัก
อย่างแท้จริงว่าหากเราไม่เปลี่ยนแปลงตนเอง ขณะที่สภาพแวดล้อม และสิ่งต่าง ๆ ที่อยูร่อบตัวเรามี 
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หรือมัวแตห่ลงตนเองว่าตนยิ่งใหญ่และเชื่อว่าตนจะสามารถอยู่ได้ 
โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง อาจนำเราไปสู่ความหายนะหรือความล้มเหลวหรือการสาบสูญ ล้มละลาย 
เหมือนสัตว์ยุคโบราณที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อและเห็นแต่ซาก องค์การต่าง ๆ ที่ต้องปิดตนเองไปจำนวน
มากมายหรือต้องกลายไปเป็นของต่างชาติ สำหรับการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์การในยุคนี้มิใช่ว่าเป็น 
การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือเปลี่ยนแปลงตามแฟชั่นหากพบว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
แบบที่ต้องเปลี่ยนสภาพของตนเอง เพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เหมือนสิ่งมีชีวิตบางชนิด เช่น ลูกอ๊อด ที่เปลี่ยน
สภาพไปเป็นกบ และหนอนที่ต้องเปลี่ยนสภาพเป็นผีเสื้อ อย่างไรก็ตามวิธีการเปลี่ยนแปลงสภาพน้ี 
จะเป็นแบบเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว หรือแบบคอ่ยเป็นค่อยไป ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และ ขึ้นอยู่กับสภาพ 
ขององค์การนั้น ๆ ว่ามีความรุนแรง หรืออาการหนักน้อยหรือมากเพียงใด สำหรับในระดับองค์การ  
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ได้รับการยอมรับว่ามีอิทธิพลมาก คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
ก่อให้เกิดความคุ้มค่าและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานภายในเวลาที่กำหนดและบรรลุเป้าหมายตามที่
ต้องการได้ (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2558, หนา้ 45) 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจ่ะศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ 
การเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เพื่อนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำ 
ของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะผู้บริหารโรงเรียนถือว่าเป็นบุคคลสำคญั 
ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำขององค์กร 
เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
และเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาสมรรถภาพของผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนการปฏิบัติงานของครู 
ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น 
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ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดคำถามของการวิจัย ไว้ดังนี ้
1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และ
ครูผู้สอน อยูใ่นระดับใด 

2. ประสิทธิผลการบรหิารงานบุคคลของผู้บรหิารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และ
ครูผู้สอน อยูใ่นระดับใด 

3. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  
และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขนาดของโรงเรียน 
มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

4. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
บุคคล และครผูู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขนาด 
ของโรงเรียน มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

5. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความสัมพันธ์กัน
หรือไม่อย่างไร 

6. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีกี่ด้าน อะไรบ้าง 

2. ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังน้ี 
 2.1 เพื่อศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
บุคคล และครผูู้สอน 

 2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานบุคคล และครูผูส้อน 

 2.3 เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร โรงเรียน หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานบุคคล และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรง ตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
และขนาดของโรงเรียน  
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 2.4 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหาร 
งานบุคคล และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
และขนาดของโรงเรียน 

 2.5 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน  
กับประสิทธิผลการบรหิารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 

2.6 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1

3. กรอบแนวคิดการวจิัย

        ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม    

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 กลุ่มเป้าหมาย 
 การวิจัยครั้งนีมุ้่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน

กับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 โดยได้กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 

ภาวะผู้นำการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิารโรงเรียน 
ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
4. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล
5. ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม
6. ด้านการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล 
1. ด้านการวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง
2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย
5. ด้านการออกจากราชการ

1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง
 1.1 ผู้บริหารโรงเรียน 
 1.2 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1.3 ครูผู้สอน 

. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
       2.1 น้อยกว่า 10  ปี 
       2.2 ระหว่าง 10–20 ปี 
       2.3 มากกว่า 20 ปี 
3. ขนาดของโรงเรียน

3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก
       3.2 โรงเรียนขนาดกลาง  
       3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/โรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ 
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1) ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 2,688 คน 
ซึ่งจำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน 175 คน หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 175 คน และครูผู้สอน 2,338 คน 
จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 175 โรงเรียน 

2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 2,134 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan 
ในการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง (บุญชม ศรสีะอาด, 2560, หนา้ 43) พบว่า ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด
จำนวน 338 คน ผู้วิจัยจึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียน 52 คน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
52 คน และครผูู้สอน จำนวน 234 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน 
จำนวน 52 คน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 52 คน และครูผู้สอน จำนวน 234 คน 

4.2 การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้จัดทำตามลำดับ ดังนี้ 

1) การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเสนอคำร้องต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ให้ออกหนังสือขอความร่วมมือไปยังโรงเรียน เพื่อตอบขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม  

2) ผู้วิจัยดำเนินการส่งหนังสือพร้อมแบบสอบถามจำนวน 338 ฉบับ เกบ็รวบรวมข้อมูล
ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม และนัดวัน เวลา ในการขอรับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของการตอบแบบสอบถามและติดตามแบบสอบถาม 338 ฉบับ  

4.3 สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

F-test (One Way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธีการของ Scheffe’s
Metod และการหาค่าสัมประสิทธิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient)

5. สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงาน

บุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สรปุผลการวิจัยได้
ดังนี้ 

5.1 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า 

1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนมีการบริหารโรงเรียนโดยเน้นกระบวนการบริหารงานเพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย
เพื่อความสำเสร็จ เพิ่มศักยภาพการทำงานของครูผู้สอน สร้างความเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดี
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แนะนำ กระตุ้นปัญญาหาใหค้รูผู้สอนเกิดความต้องการการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน งานวิจัยของผู้วิจัยในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของณฐวัฒน์ พระงาม (2561, บทคดัย่อ) 
ได้ทำวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลลักษณ์ สีดา (2562, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ 
ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัณฑนา ชุมปัญญา (2563, 
บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัย เรื่องภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครูผู้สอนอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด 

2) ประสทิธิผลการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
บุคคล และครผูู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน 
เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเสรมิสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้านวนิัยและการรกัษา
วินัย ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมากเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการวางแผนอัตรากำลงัและ
การกำหนดตำแหน่ง ด้านการออกจากราชการ และด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง ซึ่งอยู่ในระดับ 
ที่สูงกว่าสมมติฐานการวิจัยทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในปัจจุบันจำนวนนักเรียนน้อยลงการบรรจุแต่งต้ังผู้ที่เข้า
มารับราชการครูมีน้อยลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 จงึทำให้มีการชะลอการสอบบรรจุ
และในแต่ละปีมีข้าราชการครูเกษียณอายุราชการจึงทำให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีจำนวนครูน้อยลง ดังนั้น
การที่จะทำให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีประสิทธิภาพเทียบเท่าที่เป็นมา
หรือมากกว่าเดิมจะต้องมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการซึ่งก็คือการจัดการเรียนการสอน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนออนไลน์ (Online Learning) การสอนออนแฮนด์ (On Hand Learning) 
เรียนผ่านมูลนธิิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV (On-air) เรียนผ่าน
แอปพลิเคชันต่าง ๆ (On-demand) ซึ่งการดำเนินการในการสัมภาษณแ์สดงว่าโรงเรียนมีการกำหนด
เป้าหมายของความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ตั้งไว้ มีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่ามีความเกี่ยวเนื่องถึงการดำเนินงานในด้านการบริหารงานบุคคลและให้บรกิาร
แก่บิดามารดา ผูป้กครองตลอดจนผู้รับบริการ ตามกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดขอบข่ายและภารกิจการ
บริหารและจัดการโรงเรียน งานวิจัยของผู้วิจัยในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐนิช ศรลีาคา 
(2558) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เค้ก อ่อนพุ่ม (2562, บทคดัย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่องปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของ 
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ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับปัจจัย ที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับ
มาก  

3) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และ
ครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียน 
พบว่า 

3.1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
บุคคล และครผูู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
บุคคลและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ด้านการมีอทิธพิลอย่างมีอุดมการณ ์
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการคำนึงถึงความเป็นปจัเจกบุคล ด้านการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมและด้านการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ แตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01  
โดยผู้บริหารโรงเรียน มีระดับความคิดเห็นสูงกว่าหวัหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคลและครูผู้สอน ส่วนหัวหน้า
กลุ่มงานบริหารบุคคลและครผูู้สอนมีความคดิเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าผู้บริหารมองว่าตนเองได้ดำเนินการรวมถึงแสดงพฤติกรรมที่จะทำให้ผู้ร่วมงานมีความสามารถ
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้นและพยายามใช้กระบวนการต่าง ๆ เพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
แห่งความสำเร็จ เพิ่มศักยภาพในการทำงานของครูผู้สอนและยังเป็นแบบอย่างที่ทำให้ครูเกิดความต้องการ
เปลี่ยนแปลงในฐานะผู้นำ สว่นครูก็มองเห็นภาพการบริหารงานไม่ชัดเจน ทำให้มุมมองของครูและผู้บริหาร
มีความแตกต่างกัน งานวิจยัของผู้วิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จติรา ทรัพย์โฉม (2557, บทคัดย่อ) 
ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรยีนและประสิทธิผล
การบรหิารงานของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นำ 
การเปลี่ยนแปลงของของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครผูู้สอนในโรงเรียน 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรียนมีระดับความคิดเห็นมากกว่า
ครูผู้สอนโดยรวมและรายด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัฒนศักด์ิ สิทธิ (2561, บทคดัย่อ) ได้ทำการวิจัย
เรื่ององค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของของผู้บริหาร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารและครผูู้สอน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรียนมีระดับความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน 

 3.2) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
บุคคล และครผูู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้า
กลุ่มบริหารงานบุคคล และครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน” ทั้งนี้
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อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และครูผู้สอน ถึงแมจ้ะมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานต่างกัน เมื่ออยู่ในบริบทเดียวกันแล้วย่อมปฏิบัติงานตามมุมมองของผู้ที่อยู่ในบริบทเดียวกัน
ไม่ได้ส่งผลให้เกิดความคิดในการปฏิบัติงานของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่แตกต่างกัน 
งานวจิัยของผู้วิจัยในครั้งน้ีมีความสอดคล้องตามแนวคิดของ Kouzes & Posner (2012, pp. 16-24)  
ที่นิยามไว้ว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่สามารถถ่ายทอดและฝึกฝนได้ ซึ่งผู้นำจะแสดง
ภาวะผู้นำของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้ 1) เป็นตนแบบนำทาง 2) สร้างแรงบันดาลใจในวิสัยทัศน์ร่วม  
3) กล้าท้าทายต่อกระบวนการทำงาน 4) เพิม่ศักยภาพในการปฏิบัติงานต่อผู้อื่น และ 5) เสริมสร้างขวัญ
และกำลังใจ ตามแนวคิดของ ไชยา ภาวะบุตร (2560, หนา้ 31) กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ผู้นำนั้นจะต้องกระตุ้นและจุดประกายให้ผู้อื่นร่วมพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เต็มความสามารถก่อให้เกดิ
ผลสำเร็จทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ จึงจะช่วยให้ผู้ตามมีความเจริญก้าวหน้า สามารถนำไปสู่ความเป็นผู้นำ
ทำให้เกิดความร่วมมือ เกิดการพึ่งพาอาศัยกัน จึงจะเกิดผลสำเร็จ

3.3) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
บุคคล และครผูู้สอน จำแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และครูผูส้อน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน มีความแตกต่างกัน” ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และครูผู้สอน ถึงแม้จะมีขนาดโรงเรียนต่างกัน 
เมื่ออยูใ่นบรบิทเดียวกันแล้วย่อมปฏิบัติงานตามมุมมองของผู้ที่อยูใ่นบรบิทเดียวกันไม่ไดส้่งผลให้เกิดความคิด
ในการปฏิบัติงานของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่แตกต่างกัน นอกจากนี้อาจเกิดจากการที่
ผู้บริหารโรงเรียนอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้วยกันได้เข้า
ร่วมประชุมรับฟัง ชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการจากสำนักงานเขตอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการเข้าร่วม
รับฟังการอบรมเกี่ยวกับภาวะผู้นำด้วยกันจึงมีศักยภาพภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเหมอืน ๆ กันงานวิจัย
ของผู้วิจัยในครั้งนี้มีความสอดคล้องตามแนวคิดของ Kouzes & Posner (2012, pp. 16-24) ที่นิยามไว้ว่า
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่สามารถถ่ายทอดและฝึกฝนได้ ซึ่งผู้นำจะแสดงภาวะผู้นำ 
ของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้ 1) เป็นตนแบบนำทาง 2) สร้างแรงบันดาลใจในวิสัยทัศน์ร่วม 3) กล้าท้าทาย 
ต่อกระบวนการทำงาน 4) เพิม่ศักยภาพในการปฏิบัติงานต่อผู้อื่น และ 5) เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ  
ตามแนวคิดของ ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 31) กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำนั้นจะต้อง
กระตุ้นและจุดประกายให้ผู้อื่นร่วมพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เต็มความสามารถก่อให้เกดิผลสำเร็จทั้ง
กระบวนการและผลลัพธ์ จึงจะช่วยให้ผู้ตามมีความเจริญก้าวหน้า สามารถนำไปสู่ความเป็นผู้นำ ทำให้เกิด
ความร่วมมือ เกิดการพึ่งพาอาศัยกัน จึงจะเกิดผลสำเร็จ 

4) ประสทิธิผลการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
บุคคล และครผูู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและขนาด
ของโรงเรียน พบว่า 
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 4.1) ประสิทธผิลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
บุคคล และครผูู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย โดยผู้บริหารมีความคิดเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลมากกว่า หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและครูผู้สอน ส่วนหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานบุคคลและครูผู้สอนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารมองว่าตนเองได้
ใช้ศักยภาพของตนโดยเฉพาะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานบุคคล มีการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ มีกระบวนการบริหารเป็นขั้นตอน ชัดเจน มีการกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับงาน มีการควบคุม ประเมินผล ติดตามงานอย่างเป็นระบบจึงมองว่าการบริหารงานบุคคลของ
ตนเองเกิดประสิทธิผลมากและชัดเจนในขณะที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและครูผู้สอนมองประสิทธิผล
ดังกล่าวไม่ค่อยชัดนัก งานวิจัยของผู้วิจัยในครัง้นี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัฒนศักดิ์ สิทธ ิ(2561, บทคัดย่อ) 
วิจัยเรื่ององค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ประสทิธิผลโรงเรียน ตามคิดเห็น 
ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหาร 
มีความคิดเห็นสูงกว่าครูผู้สอน 

 4.2) ประสิทธผิลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
บุคคล และครผูู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนมีระบบแบบแผนการดำเนนิงาน
ที่แสดงถึงลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่เป็นกระบวนการ การกำหนดบุคลากรที่ถูกต้องเหมาะสม  
การกำกับ ติดตามและการประเมินผลที่ชัดเจน ตามลักษณะของงานทีไ่ด้รับมอบหมายจนทำให้ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับคำนิยามของ ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ 
(2557, หน้า 16) กล่าวว่าประสิทธิผลนั้นมคีวามแตกต่างกันตามความเข้าใจของนักวิชาการแต่ละคน  
ซึ่งครั้งนี้ประสิทธิผลเป็นตัวการสำคัญในการตัดสินใจขัน้สดุท้ายว่าการบริหารองค์กรจะประสบผลสำเร็จได้
มากน้อยเพียงใด 

4.3) ประสิทธผิลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
บุคคล และครผูู้สอน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนมีระบบแบบแผนการดำเนินงาน 
ที่แสดงถึงลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่เป็นกระบวนการ การกำหนดบุคลากรที่ถูกต้องเหมาะสม  
การกำกับ ติดตามและการประเมินผลที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง
รวมถึงการสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวินัยและการออกจาก
ราชการ ซึ่งต้องทำตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ตามลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย
ทำให้ขนาดของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับคำนิยามของ เฉลิม สุขเจรญิ (2557, หน้า 7-8) ที่ระบุ
ว่าประสิทธิผล หมายถึง การทำงานให้ประสบผลสำเร็จในแง่ของการบริหารจัดการเป้าหมายขององค์กร 
ทำถูกต้องตามที่ควรทำ การบรรลุเป้าหมายอาจจะใช้ทรัพยากรมากหรือน้อยได้อย่างสมดุล คือ ประหยัด
เงินและเวลา ใช้คนให้เหมาะสมกับงานแสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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อัฒนศักด์ิ สิทธิ (2561, บทคดัย่อ) ทำวิจัยเรื่อง องคป์ระกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ประสิทธิผล
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่อยูข่นาดต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

5) ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับระดับ
ประสิทธผิลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนรายด้าน พบว่า ทุกคู่มีความสัมพันธ์เชิงบวก  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง คือภาวะผู้นำที่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์กร กระตุ้น จุดประกายให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจในการพฒันาองค์กรให้เกิดประสิทธิผล เมื่อผู้บริหารปฏิบัติตามหลักทฤษฎีได้ดีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในแล้วองค์กรจึงดำเนินไปในทิศทางบวก งานวิจัยของผู้วิจัยในครั้งนีม้ี
ความสอดคล้องดังคำนิยามของ Bass & Avolio (1997) ได้นิยามความหมายของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ไว้ว่า เป็นกระบวนการที่ผู้นำมีอิทธิพลต่อผู้ตาม โดยการเปลี่ยนแปลงความพยามของผู้ตามให้สูงขึ้นกว่า
ความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความรู้ของผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพ ทำให้เกิดกระตุ้น 
การเรียนรู้วิสัยทัศน์ จูงใจให้ผู้ตามมองไกลเกินกว่าความสนใจของตนและมองประโยชน์ของกลุ่มในองค์กร
เป็นหลัก ซึ่งแสดงว่าผู้บริหารซึ่งเป็นผู้นำโดยตำแหน่งสามารถนำ (Leading) ผู้ร่วมงานซึ่งเป็นครูผู้สอนได้
เป็นอย่างดีซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งของการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิผล ดังคำของ Tony Buss (2011, 
p. 86) กล่าววา่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กล่าวว่าภาวะที่ผู้นำให้ความสนใจ ดึงดูดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ทางการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ กันทิมา ชยัอุดม และอารดี 
อนันต์นาวี (2557, หน้า 23-28) ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
และพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับพฤตกิรรม
การบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยรวมอยู่มีระดับมาก โดยภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม และการบรหิารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีความสมัพันธ์กันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัฒนศักดิ์ สิทธิ (2561,
บทคัดย่อ) ทำการวิจัยเรื่อง องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า องค์ประกอบ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีและประสิทธผิลโรงเรียนโดยรวม มีความสัมพันธ์กันทางบวก
ที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ผุสดี จิรนากุล (2562, หน้า 99-103) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานบคุคลของผู้บรหิารสถานศกึษาในอำเภอแม่ฟ้าหลวง
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 3 ผลการศึกษา ประสิทธผิลการบริหารงาน
บุคคลของผู้บรหิารในอำเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ัง ด้านการวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง ด้านการออกจากราชการ ด้านวินัยและ
การรักษาวินัย และด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ผลการวิจัยครัง้นี้ของผู้วิจัยยังสอดคล้องกับผลวิจัยของชาวต่างประเทศ ดังนี้ Leithwood 
and Sun (2012, pp. 387-423) ทำการวจิัยเรื่อง ภาวะผู้นำเกี่ยวกับผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา พบว่า 
ภาวะผู้นำนับว่าเป็นผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก
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อยู่ในระดับสูงกับประสิทธิผลของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ljaz Ahmad Tatiah and Muhammad 
Zafar lqbal (2012, pp. 790-797) ทำการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์รูปแบบของภาวะผู้นำกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนในประเทศปากีสถาน ศึกษาผูอ้ำนวยการโรงเรียน จำนวน 300 คน ผลการศึกษาพบว่า 
รูปแบบภาวะผู้นำที่มุ่งงานและภาวะผู้นำแบบมุ่งคน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล
ของโรงเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Maria Eliophtou 
Menon (2014, pp. 509-528) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำ
แลกเปลี่ยน และภาวะผู้นำแบบหลบเลี่ยง ต่อการรับรู้ประสิทธิผลการเป็นผู้นำ และความพึงพอใจของครู
ในโรงเรียนประถมในประเทศไซปรัส พบว่า ครูมีการรับรูป้ระสิทธิผลการเป็นผู้นำ และความพึงพอใจ 
ต่อผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า  
การรับรู้ประสิทธิผลการเป็นผู้นำของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียน 
ประถมศึกษาอีกด้วย 

6. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

จากผลการวิจยัที่ได้สรุปและอภิปรายผล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ควรให้ความสนใจ ดังนี ้
1. จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ควรนำภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านเหล่านี้ 
มาปรับใช้ในการบริหารงานโรงเรียนและควรพัฒนาให้ผู้บรหิารมีการกระตุ้นทางปัญญาและเป็นบุคคล 
แห่งการเรียนรูข้ึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 

2. จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวม อยูใ่นระดับมากทีสุ่ด เมื่อพิจารณา 
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเสริมสร้างประสทิธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ด้านวินัยและการรักษาวินัย ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมากเรียงลำดับจากมาก 
ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง ด้านการออกจากราชการ และ 
ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ควรรักษาประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลดังกล่าวให้อยู่ระดับ 
มากที่สุด และควรพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล ด้านการวางแผนอัตรากำลังและการกำหนด
ตำแหน่ง และด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง ให้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้บริหารโรงเรียน
ควรจัดประชมุ สอบถามความคิดเห็นจากครูผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้บุคลากร คือ ครูผู้สอน
ตรงตามความต้องการของโรงเรียนอย่างแท้จริง 

3. จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
ด้านการสรา้งวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.40 หน่วยงาน 
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ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ทั้ง 6 ด้าน  
ให้สูงขึ้นกว่าทีอ่ยู่ในปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผล

การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
ที่เป็นเพศหญิง  

2. ควรมีวิจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ 

3. ควรศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารงาน
บุคคลของผู้บรหิารโรงเรียนในระดับเขตตรวจราชการ (cluster) 

4. ควรศึกษาภาวะผู้นำอ่ืน ๆ ที่เกิดจากการสังเคราะห์งานวิจัยของประสิทธิผล
ของโรงเรียน 
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ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 

Digital Leadership Affecting Effectiveness in Basic School  
Management During the Spread of Coronavirus Disease 2019 

of School Administrators of Under the Secondary Educational 
Service Area Office Loei Nong Bua Lam Phu 

บรรณรต สกุณา1

อดิศร ศรีเมืองบุญ2  

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภ ู3) เพือ่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นำยุคดิจิทัลกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 4) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 
ในการบรหิารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 52 คน เลือกโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2564 เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
ตามสัดส่วน จำนวน 322 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.99 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธสิหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 

1วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
2อาจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
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3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำยุคดิจิทัลกับประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาพื้นฐาน ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์
เชิงบวกอยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (rxy = .842)  

4. ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านความเป็นมืออาชีพ ด้านการสร้างองค์ความรู้
และด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาพื้นฐานในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้ร้อยละ 77.80 อย่างมนียัสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ได้สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Ŷ = .687 + .665vision + .170professional 
−.130constructivism +.149learning environment   

และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z = .730Zvision + .192Zprofessional −.
154Zconstructivism + .172Zlearning environment 

คำสำคญั:  ความสัมพันธ ์ ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล  ประสิทธผิล 
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Abstract 
The purposes of this research were to 1) study the digital leadership of 

school administrators of Under the Secondary Educational Service Area Office Loei  
Nong bua Lam Phu. 2) study the effectiveness in basic school management of school 
administrators of Under the Secondary Educational Service Area Office Loei Nong bua 
Lam Phu. 3) relationship between digital leadership and effectiveness in basic school 
management during the spread of coronavirus disease 2019. 4) study digital leadership 
affecting effectiveness in basic school management during the spread of coronavirus 
disease 2019 of school administrators of Under the Secondary Educational Service Area 
Office Loei Nong bua Lam Phu. Sample groups were 374 people, of Under the Secondary 
Educational Service Area Office Loei Nong bua Lam Phu in the academic year 2021. Was 
52 from school administrators selected by purposive sampling method. and 322 teachers 
selected by proportionate stratified random sampling method. The research instrument 
was a five-level rating scale questionnaire with a reliability of 0.99 The research statistics 
were: mean, standard deviation, pearson’s product moment correlation coefficient and 
stepwise multiple regression analysis. 

The finding were as follow: 
1. The digital leadership of school administrators of under the secondary

educational service area office loei nong bua lam phu, In overall, were found at the 
highest level.  

2. The effectiveness in basic school management of school administrators
of under the secondary educational service area office loei nong bua lam phu, In overall, 
were found at the highest level.  

3. The relationship between digital leadership and effectiveness in basic
school management during the spread of coronavirus disease 2019 was at a very high 
positive at .842 with the statistical significant of .01.  

4. Digital leadership of vision, professional, constructivism and learning
environment predicting Effectiveness in basic school management of school administrators 
of Under the Secondary Educational Service Area Office Loei Nong bua lam phu were at 
77.80 percent, with the statistical significant of .01.  

The raw score regression equation was Ŷ = .687 + .665vision + .170professional 
− 130constructivism +.149learning environment

The standardize score regression equation was Z = .730Zvision + .192Zprofessional 
− .154Zconstructivism + .172Zlearning environment

Keywords:  Relationship,  Digital Leadership,  Effectiveness 
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1. บทนำ
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  

มีการระบาดในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีความตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว และคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพ 
ของนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา โดยตระหนักอยู่เสมอไม่ว่าสถานการณ์แวดล้อม
จะเลวร้ายและรุนแรงแค่ไหน การเรียนรู้ที่เขา้ถึงและมีคุณภาพสำหรับเด็กไทยทุกคนเปน็เป้าหมายสูงสุด
ตามแนวคิด “การเรียนรู้นำการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” (ประเสริฐ บญุเรือง, 
2563) ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จำเป็น
อย่างย่ิงทีส่ถานศึกษาต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  
ที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบการจัดการเรียนการสอนและสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร 
ในสถานศึกษา สิ่งสำคญัที่สุดในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไปทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร
ของสถานศึกษา ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ “New Normal” เนน้การปฏิบัติภายใตม้าตรการ 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดเพื่อให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย 
จากโรคโควิด 19 ส่งผลให้นกัเรียนสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างเต็มศักยภาพและปลอดภัยจากโรค  
(สุขุม กาญจนพิมาย, 2563)   

วิกฤตโควิด 19 ชี้ให้เห็นว่าทักษะด้านดิจิทัลมีความสำคัญมากในการจัดการศึกษาในปจัจุบัน 
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องมคีวามรู้ ความสามารถ คุณลกัษณะ ทักษะ ประสบการณ์ทางการบริหาร
การศกึษาเพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้ทนัและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในยคุดิจิทลัสามารถในการปรบัปรุง 
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณแ์ละสิ่งแวดล้อม จะก่อให้เกิด
ผลสำเร็จในการทำงานและเกิดประโยชน์สูงสุด ต้องอาศัยความร่วมมือ ความรู้ ความสามารถของคร ู
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมอืงที่มีคุณภาพในยุคดิจิทัล ผูบ้ริหารสถานศกึษา
จึงเป็นกลไกสำคัญและมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากระบบการศึกษาประสิทธิภาพ 
ของการบริหารและประสิทธผิลของสถานศกึษา นักวิชาการหลายท่านมคีวามเห็นตรงกันว่าความสำเร็จ
หรือความล้มเหลวทางการศึกษานั้น ขึ้นอยู่กับผู้บริหารส่วนหนึ่ง (สุกญัญา แช่มช้อย, 2560)  

จากความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจ่ะศึกษาภาวะผู้นำยุคดิจิทัล 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย 
หนองบัวลำภู เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวขอ้งได้นำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนาภาวะผู้นำ
ดิจิทัลของผู้บรหิารสถานศึกษา นำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่อันก่อให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 

2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำยุคดิจิทัลกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 

2.4 เพื่อศึกษาภาวะผู้นำยุคดิจิทัลทีส่่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำยุคดิจิทัล 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีหลักการ และทัศนะของนักวิชาการมาสังเคราะห์เพ่ือให้ได้

ข้อสรุปเป็นตัวแปรภาวะผู้นำยุคดิจิทัล ดังแสดงในตาราง 1 

ตาราง 1 ผลการสังเคราะห์ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล 
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ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ ✓ ✓ ✓ ✓

ต้องลักษณ์ บุญธรรม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

เสาวนีย์ อยู่ดีรัมย์ ✓ ✓ ✓ ✓

เอกชัย กี่สุขพันธ์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ปกรณ์ ลี้สกุล ✓ ✓ ✓
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ภา
วะ

ผู้น
ำย

ุคด
ิจิท

ัล 

1.
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้าง
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สุกัญญา แช่มช้อย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

มาลัย วงศ์ฤทัยวัฒนา ✓ ✓ ✓ ✓

ชีวิน อ่อนละออ และคณะ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สุภวัช เชาวน์เกษม และคณะ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ฮาเวิร์ด ยังส์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sieber & Zamora ✓ ✓ ✓ ✓

Sheninger, E. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ความถี่ 6 2 2 2 6 8 6 9 7 8 2 4 

จากตาราง 1 เป็นการสังเคราะห์ โดยการบูรณาการคุณลักษณะที่สำคัญของภาวะผู้นำยุคดิจิทัล 
จากแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของนักวิชาการ ทำการคัดเลือกคุณลักษณะที่มีความถี่ตั้งแต่ 6 ขึ้นไป 
ที่มีความเหมาะสม และเป็นไปได้ของภาวะผู้นำยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ตามบทสรุปต่อไปนี้ 
คือ 1) การสื่อสาร 2) ความเป็นมืออาชีพ 3) การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 4) การมีส่วนร่วม  
5) การสร้างองค์ความรู้ 6) การคิดค้นนวัตกรรม และ 7) การมิวิสัยทัศน์ มาเป็นแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้

 แนวคิดเกี่ยวกบัประสิทธิผลในการบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

 ผู้วิจัยได้นำแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของนักวิชาการมาสังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุป
เป็นตัวแปรประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดงัแสดงในตาราง 2 ดังนี ้
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ตาราง 2 ผลการสังเคราะห์ประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ ์
           การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จิร
กิต

ิ์ ท
อง

ปร
ีชา

 

เฉ
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ภูษ
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าย
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ยุท
ธช

าต
 น

าห
่อม

 

คว
าม

ถี่ 

การวางแผน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 
การจัดการองค์กร ✓ ✓ ✓ 3 
การบริหารบุคคล ✓ ✓ 2 
การสั่งการ ✓ ✓ 2 
การประสานงาน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 
การทำรายงาน/การประเมินผล ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 
การงบประมาณ/ทรัพยากร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 
จัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด ✓ 1 
ตัดสินใจนโยบายต่าง ๆ บนพื้นฐานของการสำรวจ
ความต้องการ ✓ ✓ 2 
ปรับปฏิทินการศึกษา ✓ 1 
บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จะได้รับการดูแล 
อย่างต่อเนื่อง ✓ ✓ 2 
กำหนดวิสัยทัศน์ด้าน ICT ✓ ✓ 2 
เพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียน/ออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้/กระชับหลักสูตร/ออกแบบหลักสูตร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ✓ 1 
การสร้างวัฒนธรรมการทำงานและบรรยากาศ
สถานศึกษาให้มีการใช้ ICT/นำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ✓ ✓ ✓ 3 
การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 

จากตาราง 2 สังเคราะห์ประสิทธิผลที่สำคญัในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักการ แนวคิดและทัศนะ 
ของนักวิชาการข้างต้น บูรณาการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาโดยคัดเลือก
ตัวบ่งช้ีที่มีความถี่ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ตามบทสรุปต่อไปนี้ คือ 1) การวางแผน 
2) การประสานงาน 3) การประเมินผล 4) การบริหารงบประมาณ 5) การออกแบบหลักสูตร และ
6) การพัฒนาบุคลากร มาเปน็แนวคิดในการศึกษาครั้งน้ี
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จิรพล สังข์โพธ์ิ, สุวรรณ จันทวิาสารกิจ และเสาวณีย์ อยู่ดีรัมย์ (2560) ศกึษาปัจจัย 

ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้นำยุคดิจิทัล โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารองค์กรระดับสูง ระดับกลาง 
และผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 คน ที่เป็นองค์กรไอทีและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 
การใช้ไอทีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ 
ของผู้นำในองค์กรที่ทำการศกึษา จำนวน 6 องค์กร การศกึษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นผู้นำยุคดิจิทัล
คือ (1) มิติวิสัยทัศน์ (Vision) (2) มิติการสื่อสารที่สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational communication)  
(3) มิติกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation) (4) มิติภาวะผู้นำแบบสนับสนุน (Supportive
leadership) (5) มิติการให้ความสำคัญแก่พนักงาน (Personal recognition) โดยจากการศึกษาทำให้พบ
กับมิติเพ่ิมเติม คือ การบริหารคนในองค์กรที่ต่างยุคสมัย ผลจากการวิจยัสามารถนำมาปรับใช้เป็นแนวทาง
ของผู้บริหารองค์กรในยุคดิจทิัลให้กับองค์กรไอที องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไอทีหรือองค์กรที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงต่อไป

ศศิรดา แพงไทย, สมใจ มณีวงษ ์และสมาน ประวันโต (2564) ได้สรุปคุณลักษณะ 
ของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลไว ้ดังนี้ 1) มีวิสัยทัศน์ด้านดิจิทัล (Digital Vision) 2) มีความสามารถ 
ในการใช้เครือ่งมือเทคโนโลย ี(Tools & Technologies) 3) บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Management 
Infrastructure) 4) สร้างภาพลักษณ์ (Branding) 5) พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ (Development 
Professional) 6) สร้างวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ (Modern Corporate Culture) 7) เป็นแบบอย่างที่ดี 
(Role Model) และ 8) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)  

เอกรัตน์ เชื้อวังคำ (2564) ศกึษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็นการวิจัยเอกสารดำเนินการ 
2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับภาวะผู้นำดิจิทัล และ 2) ยืนยันองค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทัล
ตามกรอบที่ได้สังเคราะห์จากเอกสารโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นำดิจิทัลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มี 3 องค์ประกอบหลัก 
ได้แก ่1) การเป็นพลเมืองดิจิทัล ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 3 ตัว คือ การรู้และใช้ดิจิทัล การสื่อสารดิจิทัล  
และจริยธรรมในการใช้ดิจิทัล 2) ความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทัล ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด คือ  
ความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการเทคโนโลยี และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ดิจิทัล และ 3) วิสัยทัศน์ดิจิทัล ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 3 ตัว คือ การสร้างวิสัยทัศน์ที่มุ่งดิจิทัล การมีส่วนร่วม
ในการวางแผน และการสร้างวิสัยทัศน์ที่ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม 

Peter F Drucker (2013 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) ได้นำเสนอโมเดล
องค์ประกอบของภาวะผู้นําทางการศึกษา ได้แก ่ความสัมพันธ์ (Relationship) ซึ่งอยูแ่กนกลางและมพีื้นที่
การปฏิบัติ (Areas of practice) ประกอบด้วย วัฒนธรรม (Culture) ศาสตรก์ารสอน (Pedagogy) ระบบ 
(System) ความเป็นหุ้นส่วนและเครือข่าย (Partnership and net works) รวมทั้งกิจกรรมภาวะผู้นําที่
ประกอบด้วย การนําการเปลี่ยนแปลง (Leading change) และการแก้ปัญหา (Problem solving) และ 
วงนอกที่เป็นองค์ประกอบของคุณภาพของผู้นําที่มีประสทิธิผล (Qualities of effective leadership) 
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 Sheninger E. (2014) ได้นำเสนอเสาหลักของภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล (The Pillars of 
Digital Leadership) ซึ่งก็คือแนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ในสถานศึกษายุคดิจิทลัทีส่ำคัญ ๆ ประกอบด้วย
การนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับนักบริหารการศึกษา ดังนี้ 1. การสื่อสาร (communication) 
2. การประชาสัมพันธ์ (public relations) 3. การสร้างภาพลักษณ์ (branding) 4. การพัฒนาสู่ความเป็น
มืออาชีพ (professional growth or development) 5. การปรับวิสัยทัศน์เกี่ยวกับพื้นที่การเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อม (Re-envisioning learning spaces and environments)

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
 ตัวแปรพยากรณ์  ตัวแปรเกณฑ ์

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 5.1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครผูู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2,002 คน  
 5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

เลย หนองบัวลำภ ูปีการศึกษา 2564 เลือกโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 52 คน 
ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2564 กำหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกำหนดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 
1970, p. 8) โดยกำหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได้ 5% และระดับความเช่ือมั่น 95%  
ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอน จำนวน 322 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ 
ตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)  

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลในการวจิัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน็แบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วย เพศ ตำแหน่ง ระดับการศึกษา และขนาดสถานศึกษา 

ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล ได้แก่ 
1) การสื่อสาร
2) ความเป็นมืออาชีพ
3) การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
4) การมีส่วนร่วม
5) การสร้างองค์ความรู้
6) การคิดค้นนวัตกรรม
7) การมีวิสัยทัศน์

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ 
1) การวางแผน
2) การประสานงาน
3) การประเมินผล
4) การบริหารงบประมาณ
5) การออกแบบหลักสูตร
6) การพัฒนาบุคลากร
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภ ูจำนวน 7 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านการสื่อสาร 2) ด้านความเป็นมืออาชีพ 3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 4) ด้านการ
มีส่วนร่วม 5) ด้านการสร้างองค์ความรู ้6) ด้านการคิดค้นนวัตกรรม และ 7) ด้านการมีวิสัยทัศน์ เปน็แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ตามรูปแบบของลิเคอร์ท (Likert, 1961, pp. 607- 608)

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภ ูจำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการ
ประเมินผล 3) ด้านการบริหารงบประมาณ 4) ด้านการพัฒนาหลักสูตร และ 5) ด้านการพฒันาบุคลากร 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ตามรูปแบบของลเิคอร์ท (Likert, 1961,  
pp. 607-608) 

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัย 

พิชญบัณฑิต และดำเนินการส่งพร้อมแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางระบบ SMSS ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จำนวน 357 ฉบับ เพื่อแจกให้กับผู้บริหารสถานศกึษา และครผูู้สอน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ประสานงานทางโทรศัพท์ในการติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากสถานศึกษา 
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง จนครบ 100 %   

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความถูกต้อง และ 

มีความสมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์
ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลและประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เลย หนองบัวลำภู โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภ ูโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน (Pearson 
Product Moment Correlation) และวิเคราะหภ์าวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 
โดยวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคณู (Multiple Linear Regression Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise) 

5.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.5.1 สถิติทีใ่ช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1) ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ (Index of Item–
Objective Congruence: IOC) 

2) หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
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5.5.2 สถิติพื้นฐาน 
1) ร้อยละ (Percentage)
2) ค่าเฉลี่ย (Mean)
3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

5.5.3 สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
1) ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation)
2) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple Linear regression analysis model)

6. ผลการวิจัย
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำยุคดิจิทัลกบัประสิทธิผลในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พบว่า 

 6.1 ระดับภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53)  

 6.2 ประสทิธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เลย หนองบัวลำภู โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.56)  

 6.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำยุคดิจิทัลกับประสิทธิผล 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาพื้นฐาน ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พบว่า  
โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (rxy = .842)  
โดยด้านที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงสุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ (rxy = .855) 

 6.4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อประสิทธผิลในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พบว่า ตัวแปรภาวะผู้นำยุคดิจิทัลจาก 7 ด้าน  
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์  
ด้านความเป็นมืออาชีพ ด้านการสร้างองค์ความรู ้และด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  
โดยสามารถร่วมกันพยากรณป์ระสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษาพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 
ได้ร้อยละ 77.80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ดงันี ้

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ   Ŷ = .687 + .665vision + .170professional − 
.130constructivism +.149learning environment   

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คอื Z = .730Zvision + .192Zprofessional − 
.154Zconstructivism + .172Zlearning environment 
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7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 7.1 ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสื่อสาร ทั้งนี้เนื่องจากการสื่อสารถือเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตมนษุย์ เมื่อเข้าสู ่
ยุคดิจิทัลการสือ่สารก็เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เข้ามา ทุกคนสามารถนำเสนอเรื่องราวผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ได้โดยง่าย มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Sheninger E. (2014) กล่าวว่าเสาหลักของภาวะผูน้ำในยุคดิจิทลั (The Pillars of Digital Leadership) 
คือ แนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ในสถานศึกษายุคดิจิทัล โดยการสื่อสาร (communication)  
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับนักบริหารการศึกษา ในการสื่อสาร
การดำเนินงานต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่มีความหลากหลาย ไม่มี
ค่าใช้จ่าย และเป็นช่องทางสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรพล สังข์โพธ์ิ, 
สุวรรณ จันทิวาสารกจิ และเสาวณีย ์อยู่ดีรมัย์ (2560, หนา้ 3) ได้ศกึษาปจัจัยทีม่ีผลต่อการเป็นผู้นำยุคดิจิทัล 
พบว่า มิติที่สื่อสารสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational communication) ผู้นำได้แสดงความคิดเห็นว่า 
ในสมัยที่ยังไม่มีเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นไปในลักษณะจากอีกคนไปถึงยังอีกคนทำให้การรับสารเกิด 
ความผิดพลาด ในปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน สื่อที่เป็น Social media สามารถ
เข้าถึงกลุ่มคนในองค์กรได้ง่ายมากขึ้น เช่น Facebook, Line, IG  

 7.2 ประสทิธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เลย หนองบัวลำภู โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 
ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวางแผน ทัง้นี้เนื่องจากการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ต้องอาศัยกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ในกระบวนการบริหารนั้นต้องมีการวางแผนเป็นภารกิจอันดับแรก
และเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จของการบริหารสถานศึกษา เพราะถ้ามีการวางแผน
บริหารสถานทีด่ีย่อมส่งผลใหส้ถานศึกษามีกรอบเป็นแนวทางในการบริหารอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Wohlstetter (อ้างถึงใน อนันต์ เกตุวงศ,์ 2541, หน้า 2) ที่กล่าวว่า  
การวางแผนเป็นวิธีการที่จำเป็นของการทำให้การตัดสินใจก้าวหน้า และเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่ก่อนการกระทำ
การวางแผน จะต้องหาคำตอบ 2 ประการนีใ้ห้ได้ คือ 1) ความมุ่งหมายขององค์การหรือแผนงานคืออะไร 
2) อะไรคือวิธีการที่ดีที่สุดจะทำให้บรรลุผลสำเร็จของความมุ่งหมายนั้น ยิ่งกว่านั้นยังเน้นอีกต่อไปว่า
การวางแผนเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ และสามารถทำนายการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกายแก้ว แก้วอินต๊ะ และน้ำฝน กันมา (2564,
หน้า 325-327) ที่กล่าวว่า การวางแผนและการตัดสินใจเป็นเรื่องที่จะต้องรีบดำเนินการการบริหารงาน
ทั้ง 4 งาน ไม่วา่จะเป็นการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
แผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทางการศกึษาเพ่ือให้เกิดการคิดร่วมกันเกิดมติเพื่อนำไปสู่จุดหมายร่วมกัน โดยตั้งเป้าหมาย
กำหนดให้ชัดเจน
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 7.3 ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษาพื้นฐาน ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มีความสัมพันธ์เชิงเส้นในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงเชิงบวกทุกด้าน โดยด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด 
ได้แก่ ด้านการมีวสิัยทัศน์ ทั้งนี้เนื่องจากวิสัยทัศน์ของผู้บรหิารสถานศึกษา เป็นคุณสมบตัิของผู้บริหาร 
ที่สามารถมองเห็นภาพในอนาคตของสถานศึกษาที่ต้องการจะให้เป็นไปได้อย่างชัดเจนโดยภาพนั้น 
ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา มีความเป็นไปได้ และสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติที่จะนำ
สถานศึกษาใหบ้รรลุความต้องการนั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ เสาวนีย์ อยู่ดีรัมย์ (2559, หน้า 4)  
ที่กล่าวว่า การเป็นภาวะผู้นำในการบริหารองค์กรยุคดิจิทัลจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วย
มิติในด้านของมิติวิสัยทัศน์ (Vision) ผู้นำต้องทำการยอมรับและนำเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
มิติการสื่อสารที่สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Communication) ผู้นำในยุคดจิิทัลจะต้องทำการ
สื่อสารเพื่อให้บุคลากรเกิดการบรรลุวิสัยทศัน์ที่วางไว้ 

 7.4 การสร้างสมการพยากรณป์ระสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษาพื้นฐาน  
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จากตวัแปรภาวะผู้นำยุคดิจิทัลทั้งหมด 7 ด้าน พบว่า ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล 
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 จำนวน 4 ด้าน คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านความ
เป็นมืออาชีพ ด้านการสร้างองค์ความรู ้และด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ส่วนด้านที่ไม่เข้าสู่
สมการพยากรณ์ คือ ด้านการสื่อสาร ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการคิดค้นนวัตกรรม 

1) ด้านการมีวสิัยทัศน์ สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษา
พื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอยหรือ
อำนาจการพยากรณ์เท่ากับ .731 ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษาพื้นฐาน  
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้ร้อยละ 73.10 อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล งต้อง
มีวิสัยทัศน์ในการที่จะทำให้โรงเรียนเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนไปสู่อนาคตที่ต้องการ และสามารถ
แบ่งปันวิสัยทัศน์ไปพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันได้ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกรัตน์ 
เชื้อวังคำ (2564, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 4 เป็นการวิจัยเอกสารดำเนินการ 2 ขั้นตอน
คือ 1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับภาวะผู้นำดิจิทัล จำนวน 10 แหล่ง เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นำ
ดิจิทัลจากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ 2) ยืนยันองค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทัลตามกรอบที่ได้
สังเคราะห์ จากเอกสารพบว่า ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาอดุรธานี เขต 4 มี 3 องค์ประกอบหลัก โดยองค์ประกอบที ่3 คือ วิสัยทัศน์ดจิิทัล ประกอบด้วย 
ตัวชี้วัด 3 ตัว คือ การสร้างวิสัยทัศน์ที่มุ่งดิจิทัล การมีส่วนร่วมในการวางแผน และการสร้างวิสัยทัศน์ 
ที่ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม  
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2) ด้านความเป็นมืออาชีพ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยหรืออำนาจการพยากรณ์เพิ่มขึ้น
เป็น .770 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 มีผลต่อประสิทธผิลในการบริหารจัดการสถานศึกษาพื้นฐาน
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้ร้อยละ 77.00 อาจเป็นเพราะว่า นักบริหารมืออาชีพจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในศาสตร์ของวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นอย่างดีมีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
จนมีความชำนาญการหรือเชีย่วชาญในวิชาชีพมีผลงานเปน็ที่ประจักษ์เปน็ที่ยอมรับปฏบิัติตามจรรณยาบรรณ
วิชาชีพอย่างเคร่งครัดเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกัน และยังต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีความรู้ลึกและรู้รอบ มีความกล้าที่จะเปลีย่นแปลงด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิรดา แพงไทย สมใจ 
มณีวงษ์ และสมาน ประวันโต (2564, หน้า 110) ได้สรุป คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล 
ในเรื่องของพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ (Development Professional) ว่าความเป็นมืออาชีพส่งผลต่อ
การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต เพราะผู้บริหารมืออาชีพย่อมส่งเสริม สนบัสนุน นําพาองค์กรสู่ความเป็น
มืออาชีพได้ พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ สร้างสรรค์ผลงานในโลกยุคดิจทิัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ด้านการสรา้งองค์ความรู ้ค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอยหรืออำนาจการพยากรณ์เพิ่มขึ้น
เป็น .773 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษา
พื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้ร้อยละ 77.30 อาจเป็นเพราะว่า ประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาจะมีประสทิธิภาพได้นั้น ขึ้นอยู่กบัความรู้ และสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา  
ในการนำความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
การศกึษา วิเคราะห ์สังเคราะห์ และสรา้งองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการศกึษาและจัดองค์กร โครงสร้าง
การบริหาร และกำหนดภารกิจของครูและบคุลากรทางการศึกษาได้เหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ณัฐวุฒ ิพงศสิริ (2560, ออนไลน์) กล่าวว่าผู้นําในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั ที่เรียกว่า Digital Leader จะมีบทบาท
และหน้าที่ในการผลักดันองค์กรที่แตกต่างจากผู้นําทั่วไปในหลายมิติ เช่น ผู้นําต้องผสมผสานปัจจัย 3C 
เข้าด้วยกัน คือ Climate สภาพแวดล้อมในการทำงาน Culture วัฒนธรรมองค์กร และ Creativity 
ความคิดสร้างสรรค์ ผู้นําต้องผลักดันการคิดคนผลิตภัณฑห์รือบริการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นในทักษะ
การใชเ้ทคโนโลยีที่คนเหล่าน้ีมี และเปิดโอกาสให้สามารถสร้างผลงานไดเ้ต็มที่ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิด
การคิดนอกกรอบ กล้าทดลอง จนนําไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ  

4) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ค่าสัมประสทิธิ์การถดถอยหรืออำนาจ
การพยากรณ์เพ่ิมขึ้นเป็น .778 อย่างมีนยัสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบรหิาร
จัดการสถานศึกษาพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้ร้อยละ 77.80 อาจเป็นเพราะว่า สภาพแวดล้อม 
ในโรงเรียนที่เป็นระเบียบและมีบรรยากาศดี มีความปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาการ  
และเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีสิ่งยั่วยุให้เกิดการเรียนรู้ และไม่มีมลภาวะซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้น
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง ให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่โรงเรียนหรอืสถานศึกษานั้น ๆ 
กำหนด สอดคล้องกับโมเดลภาวะผู้นําทางการศึกษาของ Peter F Drucker (2013 อ้างถึงใน วิโรจน์  
สารรัตนะ, 2556, หน้า 70-75) กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เกิดกับบุคลากร กระตุ้นใหพ้วกเขาแสดงบทบาทใหม่ ๆ และสร้างโอกาสให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริม 
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู ้ 
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สร้างระบบการประเมินผลงานที่เปิดเผยและโปร่งใส มีการนิเทศชั้นเรียนที่กระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ และกระตุ้นให้มีการผลิตนวัตกรรมเพื่อพัฒนา 
การเรียนรูข้องนักเรียน  

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ด้านการสร้างองค์ความรู ้อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า
ทุกด้าน และมีอิทธิพลต่อประสิทธิพลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในทางลบ เนื่องจาก 
การจัดการความรู ้หรือ Knowledge Management เปน็เรื่องค่อนข้างใหม่ และสถานการณข์องโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงอันตราย และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้บริหารสถานศกึษา 
จึงควรให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ในตอนนี้ให้น้อยลงก่อน 

2. จากผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ด้านการพฒันาบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด แต่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุดกว่าทุกด้าน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านทักษะ  
ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ที่จะทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การวิจัยครัง้นี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำยุคดิจิทัลกับประสิทธิผลใน

การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ดังนั้น จึงควร
ศึกษาสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ หรือสถานศกึษาเอกชน ในระดับที่ต่างกัน เช่น 
ระดับมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา หรือเปรียบเทียบกับสถานศึกษาในสังกัดอื่น ๆ 

2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาภาคสนาม ลงพื้นที่จริง ด้วยการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม เพื่อศึกษาในเชิงลึกและตรวจสอบดูความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัย 
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ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

Administrative Factors Affecting the Schools Administration 
Effectiveness Under Sakon Nakhon Primary Educational  

Service Area Office 1 
ขวัญเพชร พลวงค์1

ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์2

เพ็ญผกา ปัญจนะ3

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษา เปรียบเทียบ ศึกษาความสัมพันธ์ ศึกษาอำนาจ

พยากรณ์ และหาแนวทางการพัฒนา ปัจจัยการบริหารที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
การวิจัยในครั้งนี ้เป็นงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Research) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บรหิาร
สถานศึกษาครผูู้สอน ในปกีารศึกษา 2564 จำนวน 342 คน จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 68 คน 
ครูผู้สอน จำนวน 274 คน จากจำนวน 68 โรงเรียน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่
และมอร์แกน และสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก ่
แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ คุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  
0.341-0.829 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.927 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที (t-test) ชนิด Independent Samples การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
แต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ปัจจัยการบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ปัจจัยการบริหารโรงเรียน พบว่า จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งโดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
และจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน พบว่า จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2รองศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3อาจารย์ ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



35 

4. ปัจจัยการบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวก
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 

5. ปัจจัยการบริหารโรงเรียน จำนวน 5 ด้าน สามารถพยากรณ์ประสิทธผิลการบริหาร
โรงเรียน ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแ้ก่ ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X7) ด้านการพัฒนา
บุคลากร (X2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (X1) และด้านงบประมาณ 
ที่ใช้ในการบรหิารงาน (X5) โดยอำนาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 92.8 

6. การวิจัยในครั้งนี้ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารโรงเรียน จำนวน 5 ด้าน
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารโรงเรียน คือ 1) ด้านวัฒนธรรมองค์การ โดยผู้บริหารสถานศึกษา 
ต้องพัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรให้มคีวามก้าวหน้าทางวิชาชีพและอาชีพ 3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพฒันาความรู ้
แก่บุคลากรและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 4) ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  
โดยผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลและมีการสื่อสารในองค์กรที่ชัดเจน และ 5) ด้านงบประมาณที่ใช้ใน
การบริหารงาน โดยใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์ โปร่งใส และคุ้มค่าทีสุ่ด 

คำสำคญั:  ปจัจัยการบริหารโรงเรียน  ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 
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Abstract 
The purposes of this correlational research were to study, compare, determine 

the relationship, identify the predictive power, and establish the guidelines for 
administrative factors affecting the schools administration effectiveness under Sakon 
Nakhon Primary Educational Service Area Office 1 in accordance with the perception of 
administrators and teachers categorized by positions, school of sizes, and work 
experiences. The sample group, the sample size was determined using the Craigie table 
and Morgan and the Multi-Stage Random Sampling, yielded a total of 342 participants 
consisting of 68 administrators and 274 teachers from 68 schools in the 2021 academic 
year. The tools for data collection were a set of questionnaires with the discrimination 
ranging between 0.341-0.829, 0.927 reliability, and structured interview from. Statistics  
for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Independent 
Samples t-test, One Way ANOVA, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient,  
and Stepwise Multiple Regression analysis. 

The findings were as follows: 
1. The overall school administrative factors and the schools administration

effectiveness were at a high level. 
2. The school administrative factors, as perceived by participants revealed

that in terms of positions, school administrative factors was different at the .01 level of 
significance overall; In terms of school sizes, there was no different; and In terms of work 
experience; there was different at the .01 level of significance overall. 

3. The schools administration effectiveness, 1) as perceived by participants
revealed that in terms of positions, school administrative factors was different at the .01 
level of significance overall; 2) In terms of school sizes, there was no different; and 3 In 
terms of work experience; there was different at the .01 level of significance overall. 

4. The overall school administrative factors and the schools administration
effectiveness had a positive relationship at a vary high level with the .01 of significance. 

5. The five aspects of school administrative factors consisting of
organizational culture (X7), personnel development (X2), information technology (X3), 
transformational leadership (X1) and budget for administration (X5), could predict the 
effectiveness administration of school at the .01 level of significance with the predictive 
power of 92.80 percent. 

6. This research presents guidelines for the development of 5 administrative
factors that affect effectiveness administration of school: 1) Organizational culture, the 
school administrators must develop themselves as role models with good morals and 
ethics. 2) Personnel development, promote and support personnel to have professional 
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and career advancement. 3) information technology, develop knowledge of personnel 
and use information technology in management. 4) Transformational Leadership, the 
school administrators must have a forward-looking vision and clear organizational 
communication. 5) The budget used in the administration, use the budget to be beneficial, 
transparent and cost-effective. 

Keywords:  School Administrative Factors,  Schools Administration Effectiveness 
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1. ภูมิหลัง
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564) อยู่ในหว้งเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลาง
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่  
โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลัก  
ในการขับเคลือ่นการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (สำนกังาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, หน้า 1) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579 จงึได้มีการกำหนดจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศนที่ว่า “คนไทยทุกคนได้รบั
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข” สอดคล้องกับหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที ่21 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561, หน้า 5)  

ปัจจัยการบริหาร คือ องค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยผู้บริหาร
จะต้องนำทรัพยากรทางการบริหาร (Administrative Resource) มาประกอบกันตามกระบวนการบริหาร 
(Process of Administration) ตามศาสตร์และศิลป์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยผู้บริหารจะต้องดำเนินการ 2 ประการ คือ 1) แสดงบทบาทและหนา้ที่ในการบริหาร (Management 
Functions) และ 2) แสวงหาทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร (Management Resources) ที่สำคัญ ได้แก่ 
คน แรงงาน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง (พระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์ ชยรตโน, 2558, หน้า 320-321) 
ปัจจัยด้านความคิด การมีวิสยัทัศน์ที่กว้างไกล และมีความเป็นมืออาชีพในการบริหาร (สุดาพร ทองสวัสดิ์, 
2556, หน้า 342-343) ดังนั้น ผู้บริหารควรสร้างความพร้อมด้านปัจจัยต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักเรียนให ้
มีความรู้เท่าทนัเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ตามสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนหลักสูตร
ที่มีความทันสมัยตรงกับบริบทชุมชน ความต้องการของสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (ยุวดี ประทุม, 2559, หน้า 167) อีกทั้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
ด้านความต้องการความก้าวหน้า ปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ ทำให้ได้งานที่มีคุณภาพสำเร็จ
ตามเป้าหมาย (วันวิสาข์ หอมขจร, 2561, หน้า 94) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา  
มีหลายประการ เช่น ปัจจัยในด้านการบริหารงาน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านครู ปัจจัย 
ด้านผู้บริหาร และปัจจัยด้านสถานศึกษา ทีแ่สดงถึงบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา (David 
and Peter, 1988, pp. 24-29 อ้างถึงใน วริศรา อรุณกิตติพร, 2561, หน้า 19) 

ประสิทธิผลเปน็กระบวนการเปรียบเป็น “หัวใจ” ของระบบที่คอยขับเคลือ่น ผลักดัน  
ให้องค์การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทีม่ีความสัมพันธกั์นไปสู่เป้าหมายที่ผลผลิตขององค์การในที่สุด (ศักดิ์ไทย 
สุรกิจบวร, 2553, หน้า 21) ประสิทธิผลในระดับสถานศึกษาตามคู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ คือ คุณภาพของงานทั้ง 4 ฝ่าย อันได้แก่  
1) ด้านการบรหิารงานวิชาการ 2) ด้านการบริหารงานงประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล
และ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน้า 39-113) ซึ่งเกิดจากผลสำเร็จ
ของการบริหารของผู้บริหารให้บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยใชทรัพยากรให้คุ้มค่า
และเกิดประโยชนส์ูงสุด (วรรณด ีจันทรคงทอง, 2559, หน้า 79)
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการ
การศึกษา ประกอบด้วย อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอโพนนาแก้ว 
อำเภอเต่างอย อำเภอภูพาน และอำเภอกุดบาก โดยมีอำเภอเมืองสกลนคร เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการ  
มีโรงเรียนในความรับผิดชอบ จำนวน 175 โรงเรียน (สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1, 2564, หน้า 5) ในปัจจุบันการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง 4 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) และ 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, 2563, หน้า 4-5) ดังนั้น ถ้าต้องการทำให้
ประสิทธิผลโรงเรียนเปน็ไปตามทิศทางและเป้าหมาย ดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได ้ 
จึงควรมีการบริหารโรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลให้ครอบคลุมภาระงานหลักทั้ง 4 งาน ซึ่งประสิทธผิล 
จะเป็นตัวบ่งชี้ผลขององค์กร ทิศทางการพัฒนาองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ ทั้งแนวทางการพัฒนาองค์กร 
ให้มีประสิทธิภาพในครั้งต่อไป  

จากทีก่ล่าวมาข้างต้นผู้วิจัย จงึมีความสนใจที่จะศกึษาเกีย่วกับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ในการดำเนินงานการจัดการที่ดีในการพัฒนาโรงเรียน
ตามภาระงานและคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถให้การสนับสนุนทั้งทาง 
ด้านแนวความคิด แรงงานหรือแม้แต่งบประมาณทำให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ได้คุณภาพ 
ตรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดต่อไป 

2. ความมุ่งหมายของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการบริหารโรงเรียนและระดับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารโรงเรียนและเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ที่ต่างกัน 

2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน 

2.4 เพื่อหาอำนาจพยากรณ์ปัจจัยการบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน  

2.5 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 ปัจจัยการบริหารโรงเรียน ผู้วิจัยได้ทำการสังเคราะห์ปัจจัยการบริหารของ เสถียร  

อ่วมพรหม (2559, หน้า 16); รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์ (2559, หน้า 4); เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร 
(2559, หน้า 185); ประภาษ จิตรักศิลป์ (2561, หน้า 31); วันวิสาข์ หอมขจร (2561, หน้า 7); ณฐัศักด์ิ 
ศิริสมบูรณ์เวช (2561, หน้า 7); ธนายุทธ ชอ่มะลิ (2563, หน้า 27); ธัญญลักษม์ มหาศิริพันธ์ (2563,  
หน้า 95-106); Likert (1960 อ้างถึงใน ณัฐศักดิ์ ศิริสมบูรณ์เวช, 2561, หน้า 35) และ Bass & Avolio 
(1995 อ้างถึงใน กนกอร สมปราชญ์, 2562, หน้า 31-32) ได้ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 7 ประการ ดังนี ้ 
1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2) การพัฒนาบุคลากร 3) เทคโนโลยสีารสนเทศ 4) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
5) งบประมาณที่ใช้ในการบริหารงาน 6) การบริหารแบบมีส่วนร่วม และ 7) วัฒนธรรมองค์การ

3.2 ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ผู้วิจัยยึดตามคู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หน้า 39-113) ประสิทธิผลโรงเรียน 
เกิดจากผลของการดำเนินงานภายในโรงเรียน 4 งาน ดังนี้ 1) ด้านงานวิชาการ 2) ด้านงานงประมาณ  
3) ด้านบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านบริหารงานทั่วไป

4. กรอบแนวคิดการวจิัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

ตัวแปรพยากรณ ์

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน (X) ประกอบด้วย 
1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (X1)
2. การพัฒนาบุคลากร (X2)
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ (X3)
4. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (X4)
5. งบประมาณที่ใช้ในการบริหารงาน (X5)
6. การบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6)
7. วัฒนธรรมองค์การ (X7)

ตัวแปรเกณฑ ์

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน (Y) ประกอบด้วย 
1. ด้านงานวิชาการ (Y1)
2. ด้านงานงบประมาณ (Y2)
3. ด้านบริหารงานบุคคล (Y3)
4. ด้านบริหารงานทั่วไป (Y4)

ตัวแปรอิสระ 

1. สภาพการดำรงตำแหน่ง
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
1.2 ครูผู้สอน

2. ขนาดของโรงเรียน
2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก
2.2 โรงเรียนขนาดกลาง
2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ

3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
3.1 น้อยกว่า 10 ปี
3.2 10-20 ปี
3.3 มากกว่า 20 ปี 

แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบรหิารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2,850 คน จากทั้งหมด 175 โรงเรียน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน ได้จำนวน 342 คน 
และใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน ได้จำแนกเป็นกลุม่ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 68 คน และ
ครูผู้สอน จำนวน 274 คน จากโรงเรียน 68 โรงเรียน  

5.2 ระเบียบวธิีการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ ์(Correlation Research) มุ่งศึกษาปัจจัย 

การบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 และหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยใช้แบบสมัภาษณค์วามคิดเห็น 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 2 ประเภท คือ 1) แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งเป็น 

3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 และตอนที่ 3 ประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และ 2) แบบสัมภาษณ์แนวทาง 
การพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยไดเ้สนอคำร้องต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทำหนังสือ

เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล นำแบบสอบถามที่จัดทำขึ้นดำเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม 
ที่เป็นเอกสารและแบบสอบถามออนไลน ์ดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความสมบูรณแ์ล้ว 
จึงนำมาทำการวิเคราะห์ขอ้มูล หากผลการวิจยัพบว่าปัจจัยการบริหารด้านใดที่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธผิล
การบริหารโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป ผู้วิจัยจะนำปัจจัยการบริหารด้านนั้น ๆ สร้างแบบ
สัมภาษณแ์ล้วนำมาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 ท่าน แล้วสรุปเป็นแนวทางการพฒันาปัจจยัการบริหาร
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี ้มดีงันี้ 1) หาค่าสถิติต่าง ๆ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรมสำเรจ็รูป และ 2) ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วเสนอเป็นรูปแบบ
ความเรียง  
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5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม (Item total Correlation) 
ของเพียร์สัน (Pearson) ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) การทดสอบ t-test ชนิด Independent Samples 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำ 
การเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรือ LSD. ตามความเหมาะสม  
หาค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธอ์ย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 
และหาแนวทางการพัฒนาที่พบว่าองค์ประกอบของปัจจัยการบริหารที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผล 
การบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับสูงขึ้นไป ไปสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน และใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอในรูปแบบความเรียง 

6. ผลการวิจัย
6.1 ปจัจัยการบริหารโรงเรยีนและประสิทธผิลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

6.2 ปัจจัยการบริหารโรงเรียน พบว่า จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
และจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

6.3 ประสทิธิผลการบริหารโรงเรียน พบว่า จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน  
จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

6.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน มีความสมัพันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

6.5 ตัวแปรปัจจัยการบริหารสามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน โดยรวม 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 92.8 สามารถเขียนสมการวิเคราะห ์
การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ (Unstandardized score) 
Y′ = 0.430 + 0.251X7 + 0.260X2 + 0.324X3 + 0.151X1 + 0.085X5 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน  (Standardized score) 
Z′ = 0.331Z7 + 0.284Z2 + 0.378Z3 + 0.189Z1 + 0.111Z5 

6.6 แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหาร  
 6.6.1 ด้านวัฒนธรรมองค์การ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมการทำงานแบบ

กัลยาณมิตร เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน  
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 6.6.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร  
ควรมีโครงสร้างการบริหาร มีแผนการพัฒนา มีการติดตามประเมินผล และควรรับฟังความคิดเห็นผู้ร่วมงาน 

 6.6.3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บรหิารสถานศึกษาควรเป็นต้นแบบและส่งเสริม 
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร 
การจัดหา กำกับติดตามการใช้ บำรุง และมีผู้รับผิดชอบในการดูแล  

 6.6.4 ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้แผนเป็นเครื่องมือ 
ในการบริหาร มีการพัฒนาโดยอิงหลักวิชาการ เป็นต้น แบบด้านการบริหาร มีการกระจายอำนาจ  
และมีการสื่อสารภายใน 

 6.6.5 ด้านงบประมาณที่ใช้ในการบริหารงาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแผนการใช้งบประมาณ 
โปร่งใส มีการระดมทุนการพัฒนา มีการรายงานผลการใช้ ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิาน
การวิจัย ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่บุคลากรทางการศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ยอมรับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงความจำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลย ีตลอดจนการมีผู้บริหารสถานศึกษา
ที่มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง จนถึงการมีงบประมาณทีเ่พียงพอในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ในยุคที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ที่สถานศึกษาต้องใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลาย
ให้เข้ากับการที่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนในสถานศึกษาได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ สำเภาแก้ว 
(2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสทิธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบว่า ปัจจัยการบริหารของสถานศึกษา ได้แก่ 
ปัจจัยลักษณะขององค์การ ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อม ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์กร และปัจจัย
ลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุนิสา ภู่เงิน (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ปัจจัยการบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ได้แก ่ปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปัจจยัด้านบรรยากาศองค์การ  
และปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก   

7.2 ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษา
มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่นตรงตามบริบทของท้องถิ่น มีการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการพัฒนาครู พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ มีการนเิทศ กำกับติดตาม 
และประเมินผลการดำเนินงานดา้นการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิสา ภู่เงิน 
(2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดสำนกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ประสทิธิผลของโรงเรียน ประกอบด้วย ความสามารถ
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ในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ด้านความสามารถในการพฒันานักเรียนให้มีทัศนคติ
ทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา และความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ภายในสถานศกึษา โดยรวมและรายด้าน อยูใ่นระดับมาก สอดคล้องกบังานวิจัยของ ธัญญลักษม์ มหาศริิพันธ ์
(2563, หน้า 95) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่สง่ผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็ก  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็ก 
ประกอบด้วย ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ความสัมพันธ์กับชุมชน สิ่งแวดลอ้มในโรงเรียน และความพึงพอใจ
ในการทำงาน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

7.3 ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาด
โรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน พบว่า 

1) ปัจจัยการบริหารโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บรหิาร
สถานศึกษารูแ้ละเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการบริหารสถานศึกษา เข้าใจทกุประเด็นของสถานศึกษา 
เป็นอย่างดี เป็นผู้นำและริเริม่แนวทางการพัฒนาสถานศกึษา ส่วนครผูู้สอนจะได้รับมอบหมายให้ปฏบิัติงาน
ในฝ่ายต่าง ๆ ของสถานศึกษาเพียงฝ่ายเดียว สอดคล้องตามแนวคิดของ Hersey and Blanchard (1992 
อ้างถึงใน เสถียร อ่วมพรหม, 2559, หน้า 29) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนเป็นกระบวนการทำงานร่วมกัน
กับบุคคล และกลุ่มบุคคลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งพร้อมด้วยปัจจัยการบริหาร ได้แก่ เครื่องมือ
ต่าง ๆ งบประมาณและเทคโนโลย ีเพื่อที่จะนำองคก์รไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องตามแนวคิด
ของ เสถียร อว่มพรหม (2559, หน้า 16) ได้นิยาม การบริหารโรงเรียนว่าเป็นกระบวนการทำงานร่วมกัน
ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายในโรงเรียน โดยมีปัจจัยทางด้านการบริหาร ได้แก่ คน งบประมาณ  
สื่อเทคโนโลยี ระบบการบริหาร เพื่อที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จและเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของโรงเรียน 

2) ปัจจัยการบริหารโรงเรียน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอนโรงเรียน 
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานศึกษาขนาดใดก็ตาม เห็นปัจจัยการบริหารต่าง ๆ อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นภาวะผู้นำ 
การเปลี่ยนแปลง การพฒันาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
งบประมาณที่ได้รับ และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่ได้รับความนิยมในการบริหารงานโดยเฉพาะ 
การบริหารการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิด Dessler (1998, p. 202) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
เป็นกระบวนการใช้อิทธิพลกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเรื่องทัศนคติ และข้อสมมติฐานของสมาชิก 
ขององค์กร รวมถึงการสร้างความสอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์กร   

3) ปจัจัยการบริหารโรงเรียน จำแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนที่มีประสบการณใ์นการทำงานมาก และมีความเชีย่วชาญในการปฏิบัติงานมากกว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อย ดังคำสัมภาษณ์ของ ไชยา ภาวะบุตร 
(สัมภาษณ์, 7 มกราคม 2561) ได้เสนอว่า เรื่องบางเรื่องแค่ความรู้ความสามารถอาจไม่เพียงพอต่อ 
การตัดสินใจหรือไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ บางเรื่องต้องใช้ประสบการณ์ ความชำนาญเพื่อให้การ 
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ดำเนินงานประสบความสำเร็จ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน 
จึงมีความเห็นแตกต่างกัน 

7.4 ประสทิธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  
ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน พบว่า 

1) ประสทิธิผลการบริหารโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษามองว่าตนเองมีบทบาทและความสำคญัในการพัฒนาสถานศึกษา เป็นผู้นำในการ
ขับเคลื่อนงานภายในสถานศึกษาให้มีประสทิธิภาพ ตนเองมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความรู้
ความสามารถเนื่องจากเข้ารับการอบรม การประชุมทางวิชาการและตนเองได้ส่งเสริมความรู้และให้ความรู้
แก่ผู้ร่วมงานทีถู่กต้อง มีการนิเทศกำกับติดตาม การสร้างขวัญกำลังในการทำงานของผู้ร่วมงาน ในขณะ 
ที่ครูผู้สอนมองสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้บริหารสถานศึกษามองไม่ชัดเจน สอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ของ สท้าน วารี 
(สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564) ได้เสนอว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเข้าใจแผนการพัฒนาสถานศึกษา
มากที่สุด และเป็นผู้นำต้นแบบของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ใหม่ ทันสมัย และคาดหวังความสำเร็จ 
ของสถานศึกษาในภาพรวมทุกงานสูงกว่าครูผู้สอนจึงมีข้อคิดเห็นแตกต่างกัน 

2) ประสทิธิผลการบริหารโรงเรียน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาทุกแห่งมีความคิดเหน็คล้ายคลึงกัน สถานศึกษา
ใดที่มีการวางแผนดี ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มที่ ทุ่มเทกำลัง เวลาให้กับสถานศึกษาอย่างจริงจัง สถานศึกษานั้นย่อมประสบความสำเร็จ 
ตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์พร วงศ์อนุสิทธิ์ (2564, 
บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ขนาดของโรงเรียนต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน  

3) ประสทิธิผลการบริหารโรงเรียน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากจะมองประสิทธิผลของสถานศึกษาเทยีบ
กับอดีตที่ผ่านมา ในขณะที่ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์น้อย จะมองประสิทธิผลสถานศึกษาตามเกณฑ์ 
การประเมิน สอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ของ นัทธมน ทวีกิตติเกษม (สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564)  
ได้เสนอว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนยิ่งมีประสบการณ์ในการทำงานมากและมคีวามต้ังใจใน 
การทำงาน ใช้ปัญหาเป็นฐานในการพัฒนางาน จะทำให้สถานศึกษาน้ันมีคุณภาพ และเกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่ดีจึงมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

7.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยการบริหาร (X) กับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน (Y)  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับ 
สูงมาก (RXY = 0.930) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความเข้าใจและคิดเห็นตรงกันว่าถ้ามีปัจจัยการบริหารที่ดี 
จะทำให้ประสทิธิผลโรงเรียนดีตามไปด้วย เพราะปัจจัยการบริหารด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านวัฒนธรรม
องค์การ และด้านอ่ืน ๆ ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อประสิทธิผล ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล  
ด้านงานวิชาการและด้านงานงบประมาณ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุวดี ประทุม (2559, บทคัดย่อ)  
ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอ้ยเอ็ด เขต 3 พบว่า ปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 3 อย่างมีนยัสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ สำเภาแก้ว (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหาร 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
พบว่า ปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปัทมา เนตรทอง (2563, หน้า 163) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานของโรงเรียน ในอำเภอวิเชียรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า ปัจจยัการบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล 
ของโรงเรียนในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

7.6 ผลการวิเคราะหอ์ำนาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหารที่นำมาวิเคราะห์ พบว่า มีจำนวน  
5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X7) ด้านการพัฒนา
บุคลากร (X2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (X1) และด้านงบประมาณ 
ที่ใช้ในการบริหารงาน (X5) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ตวัแปรทั้ง 5 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์
ประสิทธิผลโรงเรียนได้ร้อยละ 92.8 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในการบริหารสถานศึกษาผู้บรหิารสถานศึกษา
ต้องดำเนินการ 2 อย่าง คือ 1) แสดงบทบาทและหน้าทีใ่นการบริหาร ซึ่งก็คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
การพัฒนาบุคลากร การบริหารและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และ 2) เสาะหาทรัพยากรที่ใช้ใน 
การบริหาร ซึ่งทรัพยากรการบริหารที่สำคญั ได้แก่ คน แรงงาน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ที่ดนิสิ่งก่อสร้าง 
ผู้บริหารจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จำกัดให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด ด้วยกระบวนการวางแผนการจัดการที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง 
ทั้งระบบ ซึ่งก็คือ เทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณที่ใช้ในการบรหิารจัดการ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุนิสา ภู่เงิน (2561, บทคดัย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษา 
สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 3 พบว่า ปัจจยัการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย 
ด้านปัจจัยบรรยากาศองค์การ ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา่
อำนาจพยากรณ์ร้อยละ 77.20  
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8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ควรมีการศึกษาปัจจัยการบริหารโรงเรียนรายด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

ในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อแก้ปัญหาและพฒันาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 
การบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กร 
ของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 

Relationship Between Quality of Life and Organizational 
Commitment in Catholic School Teachers of the Archdiocese 

of Bangkok 
วัชราภรณ์ ศรีบุศราคัม1

เลอลักษณ์ โอทกานนท์2

ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กร 

และความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนคาทอลิก
สงักัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูผู้สอนโรงเรยีนคาทอลิก  
สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 จำนวน 346 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
โดยใช้สูตรของยามาเน ่สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling method) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.985 สถิตทิี่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิต
ในการทำงานโดยรวมและในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ครูโรงเรียนคาทอลิก สงักัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานครมีความผูกพนัต่อองค์กร ความผูกพันในองค์กร และมีความผูกพันในงานอยู่ในระดับ 
มากที่สุด 3) คุณภาพชีวิตในการทำงานของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
มีความสัมพันธก์ับความผูกพันต่อองค์กร ความผูกพันในองค์กร และความผูกพันในงาน ขนาดสูงมาก 
ในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในครั้งน้ี ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคาทอลิก 
สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เพื่อลดปญัหาตา่ง ๆ เช่น ความจงรกัภักดีต่อองค์กร การเปน็ส่วนหนึ่งขององค์กร การลาออกของบคุลากรคร ู
เป็นต้น 2) ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครนำผลมาใช้เป็น
แนวทางในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของครู เพื่อส่งเสริม
ให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น มีความรัก ทุ่มเทในการทำงานมากขึ้น ซึ่งสง่ผลต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาในโรงเรียน ที่ส่งผลโดยตรงกับผู้เรียน 

คำสำคญั:  คณุภาพชีวิตในการทำงาน  ความผูกพันต่อองค์กร  โรงเรียนคาทอลิก 
 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
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3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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Abstract 
The purposes of this research were to study quality of life, organizational 

commitment, and relationship between quality of life and organizational commitment in 
Catholic School Teachers of The Archdiocese of Bangkok. The sample used in the study 
consisted of 346 Catholic School teachers under The Archdiocese of Bangkok in the 2020 
academic year, which determined sample size by Yamane’s sample size formula and 
randomly selected by Stratified Random Sampling method. The instrument implemented 
in collecting the data was five-point rating scale questionnaire which -Cronbach's Alpha 
Coefficient Reliability at 0.985. Percentage, arithmetic mean, standard deviation, and 
Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient were used for analyzing the data.  
The summaries of the findings were as follow: 1) Catholic School teachers under 
The Archdiocese of Bangkok have quality of life rated at the highest level in overall and 
each aspect. 2) Catholic School teachers under The Archdiocese of Bangkok have 
organizational commitment rated at the highest level in overall and each aspect.  
3) Relationship between the quality of life and organizational commitment in Catholic
School Teachers of The Archdiocese of Bangkok in overall and each aspect was found
of being positively correlated with statistical significance at .01 level.

The body knowledge gained from this research includes 1) School administrators 
in Catholic School of The Archdiocese of Bangkok used the result to enhance and develop 
human resource management to decrease the problems, such as organization loyalty, the 
state of being a part of the organization, and teachers’ resignation. 2) School administrators 
in Catholic School of The Archdiocese of Bangkok applied the result as an approach to 
establish the policy and the management to improve the teachers’ quality of life, in 
order to bolster the organizational commitment, love, and dedication to work of each 
personnel that impacted to the development of the efficiency in educational management 
which directly affected the students.  

Keywords:  Quality of Life,  Organizational Commitment,  Catholic School, 
 The Archdiocese of Bangkok 
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1. บทนำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ทีมุ่่งเน้นผลลัพธใ์ห้

คนทำงานในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ในขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality 
of work life) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานปัจจุบัน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญ เป็นต้นทนุทาง
สังคมที่มีคุณคา่ ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการทำงาน ต้องทำงานเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้และ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เมื่อคนต้องทำงานในที่ทำงานเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม 
ทำให้เกิดความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมั่นคงทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์  
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางสังคม คุณภาพชีวิตการทำงานมีผลต่อการทำงานมาก กล่าวคือ  
ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน และทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร
นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมในเรื่องสุขภาพจิตช่วยให้เจริญกา้วหน้า มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพขององค์กร และยังช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุ และส่งเสริมให้ได้ผลผลิต
และการบริการที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ ดังนั้นการค้นหากระบวนการที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากร 
ในองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรมีความพึงพอใจ มีความสุขในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่จำเป็น เช่น 
การสร้างแรงจูงใจด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม บุคลากรสามารถมองอนาคตใน
อาชีพการงานได้ เป็นต้น ถ้าองค์กรสามารถบริหารความผูกพันได้เหมาะสม องค์กรก็จะไม่สูญเสียบุคลากร
ที่มีความสามารถ (รุ่งโรจน์ อรรถนิทธิ,์ 2554) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาสถิติของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนคาทอลิกที่สังกัดฝ่ายการศึกษาสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด
ทั้งสิ้น 37 โรงเรียน ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง มีครูจำนวนครูที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังในปี
การศึกษา 2563 จำนวน 2,519 คน จากขอ้มูลการลาออกของครูโรงเรียนคาทอลิกทีส่ังกัดฝ่ายการศึกษา
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร ระหว่างปีการศึกษา 2560–2562 พบว่า ในปีการศกึษา 2561 มีจำนวน
ครูบรรจุลดลง 221 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และในปกีารศกึษา 2562 จำนวนครูบรรจุลดลง 83 คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.19 (สถิติข้อมูลครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนคาทอลกิสังกัดอัครสงัฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562) ซึ่งการลาออกส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร ทั้งในด้านทรัพยากร 
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น การฝึกบุคลากรใหม่เพื่อทดแทนบุคลากรที่ลาออก ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงาน
ลดลง (Mobly, 1982)  

สภาการศึกษาคาทอลิกได้ให้ความสำคัญกบัการพัฒนาบุคลากรในสังกดั โดยมีนโยบายส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรครูประจำการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะและ 
ค่าครองชีพของคร ูและให้ครูมีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมของครูโดยเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดผล 
การพัฒนาผู้เรียน และวิสัยทศัน์ในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีความเสมอภาค  
ตามเจตนารมณ์แห่งคุณค่าพระวรสาร และการบริหารงานโรงเรียนคาทอลิกสังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เน้นการพัฒนาบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา 
ทั้งด้านความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจในด้านต่าง ๆ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
ก้าวหน้าในวิชาชีพและมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ  
(อัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร, 2553, หน้า 30) บุคลากรทุกคนต้องการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุข และมคีวามพึงพอใจ ทั้งมิติด้านการทำงาน มิติด้านสังคม มิติด้านส่วนตัว และมิติ 
ด้านเศรษฐกิจ จึงเป็นประเด็นสำคัญที่องค์กรควรจัดระบบการดูแลคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร  
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หากคาดหวังทีจ่ะให้บุคลากรมีความรู้สึกผูกพันกับองค์กร จากการศกึษาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ของ 
Richard E. Walton และพูนพงษ์ คูนา (2561, หน้า 24-26) พบวา่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน  
มีองค์ประกอบ 9 ด้าน ได้แก ่1) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2) สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 4) การพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร 5) การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบคุลอื่น 6) ประชาธิปไตยในองค์กร 7) ความสมดุล
ระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว 8) ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 9) คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก บุคลากรจำเป็นต้องได้พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานด้านคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
การศกึษาคาทอลิก รวมทั้งเสริมสร้างด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อใหบุ้คลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเชื่อในเปา้หมาย
และค่านิยมขององค์กร ความทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์กร มีความต้องการที่จะคงความเป็นสมาชิก 
ขององค์กร (Mowday, Steers, & Porter, 1982, p. 27) มีความกระฉับกระเฉงในการทำงานการอุทิศตน
ทำงาน และมคีวามหมกมุ่นในงาน (Schaufeli, W.B., and Bakker, A.B., 2004, pp. 4-5) 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงาน
กับความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนคาทอลิกสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เพื่อสามารถนำ
ผลมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย การบริหารจดัการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของครู
โรงเรียนคาทอลิกสังกัดอัครสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร
มากขึ้น มีความรัก ทุ่มเทในการทำงานมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
ในโรงเรียนที่ส่งผลโดยตรงกับผู้เรียน และสามารถนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนษุยเ์พื่อลดปัญหาต่าง ๆ เช่น ความจงรักภักดีต่อองค์กร การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  
การลาออกของบุคลากรครู เป็นต้น 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูโรงเรียนคาทอลิกสังกัดอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพมหานคร 
2.2 เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนคาทอลิกสังกัดอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพมหานคร 
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กร 

ของครูโรงเรียนคาทอลิกสังกดัอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ

ชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร
โดยนำแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านมาสังเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทำงาน ตามแนวคิดของ Walton, 
R.E. (1975); สภาการศึกษาคาทอลิก (2557) และพูนพงษ์ คูนา (2561) และความผูกพันต่อองค์กร 
ความผูกพันต่อองค์กร ตามแนวคิดของ มาว์เดย์, สเตียส์ และพอร์เตอร ์(Mowday, Steers, & Porter, 
1982) และ Schaufeli and Bakker (2004)   
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4. กรอบแนวคิดการวจิัย
คุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพันต่อองคก์ร 

1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ
3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
4. การพัฒนาความรู้ความสามรถของบุคลากร
5. การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
6. ประชาธิปไตยในองค์กร
7. ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
8. ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม
9. คุณลักษณะตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

1. ความผูกพันในองค์กร
1.1 มีความเชื่อในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
1.2 ความทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์กร
1.3 ความต้องการที่จะคงความเป็นสมาชิก

ขององค์กร 
2. ความผูกพันในงาน

2.1 ความกระฉับกระเฉงในการทำงาน
2.2 การอุทิศตนทำงาน
2.3 ความหมกมุ่นในงาน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร จำนวน 2,519 คน คำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมโดยใช้สูตร

คำนวณของยามาเน ่Yamane (1967) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อน ±5% ซึ่งได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 346 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  
ในแต่ละเขตการศึกษา  

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Study) 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงาน

กับความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร จำนวน 346 ชุด 
มีการทดสอบความเที่ยงตรง ด้วยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ได้ค่า IOC แบบสอบถามทั้งหมด อยู่ระหว่าง 
0.60–1.00 ทุกข้อ และมีการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือมีความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.985 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ผู้วิจัยได้ขอหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปยังครูโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ครูโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร จำนวน 
346 คน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2) ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปแจกโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ครูโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร แล้วมารบัแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่างภายในเวลา 2 สัปดาห์ 

3) ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 344 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 99.42
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5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหาค่าความถี่

ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยแล้วนำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
2) วิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูโรงเรียนคาทอลิก

สังกัดสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3) วิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนคาทอลิก

สังกัดสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะหห์าค่าเฉลี่ย (X ) และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กร

ของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร โดยหาค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product-Moment Correlation)   

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 

(standard Deviation) และการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

6. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตาราง 1 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล 
           กรุงเทพมหานคร 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน 
ค่าสถิติ (n = 344) 

ระดับ 
X S.D.

ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 4.51 0.47 มากที่สุด 
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 4.61 0.46 มากที่สุด 
ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 4.55 0.48 มากที่สุด 
การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 4.54 0.48 มากที่สุด 
การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคลอืน่ 4.56 0.50 มากที่สุด 
ประชาธิปไตยในองค์กร 4.52 0.49 มากที่สุด 
ความสมดุลระหว่างชีวติการทำงานกับชีวติส่วนตัว 4.53 0.47 มากที่สุด 
ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 4.63 0.47 มากที่สุด 
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 4.57 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.41 มากที่สุด 
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ผลการศึกษาพบว่า ครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิต
ในการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.56, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า  
มีคุณภาพชีวิตในการทำงานอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่ำ คือ ความเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม (X = 4.63, S.D. = 0.47) สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสขุภาพ 
( X = 4.61, S.D. = 0.46) คุณลักษณะตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (X = 4.57, S.D. = 0.47)  
การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (X = 4.56, S.D. = 0.50) ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 
( X = 4.55, S.D. = 0.48) การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร ( X = 4.54, S.D. = 0.48)  
ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว ( X = 4.53, S.D. = 0.47) ประชาธิปไตยในองค์กร  
( X = 4.52, S.D. = 0.49) และคา่ตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ( X = 4.51, S.D. = 0.47)  

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล 
กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 2 ผลการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล 
           กรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองค์กร 
ค่าสถิติ (n = 344) 

ระดับ 
X S.D.

ความผูกพันในองค์กร 4.58 0.35 มากที่สุด 
     มีความเช่ือในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 4.55 0.40 มากที่สุด 
     ความทุม่เทความพยายามเพื่อองค์กร 4.59 0.45 มากที่สุด 
     ความต้องการที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร 4.56 0.47 มากที่สุด 
ความผูกพันในงาน 4.59 0.42 มากที่สุด 
     ความกระฉับกระเฉงในการทำงาน  4.60 0.49 มากที่สุด 
     การอุทิศตนทำงาน  4.56 0.45 มากที่สุด 
     ความหมกมุ่นในงาน 4.61 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.36 มากที่สุด 

ผลการศึกษาพบว่า ครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครมีความผูกพัน
ต่อองค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.59, S.D. = 0.36) โดยมีความผูกพนัในองค์กรอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
( X = 4.58, S.D. = 0.36) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความผูกพันในองค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกรายการ เรยีงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่ำ คือ ความทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์กร ( X = 4.59,  
S.D. = 0.45) ความต้องการที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร (X = 4.56, S.D. = 0.47) มีความเช่ือ
ในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร (X = 4.55, S.D. = 0.40) และมีความผูกพันในงานอยู่ในระดับมากที่สุด
( X = 4.59, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความผูกพันในงานอยู่ในระดับมากที่สุด
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ทุกรายการ เรยีงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่ำ คือ ความหมกมุ่นในงาน (X = 4.61, S.D. = 0.49)  
ความกระฉับกระเฉงในการทำงาน (X = 4.60, S.D. = 0.49) มีการอุทศิตนทำงาน (X = 4.56, S.D. = 0.45) 
ตามลำดับ 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพัน 
ต่อองค์กรของครโูรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร  

ตาราง 3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของครู 
           โรงเรยีนคาทอลิก สงักัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร  

ความสัมพันธ์ 
ความผูกพัน 
ต่อองค์กร 

ความผูกพัน 
ในองค์กร 

ความผูกพัน 
ในงาน 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน 0.884** 0.832** 0.909** 
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 0.708** 0.676** 0.718** 
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย 
และส่งเสริมสขุภาพ 0.771** 0.705** 0.840** 
ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 0.733** 0.762** 0.753** 
การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 0.783** 0.793** 0.790** 
การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคลอื่น 0.755** 0.716** 0.743** 
ประชาธิปไตยในองค์กร 0.719** 0.675** 0.688** 
ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิต
ส่วนตัว 0.811** 0.746** 0.797** 
ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 0.758** 0.695** 0.797** 
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลกิ 0.837** 0.701** 0.917** 

**มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการทำงานของครูโรงเรียนคาทอลิก สงักัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ความผูกพนัในองค์กร และความผูกพันในงาน  
ขนาดสูงมากในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.884, 0.832, 0.909 ตามลำดับ) 

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า ครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 

มีคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยรวมและแตล่ะด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พูนพงษ์ คูนา (2561) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานและวัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบรุี 
พบผลการวิจัยประการหนึ่งว่า คุณภาพชีวิตการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทีผ่ลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ครูโรงเรียน
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คาทอลิก สังกดัอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจในปัจจัยที่ดีที่ได้รับจากการปฏิบัติงานใน
หลายประการ อาทิ ปัจจัยทีด่ีด้านคน ซึ่งคนคือทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร เนื่องจากคนมีส่วนช่วยทำให้
การทำงานประสบความสำเร็จได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ในขณะเดียวกัน คนก็สามารถสร้างปัญหาให้กับองค์กร
ได้มากที่สุด ดังนั้นการที่โรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครมีบคุลากรที่ดีมารว่มงาน
ย่อมทำให้องคก์รเต็มไปด้วยคนที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ ช่วยส่งเสรมิใหทุ้กคนเกิดความสุขในการทำงานได้ 
และช่วยสร้างความพึงพอใจในการทำงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์รวมได้เป็นอย่างดี ปัจจัยที่ดี 
ด้านงาน กล่าวคือ หากบุคคลได้ทำงานที่รัก หรือมีความถนดั ย่อมมีโอกาสที่จะมีความสขุในการทำงานได้
มากกว่าทำงานที่ไม่ชอบ หรือไม่ถนัด การที่ครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครได้
ทำงานที่อยากทำแล้วมีความสุขนั้น ย่อมส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งนี้ เมื่อมีความสุขในการทำงาน 
แล้วก็จะส่งผลถึงความพึงพอใจในสิ่งอื่น ๆ ได้ง่าย ไปจนถึงความพึงพอใจในองค์กรอีกด้วย ปัจจัยที่ด ี
ด้านโอกาสความก้าวหน้า กล่าวคือ ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่พัฒนาก้าวหน้าทุกระยะ หลากหลายองค์กร 
มีแผนการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างจริงจัง องค์กรที่ไม่มีการพัฒนาองค์กรที่ดี หรือไม่มีโอกาส
ความก้าวหน้าให้พนักงานเห็น ไม่ส่งเสริมให้พนักงานก้าวหน้าหรือพัฒนา ก็ย่อมมีผลทำให้พนักงาน 
เกิดความไม่พึงพอใจต่องานที่ทำ และไม่พึงพอใจต่อองค์กรได้ เพราะมนุษย์ล้วนแล้วแตต่้องการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ ดังนั้นบุคลากรก็จะไปหาที่ที่ตนเองได้พัฒนาก้าวหน้ากว่า กจ็ะเกิดการย้ายงาน ย้ายองคก์รได ้
อาจเป็นไปได้ว่าโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาครูให้มีโอกาสพัฒนา
ตนเอง ไม่ได้ปิดกัน้โอกาสของความก้าวหน้าให้แก่ครู จึงทำให้ครูเกิดความพึงพอใจนั่นเอง ปัจจัยที่ด ี
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครตระหนักว่า 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นสิ่งสำคัญและละเอียดอ่อน เนื่องจาก องค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่ดีจะมกีารใส่ใจเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบและจริงจัง การจ้างงานในอัตราที่เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ ตลอดจนการให้สวัสดิการที่คุ้มค่า มีส่วนเป็นอย่างมากที่จะทำให้พนักงานพึงพอใจในงานที่ทำ
และองค์กรที่ตนทำงานอยู่ ซึ่งส่งผลให้เกิดการทำงานในระยะยาว และความจงรักภักดีต่อองค์กรได้เช่นกัน 
และอาจจะเป็นปัจจัยลำดับต้น ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานมากที่สุดอีกด้วย โรงเรียนคาทอลิก 
สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครจึงจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการทีเ่หมาะสม ทำให้ครูเกิดความพึงพอใจ 
ปัจจัยที่ดีด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน กล่าวคือ สภาพแวดล้อมที่ดีของโรงเรียนคาทอลิก สังกัด 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร น่าจะช่วยให้ครูเกิดความพึงพอใจในการทำงานได้ง่าย และสภาพแวดล้อม
การทำงานที่ด ีดังกล่าวส่งผลให้ครูทำงานได้อย่างมีความสุข เกิดการทำงานมีประสิทธิภาพตามมา กลายเป็น
การเกิดความพึงพอใจในการทำงานของครูในที่สุด และปัจจัยที่ดีด้านการบริหารงานบุคคล กล่าวคือ 
ผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก สงักัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่ในการบรหิารงานบุคคลนั้น  
มีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะสร้างความพึงพอใจ หรือสร้างความไม่พอใจให้กับครูได้ง่าย การบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจได้ดี ตั้งแต่เรื่องอัตราค่าจ้าง สวัสดิการ 
แบบแผนการพัฒนาบุคลากร ไปจนถึงการทักทาย การถามไถ่สารทุกขส์ุขดิบต่าง ๆ หรือแม้แต่เรื่องเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ที่อาจสร้างความประทับใจได้ง่าย จากที่ผู้วิจัยได้อภิปรายมา จึงน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ครูเกิด
ความพึงพอใจในการทำงาน มีความรู้สึกว่า มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีมาก นั่นคือ ครูมีความพึงพอใจ
เนื่องจากได้รับการสนองตอบในสิ่งที่ตนเองต้องการ สอดคล้องกับแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow, 1943)  
ที่มีแนวคิดว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการตลอดเวลา โดยแบ่งลำดับขั้นของความต้องการออกเป็น 5 ขั้น 
คือ 1) ความต้องการทางสรีระ (Physiological Needs) หมายถึง ความต้องการพื้นฐานของร่างกาย 
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ซึ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ำ อากาศ เสื้อผ้า ฯลฯ 2) ความต้องการความมั่นคง
ปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึง ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
เพราะบุคคลไม่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในการดำรงชีวิต 3) ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่ง
ของหมู่คณะ (Love and belonging Needs) หมายถึง ความต้องการที่จะเป็นที่รักของผู้อื่น และต้องการ
มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอืน่ และเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ เพราะมนุษย์ทุกคนย่อมต้องการเพ่ือนไม่
ต้องการรู้สึกเหงา และอยู่คนเดียว ดังนั้นจึงต้องการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น เป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
4) ความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีค่า (Esteem Needs) หมายถึง ความปรารถนาที่จะมองตนเอง ว่ามี
คุณค่าสูง เป็นที่น่าเคารพยกย่องจากทั้งตนเองและผู้อื่น ต้องการที่จะให้ผู้อื่นเห็นว่าตนมีความสามารถ
มีคุณค่า มีเกียรติ มีตำแหน่งฐานะ บุคคลทีม่ีความต้องการประเภทนี้จะเป็นผู้ทีมีความมั่นใจในตนเอง
และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามีประโยชน์ หากความรู้สึกหรือความต้องการดังกล่าวถูกทำลายและไม่ได้รับการ
ตอบสนองก็จะรู้สึกมีปมด้อย สิ้นหวัง มองโลกในแง่ร้าย ต้องการสิ่งชดเชย ถ้าเกิดความรู้สึกรุนแรงจะทำให้
บุคคลนั้นเกิดความท้อถอยในชีวิต เป็นโรคประสาท โรคจิต และอาจฆ่าตัวตายได้ และ 5) ความต้องการ
ที่จะรู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริง และพัฒนาศักยภาพของตน (Self-Actualization Needs) หมายถงึ
ความต้องการที่จะรู้จักและเข้าใจตนเองตามสภาพที่แท้จริง เพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองให้สมบูรณ์ (Self-
fulfillment) รู้จักค่านิยม ความสามารถและมีความจริงใจต่อตนเอง ปรารถนาที่จะเป็นคนที่ดีที่สุดของ
ตนเอง มีสติในการปรับตัว เปิดโอกาสให้ตนเองเผชิญกับความจริงของชีวิต และเผชิญกบัสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ
โดยคิดว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายและน่าต่ืนเต้น กระบวนการที่จะพัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพของตนเอง
เป็นกระบวนการที่ไม่มีจุดจบ ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่มนุษย์ทุกคนต้องการที่จะพัฒนาตนเองเต็มที่ตาม
ศักยภาพนั่นเอง

7.2 ผลการวิจัยที่พบว่า ครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครมีความผูกพนั
ต่อองค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลวิจัยของ ศิวชาติ แสงทอง (2555) ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรกับความผูกพันต่อโรงเรียนของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัด 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร พบผลการศึกษาประการหนึ่งว่า ครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานครมีความผูกพนัต่อโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ผลเป็นเช่นนี้ ผู้วิจัยขออภิปรายว่า 
สาเหตุที่ทำใหค้รูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร มีความผกูพันต่อองค์กรอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เกิดจากเหตุผล 4 ประการ ดังนี้ ประการที่หนึ่ง ครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร อาจจะมีความรูส้ึกนึกคิดว่า การทำงานเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก สงักัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เปรียบเสมือนการเลือกข้าง (side bet) ไว้แล้ว จึงต้องผูกพันต่อโรงเรียน เพราะถ้า 
จะไม่ผูกพันต่อโรงเรียน จะทำให้เกิดการสูญเสียมากกว่า จึงจำเป็นที่จะต้องผูกพัน ทั้งนี้ ความสำคัญ 
ของการเลือกขา้งจะแปรผันไปตามระยะเวลา เช่น ประสบการณ์ในการทำงานในโรงเรียน ยิ่งครูทำงาน
ให้กับโรงเรียนนานเท่าใด ก็จะทำให้มีการเลอืกข้างด้วยความพยายาม ทั้งร่างกายและจิตใจให้กับโรงเรียน 
โดยได้การตอบแทนในรูปของเงินเดือน สวัสดิการ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ประการ 
ที่สอง ครูโรงเรียนคาทอลิก สงักัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร มีความผูกพันต่อองค์กรจากการได้รับ
ผลประโยชน์ที่ต้องการจากโรงเรียน โดยเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างสิ่งที่เปน็ต้นทุนและสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เมื่อได้ทำงานอยู่กับโรงเรียนและได้ผลประโยชน์จากโรงเรียนแล้ว เป็นความจำเป็นที่
จะต้องอยู่และผูกพันต่อโรงเรียน เพราะหากจะไม่ผูกพันกับโรงเรียนต่อไปก็จะต้องสูญเสียประโยชน์ที่ได้รับ
จากโรงเรียน ประการที่สาม ครูมีความรู้สึกผูกพันต่อกลุ่มทางสังคมในโรงเรียน เป็นสิ่งที่ส่งเสริมความผูกพัน
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จากการยึดเหน่ียวและทำใหม้ีการแสดงตนเป็นส่วนเดียวกับโรงเรียนเช่นเดียวกับครูคนอ่ืน ๆ ที่มีกิจกรรม
รว่มกัน อาทิ การประกอบพิธีต่าง ๆ การจัดงาน การจัดกิจกรรม ฯลฯ ถือเป็นรูปแบบของความสมัพันธ์
ทางสังคมและทางความรู้สึก ประการที่สี่ ครูมีความผูกพนักับโรงเรียนอันเนื่องมาจากเป็นความผูกพัน 
ที่เกิดจากคุณธรรมและค่านิยมของบุคลากรที่ได้หล่อหลอมรวมเอาปทัสถานและค่านิยมของโรงเรียน  
โดยยอมรับเข้ามาในตนเอง ครูจึงได้นำปทัสถานและค่านิยมของโรงเรียนคาทอลิก สังกดัอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เป็นแนวทางในการกำหนดพฤติกรรมในการทำงาน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และแสดงพฤติกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียน หรืออาจจะกล่าวเป็นแนวคิดได้ว่า สาเหตุ 
ที่ทำให้ครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับ
มากที่สุด จัดเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่กำหนดให้มีการตอบแทนระหว่างกัน เป็นบรรทัดฐานของ 
การตอบแทนซึ่งกันและกัน เช่น การมีบุญคณุ ระดับความผูกพันต่างตอบแทนนี้ขึ้นอยูก่ับระดับของ
ผลตอบแทนทีม่ีร่วมกันระหว่างบุคคล และสิ่งที่บุคคลนั้นให้ความสำคัญ จึงทำให้บุคลากรมีความรู้สึกผูกมัด
กับผู้มีบุญคุณ เช่น องค์กร ผูบ้ังคับบัญชา หรือสถาบันที่ได้ให้การสนับสนนุ สอดคล้องกับแนวคิดของ
บูชานัน (Buchanan, 1974, pp. 533-546) ที่ได้แบ่งความผูกพันในองค์กรออกเป็น 3 มิติด้วยกัน 
ประกอบด้วย มิติที่หนึ่ง ความผูกพันในองคก์รด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร (Identification) 
คือความเต็มใจปฏิบัติงาน ยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร เป็นการแสดงออกว่าค่านิยมและ
เป้าหมายของพนักงานและองค์กรสอดคล้องกัน มิติที่สอง ความผูกพันในองค์กรด้านการมีส่วนร่วมกับ
องค์กร (Involvement) คือ ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 
เพื่อความก้าวหน้าหรือประโยชน์โดยรวมขององค์กร และมิตทิี่สาม ความผูกพันในองค์กรด้านความจงรักภักด ี
(Loyalty) คือ ความรู้สึกยึดมั่นต่อองค์กร และมีความปรารถนาที่คงความเป็นสมาชิกขององค์กรไว้ 

7.3 ผลการวิจยัที่พบว่า คุณภาพชีวิตในการทำงานของครโูรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ขนาดสูงมากในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกบัผลการวิจัยของ ก้าวหน้า สงเนียม (2561) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันองค์กรของครูในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรกรของครู 
ในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก 
ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับสมมุติฐานที่กำหนดไว้ว่า คุณภาพชีวิต
ในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
มีความสัมพันธก์ัน ผู้วิจัยอภปิรายได้ว่า จากผลการวิจยัที่ได้ เป็นสิ่งแสดงให้เหน็ว่า คณุภาพชีวิตในการทำงาน
ของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสขุภาพ ความก้าวหน้าและความมั่นคง
ในงาน การพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคลากร การทำงานร่วมกันและความสัมพนัธ์กับบุคคลอื่น 
ประชาธิปไตยในองค์กร ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์การศกึษาคาทอลิกนั้น เป็นปัจจัยหรอืองคป์ระกอบที่มีความสัมพันธกั์บ 
ความผูกพันต่อองค์กรอย่างแท้จริง ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นไปได้ว่า ครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัด 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร น่าจะได้รับการตอบสนองเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานทั้ง 9 ด้าน
ตามที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้นก็เปน็ได้ เปรียบเสมือนปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) ทีค่รูได้รับการสนับสนุน
ในการทำงาน ซึ่งเมื่อครูโรงเรียนคาทอลิก สงักัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครได้รับการตอบสนอง
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ดังกล่าว จึงทำให้เกิดความพึงพอใจ กลายเปน็ความผูกพันต่อองค์กรของตนเอง ทำให้ผลการวิจัยพบว่า 
คุณภาพชีวิตในการทำงานของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกดัอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์กร ขนาดสูงมากในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
แนวคิดของทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์กตามที่ สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน (2554, หนา้ 502) ได้กล่าว
อ้างไว้ว่า ปัจจัยค้ำจุนเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยกระตุ้น (Motivators Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับงานโดยตรง เป็นปัจจัยที่จูงใจให้คนชอบและรักงาน เป็นตัวการสร้างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์การ
ปฏิบัติงานมี 5 ประการ คือ ความสำเร็จของงาน (Achievement) การได้รบัการยอมรับนับถือ (Recognition) 
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (Work itself) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และความก้าวหน้า 
(Advancement and growth in capacity) นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอนำเสนอการอภิปรายเพิ่มเติมว่า  
การที่ผลการวจิัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการทำงานของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ขนาดสูงมากในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 นั้น มีความเป็นไปได้ว่า แนวคิดทฤษฎีที่ผู้วิจัยนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 
ได้แก ่แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของ Richard E. Walton (1975) สภาการศึกษาคาทอลิก 
(2557) และบาทหลวงพูนพงษ์ คูนา (2561) และแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร ตามแนวคิดของ 
มาว์เดย,์ สเตียส์ และพอร์เตอร์ (Mowday, Steers, & Porter, 1982) มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครอย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น การทำงาน
ด้านคุณลักษณะตามอัตลักษณ์การศกึษาคาทอลิก การทำงานด้านความเป็นประโยชน์กับสังคม หรือ 
การอุทิศตนทำงาน ฯลฯ ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร ยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว สอดคล้องกับตามปรัชญา
การศึกษาที่ว่า พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต  
เมล็ดพันธ์ุแห่งปรีชาญาณของพระเจ้า จะเจริญงอกงามขึ้นในทุกคน และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดินนั่นเอง 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
8.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร นำผลมาใช้

เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของครู  
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น มีความรัก ทุ่มเทในการทำงานมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่ส่งผลโดยตรงกับผู้เรียน   

8.2 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร นำผลที่ได้มา
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์เพือ่ลดปญัหาต่าง ๆ เช่น ความจงรักภักดีต่อองค์กร 
การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การลาออกของบุคลากรครู เป็นต้น 
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บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

Organizational Climate Affecting Learning Organization of Schools 
under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon 

Phanom 
ธนัทพงษ์ วังทะพันธ์1 

ไชยา ภาวะบุตร2 
วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียน 2) ศึกษา 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 3) หาอำนาจพยากรณข์องบรรยากาศองค์การที่ส่งผล 
ต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้4) หาแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู ้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำนวน 325 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 65 คน 
และครผูู้สอน 260 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan (Krejcie & Morgan, 
1970, pp. 607-610) และใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซึ่งมลีักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) อยู่ระหว่าง .80-1.00 ประกอบด้วย แบบสอบถามบรรยากาศองค์การ 
มีค่าอำนาจจำแนก .447-.862 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .958 แบบสอบถามความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
มีค่าอำนาจจำแนก .438-.820 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .957 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. บรรยากาศองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.30) และรายด้านอยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน 
2. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.40) และรายด้าน

อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
3. บรรยากาศองค์การ จำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษานครพนม ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .01 ได้แก่ ความรับผิดชอบ (X6) การสนับสนุน (X1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) และความผูกพัน 
(X3) โดยมีอำนาจพยากรณ์ ร้อยละ 66.00 และ มคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 
± .23842 และเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2รองศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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สมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ 
Y′ = .682 + .430X6 + .157X1 + .159X5 + .107X3 

สมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Z′ = 462Z6 + .203Z1 + .199Z5 + .123Z3 

4. แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เสนอแนะไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย 
1) ด้านความรบัผิดชอบ คือ มอบหมายงาน ภาระ หน้าที่ และความรับผดิชอบตามความสามารถและ
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 2) ด้านการสนับสนุน คือ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาตนเองและเข้าร่วม
การอบรม ประชุม สัมมนาตา่ง ๆ 3) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ มีการนิเทศ ตดิตาม รายงาน
ประเมินผลและพัฒนาผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 4) ด้านความผูกพัน คือ เปิดโอกาส
ให้ครูผู้สอนและบุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
เพื่อให้เกิดความรัก ภาคภูมิใจ ผูกพันต่อกัน

คำสำคัญ:  บรรยากาศองค์การ  องค์การแห่งการเรียนรู้ 
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Abstract 
The purposes of this research were to: 1) study organizational climate of 

schools; 2) study learning organization of schools, and 3) identify the predictive power of 
organizational climate affecting learning organization. The sample group, obtained through 
stratified random sampling, consisted of 65 school administrators and 260 teachers working 
under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom, yielding a total of 
325 participants. The Krejcie and Morgan table was also applied for determining the sample 
size (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610). The tools for data collection were two sets of 
five-point scale questionnaires, which had values of IOC between .80 and 1.00; comprising 
a set of questionnaires on organizational climate with the discriminative power values 
ranging from .447 to .862 and the reliability of .958, and a set of questionnaires on learning 
organization with the discriminative power values ranging from .438 to .820 and a reliability 
of .957. Statistics for data analysis were mean, standard deviation and Stepwise Multiple 
Regression Analysis.  

The findings were as follows: 
1. The overall organizational climate was at a high level (X = 4.30), as a whole

and each aspect were at a high level. 
2. The overall learning organization was at a high level (X = 4.40), as a whole

and each aspect were at a high level. 
3. The four aspects of organizational climate consisting of responsibility,

support, performance standard, and commitment, could predict the learning organization 
of schools under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom with 
the predictive power of 66.00 percent and standard error of estimate of ± .23842; and it 
can be written as a prediction equation as follows: 

Regression equation of raw score, 
Y′ = .682 + .430X6 + .157X1 + .159X5 + .107X3 

Regression equation of standard score, 
Z′ = 462Z6 + .203Z1 + .199Z5 + .123Z3 

4. The proposed guidelines for developing organizational climate affecting
learning organization of schools under the Secondary Educational Service Area Office 
Nakhon Phanom consisted of four aspects: Firstly, Responsibility, including assigning tasks, 
duties, roles, and responsibilities according to individuals’ ability and suitability. Secondly, 
Support, such as encouraging teachers’ self-improvement and participation in in-service 
trainings, meetings, and seminars. Thirdly, Performance Standard included the following: 
supervision, monitor, report, evaluation, and continuous and consistent development of 
operational achievement. Lastly, Commitment, including providing opportunities for 
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teachers and personnel to participate in decision-making on various school-relevant 
operations and activities to foster a sense of belonging, pride, and bonds to schools. 

Keywords:  Organizational Climate,  Learning Organization 
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1. บทนำ
องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู ้

เพื่อให้องค์การก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน
สามารถจะประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการพัฒนาองค์การรูปแบบอื่น ๆ เพราะมีลักษณะเปน็การพฒันาองค์การ
ที่พร้อมไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และให้บรรลุผลสำเร็จในการบริหารงานเชิงคุณภาพ ซึ่งแนวคิด
องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดของการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืนโดยการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ของบุคลากรในองค์การเพ่ือให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องและใช้ศักยภาพของตนเองได้ 
อย่างเต็มที่ อีกทั้งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง การที่องค์การจะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้น 
ต้องสร้างช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งภายในองค์การที่เป็นการถ่ายทอดระหว่างบุคลากร
ในองค์การควบคู่ไปกับการรับความรู้จากนอกองค์การโดยมีเป้าประสงค์ที่สำคญัเพื่อก่อให้เกิดโอกาส 
ในการแสวงหาแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่การพัฒนาและการสร้างฐานความรู้ที่เป็น
สมรรถนะหลักขององค์การ (อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า, 2562, หน้า 159)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้าง 
ความเปน็เลิศในการบริหารจดัการองคก์ารภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม เพือ่สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่กำลังเข้ารับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น โรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จงึจำเป็นจะต้องเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ  
เพื่อทำให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียนเป็นผู้รอบรู้ รู้ทนัต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
อย่างรวดเร็ว เป็นบุคลากรทีม่ีคุณภาพตามที่องค์การต่าง ๆ ต้องการ  

อย่างไรก็ตามการที่จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้น สภาพแวดล้อมและบรรยากาศองค์การ
ในโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและครูผู้สอน ซึ่งโรงเรียนในฐานะที่เป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรู้ต้องมีบรรยากาศที่ก่อให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้สมาชิกในองค์การรู้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกดิขึ้น และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสงบสุข (เสริมศักดิ ์วิศาลาภรณ์, 2552, 
หน้า 177) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Fox (2001, p. 297 อ้างถึงใน ฉวีวรรณ เอี่ยมพญา, 2559, หน้า 4) 
ที่กล่าวว่า บรรยากาศองค์การที่ดีของโรงเรียนจะทำให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุไปสู่จุดหมายที่สำคัญได ้ 
ทำให้โรงเรียนเป็นที่น่าพึงพอใจและมีความหมายต่อผู้บริหารโรงเรียน คณะครูผู้สอน นักเรียน และใช้เวลา
อยูใ่นโรงเรียนอย่างมีคุณค่า ดังนั้นบรรยากาศองค์การที่สามารถส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน 
เกิดความอยากเรียนรู้และพฒันาตนเองในงานที่ทำอยู่ตลอดเวลาก็จะสามารถเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้
องค์การนั้นกลายเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (มงคลชัย วิริยะพินิจ, 2554, หน้า 24) 

จากทีก่ล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า บรรยากาศองค์การเปน็ปัจจยัสำคญัที่ส่งผลต่อความเปน็องค์การ
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ซึ่งบรรยากาศองค์การที่ดีภายในโรงเรียนจะทำให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน 
และบุคลากรภายในโรงเรียน มีความสุขในการทำงาน เกิดความอยากเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ส่งผลให้
การบริหารงานภายในโรงเรียนประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงมีความสนใจทีจ่ะศกึษาตัวแปรบรรยากาศ
องค์การที่สามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม เพื่อนำผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้รับ
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ทราบและเห็นความสำคัญและร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ต่อไป 

2. คำถามของการวิจัย
2.1 บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานครพนม 

อยู่ในระดับใด 
2.2 ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครพนม อยู่ในระดับใด 
2.3 บรรยากาศองค์การด้านใดบ้างที่สามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
2.4 แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เป็นอย่างไร 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครพนม 
3.2 เพื่อศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครพนม  
3.3 เพื่อศึกษาอำนาจพยากรณ์ของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
3.4 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  

4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยใช้แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกับบรรยากาศองค์การของสตริงเกอร์ (Stringer, 

2002, pp. 10-12) และแนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกบัองค์การแห่งการเรยีนรูข้องเซ็งเก ้(Senge, 2006, pp. 21-25) 
มาใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 
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5. กรอบแนวคิดการวิจัย
 ตัวแปรพยากรณ์         ตัวแปรเกณฑ ์

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

6. วิธีดำเนินการวิจัย
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บรหิารโรงเรียน และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 1,705 คน จากทั้งหมด 51 โรงเรียน 
จำแนกเป็น ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 93 คน และครูผู้สอนจำนวน 1,612 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีการศึกษา 2564 จำนวน 325 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารโรงเรียน 
จำนวน 65 คน และครผูู้สอน จำนวน 260 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ โดยอาศัยตาราง
กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610) 
โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) (บญุชม ศรีสะอาด, 
2556, หน้า 45-48) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นตัวแบ่งชั้น  

6.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ ์(Correlational Research) มุ่งศึกษาบรรยากาศ

องค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม โดยใชเ้ครื่องมือเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น  

6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานครพนม มีค่าความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) อยูร่ะหว่าง .80-1.00 โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองคก์ารของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำนวน 6 ด้าน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) มีค่าอำนาจจำแนก .447-.862 และความเชื่อมั่นเท่ากับ .958 

บรรยากาศองค์การ (X) 
1) การสนับสนุน (X1)
2) การให้รางวัล (X2)
3) ความผูกพัน (X3)
4) โครงสร้างองค์การ (X4)
5) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5)
6) ความรับผดิชอบ (X6)

ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ (Y) 
1) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้(Y1)
2) การมีวิสยัทัศน์ร่วมกัน (Y2)
3) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Y3)
4) การมีรูปแบบทางความคิด (Y4)
5) การคิดอย่างเป็นระบบ (Y5)
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 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำนวน 5 ด้าน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีค่าอำนาจจำแนก .438-.820 และความเช่ือมั่นเท่ากับ .957 

6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเสนอคำรอ้งต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้ออกหนังสือ

ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนของโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จากนั้นผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบออนไลน์ผ่าน google form กับผูบ้ริหารโรงเรียน 
และครูผู้สอนโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัยให้ทราบผ่านแบบสอบถาม
ออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามตอบกลับคืนมาทั้งสิน้ 342 ฉบับ 

6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด 342 ฉบับ มาตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม พบว่ามีแบบสอบถามที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ทั้งสิ้น 325 ฉบับ 
ผู้วิจัยจึงคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูล 

2) นำแบบสอบถามที่คัดเลือกไว้มาตรวจสอบคะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3) นำข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

6.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

7. ผลการวิจัย
7.1 บรรยากาศองค์การตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมและ 

รายด้านอยู่ในระดับมาก ดังตาราง 1 

ตาราง 1 ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
           ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครผูู้สอน โดยรวมและรายด้าน 

บรรยากาศองค์การ 
ค่าสถิต ิ(n=325) 

แปลผล 
X S.D.

1. การสนับสนนุ (X1) 4.34 .53 มาก 
2. การให้รางวัล (X2) 4.27 .52 มาก 
3. ความผูกพัน (X3) 4.30 .47 มาก 
4. โครงสร้างองค์การ (X4) 4.17 .56 มาก 
5. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) 4.28 .51 มาก 
6. ความรับผิดชอบ (X6) 4.41 .44 มาก 

รวม 4.30 .41 มาก 
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จากตาราง 1 พบว่า ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( X = 4.30, S.D. = .41) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ ความรับผิดชอบ (X = 4.41, S.D. = .44) การสนับสนุน (X = 4.34, 
S.D. = .53) และความผูกพัน (X = 4.30, S.D. = .47) ตามลำดับ

7.2 ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังตาราง 2 

ตาราง 2 ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
           ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครผูู้สอนโดยรวมและรายด้าน 

องค์การแห่งการเรียนรู ้
ค่าสถิต ิ(n=325) 

แปลผล 
X S.D.

1. การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Y1) 4.47 .44 มาก 
2. การมีวิสัยทศัน์ร่วมกัน (Y2) 4.33 .53 มาก 
3. การเรียนรู้รว่มกันเป็นทีม (Y3) 4.38 .53 มาก 
4. การมีรูปแบบทางความคิด (Y4) 4.41 .47 มาก 
5. การคิดเชิงระบบ (Y5) 4.41 .47 มาก 

รวม 4.40 .41 มาก 

จากตาราง 2 พบว่า ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครผูู้สอน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.40, S.D. = .41) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (X = 4.47, S.D. = .44)  
การมีรูปแบบทางความคิด การคิดเชิงระบบ ( X = 4.41, S.D. = .47) และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  
( X = 4.38, S.D. = .53) ตามลำดับ 

7.3 อำนาจพยากรณ์ของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม พบว่า บรรยากาศองค์การในโรงเรียน 
ด้านความรับผิดชอบ (X6) ด้านการสนับสนนุ (X1) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) และด้านความผูกพัน 
(X3) สามารถรว่มกันอธิบายพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ได้ร้อยละ 66.00  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของบรรยากาศองค์การที่มีอำนาจพยากรณ์ความเป็นองค์การ 
           แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted R2 B S.E.b ß t Sig. 
ความรับผิดชอบ (X6) .730 .533 .532 .430 .039 .462 10.992** .000 
การสนับสนุน (X1) .794 .631 .629 .157 .033 .203 4.688** .000 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) .811 .657 .654 .159 .036 .199 4.390** .000 
ความผูกพัน (X3) .815 .665 .660 .107 .040 .123 2.689** .008 

R = .815   R2 = .665   Adjusted R2 = .660   a = .682   S.E.est = .23842 
** มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตาราง 3 พบว่า ตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ที่ดีที่สุด คือ ความรับผดิชอบ (X6) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .462 รองลงมา คือ การสนับสนุน (X1) มีค่าสมัประสิทธิ์ถดถอย
การพยากรณ์ เท่ากับ .203 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) มีค่าสัมประสทิธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากบั 
.199 และด้านความผูกพัน (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .123 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปร
ทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้ร้อยละ 66.00 และมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .23842 

สามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 
Y′ = .682 + .430X6 + .157X1 + .159X5 + .107X3 

และสามารถเขยีนสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
Z′ = .462Z6 + .203Z1 + .199Z5 + .123Z3 

7.4 แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เสนอแนะไว้ 4 ด้าน ดังนี ้

1) ด้านความรบัผิดชอบ คือ มอบหมายงาน ภาระ หน้าที่ และความรับผดิชอบตาม
ความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 

2) ด้านการสนบัสนุน คือ ส่งเสริมให้ครูผูส้อนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการอบรม ประชุม
สัมมนาต่าง ๆ 

3) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ มีการนเิทศ ติดตาม รายงาน ประเมินผลและพัฒนา
ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

4) ด้านความผกูพัน คือ เปิดโอกาสให้ครูผูส้อนและบุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความรัก ภาคภูมิใจ ผกูพันต่อกัน 
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8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานครพนม 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความรับผิดชอบ การสนับสนุน ความผกูพัน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
การให้รางวัล โครงสร้างองค์การ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ได้มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเป็นเลิศในการบรหิารจัดการองค์การภายใต ้
หลักธรรมาภิบาลและการมสี่วนร่วม ทำให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นทีจ่ะปฏิบัติงาน 
ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จอยู่เสมอ ส่งผลทำให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาผ่าน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น รางวัลสถานศึกษาสีขาว และรางวัลผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีบรรยากาศองค์การที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จิตรี ฟุ้งกลิ่น (2559, หน้า 10-20) ได้ทำการวิจัย เรื่อง บรรยากาศองค์การและการทำงาน
เป็นทีมที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านโครงสร้างองค์การ 
ด้านค่าตอบแทนและด้านสมัพันธภาพในหน่วยงาน เนื่องจากสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปและความสำคัญ
โดยรอบ ตัวงานที่ทำ และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งรวมกันแล้วมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมขององค์การ สอดคล้องกับ 
จักรพงษ์ พิลาจันทร์ (2563, หน้า 39-51) ที่กล่าวไว้ว่า บรรยากาศองค์การมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร หากบรรยากาศองค์การเป็นบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน  
ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
และสอดคล้องกับ อิลฟัล สะมะแอ (2563, หน้า 107-122) ไดท้ำการวิจัย เรื่องบรรยากาศองค์การที่ส่งผล
ต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  
ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์การในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก 
สถานศึกษาได้ปฏิบัติตามหลักการการบริหารสถานศึกษา โดยการกำหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
และจัดบุคลากรให้ทำหน้าที่ทีส่อดคล้องกับความรู้ความสามารถของตน จึงทำให้มีบรรยากาศองค์การ 
ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

8.2 ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา
นครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การมีรูปแบบทางความคิด 
การคิดเชิงระบบ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการมีวิสัยทศัน์ร่วมกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสภาวะแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ 
ส่งผลให้สถาบันการศึกษามีความจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพือ่ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถพัฒนา
ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นสาเหตทุำให้บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
มีการเรียนรู้ทีจ่ะพัฒนาตนเองและองค์การอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรา โพธ์ิทอง 
(2559, หน้า 97-98) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผลการศึกษาพบว่า 
การพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ด้านแบบแผนความคิด และด้านการคิดเชิงระบบ ซึ่งเป็นเพราะสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นการดึงศักยภาพและความสามารถของทุกคนที่มกีารพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับ สุภาศิณี สขุสำราญ (2561, บทคัดย่อ)  
ได้ทำการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า องค์การแห่งการเรียนรู ้
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า โรงเรียน 
มีโครงสร้าง ระบบดำเนินงาน อันนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีระบบการกำกับ ติดตาม ดูแล 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีระเบียบ วิธีปฏิบัติงานประจำวัน จึงเป็นผลให้บุคลากรได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ Erturk & Nartgun (2019, p. 381) ได้ทำการวิจัย เรื่อง  
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดโบลูกลาง ประเทศตุรกี ผลการศึกษา
พบว่า ครูผู้สอนมีความเห็นต่อโรงเรียนในฐานะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับสูง  
และเมื่อจำแนกตามมิติ พบว่า มิติการเรียนรู้เป็นทีม มิติการรอบรู้แห่งตน มิติการมีแบบแผนทางความคิด 
มิติการมีวิสัยทัศน์ร่วม และมติิการใช้ภาวะผู้นำร่วมกัน อยู่ในระดับสูง เพราะโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม 
ให้บุคลากรไดแ้ลกเปลี่ยนเรยีนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันโดยเน้นการทำงานที่เกิดความร่วมแรง
ร่วมใจระหว่างกัน ให้ทกุคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจปรับปรุง และพฒันางาน 

8.3 ตัวแปรบรรยากาศองค์การ ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 6 ด้าน พบว่า มี 4 ด้าน ที่สามารถ
พยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม โดยรวม (Y) ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก ่ความรบัผิดชอบ (X6) การสนับสนุน (X1) 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) และความผูกพนั (X3) ตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ความรบัผิดชอบ 
(X6) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .462 รองลงมา คือ การสนับสนุน (X1) มีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .203 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X5) มีค่าสมัประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ 
เท่ากับ .199 และความผูกพัน (X3) มีค่าสมัประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .123 ตามลำดับ  
ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้ร้อยละ 66.00  
และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .23842 ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นการอภิปราย
ออกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

1) ความรับผิดชอบ คือ ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่สามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ความรับผิดชอบถือเป็นบรรยากาศองค์การที่เกิดจากตัว 
ของบุคลากรเองเป็นหลัก กล่าวได้ว่า บุคลากรที่เป็นผู้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูงย่อมจะมีวิธี 
ในการพัฒนาตนเอง เพื่อใช้ในการพัฒนางาน แก้ไขปัญหา เพ่ือให้งานที่ปฏิบัติสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
และมีคุณภาพ (Senge, 2006, p. 21) 
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2) การสนับสนนุ คือ ตัวแปรพยากรณ์ลำดับถัดมาที่สามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การได้รับการสนับสนุนซึ่งกันและกันในทีมงาน จะทำให้บุคลากร
รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน หากมีปัญหาเกิดขึ้นนั้น ตนสามารถขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าและ
เพื่อนร่วมงานได้ (Senge, 2006, p. 22) บรรยากาศในด้านนี้จะเกิดขึน้ได้ ต้องเกิดจากหลายส่วนประกอบกัน 
ได้แก่ ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และจากตัวของบุคลากรเอง ต้องร่วมกันสร้างให้เกิดบรรยากาศการสนับสนุน 
ผู้บริหารส่งเสรมิให้มีการพัฒนา รักษากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ ความสามารถที่โดดเด่น เพื่อให้บุคลากร
ได้แสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และประสบความสำเร็จในวิชาชีพ 

3) มาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ ตัวแปรพยากรณ์ลำดับถัดมาที่สามารถพยากรณ์
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า มาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ การวัดความรู้สึก 
ที่ถูกกดดันจากองค์การในการปรับปรุงคุณภาพของงาน และวัดความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อมีผลการปฏิบัติงาน
ที่ดี แต่การจะปฏิบัติงานได้ดีจนสามารถเกดิเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานได้นั้น องค์การจะต้องกำหนด
เป้าหมายในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้บุคลากรปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
รวมถึงต้องมีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ  
(ระภีพรรณ ร้อยพิลา, สัมภาษณ,์ 23 ตุลาคม 2564) 

4) ความผูกพัน คือ ตัวแปรพยากรณ์สุดท้ายที่สามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ความผูกพันต่อองค์การนั้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บุคลากรสามารถทำงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ทำให้บุคลากรร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์หรือภาพในอนาคต 
ที่ปรารถนาให้เกิดมีขึ้นในองค์การ เป็นพลังขับเคลื่อนในภารกิจทุกอย่างขององค์การให้มุ่งสู่เป้าหมาย
เดียวกัน เป็นจุดร่วมและพลังของการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การ (Senge, 2006, p. 36) 

ผลการวิจัยครัง้นีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ วิมลรัตน์ พลหาญ (2559, บทคัดย่อ) ที่ไดท้ำ 
การวิจัย เรื่อง รูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 ผลการศึกษาพบว่า 1) ปจัจัยทีม่ีอทิธิพล
ต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประกอบด้วย 
4 ปัจจัย ไดแ้ก่ ปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
และปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ เมื่อพิจารณาค่าอำนาจการพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยด้านบรรยากาศและ
วัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ ด้านการจูงใจ และปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ สามารถร่วมกัน
อธิบายการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ได้ร้อยละ 64 ปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรม
องค์การ สามารถอธิบายโครงสร้างองค์การ ได้ร้อยละ 56 ปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 
และด้านภาวะผู้นำ สามารถรว่มกันอธิบายการจูงใจได้ร้อยละ 45 ตามลำดับ สอดคล้องกับ ศุตานนัท ์คุขุนทด 
(2559, หน้า 327-335) ไดท้ำการวิจัย เรื่อง บรรยากาศองค์กรและคณุลักษณะที่สนับสนุนการเกิดองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของบุคลากรอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผลการศกึษาพบว่า ระดับความคิดเห็น 
ด้านบรรยากาศองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านคุณลักษณะของงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
ด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 11 ตัวแปร มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่าง .521-.816 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ดา้นอิทธิพลของปัจจัย พบว่า  
ด้านบรรยากาศองค์กรในภาพรวมมีผลต่อปัจจัยองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R = .816) โดยบรรยากาศองค์การด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน 
ความเป็นอิสระของบุคลากร โครงสร้างองค์การ การยอมรับความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
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สามารถพยากรณ์ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ร้อยละ 66.10 และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์
เท่ากับ ± .32 สอดคล้องกับ Shalihin (2018, pp. 92-103) ได้ทำการวิจัย เรื่อง ปัจจัยความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์การ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเมืองเก็นดารี ประเทศอินโดนีเซีย ผลการศึกษาพบว่า 
บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางบวกต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่
ระดับ .05 

9. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผลการวิจัยพบว่า ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ความรับผิดชอบ การสนับสนนุ ความผูกพัน มาตรฐานการปฏิบัติงาน การให้รางวัล และโครงสร้างองค์การ 
จากผลการวิจยัพบว่า มีบรรยากาศองค์การ 3 ด้าน ที่ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม คือ การให้รางวัล 
โครงสร้างองค์การ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนมควรพัฒนาบรรยากาศองค์การ 3 ดา้นดังกล่าวให้มีค่าเฉลี่ยสูงขึน้ 

2. ผลการวิจัยพบว่า ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ การเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ การมีรูปแบบทางความคิด การคิดเชิงระบบ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
และการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน จากผลการวิจัยพบว่า มีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จำนวน 2 ด้านที ่
มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม คือ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการมีวิสัยทัศน์ร่วมกนั ดังนั้น ผู้บรหิาร
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ควรพฒันาความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ 2 ด้านดังกล่าวให้มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 

3. จากผลการวิจัยพบว่า มีบรรยากาศองค์การที่มีอำนาจพยากรณ์ความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำนวน 4 ด้าน  
ได้แก่ ความรับผิดชอบ การสนับสนุน มาตรฐานการปฏิบัติงาน และความผูกพัน ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน
ควรส่งเสริมบรรยากาศองค์การ ด้านดังกล่าวให้สูงยิ่งขึ้น เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนมให้กลายเปน็องค์การแห่งการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาบรรยากาศองค์การด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เช่น ความมีอิสระ การยอมรับ 
ความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงในองค์การ เป็นต้น เพ่ือพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และจะทำ
ให้ได้ผลการวิจยัที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานภายในโรงเรียนต่อไป 
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2. ควรศึกษาตัวแปรอื่นที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เช่น ภาวะผู้นำทาง
วิชาการของผู้บริหาร ภาวะผู้นำครู เพื่อเป็นสารสนเทศในการใช้ข้อมูลในการพัฒนาความเป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

3. ควรศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน
โรงเรียน เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการทำวิจัย ให้ได้ผลการวิจัยที่ชัดเจนเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ 
ที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

10. เอกสารอ้างอิง
จักรพงษ์ พิลาจันทร.์ (2563). การศึกษาบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะ

ที่พึงประสงค์สำหรับครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล, 6(2), 39-51. 

จิตรี ฟุ้งกลิ่น. (2559). บรรยากาศองค์การและการทำงานเป็นที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของโรงเรียน 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1. วารสารบริหารการศึกษา มศว, 
13(25), 10-20. 

ฉวีวรรณ เอี่ยมพญา. (2559). บรรยากาศองค์การที่ส่งผลตอ่คุณภาพชีวิตการทำงานของครูในโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8. วิทยานิพนธ์ ค.ม. นครปฐม: 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
มงคลชัย วิริยะพินิจ. (2554). รวมแนวคิดหลากมุมมอง องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้. 

กรุงเทพฯ: ส่องสยาม. 
วิมลรัตน์ พลหาญ. (2559). รปูแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23. 
วารสารบัณฑิตศึกษา, 13(62), 38-50. 

ศุตานันท์ คุขุนทด. (2559). บรรยากาศองค์กรและคุณลักษณะที่สนับสนนุการเกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ของบุคลากรอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา. Journal of Humanities and Social 
Sciences Valaya Alongkorn, 11(1), 327-336. 

สุภาศิณี สุขสำราญ. (2561). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31. 
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์, 8(2), 116-131. 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ.์ (2552). ภาวะผู้นำ. ใน ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหาร 
การศึกษา หนว่ยที่ 5–8 (พิมพ์ครั้งที่ 9). นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า. (2562). องค์การแห่งการเรียนรู้. วารสาร มจร มนษุยศาสตร์ปริทรรศน์, 
5(1), 157-170. 

อมรา โพธ์ิทอง. (2559). การพฒันาสถานศึกษาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษา 
และครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5. วิทยานิพนธ์ คม. ลพบุร:ี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 



77 

อิลฟัล สะมะแอ. (2563). บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 7(2), 107-122. 

Erturk, R., & Nartgun, S. S. (2019). The Relationship between Teacher Perceptions of 
Distributed Leadership and Schools as Learning Organizations. International 
Journal of Contemporary Educational Research, 6(2), 381-396. 

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. 
Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.  

Senge, P. M. (2006). The fifth discipline: The art and craft of the learning organization 
(2nd ed.). New York: Century Press. 

Shalihin, L. O. M., Kamaluddin, M., Iru, L., & Husain, S. N. (2018). The effect of learning 
organization, organizational climate, and work motivation on work satisfaction  
and teacher’s performance of teachers of the state high schools in Kendari  
city, Indonesia. International Journal of Education, Learning and Development, 
6(12), 92-103. 

Stringer, R. A. (2002). Leadership and organization climate: The cloud chamber effect. 
New Jersey: Prentice Hall. 



78 

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

Administrative Factors Affecting Effectiveness of Academic Affairs 
Administration of Schools under the Secondary Educational 

Service Area Office Nakhon Phanom 
       แคทรียา บุตรศรีผา1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ หาอำนาจพยากรณ์

ของปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน และหาแนวทาง 
การพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก ่ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษานครพนม ประจำปี
การศึกษา 2563 ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ 
Krejcie and Morgan ได้กลุม่ตัวอย่าง จำนวน 339 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 51 คน และครู 
จำนวน 288 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มหลายขั้นตอน (Multi-stage Random sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน  
และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) ชนิด Independent Samples การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (F-test ชนิด One-Way ANOVA) ค่าสัมประสิทธ์ิ สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 
Product-Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูผู้สอน อยูใ่นระดับมาก 
2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู้สอน อยูใ่นระดับมาก 
3. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน จำแนกตามสภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมและ

รายด้านไมแ่ตกต่างกัน จำแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง
โดยรวมและรายด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 

1ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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5. ปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ภาพรวมและ
รายด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

6. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน ด้านครูผู้สอน ด้านผูบ้ริหาร และดา้นผู้ปกครองและ
ชุมชน มีอำนาจพยากรณป์ระสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยรวม ไดม้ีนัยสำคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .01 โดยพยากรณ์ร้อยละ 67.2 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 
±.20601 

7. ในการวิจัยในครั้งนี้ได้นำเสนอแนวทางยกระดับปัจจัยทางการบริหาร 3 ด้าน ที่ส่งผลตอ่
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ดังนี ้

7.1 ด้านครูผู้สอน ครูผู้สอนเป็นครูคุณภาพ เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทั้ง Onsite 
และ Online และเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 7.2 ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารต้องเข้าใจโลกของการเปลี่ยนแปลง และผู้บริหารต้องเป็น 
ตัวแบบที่ดีในการพัฒนาค้นคว้า แสดงให้เหน็ถึงการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เป็นต้นแบบให้กับครแูละ
นักเรียน 

7.3 ด้านผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองและชุมชนต้องคอยสอดส่องดูแล สนับสนุน
ด้านงบประมาณ ด้านเวลา สือ่การเรียน เพราะยุคปัจจุบันนักเรียนต้องเรียนที่บ้านและผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกนัของทุกฝ่าย     

คำสำคญั:  ปัจจัยทางการบริหาร  ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
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Abstract 
This research aims to study Comparison of administrative factors affecting the 

effectiveness of school academic affairs administration. under the Secondary Educational 
Service Area Office Nakhon Phanom chool find a relationship Finding the predictive power 
of administrative factors affecting the effectiveness of school academic affairs administration. 
and find ways to develop administrative factors that affect the effectiveness of school 
academic administration. The sample group consisted of school administrators and 
teachers under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom. For the 
academic year 2020, the researcher determined the sample group by determining the 
sample size using the ready-made table of Krejcie and Morgan. The sample consisted of 
339 people, consisting of 51 administrators and 288 teachers. Multi-stage random sampling 
was used. The data collection tool was a questionnaire on school administrative factors. 
and the effectiveness of school academic administration The statistics used in the data 
analysis were mean, standard deviation, t-test, Independent Samples, one-way analysis 
of variance (F-test, One-Way ANOVA), coefficients. Pearson Product-Moment Correlation 
Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

The findings were as follows: 
1. The administrative factors in Schools in the opinions of school administrators

and teachers were at a high level. 
2. The effectiveness of school academic affairs administration as a whole

and each aspect in the opinions of school administrators and teachers were at a high level.
3. The administrative factors in school Classified by the opinions of the

school administrators and teachers. Overall and each aspect is not different. The overall 
and individual school size differed statistically at the .01 level, with small schools being 
more opinionated than medium and large/extra-large schools. 

4. The effectiveness of school academic affairs administration Classified by
overall tenure status and every aspect no different Classified by school size overall and 
in each aspect statistically significantly different from .01 

5. Administrative Factors and Effectiveness of academic affairs administration
of Schools Overall and each aspect had a statistically significant positive correlation at 
the .01 level. 

6. The Administrative factors, such as teachers, administrators, and parents
and communities had the power to predict the overall effectiveness of the academic 
administration of school statistically significant at the .01 level, with a forecast of 67.2% 
and a forecast standard error of ±.20601.   
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7. In this research, a guideline for improving the 3 administrative factors
affecting the effectiveness of the school's academic administration was presented as 
follow. 

7.1 Teacher Teachers must be a quality teacher Specializing in learning 
management with both Onsite and Online and teachers as role models. He is the one 
who can drive the educational reform process continuously and seriously. There is a way 
to promote professionalism, namely creating a professional learning community. (PLC) 

 7.2 Executive Managers must understand the world of change and 
Executives must be a good role model for research development. Demonstrate self-
development in various fields as a role model for teachers and students. 

 7.3 Parents and communities Parents and communities have to watch 
over and take care of them. Support budget, time, and learning materials because 
nowadays students have to study at home and parents and community participate in the 
management of education together with the school. It is a process of learning from each 
other for all parties. 

Keywords:  Administrative Factors,  Effectiveness,  School Academic Affairs Administration 
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1. ภูมิหลัง
การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต้อง

ให้ความสำคญักับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ใหเ้ข้มแข็ง และมพีลังเพียงพอในการขับเคลื่อน 
กระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียม 
ความพร้อม รบัการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สำคญัที่สุดคือทักษะการเรียนรู้และ 
การเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้าง
ของสังคมไทย ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทีจ่ะเกิดขึ้น แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ได้ม ี
การกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล 
ก็ทำให้นโยบายขาดความต่อเนื่อง การพัฒนาจึงเกิดภาวะหยุดชะงักหรือชะลอตัว ถือเป็นการสูญเสียโอกาส
และสิ้นเปลืองทรัพยากรประเทศ ดังนั้นเพ่ือเป็นการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย 
ให้มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว และเพื่อเป็นการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบ 
ที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศจึงได้กำหนดให้รัฐต้องจัดทำ 
“ยุทธศาสตร์ชาต”ิ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน โดยภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาตินี้ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กระทรวงศึกษาธิการ 
มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการศึกษาระดับชาติในระยะยาวก็ได ้พิจารณานำกรอบแนวทางการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ีมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 
ด้วยเช่นกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการเช่ือมโยงไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้
สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 10) 

งานวิชาการเป็นงานที่มีความสำคัญที่สุด เปน็หัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหาร 
โรงเรียน คณะครู และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคญัและมีส่วนร่วม 
ในการวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
งานวิชาการของโรงเรียนประกอบด้วยงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ซึ่งโรงเรียน
จะต้องสร้างหลักสูตรของตนเอง เรียกว่า หลักสูตรสถานศกึษา ดังนั้น ครจูะต้องทำหน้าที่ในการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลัก
ของสถานศึกษามีขอบข่ายกว้างขวางมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานทุกด้านของสถานศึกษา ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
(ไทพนา ป้อมหิน, 2562, หน้า 2) ตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการจัดเป็นงานหลักหรือภารกิจหลัก
ของสถานศึกษา โดยมีขอบข่ายและภารกิจของงาน 17 งาน (กระทรวงศกึษาธิการ, 2550, หน้า 29) ได้แก ่
1) การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผน
งานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้6) การวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
7) การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู้
9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐาน
การศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
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วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 15) การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  
17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
มีจำนวน 51 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 
9 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 36 โรงเรียน ซึง่โรงเรียนทั้งหมด มีผู้บริหารสถานศึกษาครบ 
ทุกโรงเรียนและโรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่  มีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก จะเห็นได้
จากงานวิจัยของ ณัฐพงศ์ บุณยารมย์ (2554, หน้า 109) ที่ทำการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงช้ันที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม  
อยู่ในระดับมาก 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยทางการบริหาร ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ซึ่งเป็นงานที่มีขอบข่ายครอบคลุมหลายด้าน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน
ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้วิธีการ
สอนและการใช้สื่อการเรียนการสอน การวัดผลการเรียนการสอน และการนิเทศการสอน เพื่อเป็นข้อมูล 
ในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน และข้อค้นพบไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมและ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป 

2. คำถามของการวิจัย
2.1 ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีการดำเนินงานอยู่ในระดับใด 
2.2 ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน อยู่ในระดับใด 
2.3 ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง
และขนาดของโรงเรียน มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

2.4 ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ 
การดำรงตำแหน่งและขนาดของโรงเรียน มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

2.5 ปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  
มีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร 

2.6 ปัจจัยทางการบริหารส่งผลต่อประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม หรือไม่อย่างไร 
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2.7 แนวทางยกระดับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ควรเป็นอย่างไร 

3. ความมุ่งหมายของการวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
3.2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
3.3 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ 
การดำรงตำแหน่งและขนาดของโรงเรียน 

3.4 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนก
ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งและขนาดของโรงเรียน 

3.5 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน 

3.6 เพื่อศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

3.7 เพื่อศึกษาแนวทางยกระดับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธผิลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานครพนม 
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4. กรอบแนวคิดของการวิจัย
                     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิของการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2,033 คน จาก 51 โรงเรียน แบ่งเป็น ผู้บริหาร
สถานศึกษา จำนวน 51 คน และครูผู้สอน 1,982 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้วิธีสุ่มจากตารางกำหนดขนาดกลุ่มอย่าง
ของ Krejcie and Morgan ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 322 คน แต่ในการวิจัยครั้งนี้กำหนดกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 339 คน จาก 51 โรงเรียน การสุ่มครัง้นี้ ใชก้ารสุ่มหลายขัน้ตอน (Multi-stage Random sampling) 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

และครูผู้สอน มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานครพนม ดังนี้ 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 7 ด้าน 
ประกอบด้วย 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. ด้านการวัดและประเมินผล
4. ด้านการพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
5. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
6. ด้านการนิเทศการศึกษา
7. ด้านการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

ปัจจัยทางการบริหาร 4 ด้าน ประกอบด้วย 
1. ด้านผู้บริหาร
2. ด้านครูผู้สอน
3. ด้านงบประมาณ
4. ด้านผู้ปกครองและชุมชน

แนวทางการยกระดับปัจจัยทางการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

ตัวแปรอิสระ 

1. สภาพการดำรงตำแหน่ง
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
1.2 ครูผู้สอน

2. ขนาดของโรงเรียน
2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก
2.2 โรงเรียนขนาดกลาง
2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ

ตัวแปรตาม 
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 

เกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เสนอคำร้องต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทำหนังสือ
เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สง่ถึงผู้อำนวยการ
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปขอความร่วมมือจากโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง 51 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษานครพนม 

3. ส่งคิวอาร์โค้ดแบบสอบถาม ออนไลน์ ถึงโรงเรียน 51 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบในแบบสอบถามออนไลน์เพื่อคัดเลือกแบบสอบถาม

ถูกต้องครบถ้วนไปวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) 

2. สถิติทีใ่ช้หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation) ของเพียร์สัน 
(Pearson) ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)   

3. สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ทดสอบค่าท ี(t-test) ชนิด Independent Samples การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(F-test ชนิด One-Way ANOVA) ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product-
Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) และการหาแนวทางการยกระดับปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจ
พยากรณ์ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ไปสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
จำนวน 10 คน และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอในรูปแบบความเรียง 

6. สรุปผลการวิจัย
6.1 ระดับปัจจยัทางการบริหารของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครพนม ผู้บรหิารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
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6.2 ระดับประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนมผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษานครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

6.3 ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งและขนาด 
ของโรงเรียน พบว่า 

 6.3.1 ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม จำแนกตามความคดิเห็นของผู้บรหิารสถานศึกษาและครผูู้สอน โดยรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกัน 

 6.3.2 ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม จำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน 
ที่มีขนาดต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

6.4 ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม จำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตาม
สถานภาพการดำรงตำแหน่งและขนาดของโรงเรียน พบว่า 

 6.4.1 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่งโดยรวม
และรายด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

 6.4.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนมจำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ตามความคิดเห็น 
ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ .01  

6.5 ปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

6.6 ตัวแปรปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 3 ดา้น 
พบว่า มี 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณป์ระสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยรวม (Yt) ไดม้ีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ปัจจยั 
ด้านครูผู้สอน (X2) ปัจจัยด้านผู้บริหาร (X1) ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน (X4) 

6.7 แนวทางยกระดับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ผู้วิจัยนำปัจจัยทางการบริหาร  
ทั้ง 3 ด้าน จากทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านครผูู้สอน ด้านผู้บริหาร และด้านผู้ปกครองและชุมชน ที่มีอำนาจ
พยากรณ์ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม สรุปจากคำสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

6.7.1 ด้านครผูู้สอน 
 แนวทางยกระดับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ดา้นครูผู้สอน ดงันี ้



88 

1) ครูผู้สอนต้องได้รับการพัฒนา เป็นครูคุณภาพ เชี่ยวชาญในเรื่องการสอนและ
การจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยตามยุคปัจจุบันที่มีทั้ง Onsite Online 

2) ครูผู้สอนมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้โดยทักษะที่สำคัญ
ที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ที่มุ่งเน้นความรู้ ความสามารถและทักษะจำเป็น 

3) ครูผู้สอนเปน็แบบอย่างที่ดี เป็นผู้ที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูป
การศึกษาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง มีแนวทางส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ คือ การสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

4) ครูต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ครตู้องมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่ทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอนโดยไม่เน้นเน้ือหา สอนให้ผู้เรียนเป็นศนูย์กลาง 

5) ครูผู้สอนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการวัดและประเมนิ
ตามสภาพจริงมีเครื่องมือวัดผลที่หลากหลาย 

6) ครูต้องเข้าใจความแตกต่างด้านศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน ครูต้องเข้าใจว่า
นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถ และความถนัดที่แตกต่างกัน 

6.7.2 ด้านผู้บริหาร 
 แนวทางยกระดับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธผิลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานครพนม ด้านผู้บริหาร ดังนี ้
1) ผู้บริหารต้องเข้าใจโลกของการเปลี่ยนแปลง
2) ผู้บริหารต้องเป็นตัวแบบที่ดีในการพัฒนาค้นคว้า แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา

ตนเองในด้านต่าง ๆ เป็นต้นแบบให้กับครแูละนักเรียน 
3) ผู้บริหารมีการพัฒนาการศึกษาให้ขับเคลือ่นอย่างเป็นระบบ
4) ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ สามารถเป็นผู้นำที่มีความรูค้วามสามารถหลาย ๆ ด้าน
5) ผู้บริหารต้องมีใจเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นของครูผู้สอน ให้ครูมีเสรีภาพ

ทางความคิด 
6) ผู้บริหารมีการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดแีก่ครู
7) ผู้บริหารมีการอบรมพัฒนาตนเองให้มีความรู้อยู่ตลอดเวลา
8) ผู้บริหารเป็นกัลยาณมิตรกับผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอื่น ๆ

6.7.3 ด้านผู้ปกครองและชุมชน 
 แนวทางยกระดับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ดา้นผู้ปกครองและชุมชน ดังน้ี 
1) ผู้ปกครองและชุมชนต้องคอยสอดล่องดูแล สนับสนุนด้านงบประมาณ

ด้านเวลา สื่อการเรียน เพราะยุคปัจจุบันนักเรียนต้องเรียนที่บ้าน 
2) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาร่วมกับโรงเรียน

เป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย 
3) ผู้ปกครองและชุมชนมีการวางแผน การดำเนินการและการแก้ไขปัญหา

ตลอดจนการควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผล 
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4) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมประเมินผู้เรียนร่วมกับครูผู้สอน
ในช่วงของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

5) ผู้ปกครองและชุมชนร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมในชุมชนเพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียน 

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 การศึกษาระดับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครพนม ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเหน็ต่อปัจจัยทางการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย 
ดังนี ้ปัจจยัด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน ส่วนอีก 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก ดังนี ้ปัจจัย 
ด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านงบประมาณ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการเรียน
การสอน นักเรียนไม่ได้เรียนที่โรงเรียนอย่างเดียวแล้ว เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 
เพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนจะอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนเป็นหัวใจสำคัญ
ของงานวิชาการ ต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ทั้งปัจจัยด้านผู้บริหารต้องเข้าใจในสถานการณ ์
การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ปัจจัยด้านผู้ปกครองมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นในการดูแลบุตรหลาน 
ของตนเองเมื่อเรียนที่บ้าน ชุมชนให้การช่วยเหลือในเรื่องของแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ Online ในเรื่องระบบ 
Internet ชุมชน ปัจจัยด้านครูผู้สอนปรับเปลี่ยนวิธีการรูปแบบการสอนให้ทันสมัย ปัจจยัด้านงบประมาณ
ต้องมีไว้ดูแลในเรื่องสื่อและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องกับ แกร่งกล้า สุวรรละโพลง (2560, บทคัดย่อ) การวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่ครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย จำนวน 373 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่ครูโรงเรยีน
มัธยมศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย จำนวน 190 คน สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่
แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจัยในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย 
ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.86 และแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
เอกชน จังหวัดเชียงราย ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธแ์บบเพียร์สัน และการวิเคราะห์พหุคูณถดถอย 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย 
โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา รองลงมา 
คือ ปัจจัยด้านผู้สอน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตำ่ที่สุด คือ ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน 

7.2 ระดับประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ ของโรงเรียน ในสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนมผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษานครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านสื่อและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการวัดและประเมินผล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
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สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนไป มีการปรับเปลีย่นด้านกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรให้
ทันต่อโลกปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการประกันคุณภาพของผู้เรียนในยุคการเรยีนในรูปแบบ Online ต่อเนื่อง
ไปยังด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาต้องมีการพัฒนา ตลอดจนด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการวัดและประเมินผล เปน็ผลรวมให้งาน
วิชาการในโรงเรียนมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพรณ์ พิลาดรัมย์ (2557, 
บทคัดย่อ) ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ด รองลงมา คือ ด้านการวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ ของสถานศึกษาและด้านการคัดเลือก
หนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษาตามลำดับ  

7.3 ปัจจัยทางการบริหารที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน 
จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า  

 7.3.1 ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม จำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยรวมและรายด้านไมแ่ตกต่าง
กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนส่วนใหญ่ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมไม่วา่จะอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารหรือครูผู้สอนมีหนา้ที่และบริบท 
ในการพัฒนางานวิชาการ และมีความตระหนักในหน้าที่ ปฏิบัติตามนโยบาย บริหารการจัดการเรียน 
การสอนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 
จึงใช้ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ทุกปัจจัย
อย่างเต็มตามศักยภาพ  

 7.3.2 ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม จำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน 
ที่มีขนาดต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว 
พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้บริหาร 
ด้านครูผู้สอน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ในปัจจัยด้านงบประมาณ และปัจจัย
ด้านผู้ปกครองและชุมชนเมื่อทำการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่
ในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการบริหารโดยรวมมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลางและในโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏบิัติ
หน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการบริหารด้านผู้บริหารและดา้นครูผู้สอนมากกว่า
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลางและในโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ 
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อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นกนั ส่วนคู่อื่น ๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบตัหิน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการบริหาร 
ด้านงบประมาณและด้านผู้ปกครองและชุมชนมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคูอ่ื่น ๆ มีความคดิเห็นไม่แตกต่างกัน 
จะเห็นว่าผู้บริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจะมีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารและ
ครูผู้สอนที่ปฏบิัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดที่ใหญ่กว่า ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนขนาดเล็ก
ต้องพยายามใช้ปัจจัยการบริหารที่มีอยู่ทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน ด้านงบประมาณ 
ตลอดจนด้านผู้ปกครองและชุมชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในบริบทของการบริหารงานของโรงเรียน
ในช่วงที่เกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้สามารถบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7.4 ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม จำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน พบว่า 

 7.4.1 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่งโดยรวม
และรายด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
และครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ในยคุปัจจุบันที่ม ี
การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป  
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อาจทำให้ผู้บรหิารและครูผู้สอนกำลังปรับ
รูปแบบการศึกษา กระบวนการต่าง ๆ การวัดผลประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  ด้านสือ่และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา จึงมแีนวคิดต่อประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สุภาพรณ์ พิลาดรัมย์ (2557, บทคัดย่อ) ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่าการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จำแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

 7.4.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนมจำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ตามความคิดเห็น 
ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา ดา้นการนิเทศการศึกษา และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติระดับ .01 ส่วนด้านการวัดและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 โดยผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบตัิหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
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วิชาการของโรงเรียนโดยรวมมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลาง
และในโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ มีความคิดเห็น 
ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนทีป่ฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีความคดิเห็น
ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ด้านสื่อและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มากกว่าผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลางและในโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อีกทั้ง ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่
ในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ ด้านการวัดและประเมินผล 
มากกว่าผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่/
ใหญ่พิเศษมีครูที่ทำงานแต่ละฝ่ายที่ชัดเจน ไม่ได้ทำงานร่วมกันทุกฝ่ายจึงเห็นความสำคัญของงานตนเอง
มากกว่างานฝ่ายอ่ืน ๆ ไม่เหมือน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีครูจำนวนน้อย ทำงานร่วมกันทุกฝ่าย 
ทำให้ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กมองว่าการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่
ตนเองปฏิบัติหน้าที่อยู่เกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาคภูมิ ทองลาด (2561, บทคัดยอ่)  
ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
โดยรวม จำแนกตามขนาดของโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

7.5 ปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยทางการบริหารโดยรวม (Xt) และประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนโดยรวม (Yt) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษานครพนม มีความสมัพันธ์กันทางบวก 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (r = .784) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผลสำเร็จในการดำเนินการ ที่ส่งผลประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจัยทางการบริหาร เป็นสว่นส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แกร่งกล้า สุวรรละโพลง (2560, 
บทคัดย่อ) การวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการบริหารงานวิชาการกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
เอกชน จังหวัดเชียงราย ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
เอกชน จังหวัดเชียงราย ในทางบวกที่ระดับ .01 

7.6 ตัวแปรปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 3 ด้าน 
พบว่า มี 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณป์ระสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยรวม (Yt) ไดม้ีนยัสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ได้แก่ ปัจจัย 
ด้านครูผู้สอน (X2) ปัจจัยด้านผู้บริหาร (X1) ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน (X4) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต้องอาศัยครูผู้สอน
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาหลักสตูร วัดผลประเมินผล ตลอดจนการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี เพื่อให้
ทันต่อยุคสมัยใหม่ที่มีการเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา และผู้บริหารก็เป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการ
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โรงเรียนอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารโรงเรียนที่แสดงถึงการมีภาวะผู้นำทางวิชาการจะช่วยให้เกิดผลสำเร็จใน
การบริหารงานด้านต่าง ๆ มีการนิเทศติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน ตลอดจนสร้างขวัญ
และกำลังใจให้กับครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 และอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคอื ผู้ปกครองและชุมชนที่มีการเพิ่มภาระหน้าที่เข้ามามีสว่น 
ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ดูแลช่วยเหลือครูผู้สอน สร้างแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมนักเรียนในชุมชนตนเอง
ดูแลสอดส่องช่วยเหลือโรงเรียน เนื่องจากนักเรียนต้องเรียนที่บ้านและที่โรงเรียนควบคู่กันไป ผลการวจิัย
ของผู้วิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ แกร่งกล้า สุวรรละโพลง (2560, บทคัดย่อ) การวิจัยปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย มีปัจจัย 3 ปัจจัย 
เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุด ได้แก ่ปัจจัยดา้นผู้สอน ปัจจยัด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และปัจจัย 
ด้านผู้ปกครองและชุมชน มีคา่คงที่ของสมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 0.90 มีอำนาจการพยากรณ์
ร้อยละ 65 อยา่งมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 

8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านผู้ปกครอง
และชุมชนส่วนอีก 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก ดังนี ้ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านงบประมาณ ดังนั้น ครูผู้สอน
ควรมกีารพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ในยุคปัจจบุัน และงบประมาณ 
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ในการพัฒนาให้สื่อการสอนสมัย เพ่ือพัฒนางานวิชาการในยุคการจัดการเรียน 
การสอนแบบ Online ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษานครพนม 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านสื่อและเทคโนโลย ี
เพื่อการศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา  
ด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการวัดและประเมินผล ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดและประเมินผล
ให้มีรูปแบบทีห่ลากหลายเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่โรงเรียนแต่ละแห่งต้องการจัดการเรียนการสอน
ในลักษณะ การสอนแบบ Online ผสมกับการสอนแบบ Onsite ไม่จำเปน็ต้องใช้การทดสอบอย่างเดียว 
ควรมีการวัดผลในหลาย ๆ รปูแบบ เพื่อให้สถานศึกษาดียิ่งขึ้น 

3. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ที่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยรวม จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านครูผู้สอน 
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ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน ดังน้ันควรมีการยกระดับปัจจัยทางการบริหารของ
โรงเรียน ด้านดังกล่าวให้มาก เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียนให้
ประสบผลสำเร็จ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศกึษาองคก์รอื่น ๆ ของปจัจัยทางการบรหิารของโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในยุคของการเปลี่ยนแปลง 
2. อาจมีการศกึษาผลสำเร็จของประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

โดยใช้ตัวแปรอื่น เช่น ด้านคุณภาพผู้เรียน การเรียนแบบ Online Onsite การจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านกระบวนการบริหารจัดการและการจัดการของผู้บริหารในยุคปัจจุบัน 

3. ควรมีการศกึษาองค์ประกอบอื่น ๆ นอกจากปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน
ที่มีแนวโน้มว่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เช่น บุคลากร ทรัพยากร 
ในโรงเรียน วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น   
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ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
Instructional Leadership of Administrators Affecting Operational  

Effectiveness of Professional Learning Communities in Small-Sized 
Schools under Sakon Nakhon Primary Educational  

Service Area Office 1  
ขวัญเรือน พรหมสาขา ณ สกลนคร1

ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์2 
รัชฎาพร งอยภูธร3

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ หาอำนาจพยากรณ์ 

ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 250 คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 58 คน และครูผูส้อน จำนวน 192 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง 
ของ Krejcie and Morgan และใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย แบบสอบถามภาวะผู้นำทางวิชาการ 
ของผู้บริหาร มีค่าอำนาจจำแนก .239-.889 มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทา่กับ .940 และแบบสอบถาม
ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก มีค่าอำนาจจำแนก  
.251-.853 มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .890 และแบบสัมภาษณแ์นวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ 
ทางวิชาการของผู้บริหารที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบ t-test ชนิด Independent samples การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product-moment 
correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression 
analysis)  

1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2รองศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3อาจารย์ ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ผลการวิจัยพบว่า 
1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด 
3. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์

ในตำแหน่งโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 สว่นจำแนกตามที่ตั้งของโรงเรียน
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05  

4. ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก
จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และที่ตั้งของโรงเรียน โดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน  

5. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารและประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = .671) 

6. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร มีจำนวน 4 ด้าน ทีส่ามารถพยากรณ์ประสิทธิผล
การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่  
ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/การนิเทศกำกับและติดตาม (X6) ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X4) 
และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา (X7)  
โดยมีอำนาจพยากรณ์ ร้อยละ 50.10 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±.30929 

7. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร ได้แก่ ด้านการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา/การนิเทศกำกับและติดตาม โดยผู้บริหารและครูผู้สอนมีการระดมความคิดเพื่อแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเพื่อพัฒนาและมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการศึกษาอย่างมี
มาตรฐานตามกำหนดด้านการพัฒนาผู้เรียน โดยทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในการวางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
โดยผ่านกระบวนการ PLC ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา ดำเนินการโดยมีภาคีเครือข่าย 
ให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อระดมทรัพยากรที่หลากหลาย 

คำสำคญั:  ภาวะผู้นำทางวิชาการ  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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Abstract 
The purposes of this research was to examine, compare, determine the 

relationship, Find the predictive power of executive academic leadership that affects the 
effectiveness of the vocational learning community in small schools. under Sakon Nakhon 
Primary Educational Service Office Area 1. The samples used in the research were 
administrators and teachers in small school the academic year 2021 yieldind a total of 
250 participants. comprising 58 school administrators and 192 teachers. The Krejcie and 
Morgan table was applied for determining sample size. The tools for data collection were 
two sets of five-point scale qestionnaires, comprising a set questionnaires on instructional 
leadership of school administratiors with the discriminative power values ranging from 
0.239 to 0.889 and a reliaibility of 0.940, and a set of questionnaires on effectiveness of 
the professional learning communities in small schools with the discriminative power 
values ranging from 0.251 to 0.853 and a reliaibility of 0.890, and a structured interview 
form Statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation,  
t-test Independent Samples, One-Way ANOVA, Pearson’s Product Moment Correlation,
and Stepwise Multiple Regression Analysis.

The findings were as follows: 
1. The instructional leadership of executives in small schools were at a high

level. 
2. The effectiveness of vocational learning communities in small schools

were at the highest level. 
3. The instructional leadership of executives in small schools with difference

positions, and experience in the position in overall were significantly difference at the .01 
level. But in the difference location of schools in overall were significantly difference at 
the .05 level. 

4. The effectiveness of vocational learning communities in small schools,
according to with difference positions, Experience in the position and location of the 
schools overall were not difference. 

5. The instructional leadership of executives and the effectiveness of
Learning communities in small schools had a positive relationship at the .01 level of 
significance. (r = 0.671)  

6. The four aspects of academic leadership of administrators that can predict
the effectiveness of learning communities in small schools. with statistical significance  
at the .01 level, namely the quality assessment of educational management/supervision; 
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and followed (X6) on learner development (X4) and had a statistical significance at the .05 
level. One aspect was the promotion of educational resources (X7), with a forecasting 
power of 50.10 percent and a standard error of perdiction at ±.30929. 

7. Guidelines for developing academic leadership of administrators in small
schools, namely, educational management quality assessment/supervision and monitoring 
are: The administrators and teachers have brainstorming to exchange knowledge to create 
understanding in the same direction. To develop and aim for the achievement of 
educational management with the standards set for learner development, that is, all 
parties participate in planning for learner development. through the PLC process on the 
promotion of educational resources It is carried out with network partners that involve 
all parties involved in planning to mobilize a variety of resources.  

Keywords:  Academic leadership,  Professional learning community 
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1. บทนำ
ภาวะผู้นำทางวิชาการเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้บริหารในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

เกิดสมรรถนะ คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ได้ตามมาตรฐานการศึกษา กล่าวคือ ภาวะผู้นำทางวิชาการ 
ที่เข้มแข็งของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม ่ต้องมีความเป็นผู้นำทางวิชาการที่เฉียบแหลมเป็นผู้ประสาน
ชุมชนที่ด ีเป็นผู้อำนวยความสะดวกที่เชี่ยวชาญและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล (ธีระ รุญเจริญ, 2560, หน้า 43) 
ดังนั้น การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจของการบริหารสถานศึกษาจึงอยู่ที่งานวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย  
งานด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง การจัดสิ่งส่งเสริมด้านวิชาการ 
รวมถึงงานด้านการวัดและประเมินผล   

การศึกษาถึงภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารจึงเป็นอีกทางหน่ึงอันจะนำไปสู่การสร้าง 
ความมีประสิทธิภาพ เป็นเลิศของโรงเรียน เพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานนำพาองค์การไปสู่เป้าประสงค์ที่วางไว้
ให้สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดการตามภารกิจได้สำเร็จมีประสิทธิภาพจึงต้องสร้าง
โรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หน้า 207) ทั้งนี้เพราะ
โรงเรียนเป็นองค์การประเภทบริการ (Service Organization) ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในด้านการสอน
และการเรียนรู ้โรงเรียนจึงควรเป็นองค์การประเภทองค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่าองค์การประเภทอื่น 
(Hoy and Miskel, 2008, p. 33) ด้วยต้องเผชิญหน้ากับสังคมและสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารจึงต้องมีทักษะ
ภาวะผู้นำที่จำเป็นในการบริหารงาน ซึ่งจะนำพาโรงเรียนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในระดับองค์การมีการยอมรับ
กันว่าความสำเร็จขององค์การไม่ว่าจะเรียกเป็นการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล
ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาความคิดอ่านและแนวปฏิบัติที่สร้างสรรค์ของผู้นำในองค์กรทั้งสิ้น  
(กมลลักษณ์ สทิธิรัตน์ ณ นครพนม, 2558, หน้า 68)   

การบริหารงานด้านวิชาการ คือ หลักแห่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สุชิน ประสานพันธ์, 
2562, บทคัดย่อ) ใหส้อดคลอ้งกับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง  
การดำเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และดา้นสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคณุภาพการศึกษากำหนดให้ผู้บริหาร 
มีความสามารถในการบริหารวิชาการและเป็นผู้นำทางวิชาการ (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2559, หน้า 2) 

นโยบายในการยกระดับ “คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา” (สำนกัพัฒนาครูและ
บุคลากรการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2560, หน้า 1-2) โดยใช้แนวคิดของ “การสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือรวมพลังของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เรียกว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning community: PLC)” โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นในการรวมพลังคนในวิชาชีพเดียวกนั 
การแบ่งปันความคิด ความรู้ ทักษะ ตลอดจนการแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนและวชิาชีพ
ผ่านมุมมองการสะท้อนคิดจากคนในวงวิชาชีพเดียวกันด้วยความเข้าใจและจริงใจต่อกัน ซึ่งผลการวิจัย 
ชี้ชัดถึงประสิทธิผล ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจรงิจากการใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาวิชาชีพ ทั้งในมิติ
ของผลลัพธ์ และผลกระทบ การกำหนดจุดมุ่งหมายให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แสดงให้เห็นถึง
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วิธีการที่โดดเด่นในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายสังคมองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยโรงเรียน
ไม่ได้มุ่งสู่ความสำเร็จตามภารกิจและประสิทธิผลของโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังมีข้อผูกพันทีจ่ะแสดงให้เหน็ว่า
โรงเรียนเป็นศนูย์กลางแห่งการเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตของประชาชน การเปน็ส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งการเรียนรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ (Middlewood David & Lumby Jacky, 1998, p. 31)  

หลักการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นการให้ความสำคญักับการเรียนรู้ที่อยู่บน
พื้นฐานความเช่ือของการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง (collaborative Learning) โดยเชื่อมั่นในพลัง 
ของการรวมพลังและการแบง่ปันความคิด ด้วยการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม หลีกเลี่ยงการทำงาน
ของครูตามลำพังหรือแยกส่วนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นกระบวนการที่เปิดพื้นที่การเรียนรู้สำหรับ
ครู มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนของครูเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง 
ที่พัฒนาขึ้นอยา่งต่อเนื่องเกิดผลต่อผู้เรียนโดยตรง  

ภารกิจของโรงเรียนขนาดเล็กนั้นมีความสำคญัอย่างยิ่งในระบบการศึกษา ไม่ต่างจากโรงเรียน
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่/ใหญพ่ิเศษ และโรงเรียนทุกแห่ง เพราะแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กย่อมต้อง
ปฏิบัติงานพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพภายใต้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม โครงสร้างประชากร ทำให้เกิดโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมาก ประกอบ กับภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจ การบรหิารจัดการเรียนขนาดเล็กจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน เพื่อนำไปสู่คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนต้องตระหนักและพิจารณาวางแผนพัฒนา
และบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้โรงเรียนที่ต้องดำรงอยู่อย่างมีคุณภาพโดย ไม่ดูดซับทรัพยากร 
โรงเรียนใดที่พึงรวมได้ควรรวม และโรงเรียนใดที่พึงเลิกก็ควรเลิก เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนน้อยและ 
การคมนาคมสะดวก ทั้งนี้ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีบทบาทเข้มแข็งในการดูแล ช่วยเหลือ
โรงเรียนเป็นรายโรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน และด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก 
มีแนวโน้มสูงขึน้ทุกปีอันเป็นผลมาจากอัตราการเกิดลดลง และความนิยมของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตร
หลานไปเรยีนโรงเรียนในเมือง โดยที่ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพไม่มีเวลารับ ส่งนกัเรยีน และเมื่อผู้ปกครอง
ทำงานในเมือง จึงนำลูก–หลานเข้ามาเรียนในเมืองด้วย ทำให้เด็กที่จะเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านน้อยลง 
ส่งผลให้มีอัตราครูต่อนักเรียนค่อนข้างต่ำทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนของครูสูงมาก ขณะที่ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพึงพอใจ เกิดปัญหาอุปสรรคหลากหลายปญัหา 
ที่บีบคั้น อาทิ เช่น การจัดการเรียนการสอน ครูไม่ครบชัน้และไม่ครบวชิาเอกเน่ืองจากโรงเรียนมีนักเรียน
จำนวนน้อย การเรียนการสอนที่แยกส่วนตามรายวิชาขาดการบูรณาการทั้งด้านเน้ือหาและคุณลกัษณะ 
ที่พึงประสงค์ เป็นต้น แนวทางในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้เข้มแข็งเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก (พ.ศ. 2562-2565) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กภายใต้วิสัยทัศน์ “โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จำนวน
โรงเรียนขนาดเล็กมีอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนโรงเรียนทั่วประเทศโดยสัดส่วนของครูต่อนักเรียน 
ในโรงเรียนขนาดเล็กอยูท่ี่ครู 1 คน ต่อนักเรยีน 10 คน (1:10) จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กทั้งประเทศ 
15,158 โรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กระยะ 4 ปี ไว้แล้ว (พ.ศ. 2562-2565) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” รวมทัง้ กำหนดยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศกึษาเพ่ือความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อสร้างโอกาสในการ 



102 

เข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มสีถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสถานศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 175 แห่ง มีจำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 
58 โรงเรียน ดว้ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายที่ 3 ดา้นการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ 
ของทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับประถมศึกษากำหนดปฏิบัติงาน
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสรมิและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) (แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, หน้า 39-46) สง่เสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ 
มีการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ผ่านกระบวนการ PLC ไปใช้จัดการเรียนการสอน  
และกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือเป็นไปตามนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การบริหารจัดการเพิ่ม
ศักยภาพของโรงเรียนขนาดเล็กผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้มีนโยบายให้โรงเรยีนขนาดเล็กในสังกัด
ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มคีุณภาพทัดเทียมกัน มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน มีผลการทดสอบ 
O-NET, NT สูงขึ้น นักเรียนช้ันประถมศึกษาอ่านออกเขียนได้ทุกคน ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่
มีข้อจำกัด และประสบปัญหาหลายอย่าง และมีการพัฒนาคุณภาพได้ไม่เต็มที่ จึงมุ่งให้ผู้มีส่วนร่วมสำคัญ
ในการเป็นผู้นำทางวิชาการและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นในการยกระดับพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้มีคุณภาพ ประกอบกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
สกลนคร เขต 1 นั้น ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร และนอกเขต
อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอโพนนาแก้ว
อำเภอเต่างอย อำเภอภูพาน และอำเภอกุดบาก อำเภอที่อยู่ไกลที่สุด 42 กิโลเมตร ได้แก่ อำเภอกุดบาก
อำเภอที่ใกล้ทีสุ่ด 22 กิโลเมตร ได้แก่ อำเภอโคกศรีสุพรรณ อาชีพและสถานภาพทางเศรษฐกิจ ในเขต
ชุมชนเมืองค้าขาย อุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรม สำหรับชุมชน
อำเภอรอบนอกมีการทำนา ทำไร่ มีระบบชลประทานขนาดย่อม สนับสนนุส่งเสรมิรายได ้และสภาพเศรษฐกจิ
เฉลี่ยอยู่เกณฑป์านกลาง โรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร มีจำนวน 33 โรงเรียน
และตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 32 โรงเรยีน ได้แก่ อำเภอกุสุมาลย์ จำนวน 10 โรงเรียน
อำเภอเต่างอย จำนวน 2 โรงเรียน อำเภอโคกศรีสพุรรณ จำนวน 8 โรงเรียน อำเภอโพนนาแก้ว จำนวน
5 โรงเรียน อำเภอภูพาน จำนวน 3 โรงเรียน และอำเภอกุดบาก จำนวน 4 โรงเรียน

จากหลักการและแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น ภาวะผู้นำของผู้บริหารสามารถช่วยพัฒนาโรงเรียน
ให้ไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายในด้านต่าง ๆ สามารถนำพาโรงเรียนขนาดเล็กไปสู่เป้าหมาย
ภายใต้วิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงภาวะผู้นำทางวิชาการ 
ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสทิธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนา 
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ที่มุ่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้มคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ด้านการจัดการศึกษาให้พัฒนาดีย่ิงขึ้นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
2.3 เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนที่มีสถานภาพ
การดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและที่ตั้งของโรงเรียนต่างกัน  

2.4 เพือ่เปรียบเทียบประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูผู้สอนทีม่ีสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และที่ตั้งของโรงเรียนต่างกนั 

2.5 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผล 
การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

2.6 เพื่อศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บรหิารทีม่ีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนนิงาน 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 

2.7 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 
การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภาวะผู้นำ (Leadership) ในการบริหารงานใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นการบริหารรัฐกิจ 

บริหารธุรกิจและบริหารการศึกษา ผู้บริหารในฐานะเป็นผู้นำขององค์การจะต้องมีภาระหน้าที่ที่จะต้อง
สร้างความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีในการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน การบริหาร
การศึกษาก็เช่นเดียวกันกับการบริหารธุรกิจอ่ืน ๆ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสร้างความร่วมมือร่วมใจกัน
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ ใหผู้้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ผู้บริหาร
ในฐานะเป็นผูน้ำในสถานศึกษาจะต้องสร้างความร่วมมือในการทำงานให้เกิดขึ้นให้ได้นั้นหมายความว่า 
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำ (Leadership) ผู้นำจะต้องมีความเป็นผู้นำ หรอืมีภาวะผู้นำ (Leadership) 
จะต้องสร้างขึ้นให้ได้ (ไชยา ภาวะบุตร, 2555, หน้า 278) สอดคล้องกับ อัศนีย์ สุกิจใจ (2560, หน้า 27) 
กล่าวว่า ภาวะผู้นำ คือ ความรู้ความสามารถของบุคคลที่เป็นผู้นำในการปกครอง การบริหารหรือบันดาลใจ  
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การโน้มน้าวความคิดเห็นและพฤติกรรมของบุคคลอื่นที่อยู่ภายใต้การปกครองเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อ
ผู้นำ และสนับสนุนส่งเสริมบคุคลที่มีความปรารถนาจะทำงาน ให้สามารถทำงานจนประสบผลสำเรจ็ตาม
นโยบายเป้าหมายแผนที่กลุ่ม หน่วยงาน หรือองค์การวางไว้ร่วมกัน  

ภาวะผู้นำทางวิชาการ (Instructional Leadership) คือภาวะผู้นำที่พัฒนามาจากภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership) เป็นภาวะผู้นำโดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียน อาศยั 
การเรยีนรู้เกีย่วกับทฤษฎีการเรียนรู ้ความรูเ้กี่ยวกับการสอนและความรูเ้กีย่วกับหลักสูตรเป็นพลังขับเคลื่อน
ทางการศึกษา ผู้นำทางวิชาการต้องมีความสามารถในการสื่อสารและแสดงให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง
เห็นว่าอะไรสำคัญและมีคุณค่าในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นแรงขับเคลื่อน 
เป็นผู้นำทางวิชาการ (McEwans, 1998, อ้างถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2560, หน้า 89)   

4. กรอบแนวคิดการวจิัย

            ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
   (Independent Variable)   (Dependent Variable) 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1) ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 600 คน จากทัง้หมด 65 โรงเรียน 
จำแนกเป็น ผู้บริหาร จำนวน 58 คน ครูผู้สอน จำนวน 542 คน  

ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 5 ด้าน 

1. วิสัยทัศน์ร่วม
2. ทีมร่วมแรงร่วมใจ
3. ภาวะผู้นำร่วม
4. การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ
5. นวัตกรรมการสอน

1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง
1.1 ผู้บริหารโรงเรียน
1.2 ครูผู้สอน

2. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
2.1 น้อยกว่า 10 ปี
2.2 ระหว่าง 10–20 ปี
2.3 มากกว่า 20 ปี

3. ที่ตั้งโรงเรียน
3.1 อยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร
3.2 อยู่นอกเขตอำเภอเมือง

สกลนคร 

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บรหิารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 7 ด้าน 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์ของโรงเรียน
2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน
3. ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ
4. ด้านการพัฒนาผู้เรียน
5. ด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้
6. ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/
การนิเทศกำกับและติดตาม
7. ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา
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2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2564 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan (1970, pp. 607–610 อ้างถึงใน  
บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หนา้ 43) โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Stage Sampling) 
ทั้งนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 250 คน เป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 58 คน และครูผู้สอน 
จำนวน 192 คน 

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 การวิจัยเรื่องภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการดำเนินงาน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเลก็ สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัย ดังต่อไปน้ี 

 ตอนที่ 1 การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่สง่ผลต่อประสิทธิผล 
การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2) เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
4) การวิเคราะห์ข้อมูล
5) สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล

 ตอนที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน็แบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) 
 ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียน 

ขนาดเล็ก สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีคิดลิเคอร์ท (Rensis Likert’s) 

 ตอนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
แบบสอบถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 โดยดำเนินการเก็บขอ้มูลผูบ้รหิาร และครูผู้สอนของโรงเรียนสงักัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 250 คน และได้ดำเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้       

1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถึงผู้อำนวยการ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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2) นำแบบสอบถามที่จัดทำขึน้ไปดำเนินการเก็บข้อมูลกับผู้บริหารและครูผู้สอนใน
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ในการศึกษาให้ทราบและขอรับแบบสอบถามคืนหลังจากตอบแบบสอบถามเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

3) รวบรวมแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่ละชุดนำไปลงรหัส
4) การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปการวิเคราะห์

ข้อมูล 
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูล มีลำดับดังนี้       
1) การนำข้อมลูที่ลงรหัสแล้วกรอกลงในแบบฟอร์มการลงรหัสทั่วไป (general coding

form) ซึ่งเป็นการเตรียมข้อมูล เพื่อส่งไปบันทึกลงในเครือ่งคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมสถิตสิำเร็จรูป  

2) ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรต้น (ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม)
ได้แก่ สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติและที่ตั้งโรงเรียน ใช้สถติิค่าร้อยละ 
(Percentage) 

3) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผล
การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยการหาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) ด้วยการกำหนดเกณฑ์และความหมายของข้อมูลจากค่าเฉลี่ย (X )  

4) วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
ทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 
ขนาดเล็ก สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำแนกตามสถานภาพ 
การดำรงตำแหน่งและที่ตั้งของโรงเรียนแตกต่างกัน วิเคราะห์การทดสอบค่า t (t-test) ชนิด Independent 
samples ส่วนการจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .01 หรือ .05 ทำการทดสอบ
อย่างง่ายตามวิธีการของ Scheffe’ หรือ LSD. ตามความเหมาะสม 

5) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผล
การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครผูู้สอน มีความสัมพันธ์กันทางบวก  
โดยการกำหนดค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) และสร้างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) ค่าระหว่าง -1 ถึง +1 ถ้าคา่สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เปน็ 0 แสดงว่าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันโดยทิศทางของความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมาย
ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่คำนวณได้ กล่าวคือ ถ้าเป็นไปในทางบวก แสดงว่าค่าตัวแปรทั้งสอง 
มีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกนั ถ้าเป็นไปในทิศทางลบ แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์
กันในทางตรงกันข้ามหรือผกผันกัน โดยจะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามเกณฑ์ ต่อไปนี้  
(บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2553, หน้า 377)            
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6) วิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่สง่ผลต่อ
ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ใชส้ถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขัน้ตอน (Stepwise 
Multiple Regression analysis) 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ค่าความถี่ (Frequency)
2) ค่าร้อยละ (Percentage)
3) ค่าเฉลี่ย (Mean)
4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5) การทดสอบ t-test ชนิด Independent samples
6) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
7) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product-

moment correlation) 
8) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression

analysis) 

6. ผลการวิจัย
6.1 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารและ โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 4 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี คือ การบริหารจัดการ
หลักสูตรและการสอน การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การประเมนิคุณภาพการจัดการศึกษา/ 
การนิเทศกำกับและติดตาม การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก 
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน การพัฒนา
ผู้เรียน และการส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา  

6.2 ประสทิธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน เรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ทีมรว่มแรงร่วมใจ วิสัยทัศน์ร่วม  
และภาวะผู้นำ ส่วนนวัตกรรมการสอนอยู่ในระดับมาก 

6.3 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครผูู้สอนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และที่ตั้งของโรงเรียน พบว่า 

 6.3.1 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ
การดำรงตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
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พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน  
ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ และด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/การนิเทศกำกับ
และติดตาม และมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คือ การพัฒนาผู้เรียน โดยผู้บริหาร 
มีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกันและด้านการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา/การนิเทศกำกับและติดตาม และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คือ การพัฒนา
ผู้เรียน โดยผู้บริหารมีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 

 6.3.2 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนทีม่ีประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงานต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่  
การพัฒนาผู้เรียน และการส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน การพัฒนา
วิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ และการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่วนด้านที่เหลือรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 6.3.3 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามที่ตั้ง
โรงเรียนโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรบัรายด้าน พบว่า มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
และแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชน
วิชาชีพ ด้านการพัฒนาผู้เรียน และด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยผู้บริหารและครูผู้สอน 
ที่โรงเรียนตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมืองสกลนคร มีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารและครผูู้สอนที่โรงเรียน
ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร สำหรับด้านอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

6.4 ประสทิธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 
ที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และที่ตั้งของโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกัน
จากการทดสอบพบว่า ไม่มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ทั้ง 3 ตัวแปรอสิระ คือ สถานภาพ
การดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และที่ตั้งของโรงเรียน พบว่า 

 6.4.1 ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมและรายด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

 6.4.2 ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ประสิทธิผลด้านภาวะผู้นำร่วมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่มี
ความแตกต่างกัน จึงนำด้านภาวะผู้นำร่วมทำการเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีการของ LSD 
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 6.4.3 ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
และครูผู้สอน จำแนกตามที่ตั้งของโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ประสิทธิผลด้านนวัตกรรมการสอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บรหิาร
และครูผู้สอนทีโ่รงเรียนตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร มีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารและครูผูส้อน 
ที่โรงเรียนตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมืองสกลนคร 

6.5 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการดำเนินงาน 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโดยรวมกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 โดยรวม มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมคีวามสัมพันธ์อยู่ใน
ระดบัปานกลาง (XY = .671) 

6.6 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 7 ด้าน พบว่า มี 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล 
การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวม (Yt) ได้มนีัยสำคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/การนิเทศกำกับและติดตาม (X6)  
ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X4) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริม
ทรัพยากรทางการศึกษา (X7) 

 ตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ที่ดีทีสุ่ด คือ ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/ 
การนิเทศกำกับและติดตาม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ .431 รองลงมา ได้แก่ 
ด้านการพัฒนาผู้เรียน มีค่าสมัประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ .230 ส่วนด้านที่มีค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยของการพยากรณ์ต่ำทีสุ่ด คือ ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา โดยมีค่าสัมประสิทธิถ์ดถอย
ของการพยากรณ์เท่ากับ .139 ซึ่งตัวแปรภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กได้ร้อยละ 50.10 
มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±.30929 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้
ดังนี้ 

สมการการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนดิบ 
 Y’ = 1.468 + .398X6 + .176X4 + .109X7 

สมการการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
 Z’ = .431Z6 + .230Z4 + .139Z7 

6.7 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บรหิารในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำนวน 3 ด้าน 
จากทั้งหมด 7 ด้าน คือ ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/การนิเทศกำกับและติดตาม 
ด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านการส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา 
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7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครผูู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 4 ด้าน 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน ดา้นการจัดบรรยากาศ
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการประเมินคุณภาพ การจัดการศึกษา/การนิเทศกำกับและติดตาม และด้านการ
พัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ  
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน ด้านการพัฒนาผู้เรียน และด้านการส่งเสริม
ทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มศักยภาพให้ความสำคัญกับงานวิชาการ และใหค้วามสำคัญกับครูผู้สอนและผู้เรียนรวมถึง 
มีการสนับสนนุครูผู้สอนให้ได้รับการพัฒนาตนเองโดยการเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมออย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธัญธร เลิศนา (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องภาวะผู้นำทางวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีภาวะผู้นำทางวิชาการอยู่ในระดับมาก  

7.2 ประสทิธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน เรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี ้การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ทีมรว่มแรงร่วมใจ วิสัยทัศน์ร่วม  
และภาวะผู้นำ ส่วนนวัตกรรมการสอนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและครูผู้สอน 
มีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้รับการสนบัสนุนและส่งเสริมจากการมีส่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันผ่านกระบวนการ PLC ทำให้บุคลากรจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
จัดเตรียมเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ มีประเมนิความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับ
พัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำผลมาใชแ้ละพฒันาผู้เรียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 
ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีรชัย รัตนรังษี (2562, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง  
การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ของครูภาษาไทยในการพฒันาทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค ์ของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษา ได้ทำการศกึษา
การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ของครูภาษาไทยในการพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา พบว่า 
ครูจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการกับชีวิตจริง รูปแบบ PLC มีกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกัน Share Vision : S การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม Team Learning : T การจัดการเรียนรู้สู่นักเรียน 
Instruction : I การโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน Peer Coaching : P การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ After 
Action Review : A และประสิทธิผลของรปูแบบครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ความสามารถ 
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ในการจัดการเรียนรู้และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และยงัสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชาญชัย นันทะผา 
และคณะ (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่อง ความสมัพันธร์ะหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากบัการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

7.3 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และที่ตั้งของโรงเรียนต่างกัน 

 7.3.1 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ
การดำรงตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน จำนวน 4 ด้าน 
ได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/การนิเทศกำกับและติดตาม
โดยผู้บริหารมีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารมองว่าตนเองเป็นผู้นำใน
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียนตนเองเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตร
และการสอน รวมถึงเป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาวิชาชีพครู รวมถึงชุมชนวิชาชีพตลอดจนได้ประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาในโรงเรียนที่ตนบริหารอยู่ในขณะเดียวกัน ครูผู้สอนได้มองว่าสิ่งที่ผู้บริหารดำเนินการไม่มี
ความชัดเจนเท่าที่ควรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญธร เลิศนา (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง 
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3.2 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารและครผูู้สอน จำแนกตามประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ การพัฒนาผู้เรียน และ 
การส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 3 ด้าน 
ได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน การพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ  
และการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ พบว่า โดยในภาพรวม ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 
ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ครูรุ่นใหม่ที่เป็นครูผู้สอน 
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาการศึกษาที่เป็นหลักสูตร 5 ปี ส่วนผู้ที่เป็นผู้บริหารจะต้องสำเร็จ
การศึกษาทางด้านการบริหารการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้ จะได้รับแนวคิดใหม่ ๆ 
จากการศึกษาในช่วงดังกล่าว จึงมองเห็นพฤติกรรมของผู้บริหารทีแ่สดงออกถึงภาวะผู้นำทางวิชาการได้
มากกว่า ส่วนครูที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี ซึ่งน่าจะมีมุมมองแนวคิดในเชิงวิชาการแบบเก่า  
ซึ่งไม่ทันกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ผลการวิจัยของผู้วิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ พิพัฒน์พงษ์ วิเศษ 
(2561, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจยั เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล  
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การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า 
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน 
โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 7.3.3 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามที่ตั้ง
โรงเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับรายด้าน พบว่า มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
และแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชน
วิชาชีพ ด้านการพัฒนาผู้เรียน และด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยผู้บริหารและครูผู้สอนที่
โรงเรียนตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมืองสกลนคร มีความคิดเหน็มากกว่าผู้บริหารและครูผูส้อนที่โรงเรียนตั้งอยู่
ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่ตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมืองสกลนคร  
เป็นโรงเรียนที่มีผู้บริหารที่ไดร้ับบรรจุแต่งตั้งใหม่ เพราะผูบ้ริหารเดิมที่มปีระสบการณ์ในการบริหารงานสูง
ส่วนใหญ่ย้ายเข้าไปปฏิบัติงานในโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร ซึ่งมีความพรอ้มมากกว่า ดังนั้น 
ผู้บริหารโรงเรียนที่บรรจุใหม่ที่ไปบริหารโรงเรียนที่อยู่นอกเขตอำเภอเมืองต้องใช้ศักยภาพและความสามารถ 
ในเชิงวิชาการ เพื่อการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะด้านวิชาการ ผู้บริหารดงักล่าวจึงจำเป็นต้อง
แสดงภาวะผู้นำทางวิชาการออกมาให้เด่นชัด เพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน 
ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน สอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ของ ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ (2564, สัมภาษณ,์ 18 
ตุลาคม 2564) ที่ว่า “ผู้บริหารควรมีความรู้และมีความเข้าใจในหลักการบริหาร ซึ่งผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่ง
ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน ที่ตั้งของโรงเรียนอาจจะอยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร หรือนอกเขต 
อำเภอเมืองสกลนครก็ตาม สิง่ที่เป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อนำพาสถานศึกษาให้มีการพัฒนาด้านงาน
วิชาการหรืองานด้านอื่น ๆ ย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดแข็งที่จะช่วย
เพิ่มพลังในการไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษา คือ ความร่วมมือเป็นหน่ึงเดียวของคณะครูและนกัเรียน
ในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนโดยการให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมทุกกระบวนการในการปฏิบตัิงาน 
เพื่อเป็นการพัฒนาและบ่มเพาะให้การจัดการเรียนการสอนมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ โดยผู้บรหิารควรศึกษาถึง
แนวทางปฏิบัติเสริมสร้างองค์ความรู้อยู่เสมอ เข้าใจทักษะและเทคนิควิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาให้ครบทุกมาตรฐานทั้งระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐานโดยเน้นความสำเร็จของ 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเป็นการพัฒนาและบ่มเพาะให้การจัดการเรียนการสอนมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์” 

7.4 ประสทิธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 
ที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และที่ตั้งของโรงเรียนต่างกัน พบว่า 
ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
ขนาดเล็กไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ไม่ว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่รับราชการใหม่ ๆ หรือ 
รับราชการมาเป็นเวลานาน อยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนครหรือนอกเขตอำเภอเมือง
สกลนคร ต่างมีความตระหนักและใหค้วามสำคัญในจุดมุ่งหมาย เป้าหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ 
มาตรฐานและสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการ 
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ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ของ สมพร หลิมเจริญ 
(2564, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2564) ที่ว่า “ผู้บริหารและครูผู้สอนต้องยึดหลักในการปฏิบัติงานที่สำคัญ 3 
ประการ ได้แก่ 1) ความตระหนัก 2) บุคลิกภาพที่เหมาะสมน่าเชื่อถือ และ 3) คุณธรรม เพราะผู้ประกอบ
วิชาชีพครูไม่จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือครูผู้สอนมทีี่ตั้งโรงเรียนอยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร  
หรือนอกเขตอำเภอเมืองสกลนคร และรวมถึงการมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานผ่านการบรรจุมานาน 
หรือบรรจุใหมทุ่กคนที่ประกอบวิชาชีพครูเสมือนหนึ่งคนเดียวกัน เนื่องจากวิชาชีพครูมีความสำคัญ 
ในจุดมุ่งหมาย เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ มาตรฐานการจัดการศึกษาและสัมฤทธิผลของการจัด
การศึกษามุ่งให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานอันเดียวกันตามที่กำหนดไว้ ซึ่งมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ให้เกิดแก่ผู้เรียน
ทั้งสิ้น” 

7.5 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการดำเนินงาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโดยรวมกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 โดยรวม มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมคีวามสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับปานกลาง (XY = .671) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการใช้พฤติกรรม
ความเป็นผู้นำทางวิชาการของตนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน
ให้สูงขึ้น ซึ่งคือเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาที่มีคณุภาพ ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนได้พัฒนาตนเองตรง
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาจนเกิดกลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
ณัฐิกา นครสูงเนิน (2558, บทคัดย่อ) ที่พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวก
อยู่ในระดับสูงมากกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 (r = 0.852) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารทุกด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ของโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุดได้แก่ ด้านการกำกับ
ติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการสอน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน อยู่ในระดับสูงมาก (r = 0.823)  

7.6 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 7 ด้าน พบว่า มี 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล 
การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวม (Yt) ไดม้ีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/การนิเทศกำกับและติดตาม (X6)  
ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X4) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริม
ทรัพยากรทางการศึกษา (X7) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษา 
และได้เช่ือมั่นในแนวคิดว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนการนิเทศกำกับและติดตาม 
เป็นสิ่งที่จะทำให้ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะหน้าที่
ในด้านการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งถอืว่าเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในการแสดงออกถึงการมีภาวะผู้นำทางวิชาการ 
รวมถึงการที่ผู้บริหารส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาผู้เรียนประสบ
ความสำเร็จ ดังนั้น จึงมีการประชุมช้ีแจงข้อปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยอาศัยหลักคุณธรรม
จริยธรรมมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบตัิหน้าที่ได้สำเร็จ  
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ทั้งยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บคุลากรเข้ารับการอบรม/ประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อนำความรู้
และทักษะมาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน มีการประเมินตามสภาพจริง เพื่อเป็นการพัฒนางานและ 
บ่มเพาะให้การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ อีกทั้ง บุคลากรทุกฝ่ายให้ความตระหนักและ 
เห็นความสำคัญกับผู้เรียน โดยคำนึงถึงลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนที่มีภูมหิลัง สติปัญญา 
ความสามารถ ความถนัด รูปแบบการเรียนรู้ ความสนใจ และความต้องการที่แตกต่างกันและจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกบัพื้นฐานของผู้เรียนและสนองความต้องการของผู้เรียนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี  
มีพัฒนาการที่เป็นไปตามความสามารถ และเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน การส่งเสรมิสนับสนุนและ 
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การเตรียมเลือกใช้สื่อใหเ้หมาะสมกับกจิกรรม การนำภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และเทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
มีประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับพัฒนาการของผู้เรียน ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ ชาญชัย 
นันทะผา และคณะ (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากบัการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ปจัจัยภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามี 2 ด้าน คือ ด้านการกำหนดเป้าหมาย
ร่วมกันและสรา้งความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น และด้านการกำกับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผล
กระบวนการเรียนการสอนส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีประสิทธิภาพการทำนายร้อยละ 43.50 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
8.1 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 4 ด้าน 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี คือ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน ด้านการจัด
บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/การนิเทศกำกับและติดตาม 
และด้านการพัฒนาวิชาชีพครู/ชุมชนวิชาชีพ ส่วนด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค ์
ของโรงเรียน การพัฒนาผู้เรียน และการส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก ดังนั้น หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ควรจัดอบรม หรือจัดประชุม 
สัมมนา (Work Shop) ให้ผูบ้ริหารโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด หรือสอดแทรกเน้ือหาการพัฒนาดังกล่าว 
ในการประชุมประจำเดือน 
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8.2 ประสทิธิผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน เรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ทีมรว่มแรงร่วมใจ วิสัยทัศน์ร่วม  
ภาวะผู้นำ ส่วนนวัตกรรมการสอน อยู่ในระดับมาก ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบเช่น สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ควรจัดประชุมเชิงปฏบิัติการงานเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม 
การสอน เพ่ือให้ครูผู้สอนในแต่ละโรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมการสอน ซึ่งสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทางด้านวิชาการ  

8.3 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการดำเนินงาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโดยรวมกับประสิทธิผลการดำเนินงานชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก ดังนั้น ผู้บริหาร ต้องแสดงบทบาทสำคัญในการใช้พฤติกรรม
ความเป็นผู้นำทางวิชาการของตนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน
ให้สูงขึ้น ซึ่งคือเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนได้พัฒนาตนเองตรง
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาจนเกิดกลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้

8.4 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห ์จำนวน 7 ด้าน พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 2 ด้าน คอื 
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/การนิเทศกำกับและติดตาม และการพัฒนาผู้เรียน ดังนั้น ผู้บริหาร
ต้องตระหนักและให้ความสำคัญในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา/การนิเทศกำกับและติดตาม  
การพัฒนาผู้เรยีน และการส่งเสรมิทรัพยากรทางการศึกษาให้มากเพื่อจะทำให้เกิดประสิทธิผลการดำเนนิงาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

Strategic Leadership of School Administrators in the 21st Century 
Under the Primary Educational Service Area Office  

ชารีรัตน์ เสียงล้ำ1

ช่อเพชร เบ้าเงิน2 
อรสา จรูญธรรม3

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ ์

ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปรียบเทียบ
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวัง และเปรียบเทยีบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำแนก 
ตามภูมิภาคที่ตั้งของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 384 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกำหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างสำเร็จรูปของ เครจซี ่และมอรแ์กน สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ 
ที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ทีผู่้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามภีาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า มีภาวะผู้นำ
เชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก จำนวน 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 ด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ย
สูงไปต่ำ คือ การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาบุคคลและความสมัพันธ์ การเพิ่มประสิทธิภาพ 
และความเช่ือถือได้ของกระบวนการ การแข่งขันเชิงกลยุทธ์ และการจดัการรูปแบบ ระบบ และโครงสร้าง 
2) ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจำแนกตามสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวังทั้งโดยรวมและในแต่ละด้าน พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 3) ผู้บริหารสถานศึกษาในภูมภิาคที่ตั้งของโรงเรียนต่างกัน
มีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั้งโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

117/34 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี 
3รองศาสตราจารย์ ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี 
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องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในครั้งน้ีประกอบด้วย 1) สารสนเทศเกี่ยวกบัภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2) ผู้บริหาร
ระดับสูงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสามารถนำสารสนเทศเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไปใช้กำหนดนโยบาย หรือวางแผนพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อให้เป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์สำหรับบริหารจัดการศึกษาให้สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคปัจจบุันได้ 

คำสำคญั:  ภาวะผู้นำ  ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์  ศตวรรษที่ 21 
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Abstract 
The purposes of this survey research were to study strategic leadership of 

school administrators in The 21st century under The Primary Educational Service Area 
Office, and to investigate strategic leadership of school administrators in The 21st century 
under The Primary Educational Service Area Office, as classified by reality and expected 
condition, and school location region. The sample used in the study consisted of 384 
teachers under The Primary Educational Service Area Office in the 2020 academic year, 
which determined sample size by Krejcie and Morgan’s sample size table and randomly 
selected by Multi-Stage Random Sampling method. The instrument implemented in 
collecting the data was five-point rating scale questionnaire which α-Cronbach’ s Alpha 
Coefficient Reliability at 0.97. Percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, and 
one-way analysis of variance were used as the statistical devices for analyzing the data. 
The summary of the findings were as follow: 1) Strategic leadership of school administrators 
in The 21th century under The Primary Educational Service Area Office was rated at a 
high level, and when considered as classified by aspects were at highest level 4 aspects 
and high level 1 aspect, in order of high level to low level were Adaptation to the 
environment, Personal and relationship development, Process optimization and reliability, 
Strategic competition, and Management of forms, systems, and structures. 2) Strategic 
leadership of school administrators in The 21st century under The Primary Educational 
Service Area Office, as classified by reality and expected condition indicated significant 
different as a whole and each aspect at .05 level. 3) Strategic leadership of school 
administrators in The 21th century under The Primary Educational Service Area Office,  
as classified by school location region indicated significant different as a whole and each 
aspect at .05 level. 

The body knowledge gain from this research includes 1) Taking information 
and advantage of strategic leadership of school administrators in The 21st century under 
The Primary Educational Service Area Office. 2) Chief Executive of The Primary Educational 
Service Area Office use the research results as an information about strategic leadership 
of school administrators in The 21st century for considering the policies or plans encouraging 
the school administrators to be strategic leadership administrators, in order to accomplish 
the educational goal for response now a days.  

Keywords:  Leadership,  Strategic leadership,  The 21st century 
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1. บทนำ
สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากในอดีตมาก มีการเคลื่อนย้ายผู้คน สื่อเทคโนโลยี 

และทรัพยากรต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วและสะดวก มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครองระหว่างภูมิภาค ประเทศ สังคมและชุมชน มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงของความรู้
และข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัต มีผู้อธิบายว่า ในอดีตช่วงอายุของคนคนหนึ่งอาจมีเรื่องราว
การเปลี่ยนแปลงให้พบเห็นน้อย ต่างจากในปัจจุบันที่ในช่วงอายุคน คนหนึ่งมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
เกิดขึ้นมากมาย วิถีชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากอดีต มีความเปิดกว้าง ยอมรับ
และให้ความสำคัญกับข้อมูลความรู้และข่าวสาร ที่หลากหลาย (สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, 2561) การจดัการ
ศึกษาในยุคปัจจุบันมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อม  
มีทักษะสำคญัสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีความเจริญกา้วหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้นักเรียนเป็นผู้ที่คิดเป็น ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด แก้ปญัหาได้
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง รับวัฒนธรรมอันหลากหลายของต่างชาติที่กำลังแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยมา
ใช้ได้อย่างเหมาะสม และใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งนำทักษะการเรียนมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
และเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นปกติบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม ด้วยเหตุนี้  
การจัดการศึกษาจึงมุ่งพัฒนานักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่มีร่างกายที่สมดุล  
มีความรู ้มีคุณธรรมจรยิธรรม มีจิตสาธารณะ มีความเป็นพลเมืองของไทยและของโลก ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทกัษะ มีเจตคตทิี่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อ
สำหรับการประกอบอาชีพ และสำหรับการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการจัดการศึกษาต้องเช่ือว่า 
นักเรียนทกุคนเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

ภาวการณ์แข่งขันที่สูงขึ้นในปจัจุบัน ทำใหส้ถานศึกษาต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปทั้งภายในและภายนอก ความผันผวนที่ไม่หยุดนิ่งของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ก่อให้เกิดอุปสรรคและ
ปัญหาอย่างมากแก่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีเขตพื้นที่บริการในแต่ละชุมชนครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทยมากที่สุด เพราะเป็นสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ขยายโอกาส)  
ในอีกหลายโรงเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2563) ทำให้การจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา ยังพบว่า ไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร เห็นได้จากในปีการศึกษา 2562 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีระดับผลคะแนน ดังนี้ วิชาภาษาไทย 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.07 วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.90 วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 35.55 และวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.42 โดยมีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50 ทุกวชิา 
(สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2562) 

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์เป็นแนวคิดที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาเป็นอย่างยิ่ง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
กัญต์ชญาณี สง่เจริญทรัพย์ (2562) ที่ศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถร่วมกันทำนายประสิทธิผล
ของโรงเรียนได้ถึงร้อยละ 81.20 และผลการวิจัยของ รุ่งนิรัญ พุทธิเสน (2557) ที่พบว่า องค์ประกอบ
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ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษามีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ ผูบ้ริหารสถานศกึษาในสถานศกึษา
ระดับประถมศึกษา ควรมีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์สำหรับใช้ในการวางแผนให้สถานศึกษาสามารถเผชิญ 
กับปัญหาที่เกดิขึ้นและที่กำลงัจะเกิดขึน้ในอนาคตด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดประเด็นที่น่าสนใจว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาจะมีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์มากน้อยเพียงใด 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
เพือ่ให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในการนำไปใช้วางแผนพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผูบ้ริหารสถานศกึษาที่มีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ สามารถบริหารจัดการศึกษา 
ให้สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังต้องการศึกษาด้วยว่า  
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จำแนกตามสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่
คาดหวัง และภูมิภาคที่ตั้งของโรงเรียน จะมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลการศึกษา 
ที่เป็นประโยชน์ ครอบคลุม และลุ่มลึกยิ่งขึน้ 

2. คำถามการวิจัย
2.1 ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอยู่ในระดับใด 
2.2 ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาจำแนกตามสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวัง และภูมิภาคที่ตั้งของโรงเรียน 
มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา 
3.2 เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาระหว่างสภาพที่เป็นจรงิกับสภาพที่คาดหวัง 
3.3 เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาจำแนกตามภูมิภาคที่ตั้งของโรงเรียน 

4. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยในครั้งนี้ อาศัยแนวคดิเกี่ยวกับผู้นำเชิงกลยุทธ์ของยุคล์ (Yukl, 2013) ทีใ่ห้แนวคิด

เกี่ยวกับผู้นำเชิงกลยุทธ์ไว้ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ คือ การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม 
ประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของกระบวนการ ทรัพยากรบุคคลและความสัมพันธ์ กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
และรูปแบบการจัดการ ระบบ และโครงสรา้ง และนำแนวคิดเก่ียวกับภูมิภาคที่ตั้งของโรงเรียน ซึ่งเป็นผล
จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยแบ่งตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
และการแบ่งตามภูมภิาคของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กำหนดเอาไว้เป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มาเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้การวิจัย   
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5. กรอบแนวคิดการวจิัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

6. วิธีดำเนินการวิจัย
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 358,873 คน (สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2563) 

2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 384 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกำหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างสำเร็จรูปของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) และเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 

6.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Study) 

6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม จำนวน 384 ชุด มีการทดสอบความเที่ยงตรง ด้วยผู้เช่ียวชาญ 

จำนวน 5 คน ได้ค่า IOC แบบสอบถามทั้งหมดอยู่ระหว่าง 0.60–1.00 ทุกขอ้ และมีการทดสอบความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือมีความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 

6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี ้

1) ผู้วิจัยได้ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขออนุญาตถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 

2) ผู้วิจัยนำหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบสอบถามส่งด้วยตนเองให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นกลุม่ตัวอย่าง พร้อมทั้งนัดวันรับแบบสอบถามกลับคืน 

ตัวแปรต้น 

1. สภาพ
1.1 สภาพที่เป็นจริง
1.2 สภาพที่คาดหวัง

2. ภูมิภาคที่ตั้งของโรงเรียน
2.1 ภาคเหนือ
2.2 ภาคกลาง
2.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.4 ภาคใต้

ตัวแปรตาม 

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

1. การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม
2. การเพิ่มประสิทธิภาพและความเช่ือถือได้ของ

กระบวนการ 
3. การพัฒนาบุคคลและความสัมพันธ์
4. การแข่งขันเชิงกลยุทธ์
5. การจัดการรูปแบบ ระบบ และโครงสร้าง
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3) นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ พบว่าได้
แบบสอบถามที่ถกูต้องสมบูรณ์ จำนวน 378 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.44 

6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่

และร้อยละ 
2) วิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แล้วนำค่าเฉลี่ยข้อมูลมาแปลผล  

3) วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จำแนกตามสภาพที่เป็นจริงกับสภาพ 
ที่คาดหวังและภูมิภาคที่ตั้งของโรงเรียน ใช้สถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ทางเดียว (one-way analysis of variance)  

6.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(standard Deviation: S.D.) และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (one-way analysis of variance) และหากพบว่ามีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่  
จะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (post-hoc comparison) ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe test) 

7. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา มีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 1 ผลการศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
           สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ภาวะนำเชิงกลยุทธ์ 
ค่าสถิติ (n = 344) 

X S.D. ระดับ 
1. การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม 3.65 0.24 มาก 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพและการเช่ือถือได้ของกระบวนการ 3.65 0.24 มาก 
3. การพัฒนาบุคคลและความสัมพันธ์ 3.59 0.24 มาก 
4. การแข่งขันเชิงกลยุทธ์ 3.53 0.27 มาก 
5. การจัดการรูปแบบ ระบบ และโครงสร้าง 3.47 0.32 ปานกลาง 

รวม 3.56 0.20 มาก 
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ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามภีาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.56, S.D. = 0.20) เมือ่พิจารณา 
แต่ละด้าน พบว่า มีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก จำนวน 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน  
1 ด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่ำ คือ การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม (X  = 3.65, S.D. = 0.24)   
การพัฒนาบุคคลและความสมัพันธ ์(X  = 3.59, S.D. = 0.24) การเพ่ิมประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้
ของกระบวนการ ( X  = 3.56, S.D. = 0.24) การแข่งขันเชิงกลยุทธ์ (X  = 3.53, S.D. = 0.27)   
และการจัดการรูปแบบ ระบบ และโครงสรา้ง ( X  = 3.47, S.D. = 0.32) ตามลำดับ 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจำแนกตามสภาพที่เป็นจริงกับสภาพ
ที่คาดหวัง มีรายละเอียดดังนี้

ตาราง 2 ผลการศึกษาผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที ่21 
           สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำแนกตามสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวัง 

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ 
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่คาดหวัง 

t 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม 3.65 0.24 มาก 4.44 0.38 มาก 46.68* 
การเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ 
ของกระบวนการ 3.56 0.24 มาก 4.49 0.37 มาก 72.98* 
การพัฒนาบุคคลและความสัมพันธ์   3.59 0.24 มาก 4.46 0.35 มาก 62.10* 
การแข่งขันเชิงกลยุทธ์ 3.53 0.27 มาก 4.52 0.38 มากที่สุด 77.30* 
การจัดการรูปแบบ ระบบ และโครงสร้าง  3.47 0.32 ปานกลาง 4.67 0.36 มากที่สุด 72.50* 

โดยรวม 3.56 0.20 มาก 4.51 0.32 มากที่สุด 134.21* 

ผลการศึกษาพบว่า ครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครมีความผูกพัน
ต่อองค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.59, S.D. = 0.36) โดยมีความผูกพนัในองค์กรอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
( X = 4.58, S.D. = 0.36) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความผูกพันในองค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกรายการ เรยีงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่ำ คือ ความทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์กร ( X = 4.59,  
S.D. = 0.45) ความต้องการที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร (X = 4.56, S.D. = 0.47) มีความเช่ือ
ในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร (X = 4.55, S.D. = 0.40) และมีความผูกพันในงานอยู่ในระดับมากที่สุด
( X = 4.59, S.D. = 0.42) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความผูกพันในงานอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกรายการ เรยีงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่ำ คือ ความหมกมุ่นในงาน (X = 4.61, S.D. = 0.49)
ความกระฉับกระเฉงในการทำงาน (X = 4.60, S.D. = 0.49) มีการอุทศิตนทำงาน (X = 4.56, S.D. = 0.45)
ตามลำดับ
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูภ่าวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจำแนกตามภูมิภาคที่ตั้งของโรงเรียน 

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูภ่าวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
           สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำแนกตามภูมิภาคที่ตั้งของโรงเรียน 

ภูมิภาคที่ตั้งของโรงเรียน 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ( X )
ภาคกลาง 

( X )
ภาคใต ้
(X )

ภาคเหนือ 
(X )

1. การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( X = 3.7760) 0.1257* 0.1796* 0.2425* 
ภาคกลาง (X = 3.6503) 0.1168* 
ภาคใต ้( X = 3.5964)
ภาคเหนือ ( X = 3.5335)
2. การเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของกระบวนการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( X = 3.7529) 0.2179* 0.2979* 0.3599* 
ภาคกลาง (X = 3.5350) 0.1420* 
ภาคใต ้( X = 3.4550)
3. การพัฒนาบุคคลและความสัมพันธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( X = 3.7630) 0.2162* 0.2527* 0.3041* 
ภาคกลาง (X = 3.5468) 
ภาคใต ้( X = 3.5103) 
ภาคเหนือ ( X = 3.4589) 
4. การแข่งขันเชิงกลยุทธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( X = 3.7782) 0.3267* 0.3718* 0.4560* 
ภาคกลาง (X = 3.4515) 0.1293* 
ภาคใต ้( X = 3.4064) 0.0842* 
ภาคเหนือ ( X = 3.3222) 
5. การจัดการรูปแบบ ระบบ และโครงสร้าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( X = 3.7311) 0.3531* 0.3992* 0.4567* 
ภาคกลาง (X = 3.3780) 
ภาคใต ้( X = 3.3319) 
ภาคเหนือ ( X = 3.2744) 
6. โดยรวม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( X = 3.7611) 0.2449* 0.2970* 0.3605* 
ภาคกลาง (X = 3.5162) 0.1156* 
ภาคใต ้( X = 3.4641) 0.0635* 
ภาคเหนือ ( X = 3.4006) 

* p< .05
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ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการทำงานของครูโรงเรียนคาทอลิก สงักัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ความผูกพันในองค์กร และความผูกพันในงาน 
ขนาดสูงมากในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.884, 0.832, 0.909 ตามลำดับ) 

8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา มีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยข้อนี้สอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของ วัชรพงษ์ สำราญรมย์ (2561) ที่ศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อภาวะผู้นำเชิง 
กลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ระดับความคิดเห็น
ของข้าราชการครูต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการวิจัยของ อังศุมาลิน กุลฉวะ (2561) ที่ทำวิจัยเรื่อง 
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
ที่ผลการวิจัยเปน็เช่นนี้ อาจเนือ่งมาจากผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ทราบและตระหนักดีว่า ปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษากำลังอยู่ในศตวรรษที่ 21 อันเป็นศตวรรษที่โลก 
ได้เข้าสู่สังคมที่เรียกว่า สังคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นทุกวัน และสามารถรับความรู้
ได้จากหลายช่องทาง และได้รับอย่างรวดเร็ว คนท่องเก่ง เรียนเก่ง จำเก่ง อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด 
อีกแล้ว แต่คนที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ต่างหาก คือ คนที่สังคมโลกต้องการ ศตวรรษที่ 21 เป็นโลก 
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครื่องจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) 
ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่มีฟังก์ชัน มีความสามารถในการทำความเข้าใจ เรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ อาทิ การรับรู้ 
การเรียนรู้ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ถูกนำเข้ามาใช้งานทดแทนแรงงานคน  
อีกทั้งทุกวันนี้ ผู้คนในสังคมกำลังเผชิญกับปัญหาระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการเงินโลก ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลกทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและยากที่จะ 
คาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรต่อไป เป็นหตุให้ทกุคนจะต้องเตรยีมพร้อมเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและปัญหาระดับโลกเหล่านี้   

8.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาจำแนกตามสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวังทั้งโดยรวม
และในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ (2559) ที่ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้นำ
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า สภาพปจจุบันของภาวะผู้นําเชิงกลยุทธของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวม อยูใ่นระดับมาก สวนสภาพทีพ่ึงประสงคของภาวะผู้นําเชิงกลยทุธที่พึงประสงค
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ ผู้วิจัยสถานศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีภาวะผู้นำเชิงกลยทุธ์ตามสภาพที่เป็นจริง
โดยรวมอยู่ในระดับมากตามผลการวิจยัที่ปรากฏแล้วก็ตาม แต่ครูผูส้อนกย็ังคงคาดหวังที่จะให้ผู้บริหาร
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สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมากที่สุด
ตามผลการวิจัยที่ปรากฏ อาจเป็นเพราะว่า ครูผู้สอนต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษามภีาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์
มากกว่าที่เป็นอยู่ ต้องการให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่สามารถนำคณะครูและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา ได้ดำเนินงานได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ก็เพ่ือความสำเร็จของการจัดการศึกษาเป็นสำคัญ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
กมลชนก สุกแสง (2559) ที่กล่าวว่าภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ ์คือ พฤติกรรมของผู้นำที่มีความสามารถใน 
การคาดการณแ์ละมีอิทธิพลตอ่บุคคลอื่น ใหม้ีพฤติกรรมไปในทศิทางที่ต้องการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่องค์กรต้องการ นอกจากนี้ ผู้วิจัยขออภิปรายเพิ่มเติมว่า จากการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีองค์ประกอบสำคัญของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ 6 ประการ คือ มีความสามารถ 
ในการคาดการณ์และมสี่วนร่วมในทุกสถานการณ์ มีมุมมองที่หลากหลายและกล้าเผชิญหน้าความท้าทาย
ต่าง ๆ มีทักษะในการแปลหรือตีความสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มีการตัดสินใจที่เหมาะสมกับเง่ือนไข
ต่าง ๆ มีทักษะการบรหิารจดัการทมีงานใหบ้รรลุเป้าหมาย และพร้อมเรียนรู้และปรบัปรงุแก้ไขอยู่ตลอดเวลา 
ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศกึษาสามารถบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ กล้าศักดิ์ จิตตส์งวน, ปิยพงษ์ สุเมตติกุล และไพฑูรย์ สินลารตัน์ (2557) ทีก่ล่าวว่า 
ผู้บริหารในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในสถานศึกษาต้องมีรูปแบบของความเป็นผู้นำที่เปลี่ยนแปลงไป และ 
มีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) ซึ่งเป็นรูปแบบของผู้นำที่นำความเจริญก้าวหน้ามาสู่
องค์การ ผู้นำที่ประสบความสำเร็จล้วนแต่มีความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ทั้งสิ้น โดยเริ่มจากคุณสมบัติสำคัญ
คือ เป็นผู้มีวิสยัทัศน์ (Vision) กว้างไกล และนำวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลสำเร็จ จากที่ผูว้ิจัย
อภิปรายจึงน่าจะเป็นที่ทำให้ ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ 
ที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจำแนกตามสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวัง 
ทั้งโดยรวมและในแต่ละด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน 
ที่กำหนดไว ้

8.3 จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในภูมิภาคที่ตั้งของโรงเรียนต่างกันมีภาวะผู้นำ
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั้งโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผ่านมา เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาภาวะผู้นำ
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาจำแนกตามภูมิภาคที่ตั้งของโรงเรียน อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยนี้น่าจะ
เทียบเคยีงได้กบัผลการวิจัยของ สมชาย พมิพาภรณ ์(2555) ที่ทำวิจยัเรื่องภาวะผู้นำเชิงกลยุทธข์องผู้บรหิาร
สถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครสูังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาที่ 6  
พบผลการวิจัยประการหนึ่งว่า ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศกึษาตามทัศนะของผู้บริหาร 
และครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาที ่6 จำแนกตามจังหวัดที่สังกัด แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อภิปรายได้ว่า ภูมิภาคที่ตั้งของโรงเรียนในภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ย่อมมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ เช่น ลักษณะทาง
ภูมิภาค การประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน ภาษาและเครื่องแต่งกาย ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การปะทะสรรค์กันทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งจัดเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ สิ่งแวดล้อมย่อมหล่อหลอมให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความแตกต่างกันใน 
ด้านต่าง ๆ ตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด เชาวน์ปัญญา อุดมการณ์ เจตคติต่อเรื่องต่าง ๆ วิถีชีวิต  
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การมีวิสัยทัศน ์อารมณ์และความรู้สึก แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ ความทะเยอทะยาน ความต้องการ การตัดสินใจ 
หรือแม้แต่ภาวะผู้นำ รวมทั้งภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ด้วยเช่นกัน ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า นอกจากลักษณะ 
ทางพันธุกรรม (Heredity) แล้ว คนทุกคนยอ่มเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (environment)  
โดยที่สิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนดแบบแผนชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นั่นเอง ดังแนวคิดของ 
เติมศักดิ์ คทวณิช (2556) ทีก่ล่าวไว้ว่า เป็นระยะเวลาอันยาวนานที่วงการจิตวิทยาใความสนใจว่าอะไร 
เป็นสาเหตุทำให้คนแต่ละคนเกิดความแตกต่างกัน แม้กระทั่งฝาแฝดแท้ที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันก็ตาม  
จะเป็นมนุษย์เพียงคู่เดียวที่มีความคล้ายคลงึกันมากที่สุดเท่านั้น หรือในปัจจุบันวงการเทคโนโลยีชีวภาพ 
จะสามารถทำสำเนาพันธุกรรม (cloning) สิ่งมีชีวิตหรือแม้แต่มนุษย์ได้ก็ตาม แต่จะไมส่ามารถสร้างมนุษย์
ให้เหมือนกันครบถ้วนทุกประการได้เลย ซึ่งในด้านจิตวิทยาเรียกความต่างกันนั้นว่าเป็นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และผลจากการศึกษาทำให้พบคำตอบว่า สาเหตุของความแตกต่างระหว่างบุคคลนั้น  
มาจากปัจจัยสำคัญสองประการ คือ พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม จากที่ผู้วิจัยอภิปรายจึงน่าจะเป็นที่ทำให้
ผลการวิจยัพบว่า ผู้บรหิารสถานศึกษาในภูมภิาคที่ตั้งของโรงเรียนต่างกันมีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธข์องผู้บรหิาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั้งโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัยที่กำหนดไว้ 

9. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
9.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

มีค่าเฉลี่ยภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการรูปแบบ ระบบ และโครงสร้างต่ำที่สุดนั้น ผู้บริหารระดับสูง
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาควรสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการรูปแบบ ระบบ 
และโครงสร้างให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ การปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด การจัดระบบ
โครงสร้างของการบริหารงานที่มีระเบียบแบบแผน มีจุดมุ่งหมายชัดเจน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ การใช้กระบวนการวางแผน การจัดการองค์การ การนำและบังคับบัญชา และมีการ
ควบคุมทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผลและมปีระสิทธิภาพ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ ์
ด้านการจัดการรูปแบบ ระบบ และโครงสรา้งของผู้บริหารสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

9.2 ผู้บริหารสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาควรนำสารสนเทศเกี่ยวกบั 
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ได้ไปใชใ้นการกำหนดนโยบาย  
หรือวางแผนพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์สำหรับบริหารจัดการศึกษา
ให้สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 
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ภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

Teacher Leadership Affecting the Effectiveness of Academic 
Administration in Schools under Sakon Nakhon Primary 

Educational Service Area Office 1 
วีระยุทธ แสงไชย1 

วัฒนา สุวรรณไตรย์2 
รัชฎาพร งอยภูธร3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ หาอำนาจพยากรณ์

ของภาวะผู้นำครูและประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน และหาแนวทางการยกระดับ 
ภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ ์(Correlation Research)  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 337 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 73 คน และครูผูส้อน 264 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ของ Krejcie and Morgan และใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้นำครู มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .330-.742 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .977 
ด้านประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .245-.821 และมีค่า 
ความเช่ือมั่นเท่ากับ .977 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ F–test (One–Way ANOVA) t-test ชนิด Independent 
Samples การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Person’s Product Correlation) 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธีวิเคราะห์ Stepwise 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ภาวะผู้นำครู ตามความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยรวมและ

รายด้าน อยู่ในระดับมาก 
2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู้สอน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
3. การเปรียบเทียบภาวะผู้นำครู ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในตำแหน่ง โดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

_______________________________ 
1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3อาจารย์ ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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4. การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน 
และประสบการณ์ในตำแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างกัน   

5. ภาวะผู้นำครูกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับสูง (Rxy = .879) อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

6. ภาวะผู้นำครูมีอำนาจพยากรณ์ประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ได้แก่
ด้านการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ด้านการเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนา และด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู โดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  
โดยมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 77.60 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .21506 
สมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ Y′ = .543 + .334x4 + .257x2 + .151x3 + .145x1 
และสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน ZY′ = .392Zx4 + .260Zx2 + .167Zx3 + 
.142Zx1 

7. การวิจัยครัง้นี้ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางยกระดับภาวะผู้นำครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดังนี้ 1) ดา้นการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ครูควร
กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมยัพัฒนางาน  
2) ด้านการเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน ครูควรมีความรู้ความเข้าใจด้านหลักสูตร ส่งเสริมให้ผู้เรยีน
มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความคิดสร้างสรรค์ 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ครูมีส่วนร่วมในการ
วางแผนงาน สร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอน กำหนดวิสัยทัศน์ และ 4) ด้านการพัฒนา
ตนเองและเพื่อนครู สนับสนนุให้ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน (PLC)

คำสำคญั:  ภาวะผู้นำครู  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนประถมศึกษา 
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Abstract 
The purposes of this research were to: examine, compare, identify the predictive 

power of the teacher leadership affecting the effectiveness of academic administration in 
schools under Sakon Nakhon primary educational service area office 1 This research was 
correlation research. The samples consisted of the school administrators and the teachers 
in the 2021 academic year total of 337 participants including 73 school administrators 
and 264 teachers, the sample size determination with Krejcie and Morgan and obtained 
through multi-stage random sampling. The research instrument included a five point-rating 
scale questionnaire concerning teacher leadership, the item discrimination ranged between 
.330-.742 and the overall reliability was .977 the effectiveness of academic administration 
in schools, the item discrimination ranged between .245-.821 and the overall reliability 
was .977 The statistics for data analysis were frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The testing statistics included F–test (One–Way ANOVA) t-test (Independent 
Samples), Pearson Product-Moment Correlation Coefficient, and Stepwise Multiple 
Regression Analysis. 

The findings were as follows: 
1. The teacher leadership as perceived by administrators and teachers, as a

whole and each aspect were at a high level. 
2. The effectiveness of academic administration in schools as perceived by

administrators and teachers, as a whole and each aspect were at a high level.
3. Comparison of the teacher leadership as perceived by participants

classified by positions, school sizes and work experiences, as a whole were not different.
4. Comparison of the effectiveness of academic administration in schools as

perceived by participants classified by positions, school sizes and work experiences, as a 
whole were not different. 

5. The teacher leadership had a positive relationship with the effectiveness
of academic administration in schools under Sakon Nakhon primary educational service 
area office 1 at a high level (Rxy = .879) with the statistical significance of the .01 level. 

6. The teacher leadership that could predict the effectiveness of academic
administration including ; Transformational leadership, Leadership on teaching and 
learning, Participation in development, and Self-development and colleagues at the 
statistical significance of the .01, with the predictive power at 77.60 percent and level 
with the standard error of estimate ± .21506 The Predictive Equation in Unstandardized 
score: Y′ = .543 + .334x4 + .257x2 + .151x3 + .145x1 The Predictive Equation in 
Standardized score: ZY′ = .392Zx4 + .260Zx2 + .167Zx3 + .142Zx1 
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7. In this research, the researcher proposed guidelines to develop teacher
leadership in schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1 
involved four aspects: 1) The transformational leadership, teachers should set the goals 
for self-improvement and work development and use modern information technology to 
develop their work. 2) The teaching and learning leadership, Teachers should have 
knowledge and understanding of the curriculum, and encourage students to obtain 21st 
century skills, and creative thinking. 3) Participation in development, teachers should 
involve in planning the work, create network partners in teaching and learning management 
and set the vision together, and 4) Self-development and colleagues should support 
teachers in the process of professional learning community (PLC). 

Keywords:  Teacher leadership,  Affecting the effectiveness of academic administration, 
Primary school 
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1. บทนำ
การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติเป็นกลไกหลักใน 

การพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข ในกระแส
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสำคญัในการสร้าง 
ความได้เปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบ เศรษฐกจิและสังคมที่เป็น
พลวัต ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค  
และของโลก ควบคู่กับการธำรงรักษาอัตลักษณ์ของประเทศ ในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความสำคญักับ
การจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ 
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ภายใต้แรงกดดัน
ภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ และแรงกดดันภายในประเทศที่เป็นปัญหาวิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ 
เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถก้าวข้ามกับ
ดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปจัจุบนั
และอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคญัและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทย (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า 1) 

โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความสำเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม การบริหารจัดการในโรงเรียนจึงต้องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้บริหารจำเป็นต้อง
บูรณาการทฤษฎีในการบริหารการศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม รวมทั้งการสร้างสรรค์รูปแบบวธิีการ
ขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพและบริบทของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย่างแท้จริง (เพียงกานต์ พวงพะยอม, 2558, หน้า 19) การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง 
และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน กระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ 
“การพัฒนาคน” ใหม้ีการเตรียมความพร้อม รับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที ่21 ซึ่งมสีิ่งที่สำคัญ
ที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัย แวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน  
โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทย ให้มีภูมิคุม้กันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  
ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งกล่าวไว้ว่า คนไทยและการศกึษาไทยต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล อีกทั้ง
กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยให้ครูพร้อมรับกับ 
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เอ้ืออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู ้มีทักษะความสามารถในการคดิวิเคราะห์ แก้ปัญหามีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมนำความรู้ รักความเป็นไทย มีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล  
(สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 10) 

ภาวะผู้นำครู (Teacher Leadership) หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดงถึง
ความเก่ียวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกนัทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
โดยปราศจากการใช้อิทธิพลของผู้บริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หน้า 13) งานวิชาการถือเป็น
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งานที่มีความสำคัญที่สุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึง่ทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะคร ูและผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง งานวิชาการของโรงเรียน
ประกอบด้วย งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ซึ่งโรงเรียนจะต้องสร้างหลักสูตร 
ของตนเอง เรียกว่า หลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้น ครูจะต้องทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร  
การนำหลักสูตรไปใช้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ (สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2552, หน้า 9) ครูเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่สำคัญในการจัดการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จด้วยดี เพราะ 
การจัดการศึกษาที่ยึดหลักผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างเต็มศักยภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้และครูจึงต้องมีบทบาทสำคัญในการบริหารงานวิชาการ 
(ไชยา ภาวะบุตร, 2560, หนา้ 288) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวสรุปได้ว่า จากการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอันเนื่องมาจากแรงผลักดัน
ต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกจิ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จึงมีความสำคญัและเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเป็นภาวะผู้นำครู 
เพื่อนำไปสู่ความพร้อมสำหรบัการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและที่ต้องการเพ่ือพัฒนางานวิชาการ 
ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญเพ่ือให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
2.3 เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในตำแหน่ง 

2.4 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนก
ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในตำแหน่ง 

2.5 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำครกูับประสิทธผิลการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

2.6 เพื่อหาอำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

2.7 เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 
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3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำครแูละประสิทธิผลการบรหิารงาน

วิชาการของโรงเรียน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถจำแนกภาวะผู้นำครู ออกเป็น 6 ด้าน 
ได้แก่ 1) การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 2) การเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน 3) การมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนา และ 4) การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง และจำแนกประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนออกเป็น 7 ด้าน ได้แก ่1) การพฒันาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การจัดการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษา 3) การพัฒนากระบวนการเรยีนรู้ 4) การพฒันาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
5) การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทยีบโอนผลการเรยีน 6) การวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษา
ในสถานศึกษา และ 7) การนิเทศการศกึษา

4. กรอบแนวคิดการวจิัย

 ตัวแปรอิสระ   ตัวแปรตาม 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 175 โรงเรียน 
รวมทั้งสิ้น 2,450 คน จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 182 คน และครูผูส้อน จำนวน 2,268 คน 

1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
1.2 ครูผู้สอน

2. ขนาดของโรงเรียน
2.1 ขนาดเล็ก
2.2 ขนาดกลาง
2.3 ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ

3. ประสบการณ์ในตำแหน่ง
3.1 น้อยกว่า 10 ปี
3.2 ระหว่าง 10-20 ปี
3.3 มากกว่า 20 ปี

1. ภาวะผู้นำครู
1.1 การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู
1.2 การเป็นผู้นำการจัดการเรียนกาสอน
1.3 การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
1.4 การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
2.2 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
2.3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2.4 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
2.5 การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
2.6 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
2.7 การนิเทศการศึกษา

แนวทางการยกระดับภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปกีารศึกษา 2564 ผู้วิจัยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตาราง 
Krejcie and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 43) จำนวน 331 คน ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ สำหรับ
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 337 คน จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 73 คน 
และครูผู้สอน จำนวน 264 คน โดยใช้การสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random Sampling 

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ ์ (Correlational Research) มุ่งศึกษา ภาวะผู้นำ

ครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 และหาแนวทางการยกระดับภาวะผู้นำครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น  

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ภาวะผู้นำครูและประสิทธผิลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเสนอคำร้องต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้ออก

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา และครผูู้สอนในโรงเรยีน 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัยให้ทราบและขอรับแบบสอบถามคืนหลังจาก
ตอบแบบสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับการตอบกลับแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 337 ฉบับ 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ในการตอบแบบสอบถาม แลว้คัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ ์

2) นำแบบสอบถามที่คัดเลือกไว้มาตรวจสอบคะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3) นำข้อมลูที่ไดม้าวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบ t-test ชนิด Independent samples การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment 
Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขัน้ตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) 
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6. ผลการวิจัย
6.1 ภาวะผู้นำครู ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก 
6.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

และครูผู้สอน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
6.3 เปรียบเทยีบภาวะผู้นำครู ตามความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนก

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในตำแหน่ง พบว่า โดยรวมและ 
รายด้านไม่แตกต่างกัน 

6.4 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์
ในตำแหน่ง พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

6.5 ภาวะผู้นำครูกับประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง  

6.6 ค่าอำนาจพยากรณ์ภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
พบว่า มีจำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ได้อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ด้านการเป็นผู้นำการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู ตัวแปรที่มีอำนาจ
พยากรณ์ที่ดีที่สุด ได้แก่ การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ 
เท่ากับ .392 รองลงมา ได้แก่ ด้านการเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 
การพยากรณ์ เท่ากับ .260 ดา้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนา มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์  
เท่ากับ .167 และด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .142 
ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ได้ร้อยละ 77.60 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .21506 

สามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 
Y′ = .543 + .334x4 + .257x2 + .151x3 + .145x1 

และสามารถเขยีนสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
ZY′ = .392Zx4 + .260Zx2 + .167Zx3 + .142Zx1 

6.7 แนวทางยกระดับภาวะผู้นำครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 ดังนี้ 1) ด้านการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ครูควรกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนางาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยพฒันางาน 2) ดา้นการเป็นผู้นำการจัดการเรียน
การสอน ได้แก่ ครูควรมีความรู้ความเข้าใจด้านหลักสูตร สง่เสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21  
มีความคิดสร้างสรรค์ 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ได้แก่ ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน สร้างภาคี
เครือข่ายในการจัดการเรียนการสอน กำหนดวิสัยทัศน์ และ 4) ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู ได้แก่ 
สนับสนุนให้ครสูร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน (PLC) 
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7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ภาวะผู้นำครู สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
ที่ว่า ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกนัทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยปราศจากการใช้อิทธิพล
ของผู้บริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิดพลังแหง่การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  
มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม้ีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ 
โดยมีการวางแผน กำหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ
และผลงานอยา่งต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ รินนา ราชชารี (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า  
1) ความคิดเหน็ของผู้บริหารและครูผู้สอนทีม่ีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำครูและระดับภาวะผู้นำครู
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

7.2 ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สามารถบริหารจดัการ งานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จดัทำแผนงานวิชาการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และนโยบายหลัก บริหารงานเน้นความร่วมมือกันทำงาน มีเอกภาพในจุดมุ่งหมายจะช่วยให้การดำเนินงาน
มีความสอดคล้องสัมพันธ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติ 
ส่งเสริมผู้ร่วมงานให้ปรับปรุงตนเองด้านวิชาการ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ปานดวงใจ แฮนเกตุ (2559, 
บทคัดย่อ) ได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูกับประสิทธผิลงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 พบว่า 1) การมีส่วนรว่มของครูใน 
การบริหารงานวิชาการและประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดับมาก 

7.3 ภาวะผู้นำครู สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในตำแหน่ง 

7.3.1 ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า 
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนใน
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความมุ่งมั่นและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนและช่วยเหลือครูคนอื่นให้สามารถพัฒนาตนเอง ภายใต้บรรยากาศของการเรียนรู้
ร่วมกัน สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการใช้ปัญญาให้ทมีสร้างแนวคิดใหม่ สร้างวิธีการใหม่ และนำไปสู่
การปฏิบัติจนเห็นผลเชิงประจักษ์ได้ สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ เป็นพ่ีเลี้ยงคอยให้
คำปรึกษากับครูใหม่ เป็นแบบอย่างที่ดีของการสอนและการเรียนรู้ มีทักษะการสอนแบบมืออาชีพ และ
เป็นผู้สอนทีด่ีในห้องเรียนเป็นผู้สร้างเครือขา่ยที่สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมกับเพื่อนครูในโรงเรียนของตน 
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และสามารถปฏิบัติงานในชุมชนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร คำเห็น (2560, บทคัดย่อ)  
ได้ศึกษาภาวะผู้นำครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า ผู้บริหาร
และครูที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 7.3.2 ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวม 
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนในโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหา
โอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน การค้นคว้า
ด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน พัฒนาวิธีการจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ กับผู้บรหิาร เพื่อนครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา การร่วมมือกับผู้บรหิารและเพื่อนร่วมงาน พัฒนานวัตกรรม เพื่อการเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รินนา ราชชารี (2559, บทคัดยอ่) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
ภาวะผู้นำครูในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า ความคิดเห็น 
ของผู้บริหารและครูผู้สอนทีป่ฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยภาพรวม 
ไม่แตกตา่งกัน 

7.3.3 ภาวะผูน้ำครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในตำแหน่ง พบว่า 
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนใน
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่น 
และแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาการศึกษาดูงาน 
การค้นคว้าด้วยตนเอง รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล ความรู ้จัดเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงให้ทันสมัยสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ องค์กรและวิชาชีพแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน 
เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศ และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่ผู้อื่น มีการขยายผลโดยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  ใชผ้ลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุง/
พัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร คำเห็น (2560, บทคัดย่อ) ไดศ้ึกษาภาวะผู้นำครูในโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาบึงกาฬ พบว่า ผู้บริหารและครูทีม่ีความคิดเห็นจำแนก 
ตามประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

7.4 ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตาม
สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในตำแหน่ง 
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7.4.1 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ
การดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มีการจัดทำแผนงานวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล และกำกับดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ 
มีรายละเอียดที่สำคัญ คือ แผนปฏิบัติงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับ 
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา วัดประเมินผลและดำเนินการเทียบโอน โดยกำหนดระเบียบการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างชัดเจน วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในสถานศึกษา พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหลง่เรียนรู้ สร้างความตระหนักให้ครูและผู้เกีย่วข้องเข้าใจ 
ในกระบวนการนิเทศภายใน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปานดวงใจ แฮนเกตุ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูกับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการ 
และประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน 

 7.4.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามขนาด
ของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะงานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งใหก้ระจายอำนาจในการบรหิารจดัการไปใหส้ถานศึกษา
ให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย  
ซึ่งจะเปน็ปัจจยัสำคญัทำใหส้ถานศกึษามีความเขม้แข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการจัดปัจจัยเกื้อหนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปานดวงใจ แฮนเกตุ 
(2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูกับประสิทธิผลงานวิชาการ 
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า การมีส่วนร่วมของครู
ในการบริหารงานวิชาการและประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนจำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน 

7.4.3 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตาม
ประสบการณ์ในตำแหน่ง พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ที่เป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าทีข่องการบริหารงานวิชาการ คำนึงถึงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทำให้ดีที่สุด 
นำไปสู่คุณภาพที่คาดหวัง คำนึงถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สรายุทธ สิมมาจันทร์ (2563, บทคัดย่อ) ไดศ้ึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลตอ่
ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  
เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธผิลการบริหารวิชาการของโรงเรียน 
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ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน ในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

7.5 ภาวะผู้นำครูกับประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความความสัมพันธ์กันในทางบวก เมื่อพิจารณาภาวะผู้นำ
ครูทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู ด้านการเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน ด้าน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และด้านการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง พบว่า โดยรวม มีความสัมพันธ์กัน
ในทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ในระดับสูง สอดคล้องกับสมมติฐาน  
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 มีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยจัดเน้ือหาสาระ  
และกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ศึกษา วิเคราะห์ ความจำเป็นในการใช้สื่อ
และเทคโนโลยแีละการจัดการเรียนการสอน กำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ของสถานศึกษา และประเมินผลแต่ละรายวชิาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  
บริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปานดวงใจ แฮนเกตุ (2559, 
บทคัดย่อ) ได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูกับประสิทธผิลงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 พบว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของครูกับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่
ระดับ .01  

7.6 ตัวแปรภาวะผู้นำครูที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 4 ด้าน พบว่า มี 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 โดยรวม ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ตวัแปรทั้ง 4 ด้านนี ้สามารถร่วมกันอธิบาย 
ความแปรปรวนของระดับภาวะผู้นำครู มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 โดยรวม ได้ร้อยละ 77.60 และมคีวาม
คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .21506 สอดคล้องกบัสมมติฐาน ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะภาวะผู้นำครู ศึกษาคน้คว้า หาความรู้ ติดตามและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการ
และวิชาชีพอยู่เสมอ มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน มุ่งมั่นใน 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคณุภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบรูณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือ สนับสนุน เสริมแรงให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน พัฒนาหลักสูตรให้สามารถนำไปจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล พัฒนาสื่อการสอน เทคนิคการสอนต่าง ๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ อำนวยความสะดวก
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ มีการสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ประเมินผลการเรยีน
ของผู้เรียน พร้อมทั้งรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ปัญหาความต้องการของผู้เรียน เพื่อการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ให้มีประสทิธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รินนา ราชชารี (2559, บทคัดย่อ)  
ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  
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พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ ด้านเจตคติ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านบุคลากร มีอำนาจพยากรณ์ภาวะผู้นำ
ครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบึงกาฬ โดยภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีอำนาจพยากรณ์ 
มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเปน็ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ดา้นการเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน  
ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนคร ู

1. ด้านการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ครูควรให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่เป็นปัจจุบัน มีการปฏิบัติที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทัง้กระตุ้นผู้อื่น 
ให้มีการเรียนรู ้และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้ระบบขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

2. ด้านการเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีของการสอนและ
การเรียนรู้ แสดงความเช่ียวชาญระดับสูงด้านการเรียนการสอน และมีทักษะการสอนแบบมืออาชีพ 

3. ด้านการมีสว่นร่วมในการพัฒนา ครูควรเป็นผู้สร้างเครือข่ายที่สามารถปฏิบัติงานในทีม
กับเพ่ือนครูในโรงเรียนของตนและสามารถปฏิบัติงานในชุมชนได้ มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของโรงเรียน เป็นผู้นำด้านการมีส่วนร่วม ใหค้วามช่วยเหลือและร่วมมือกบัครูคนอื่น 

4. ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู ครูควรมีความมุ่งมั่นและพัฒนาตนไปสู่ครูมืออาชีพ
อย่างต่อเนื่องและสนับสนุน ชว่ยเหลือครูคนอื่นให้สามารถพัฒนาไปสู่ครูมืออาชีพด้วย เป็นพี่เลี้ยงคอยให้
คำปรึกษากับครูใหม่ ส่งเสริมและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 
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ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาบึงกาฬ 
Administrative Factors Affecting the Effectiveness of Academic 
Administration in Expanding Educational Opportunities Schools 

Under Buengkan Primary Educational Service Area Office 
พรสวรรค์ เหลาเวียง1 

สุรัตน์ ดวงชาทม2 
จินดา ลาโพธิ์3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ อำนาจพยากรณ์ และ

ศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ การวิจัยครั้งนีเ้ป็น 
การวิจัยเชิงสหสัมพันธ ์การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของ Krejcie and Morgan กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครผูู้สอน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 300 คน 
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุ่ม 
แบบง่าย (Simple Random Sampling) จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 50 คน ครูผู้รับผิดชอบ
งานวิชาการ จำนวน 50 คน และครูผู้สอน จำนวน 200 คน จาก 50 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย แบบสอบถามปัจจัยทางการบริหาร  
ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .453-.854 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .944 และแบบสอบถามประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .727-.875 และมีค่าความเชือ่มั่นเท่ากับ .943  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าเอฟ   
(F-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient)  
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ปัจจัยทางการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก 

_______________________________ 
1ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2อาจารย์ ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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3. ปัจจัยทางการบริหาร จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานและระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา แตกต่างกัน ส่วนจำแนกตาม
ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ จำแนกตามตำแหนง่หน้าที่ในโรงเรียนประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานและระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตกต่างกัน ส่วนจำแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารโดยรวมและประสิทธิผลการบริหาร
งานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยรวม พบว่ามีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูง 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ เทา่กับ 0.870 

6. ปัจจัยทางการบริหารที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
บุคลากร (X3) และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ด้าน 
คือ ด้านการจูงใจของผู้บริหาร (X5) และด้านงบประมาณ (X4) โดยมีอำนาจพยากรณร์้อยละ 79.10  
และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .25462 สามารถเขียนสมการการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดบิ ดังนี ้

 Y’ = .530 + .439 (X3) + .219 (X6) + .114 (X5) + .098 (X4) 
และเขียนสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ดังน้ี 

Z’ = .448 (ZX3) + .288 (ZX6) + .134 (ZX5) + .105 (ZX4) 
7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร งานวิชาการ

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพฒันาบุคลากร ผู้บริหารควร
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุมและสนับสนุนให้ศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
2) ด้านการจูงใจของผู้บริหาร ผู้บริหารต้องสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน
ให้ตรงตามความรู้ ความสามารถของบุคลากร ยกย่อง ชมเชยและให้รางวัลเพื่อเสริมขวญักำลังใจ
3) ด้านการบรหิารแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และมีการ
มอบหมายงานที่ชัดเจนและทัว่ถึง 4) ด้านงบประมาณ ให้บุคลากรชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
มีความโปร่งใสในระบบบริหารการเงินและมคีวามชัดเจน

คำสำคญั:  ปจัจัยทางการบริหาร  ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการ 
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Abstract 
The purpose of this research was to: examine, compare, to study the relationship 

and predictive power of administrative factors affecting the effectiveness of academic 
administration and to find ways to develop administrative factors that affect the 
effectiveness of academic administration in the Educational Opportunity Expansion Schools 
under Buengkan Primary Educational Service Area Office. This research was a correlation 
research design. The determination of the sample group used Krejcie and Morgan's table. 
The sample group consisted of 300 people: school administrators, teachers in charge of 
academic work, and teachers in the academic year 2021. The sampling method was by 
using specific sampling and simple randomization, classified into 50 school administrators, 
50 teachers responsible for academic work, and 200 teachers from 50 schools. The research 
instrument was a questionnaire. The 5-level estimation scale consists of an administrative 
factor questionnaire; the power rating was classified between .453 and .854 and the 
confidence value was .944. And in the academic management effectiveness questionnaire; 
the discriminant power was between .727 and .875 and the confidence value was .943. 
The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, F-test, analysis of one-way ANOVA variance, Pearson’s Product-Moment 
Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression analysis. 

The findings were as follows: 
1. The overall administrative factors were at a high level.
2. The overall effectiveness of academic administration in educational

opportunity expansion schools is at a high level. 
3. Administrative factors classified by positions in school, work experience,

and distance from schools to the Primary Education Service Area office were different, 
but those classified according to work experience were not statistically significant at 
the .05 level. 

4. Academic administration effectiveness differed depending on position in
school, work experience, and distance from school to the Primary Education Service Area 
office, but there was no statistically significant difference at the .05 level based on work 
experience. 

5. The overall relationship between administrative factors and the
effectiveness of academic administration in educational opportunity expansion schools 
was found to have a positive correlation at a statistically significant high level at the .01 
level with a correlation coefficient of 0.870.  
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6. Administrative factors that can predict the effectiveness of academic
administration in Educational Opportunity Expansion Schools were statistically significant 
at the .01 level for 2 aspects: personnel development (X3) and participatory management 
(X6), and statistically significance at the .05 level for 2 aspects: executive motivation (X5) 
and budget (X4). Can predict 79.10% and has a forecast standard error of ± .25462.  
The multiple regression equation could be written in the form of raw scores as follows: 

 Y’ = .530 + .439 (X3) + .219 (X6) + .114 (X5) + .098 (X4) 
and it could be written in the form of standardized scores as follows: 

Z’ = .448 (ZX3) + .288 (ZX6) + .134 (ZX5) + .105 (ZX4) 
7. The guidelines for the development of administrative factors affecting the

effectiveness of academic work in educational opportunity expansion schools consist of 
3 areas: 1) Professional development: executives should promote and encourage employees 
to attend training sessions and pursue higher education. 2) Executive motivation: 
executives must inspire performance motivation and assign tasks based on personnel 
knowledge and abilities to be praised and rewarded, which boosts morale. 3) Participatory 
administration: administrators must provide opportunities for teachers to participate in 
administration as well as clear and comprehensive assignments. 4) Budget: Involve 
community personnel in the management There is transparency in the financial 
management system and is clear 

Keywords:  Administrative Factors,  Effectiveness of Academic Administration 
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1. ภูมิหลัง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 

2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 3) พุทธศักราช 2553 กล่าวถึง แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ คอื
การจัดการศึกษาต้องเป็นการส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด การเรียนรู้ในสถานศึกษา สถานศึกษามีหน้าที่หลักในการจัดการเรียน
การสอนและการจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของงานวิชาการและในมาตรา 39 ได้บัญญัติไว้ว่า  
ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจดังกล่าวให้เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น บทบาทของสถานศึกษาจึงมีหน้าที่หลักในการบริหารและจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุม งานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านงานวิชาการ ด้านงานงบประมาณ ด้านงานบุคลากร และ
ด้านงานบริหารทั่วไป ให้เกิดความสอดคล้องกับสังคมในยคุปัจจุบัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายของการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ปัจจัยทางการบริหาร เป็นสิ่งที่จะมาสนับสนุนการดำเนินงานทางการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียน ที่จะทำให้การดำเนินงานของโรงเรียนประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล  

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ เป็นระดับความสำเร็จของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
ในโรงเรียน ที่จัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายทางวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน การวัดผล 
ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การนิเทศการศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษา การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนและการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนตั้งไว้ 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เกิดจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2534 ให้สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เร่งรัดดำเนินการโครงการโรงเรียน 
ขยายโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนที่มีความพร้อมและกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
โดยไม่เกบ็ค่าเล่าเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างและเปิดโอกาสให้บุคคล
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นสถานศึกษาที่ถูกกำหนดให้มีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยาย
โอกาสที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  

จากความสำคัญและปญัหาขา้งต้น ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยทางการบริหาร 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ทั้งนี้จากผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำมา
ปรับปรุงพัฒนาหรือสนับสนนุปัจจัยทางการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาให้มีประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนผู้มีหน้าที่รบัผิดชอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำข้อมูลจากการวิจัยไป
ใช้ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
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2. คำถามของการวิจัย
2.1 ปจัจัยทางการบรหิารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและ
ครูผู้สอน อยูใ่นระดับใด 

2.2 ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงาน
วิชาการและครูผู้สอน อยู่ในระดับใด 

2.3 ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
และระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่แตกต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

2.4 ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
และระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่แตกต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

2.5 ปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 

2.6 ปัจจัยทางการบริหารด้านใดบ้างที่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหาร งานวิชาการ 
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน 

2.7 แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารทีส่่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นอย่างไร 

3. ความมุ่งหมายของการวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ
และครูผู้สอน 

3.2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  
ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน 

3.3 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ
งานวิชาการและครูผู้สอน จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและ
ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่แตกต่างกัน  
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3.4 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
และระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่แตกต่างกัน  

3.5 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบึงกาฬ  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน 

3.6 เพื่อศึกษาอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อประสิทธิผลการบรหิารงาน
วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน 

3.7 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสทิธิผล การบรหิารงาน
วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

1. ตำแหน่งหนา้ที่ในโรงเรียน
1.1 ผู้บริหารโรงเรียน

     1.2 ครูผู้รับผิดชอบงาน
วิชาการ 
     1.3 ครูผู้สอน 
2. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

2.1 น้อยกว่า 10 ปี
      2.2 10-20 ปี 
      2.3 มากกว่า 20 ปี 
3. ระยะทางจากโรงเรียนถึง

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
      3.1 น้อยกว่า 30 กิโลเมตร 
      3.2 30-60 กิโลเมตร 
      3.3 มากกว่า 60 กิโลเมตร 

ปัจจัยทางการบริหาร 
1. ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร    2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ด้านการพฒันาบุคลากร 4. ด้านงบประมาณ
5. ด้านการจงูใจของผู้บริหาร 6. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
1. ด้านการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา
2. ด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้
3. ด้านการวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
4. ด้านการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ด้านการพฒันาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. ด้านการนเิทศการศึกษา
7. ด้านการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
8. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งการเรียนรู้

แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
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5. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครผูู้รับผิดชอบงานวิชาการ และครูผู้สอนในโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปีการศกึษา 2564 จำนวน
ทั้งสิ้น 1,011 คน จำแนกเปน็ผู้บริหารโรงเรยีน 50 คน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ 50 คน และครผูู้สอน 911 
คน จากทั้งหมด 50 โรงเรียน 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอนในโรงเรยีน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปีการศึกษา 2564 
การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 
607-610, อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 43) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 278 คน แตใ่นการวิจัย
ครั้งนี้ใช้กลุ่มตวัอย่างจำนวน 300 คน วิธีสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและการสุ่มอย่างง่าย
โดยการจับฉลาก จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 50 คน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการ จำนวน 50 คน
และครูผู้สอน จำนวน 200 คน จาก 50 โรงเรียน

เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.944 แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก ่

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนที่ 2 ปัจจยัทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นแบบสอบถาม

ตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มคี่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .453-.854  
และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .944  

ตอนที่ 3 ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
เป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 
.727-.875 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .943 

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยเสนอคำร้องต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ทำหนังสือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่งถึง
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

2. ผู้วิจัยนำหนงัสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประสานงานกับทางโรงเรียน โดย
มอบใหผู้้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 50 โรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำไปให้ครูผูร้ับผิดชอบ
งานวิชาการและครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 300 คน ได้ตอบแบบสอบถาม 

3. ผู้วิจัยได้ส่งแบบแบบสอบถามไปถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอความอนุเคราะห์
ทางโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่งแบบสอบถามคืน โดยผูว้ิจัยได้แนบซองเปล่าพร้อมติดแสตมป์จ่าหน้าซอง
ถึงผู้วิจัย โดยแจ้งระยะเวลาส่งคืนภายใน 15 วัน กรณีที่ได้รบัเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัย 
จะดำเนินการติดต่อประสานกับทางโรงเรียน เพื่อขอให้จดัส่งแบบสอบถามคืนกลับมาอีกครั้ง และได้
แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิน้ จำนวน 300 ฉบับ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
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4. เมื่อได้แบบสอบถามกลับมาครบแล้ว จึงนำเข้าไปปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อนำไปจัดกระทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลี่ย (x)̅

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกของ

แบบสอบถาม โดยใช้สหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation)  
และการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’ Alpha-Coefficient)  

3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้ การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 ไดแ้ก่
ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 และ 4 ได้แก่ สถิติทดสอบ
เอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) หรือ LSD วิเคราะห์
ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 ได้แก่ การหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) การทดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 6 ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) 

6. สรุปผลการวิจัย
6.1 ปัจจัยทางการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
6.2 ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก 
6.3 ปจัจัยทางการบรหิาร จำแนกตามตำแหน่งหน้าทีใ่นโรงเรียน ประสบการณใ์นการปฏบิัติงาน

และระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตกต่างกัน ส่วนจำแนกตามประสบการณ์ 
ในการปฏบิัติงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6.4 ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน ประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงานและระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตกต่างกัน ส่วนจำแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

6.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารโดยรวมและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยรวม พบว่ามีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .870 

6.6 ปัจจัยทางการบริหารที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
บุคลากร (X3) และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ด้าน 
คือ ด้านการจูงใจของผู้บริหาร (X5) และด้านงบประมาณ (X4) 
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6.7 แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาบุคลากร 2) ด้านการจูงใจ
ของผู้บริหาร 3) ด้านการบริหารแบบมีส่วนรว่ม และ 4) ด้านงบประมาณ 

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ปัจจัยทางการบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทัง้นี้อาจเนื่องจากว่า โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณอย่างทั่วถึง มีการส่งเสริมให้ผู้บรหิารโรงเรียนใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
ในการบริหารอย่างเหมาะสม มีความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกต้อง มคีวามสามารถใน 
การดำเนินการจัดทำแผนพฒันา มองการณ์ไกลด้วยวิสัยทัศน์ มีแนวคิดรเิริ่มในการพัฒนางาน ดำเนินการ 
นิเทศ กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้บุคลากร 
มีส่วนร่วมในการบริหารงานและนำเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารงาน ส่งเสริมและสนับสนุนใหค้รู
พัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จุฑารัตน์ ขาวกริบ และอดุล นาคะโร (2562, หน้า 170)  
ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สง่ผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ผลการวจิัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ ด้านการจัดการงบประมาณ อยู่ในระดับมาก คือ สถานศึกษามีระบบการบริหารควบคุมกำกับ
งบประมาณที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ครู บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณและมีระบบ
การตรวจสอบและรายงานผลการบริหารงบประมาณที่ชัดเจนตรวจสอบได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
วิภาสิน ีหัศกรรจ์ (2561, หนา้ 163) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผล
โรงเรียนดีประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยทางการบริหารด้านการพัฒนาบุคลากร อยู่ในระดับมาก เนื่องจากครูผู้สอนมีความมุ่งมั่น 
ศรัทธา และประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการทำความดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ประภาษ จิตรักศิลป์ (2561, หน้า 173) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยทางการบริหาร 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนตามทัศนะของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการบรหิารของโรงเรียนโดยรวมและรายด้านทุกด้าน  
อยู่ในระดับมาก ด้านการจูงใจ ผู้บริหารจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม เพื่อการปฏิบัติงาน 
และด้านภาวะผู้นำ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ความคิดริ เริมสร้างสรรค์ในการจดัการศึกษาที่สอดคล้องต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบนั 

7.2 ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ
และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนีอ้าจ
เนื่องจากว่า โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีการออกแบบ และรูปแบบการวัดผลและประเมินผล 
ที่หลากหลาย และการเทียบโอนผลการเรียนที่เป็นระบบ มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ได้มาตรฐาน 
มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้การศึกษา มีการพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาและ
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การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมควร ชุมชอบ (2560, 
หน้า 120) ไดท้ำการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลใน
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะว่าการวัดและการประเมินผลการเรียนรูเป็นองค์ประกอบที่สำคญัที่จะ
ช่วยตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน วาผู้เรียนมีความก้าวหนา้ ทั้งด้านความร ูทกัษะกระบวนการ คณุธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค ์ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรอืไม่เพียงใด ผลการประเมิน 
จะช่วยให้ครูผู้สอนรู้ข้อบกพรองหรือความก้าวหน้าของผู้เรียน ทำใหส้ามารถจัดกิจกรรมการเรียนรวูิธีการ
แกปัญหาหรือพัฒนาให้เหมาะสมได ้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เกษแก้ว เจริญเกต ุ(2561, บทคดัย่อ) 
ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผลการวจิัยพบว่าประสิทธิผลการบริหาร งานวิชาการของ
โรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรพล เจรญิวัย (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน
ขยายโอกาส สงักัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

7.3 ปัจจัยทางการบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำแนกตาม
ตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการจูงใจของ
ผู้บริหารและดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมือ่
พิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า ผู้บริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นผู้ทีม่ีความสามารถในการบรหิาร
จัดการสามารถโน้มน้าวหรือจูงใจให้ทุกฝ่ายในโรงเรียนปฏิบัติงานในหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
อย่างเต็มที่ เป็นผู้ที่มีอำนาจ ในการตัดสินใจ ในการใช้งบประมาณ การกำหนดนโยบายและแผนการ
ปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ ประยงค์ ศรีโทม ี(2561, หน้า 191)  
ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน  
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเนื่องจากว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนมีความสามารถในการเป็นผู้นำ สร้างความศรัทธา ทำให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานเกิดความรักและนับถือ 
ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นศรัทธาและประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ หน้าที่และมีเป้าหมายที่ชัดเจน
ในการทำงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิภาสินี  
หัศกรรจ์ (2561, หน้า 168) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีนดีประจำตำบล 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาในจังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางการ
บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนดีประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
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จังหวัดสกลนคร ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและประธานคณะกรรมการสถานศกึษา 
ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารโดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน จำแนกตามระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิทีร่ะดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการจูงใจ
ของผู้บริหารและด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 และ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ที่มีระยะทางจาก
โรงเรียนถงึสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30-60 กิโลเมตรมีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารโรงเรียน ครู
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน ที่มีระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น้อยกว่า 
30 กิโลเมตรและมากกว่า 60 กิโลเมตร ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดั
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีบริบทและพื้นที่ต้ังแตกต่างกัน มีระยะทางจาก
โรงเรียนถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่ห่างกันมาก ทำให้บุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนใกล้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้รับการติดตาม นิเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา รวมทั้ง
ผู้บริหารต้องสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ ดังคำสัมภาษณ์ของ ธวัชชัย ไพใหล (สัมภาษณ์, 6 ตุลาคม 2564) ได้เสนอว่า สวนใหญ่
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษายังมีความเหลื่อมล้ำและแตกต่างกันอย่างมากกับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ทั้งในด้านงบประมาณ คุณภาพบุคลากร คุณภาพนักเรียน รวมทั้งปัจจัยเอื้ออื่น ๆ เช่น ความร่วมมือ 
ของกรรมการสถานศึกษา การสนับสนุนจากชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา และ
การติดตามช่วยเหลืออย่าง ใกล้ชิดจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ปัจจัยเหล่านี้
ล้วนส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน  

7.4 ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน พบว่าโดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
ด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 
.05 เมื่อพิจารณา รายด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและ
ครูผู้สอน ทัง้นี้อาจเนื่องจากว่าผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงรายละเอียดของงานวิชาการ 
ทั้ง 17 งาน สามารถมองเห็นจุดอ่อน จุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของงานวิชาการมากกว่าครูผู้รับผิดชอบ
งานวิชาการและครูผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุจาภา วงศ์กาฬสินธ์ุ (2560, หน้า 216) 
ได้ศึกษา ประสิทธิภาพของกระบวนการนิเทศภายในและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาบึงกาฬ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีสถานภาพการดำรง
ตำแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการในโรงเรียน สงักัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยภาพรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเนื่องจากว่า ผู้บริหาร
โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอนมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีวิธีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการได้ดี ไม่ว่าจะเป็นมีเทคนิค
วิธีการที่ทันสมัย สามารถออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน ออกแบบการบริหารงานวิชาการที่เป็น 
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ระบบส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มนัส ทวีกัน (2561, หน้า 150)  
ได้ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนทีม่ี
ประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ผลการศึกษาพบวา่ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จำแนกตามระยะทางจาก
โรงเรียนถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่อยู่ห่างไกลจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเสียเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางมาก ทั้งการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาหรือการจัดส่งเอกสารฉบับจริงในการขอสนับสนุน
งบประมาณ ดังคำสัมภาษณ์ของ ธวัชชัย ไพใหล (สัมภาษณ์, 6 ตลุาคม 2564) ได้กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์
ปัจจบุันการรายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ต้องใช้ระบบออนไลน์ และมีระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งการจะติดต่อ 
สอบถาม ประสานงานหรือขอข้อมูลกับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากสำนักงานเขตพ้ืนที่ต้องใช้เวลามาก ดังนั้น
ผู้รับผิดชอบจะประสานงานกับโรงเรียนที่อยู่ใกล้ ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องและทันตามเวลาที่
กำหนด 

7.5 ปัจจัยทางการบริหาร (X) และประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา (Y) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .870 
(rxy = .870) ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน มีความคิดเห็น 
ความเข้าใจและเห็นว่าปัจจัยทางการบริหารและประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนั้น 
มีความสัมพันธ์กันและส่งผลต่อกัน เพราะปัจจัยทางการบริหารไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐาน ด้านคุณลักษณะ
ของผู้บริหาร ครูวิชาการ ครูผู้สอน การบรหิารจัดการที่มคีุณภาพและปัจจัยอื่น ๆ ล้วนส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียนและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมรินทกาล 
พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผล
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการบริหาร
ของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรือการดำรงตำแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างกัน  

7.6 มีปจัจัยทางการบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ที่นำมา
วิเคราะห์ จำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาบึงกาฬ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 
.01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา บุคลากร (X3) และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) และ 
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านการจูงใจของผู้บริหาร (X5) และด้านงบประมาณ 
(X4) ตัวแปรทีม่ีอำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 
ของการพยากรณ์ เท่ากับ .448 รองลงมาคอื ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
ของการพยากรณ์ เท่ากับ .288 ด้านการจูงใจของผู้บริหาร (X5) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 
เท่ากับ .134 ดา้นงบประมาณ (X4) มีค่าสมัประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .105 ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 
ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้ร้อยละ 79.10 และมีความคาดเคลื่อนมาตรฐาน
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ของการพยากรณ์เท่ากับ ± .25462 ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญต่อการ
ปฏิบัติงาน ถ้าบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั พัฒนากรอบ
ทักษะการทำงานในยุคดิจิทัลและสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจตามวิสัยทัศน์ 
และทิศทางการพัฒนาโรงเรียน ก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้บุคลากร 
มีส่วนร่วมในการวางแผนบริหาร ตัดสินใจและกำหนดภารกิจของสถานศึกษาผู้บริหารต้องมีหลักใน 
การจูงใจ ทั้งทางด้านความสัมพันธ์ในโรงเรียน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ การให้รางวัลหรือสวัสดิการ 
ตามสมควร เมือ่ปฏิบัติงานได้สำเร็จหรือก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นภัทร 
ทรัพย์ชม (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 1 พบว่า ตัวพยากรณ์ที่ดีในการพยากรณภ์าวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X1) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) ด้านการคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (X3) ด้านการให้การสนับสนุน (X5) และด้านการจูงใจ (X6) 

8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

1. จากผลการวิจัยพบว่า มีปัจจัยทางการบริหาร จำนวน 3 ด้าน ที่มีค่าเฉลี่ย ต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยรวม คอื ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจูงใจของผู้บริหารและด้านการบริหารแบบมีส่วนรว่ม 
ดังนั้นหน่วยงานต้นสังกัด เช่น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ควรจัดอบรม ประชุม 
สัมมนาหรือสอดแทรกเนื้อหาการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารด้านดังกล่าวในการประชุมประจำเดือน 
ของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

2. จากผลการวิจัยพบว่า มีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ จำนวน 3 ด้าน ที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาและด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เช่น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศกึษาบึงกาฬ ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนา
และส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้โรงเรียนมีศักยภาพในด้านดังกล่าว  
ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียน  

3. จากผลการวิจัย พบว่า มีปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
บึงกาฬ จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการจูงใจของผู้บริหาร ด้านการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วมและด้านงบประมาณ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมปัจจยัทางการบริหารด้านดังกล่าว  
และนำมาใช้วางแผน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของงานวิชาการ เพื่อให้โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และพัฒนาประสิทธิผลของงานวิชาการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลใหผู้้เรียนทุกคนมคีุณภาพ บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาปจัจัยทางการบริหารด้านอื่น ๆ ทีส่่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เช่น  
ภาวะผู้นำครู ภาวะผู้นำครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ การติดต่อสื่อสาร 
การทำงานเป็นทีม เป็นต้น เพื่อพัฒนาปัจจัยทางการบริหารและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานภายใน
โรงเรียนต่อไป 

2. ควรศึกษาและพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้วยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึก ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
และเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ ต่อไป 
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สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

Conditions Problems and Guidelines to the Problems of the Early 
Childhood School Curriculum Management under Udonthani 

Primary Educational Service Area Office 1 
ละดา ดอนหงษา1 
นิทรา ช่อสูงเนิน2 
ดารา วิมลอักษร3 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา

ปฐมวัย 2) ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ดำเนินการวิจัย เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิจัยเชิง
ปริมาณ เป็นการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา หวัหน้าวิชาการระดับปฐมวัยและครูผู้สอนปฐมวัย จำนวน 260 คน จาก 72 โรงเรียน 
เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่น .81 วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษา
แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย กลุ่มผู้ให้ขอ้มูลหลัก คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
หัวหน้างานวิชาการปฐมวัย และครูผู้สอนปฐมวัย จำนวน 9 คน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความเปน็ไปได ้
จำนวน 7 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบ
ประเมินความเป็นไปได้ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อยูใ่นระดับมาก 
2. ปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พบว่า มีการเสนอ

แนวทาง การแก้ไขปัญหาในประเด็นที่มีปัญหาสูงสุด 2 ลำดับแรกในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน คือ (1) ด้านการ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษา (2) ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (3) ด้านการนำหลักสูตร
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติ (4) ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล และ (5) ด้านการปรับปรุงพัฒนา 

4. ความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยอยู่
ในระดับมากทีสุ่ด 

คำสำคญั:  สภาพการบริหารหลักสูตร  ปญัหาการบริหารหลักสูตร  แนวทางแก้ไขปัญหา 

1,2อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
3นักศึกษา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
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Abstract 
The purposes of this research are: 1) To study condition and problems of the 

early childhood school curriculum management and 2) To study guidelines to the 
problem of the early childhood school curriculum management under Udonthani 
primary educational service area office 1. The research methodology consisted of 2 
steps; phares1: quantitative research were studying condition and problems of the early 
childhood school curriculum management, the samples consisted of 260 principals, head 
of academic affairs and kindergarten teachers of 72 schools. The instrument was a 5 - 
rating scale questionnaire with a reliability at .81. The statistics use for data collecting 
were mean and standard deviation, phares 2: qualitative research was studying guidelines 
to the problem of the early childhood school curriculum management of the private 
schools, the samples consisted of 9 principals, head of academic affairs and kindergarten 
teachers and 7 professionals for assess the possibility. The instrument were structured 
interviews and assess the possibility from, analyzed by frequency, percentage and mean. 

The results of the research were as follows; 
1. The condition of the early childhood school curriculum management

under Udonthani primary educational service area office 1. was at a high level. 
2. The problem of the early childhood school curriculum management

under Udonthani primary educational service area office 1. was at a Moderate level.
3. The guidelines to the problem of the early childhood school curriculum

management consisted 5 aspects: (1) preparing for readiness (2) constructing the school 
curriculum (3) implementing the curriculum (4) supervising, assessing, and following-up 
(5) developing the curriculum.

4. The possibility of guidelines to the problem of the early childhood
school curriculum management was at a highest. 

Keywords:  Conditions of curriculum management,  Problem of curriculum management, 
  Guidelines to the problem 
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1. บทนำ
การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคญัประการหนึ่งในการสร้างสรรคค์วามเจริญก้าวหน้าและแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาคนในด้านต่าง ๆ นับต้ังแตเ่กิดจน
ตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของตนเองในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีความสุข รูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการเป็นพลังสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศได้อย่าง
ยั่งยืนและยิ่งในสภาพการแข่งขันของโลกในศตวรรษที่ 21 ประเทศชาติจะอยูร่อดไดข้ึ้นอยูก่ับคุณภาพ
ประชากรของประเทศ และปัจจัยที่สงเสริมให้ประชากรมีคุณภาพก็คือการฝึกอบรมและการจัดการศึกษา 
(วิชัย วงษ์ใหญ,่ 2543, หน้า 27) ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงให้
ความสำคัญกับการศึกษา โดยกำหนดสิทธิและหน้าที่ทั้งของรัฐและประชาชนเก่ียวกับการศึกษาไว ้ 
ในมาตรา 49 ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี รัฐจะต้องจัดใหอ้ย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ้่าย ตามที่กฎหมายบัญญัตแิละไดก้ำหนดให้มีพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายจิตใจ สตปิญัญา มีความรู ้คณุธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศกึษาธิการ, 2545, หน้า 5)  

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 อาศัยอำนาจ 
ตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 แทนหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เพื่อให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด นำหลักสูตร
ฉบับนี้ไปใช้ โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพทอ้งถิ่น ซึ่งสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
นั้นจำเป็นจะต้องมีการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ลงสู่การปฏิบัต ิเพื่อสร้างรากฐาน
คุณภาพชีวิตให้เด็กปฐมวัยพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์

การจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพนั้นจำเป็นต้องมีแนวทางในการจัดการศึกษาใหก้ับเยาวชน 
ในแตล่ะวัย แต่ละระดับการศึกษาให้ไดร้ับการศึกษาที่ทัดเทียมกันและบรรลุตามจุดหมายที่กำหนดไว้  
โดยมีหลักสูตรเปน็แนวทางหรือขอกำหนดของการจัดการศึกษาในแตล่ะระดับ เพื่อการพัฒนาให้ผู้เรียน 
มีความรูค้วามสามารถตลอดจนสงเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน รวมไปถึงขั้น 
การสั่งสมมวลประสบการณที่ก่อให้เกิดการเรียนรูส้ะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนําความรูไ้ปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสทิธิภาพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อปรับปรุง
ให้สอดคล้องกบัสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
เป็นหลักสูตรสำหรับสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบและ
ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งวิสยัทัศน์หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รบัการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญัญา
อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย  
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และความสำนึก 
ความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาเด็ก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 3)  
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การจัดการศึกษาปฐมวัยสถานศึกษาจะต้องดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่มีการกระจายอำนาจการบริหารไปยังสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการ จุดเด่น เอกลักษณ์ของชุมชน สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตลอดจนระดมทรัพยากรทั้งของสถานศึกษาและชุมชนมาใช้อย่างคุ้มค่าในการจัดการศึกษาปฐมวัย  
ซึ่งตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สถานศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชน  
ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยให้นำไปเป็นกรอบในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย ให้เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัย สนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สถานศกึษาต้องศึกษาและทำความเข้าใจ
เอกสารหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และเอกสารประกอบหลักสูตรอื่น ๆ รวมทั้งศกึษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับสภาพตัวเด็ก ครอบครัว 
ความต้องการ ปัญหา จุดเด่น จุดด้อย ตลอดจนนโยบาย วิสยัทัศน ์อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของสถานศกึษา
ด้วยวิธีการต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ เป้าหมาย คณุลักษณะที่พึงประสงค ์สาระการเรียนรู้รายป ีการจัดประสบการณ ์การสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการ สื่อและแหล่งเรียนรู้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 
2561, หน้า 3) 

จากนโยบายการกระจายอำนาจการบริหารให้แก่สถานศึกษา การบริหารหลักสูตรจึงถือเป็น
ภารกิจที่สำคัญยิ่งที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งการระดมทรัพยากร 
ทั้งของสถานศึกษาและชุมชน มาใช้ในการจดัการศึกษาให้เกิดประโยชนส์ูงสุดอย่างคุ้มค่า สถานศึกษา 
ต้องดำเนินงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผน  
การจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าทำงาน การประสานงาน และการควบคุมงาน และดำเนินงานเกี่ยวกับ
หลักสูตรให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักสตูร ผู้บริหารจะเปน็แกนนำโดยมีผู้ช่วยในฝา่ยต่าง ๆ ได้แก่  
ฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมการบริหารหลักสูตร เช่น กรรมการสถานศึกษา 
กรรมการบริหารหลักสูตร เพือ่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการพฒันาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตร ตั้งแต่การวางแผนใช้หลักสูตร การนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตร โดยใช้
ทรัพยากรการบริหารให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี, 
2561, หน้า 66) 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดที่เปิดทำการสอน 
ในระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 219 แห่ง ได้รับการพัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 และการนิเทศกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ส่งผลให้ผู้บรหิาร ครูวิชาการ ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปใช้ครบทุกโรงเรียน 
ผู้วิจัยในบทบาทของครูวิชาการการศึกษาปฐมวัย และกำหลังศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา จึงมคีวามสนใจที่จะศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ว่าสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้มากน้อยเพียงใด มีปัญหาการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยมากน้อยเพียงใด และหาแนวทางที่จะแก้ปัญหาในการบริหารหลักสตูร 
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โดยยึดแนวทางการบริหารหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (2560) ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษา ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏบิัติ  
ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และด้านการปรับปรุงพัฒนา เพื่อจะได้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
ค้นคว้า เป็นแนวทางสำหรับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาให้ประสบผลสำเรจ็ยิ่งขึ้นไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้

ระยะที่ 1 
1. เพื่อศึกษาสภาพ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
2. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
ระยะที่ 2 

3. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 1 

4. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 หลักการ แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตร  
3.2 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
3.3 การใช้หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  
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การวิจัยระยะที่ 2 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยระยะที่ 1 
 ประชากร ได้แก่ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้หลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  
ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 219 คน ครูวิชาการสายช้ันปฐมวัย จำนวน 
219 คน และครูปฐมวัย จำนวน 365 คน รวมทั้งสิ้น 803 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคลที่มสี่วนร่วมในการพัฒนาและใช้หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  
ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 72 คน ครูวิชาการสายช้ันปฐมวัย จำนวน 
72 คน และครปูฐมวัย จำนวน 118 คน รวมทั้งสิ้น 262 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan (Krejcie and Morgan, 1986, p. 345 อ้างถึงใน  
บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หนา้ 47) และการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้
พื้นที่อำเภอเป็นชั้นในการแบ่ง 

การวิจัยระยะที่ 2
 กลุ่มผู้ให้ข้อมลู ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการปฐมวัย และครูผู้สอน

ปฐมวัย ในโรงเรียนที่มีสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ในลำดับสูงที่สุด 3 อนัดับ จำนวน 9 คน 
และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย จำนวน  
7 คน 

การวิจัยระยะที่ 1 

แนวทางการบริหารหลักสูตร
1. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
2. การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
3. การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
4. การกำกับ ติดตาม และประเมินผล
5. การปรับปรุง และพัฒนา

ปัญหาการบริหารหลักสูตร
1. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
2. การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
3. การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
4. การกำกับ ติดตาม และประเมินผล
5. การปรับปรุง และพัฒนา

สภาพการบริหารหลักสูตร
1. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
2. การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
3. การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
4. การกำกับ ติดตาม และประเมินผล
5. การปรับปรุง และพัฒนา
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5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 การวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยในเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Mixed 

Methods Research) 
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 

5.3.1 แบบสอบถามสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 5.3.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัย 
5.3.3 แบบประเมินความเป็นไปได้ ของแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัย 
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

5.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลระยะที่ 1 
 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา

ปฐมวัย ให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผ่านระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Education Area Management Support System : 
AMSS++) ให้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยแสกนคิวอาร์โค้ด (QR-Code) และตอบผ่านโปรแกรมกูเกิ้ล
ฟอร์ม (Google Form) 

5.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลระยะที่ 2 
 5.4.2.1 การเกบ็ข้อมูลโดยการสัมภาษณ ์ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ  

ครูปฐมวัย ในโรงเรียนที่มีสภาพการดำเนินงานบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสูงสุดใน 3 ลำดับแรก 
รวมจำนวน 9 คน เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

 5.4.2.2 การประเมินความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้วิจัยจดัประชุม 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 7 คน เพื่อร่วมกันอภิปรายแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารหลักสูตรสถนศึกษาปฐมวัย 
ว่าความเป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร พร้อมให้ตอบแบบประเมินความเป็นไปได้ 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพตำแหน่ง และที่ตั้งของ

สถานศึกษา วิเคราะห์โดยหาความถี่ (Frequency) และรอ้ยละ (Percentage)  
 ตอนที่ 2 ข้อมูลสภาพ ปัญหา การบริหารหลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัยของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 1 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (X )  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลความหมาย โดยเทียบกับเกณฑ์ (Criteria) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2560, หน้า 121) ดังนี้ 

4.51-5.00 หมายถึง มีสภาพ/ปัญหาการบริหารหลักสูตร ในระดับมากที่สุด 
3.51-4.50 หมายถึง มีสภาพ/ปัญหาการบริหารหลักสูตร ในระดับมาก 
2.51-3.50 หมายถึง มีสภาพ/ปัญหาการบริหารหลักสูตร ในระดับปานกลาง 
 1.51-2.50 หมายถึง มีสภาพ/ปัญหาการบริหารหลักสูตร ในระดับน้อย 
1.00-1.50 หมายถึง มีสภาพ/ปัญหาการบริหารหลักสูตร ในระดับน้อยที่สุด 
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5.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 2 ดำเนินการใน 2 ขั้นตอน คือ 
1) วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์เพ่ือสรุปประเด็น เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา

(Content Analysis) โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดกลุ่ม
ข้อมูล และนำเสนอโดยการหาค่าความถี่ และร้อยละ ของแนวทางการแก้ปัญหาแต่ละประเด็น 

2) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ปัญหาการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกำหนดเกณฑ์ ดังนี้ 

4.51-5.00 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในระดับ มากที่สุด 
3.51-4.50 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในระดับ มาก 
2.51-3.50 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในระดับ ปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในระดับ น้อย 
1.00-1.50 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในระดับ น้อยที่สุด 

5.6 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.6.1 สถิติทีใ่ช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 

1) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาในแบบสอบถาม โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective Congruence) เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

2) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิอ์ัลฟาตามวิธี 
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

 5.6.2 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage: ค่าเฉลี่ย (Mean: X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

6. ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง สภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 สรุปผล ดังนี ้
 6.1 สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ด้านการนิเทศ กำกบั ติดตามและ
ประเมินผล ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัต ิ 
และด้านการปรับปรุงและพัฒนา  

 6.2 ปญัหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ด้านการเตรียมความพร้อม 
ของสถานศึกษา ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล ด้านการจดัทำหลักสูตรสถานศึกษา  
และด้านการปรับปรุงและพัฒนา  
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 6.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำแนกเป็นรายด้าน พบว่า 

 6.3.1 ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ประเด็น สถานศึกษาได้จัดหาเอกสาร
หลักสูตรการศกึษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ให้คณะครไูดศ้ึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมอย่างไรบ้าง พบว่า 
แนวทางที่มีความถี่สูงสุด คือ ควรจัดหาคู่มือหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้
บุคลากรได้ศึกษาเพ่ิมเติม และประเด็น สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย 
เป็นลายลักษณอักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ อย่างไรบ้าง พบว่า แนวทางที่มีความถี่สูงสุด คือ  
ควรมีการจัดทำแผนการบริหาร หรือปฏิทินการดำเนินงานตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการหรือกิจกรรมให้ชัดเจน 

 6.3.2 ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ประเด็น สถานศึกษาดำเนินการสํารวจ 
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวของเพื่อกำหนดเป้าหมายการศึกษาปฐมวัย อย่างไรบ้าง พบว่า แนวทางที่มีความถี่
สูงสุด คือ ควรศึกษานโยบาย แผนการจัดการศึกษาชาติ หรือศึกษาทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้เข้าใจ เพือ่กำหนดทิศทางหรือเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติและ
ประเด็น สถานศึกษาได้กำหนดแนวปฏิบัติในการประเมินพัฒนาการของเด็ก อย่างไรบ้างพบว่า แนวทาง 
ที่มีความถี่สูงสดุ คือ ควรจัดทำคู่มือการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ครูใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน 

 6.3.3 ด้านการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัต ิประเด็น สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบได้อย่างไรบ้าง พบว่า แนวทางที่มีความถี่สูงสุด คือ  
ควรประชาสัมพันธห์ลักสูตร สถานศึกษาปฐมวัย ในเพจ หรือเว็ปไซต์ของโรงเรียน และประเด็น 
สถานศึกษามีการออกแบบแผน การจัดประสบการณ ทีม่ีกจิกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้บรรลุตามมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี และสภาพที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา อย่างไรบ้าง พบว่า แนวทางที่มี
ความถี่สูงสุด คือ ควรจัดอบรมให้ครูออกแบบและจัดประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทาง 
การจัดประสบการณ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 

 6.3.4 ด้านการนิเทศ กำกับ ตดิตามประเมินผล ประเด็น สถานศึกษาดำเนินการบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม ผลการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ครบทุกขั้นตอน 
อย่างละเอียดอย่างไรบ้าง พบว่า แนวทางที่มีความถี่สูงสุด คือ ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ
ติดตาม ประเมินผล และจัดทำคู่มือการนิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยอย่างเป็น
รูปธรรม และประเด็น สถานศึกษาดำเนินการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยสู่สาธารณะ อย่างไรบ้าง พบว่า แนวทางที่มีความถีสู่งสุด คือ ควรมีการสรุปและรายงานการ
ดำเนินงานด้านการใช้หลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัย ให้ผู้ปกครองหรือผู้มสี่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น วารสารจดหมายขา่ว Facebook Line Website เป็นต้น 

 6.3.5 ด้านการปรับปรุงและพัฒนา ประเด็น สถานศึกษานำผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ปัญหา และอุปสรรค การใชห้ลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัย มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างไรบ้าง 
พบว่า แนวทางที่มีความถี่สูงสุด คือ ผู้บรหิารและครูนำผลการใช้หลักสูตร มาวิเคราะห์ปัญหาและอปุสรรค 
และปรับปรุงอย่างเป็นระบบ และประเด็น สถานศึกษาดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา
ปฐมวัย สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน อย่างไร พบว่า แนวทางที่มีความถี่สูงสุด คอื ควรมีการนำ
หลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้น ใหผู้้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคณุวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย  
ได้พิจารณาตรวจทาน ก่อนนำไปประกาศใช้ 
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 6.4 ความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
มากที่สุด เรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุด คือ ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา  
ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม
ประเมินผล และด้านการปรับปรุงและพัฒนา 

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี ้
 7.1 สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีการ
ดำเนินงานอันดับแรก คือ ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านการนิเทศ กำกับ 
ติดตามและประเมินผล และด้านที่มีการดำเนินงานน้อยสุด คือ ด้านปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า สถานศึกษาในสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีความพร้อมใน
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาปฐมวัย  
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ประกอบกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
เป็นหน้าที่โดยตรงของสถานศึกษา จึงส่งผลให้สถานศึกษามีความตระหนักและมีความพร้อมในการจดัทำ
หลักสูตรสถานศึกษาและการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ ผลการบริหารหลักสูตรด้านนี้จึงอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ละดา ดอนหงษา (2563) สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัย  
ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ในระดับมาก นันทนิตย ์อรยิสัจ (2555) ทีศ่ึกษาสภาพและ
ปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดจันทบุรี พบว่า สภาพการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ แอน สุขะจิระ 
(2558) ได้ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวยั
ของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ 
ศิริพร คำมาก (2559) ที่ศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอวังน้อย 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า สภาพการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอวังน้อย อยู่ในระดับมาก  

 7.2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีปัญหา 
ในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  
ด้านที่มีปัญหาสูงสุด คือ ด้านการนำหลักสูตรสถานศึกษาสูก่ารปฏิบัต ิและด้านการเตรียมความพร้อม 
ของสถานศึกษา ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นด้านตัวครู  
ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรนอ้ย ขาดเอกสารประกอบหรือคู่มือของหลักสูตร ด้านผู้บริหาร
เข้าใจหลักสูตรน้อย ทำให้ไมส่ามารถสนับสนนุการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเท่าที่ควร หรือการนิเทศ
ให้เกี่ยวกับหลักสูตรน้อย ไมท่ั่วถึง ไม่ต่อเนื่อง การสนับสนุนการใช้หลักสูตร เช่น การจัดหาเอกสาร
ประกอบหลักสูตร การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนไม่เพียงพอกับความต้องการ  
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การสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาให้ความรู้หรือทักษะในการนำหลักสูตรไปใช้ ซึ่งกระบวนการ
นำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่สำคัญในระบบหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรที่จัดทำขึ้น  
หากปราศจากการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้ไม่บรรลุผลตามที่หลักสูตรคาดหวังได้ การนำ
หลักสูตรไปใช้ประกอบด้วยกระบวนการที่สำคัญ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตร การบริหาร
และการบริการหลักสูตร การดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร และการสนับสนุนส่งเสริมการใช้
หลักสูตร (สุนยี์ ภู่พันธ,์ 2546, หน้า 230) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุณฑริก พรชนะวัฒนา (2562) 
ศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน จังหวัดพะเยา เพ่ือหาแนวทางการบริหารหลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารหลักสูตรปฐมวัย
ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และได้เสนอแนวทางในด้านการวางแผนดำเนินการใช้หลักสูตร ผู้บริหารควรมีการวางแผน
ส่งเสริมและสนับสนุนหลักสตูร ควรส่งเสริมสนับสนุนทรพัยากรวางแผนเตรียมงบประมาณ ความร่วมมือ
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งและควรมีการกำหนดทิศทางด้านการวางแผน การนิเทศ 
กำกับ ติดตามและประเมินผล สำหรับด้านการดำเนินการใช้หลักสูตร ผู้บริหาร ควรมกีารวางแผนเตรียม
งบประมาณ การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร การจัดสรรบุคลากร เพื่อสร้างความร่วมมือ 
ของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในด้านการนิเทศ กำกบัติดตามและประเมินผล และสอดคล้องกับ รัตนา อินทะชัย 
(2559) ทีศ่ึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัย  
พบว่า ปัญหางานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
โดยด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใชม้ีปัญหาสูงสุดและสอดคล้องกับ จุฑารัตน ์หิ้งทอง (2560) 
ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สำนกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 พบว่า ปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 7.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำแนกเป็นรายด้านในประเด็นที่มีปัญหา 
มากที่สุด พบว่า ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา คือ ควรจัดหาคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาเพิ่มเติม และควรมีการจัดทำแผนการบริหาร หรือปฏิทิน 
การดำเนินงานตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการหรือกิจกรรม ให้ชัดเจน ด้านการ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา คอื ควรศึกษานโยบาย แผนการจัดการศึกษาชาติ หรือศึกษาทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เข้าใจ เพ่ือกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายให้สอดคลอ้งกับนโยบาย
การศึกษาชาติ และควรจัดทำคู่มือการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ครูใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน  
ด้านการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัต ิคือ ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัยในเพจ หรือเว็ปไซด์
ของโรงเรียน และควรจัดอบรมให้ครูออกแบบและจัดประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทาง 
การจัดประสบการณ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อย่างต่อเนื่อง ด้านการนิเทศ กำกับ ตดิตาม
ประเมินผล คือ ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผล และจัดทำคู่มือ การนิเทศ 
กำกับ ติดตาม การใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม และ ควรมีการสรปุและรายงาน 
การดำเนินงานด้านการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้ผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งได้รับทราบใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น วารสารจดหมายขา่ว Facebook Line Website เป็นต้น ด้านการปรับปรุงและ
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พัฒนา คือ ผู้บริหารและครูนำผลการใช้หลักสูตรมาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบ และควรมีการนำหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านการศึกษาปฐมวัย ได้พิจารณาตรวจทานก่อนนำไปประกาศใช ้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ละดา  
ดอนหงษา (2563) ที่พบว่า แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัด
หนองบัวลำภู ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาควรจัดทำคู่มือการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ครูใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และด้านการนำหลักสูตรสูก่ารปฏิบัติควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
ทางออนไลน์ เช่น ไลน์, Facebook สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา อินทะชัย (2559) ที่พบว่า แนวทาง 
การบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช ้
และด้านการนิเทศภายใน คือ โรงเรียนควรมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการใชห้ลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนา มีการประชุมครูเพื่อวางแผน กำกับ ติดตาม แต่งตั้งคณะกรรมการ ส่งเสริม
ให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ หิ้งทอง (2560) ที่พบว่า แนวทาง 
การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา ด้านการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมควรจัด
ประสบการณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการ จัดทำคู่มือการประเมินพัฒนาการเด็ก  

 7.4 ความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า โดยภาพรวม 
มีความเป็นไปได้ในระดับมาก โดยด้านที่มีความเป็นไปได้สูงสุด คือ ด้านการเตรียมความพร้อม 
ของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผู้ให้แนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ ์
ทางด้านการบริหารการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งผู้ให้แนวทาง
เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย และมีผลการดำเนินงานบริหารหลักสตูร ในทุกด้านคือ 
ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการนำหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัต ิด้านการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล และด้านการปรับปรุง 
และพัฒนา จึงส่งผลให้แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่พบมีความเป็นไปได้มากที่สุด 
โดยเฉพาะแนวทางการแก้ปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เนื่องจากเป็นด้านที่มีสภาพ
การดำเนินงานในระดับมาก เช่นกัน 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

1. จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารหลักสูตร ด้านการนำหลักสูตรสถานศึกษา
สู่การปฏิบัต ิผู้บริหารสถานศกึษาควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางด้านปฐมวัยในโรงเรียนได้รับ 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. โรงเรียนควรนำแนวทางการแก้ปัญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปปรับใช้
ให้เหมาะสมกบัสภาพและบริบทของสถานศึกษา 



175 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวจิัยเรื่องสภาพความสำเร็จของการบรหิารหลักสูตร ของโรงเรียนที่มีการบรหิาร

หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสรุปรูปแบบและแนวทางในการบริหารหลักสูตร 
2. ควรศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล ต่อประสทิธิภาพการบริหารจัดการ

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
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สภาพ และแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

Situations and Guidelines for Drug Prevention in Educational in 
Stitutions Under Nakhon Phanom Secondary Educational Service 

Area Office 
ฉัตรบดินทร์ มะลัย1

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และ (2) เพื่อศึกษา 
แนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนมกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร และครู จำนวน 319 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์
ร้อยละ ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ คือ แบบสอบถามสภาพและแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ .80-1.00  
มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .68–.98 และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .97 
สถิติที่ใช้ ได้แก ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานโดยใช้ค่าที (t-test แบบ 
Independent Samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  

ผลการศึกษาพบว่า (1) สภาพการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบจำแนก
ตามสถานภาพ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบจำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (2) ปญัหาแนวทางการป้องกัน แก้ไขปญัหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 1) สภาพชุมชน  
เป็นทางผ่านของยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้าน 2) การประสานงานเกิดความล่าช้า หรือขาดแนวทาง 
ในการดูแลที่เหมาะสม 3) การสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทีย่ังไม่สม่ำเสมอ  
4) การควบคุมดูและนักเรียนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนอกโรงเรียน และแนวทางการป้อง แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 1) กำหนดมาตรการ
แผนงานในการดำเนินการตามสภาพปัญหาที่เป็นจริงและจริงจังให้มากขึน้ 2) มีการกำหนดขั้นตอน
ในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ 3) จัดตั้งคณะกรรมการคณะทำงาน
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ระบบมีคุณภาพมากขึ้น 4) จัดต้ังนักเรียน
แกนนำสภานักเรียนและครผูู้รับผิดชอบสอดส่องดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง และตรวจหาสารเสพ
ติดกับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ควรมีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มควรเปิด
โอกาสให้ครูมสี่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงานเพื่อสร้างความตระหนักถึงสภาพปัญหา
ในการแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสำคญั:  สภาพ  แนวทางแก้ไข  ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
1โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
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Abstract 
The purposes of this research were (1) to examine and compare problems and 

solutions to drug problems in educational institutions under the Secondary Educational 
Service Area Office Nakhon Phanom, and (2) to examine the guidelines for drug prevention 
in educational institutions under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon 
Phanom. The samples were 319 school administrators and teachers, the sample size was 
determined using the percentage criteria obtained by stratified random sampling.  
The tool was a 5- rating scale questionnaire with and estimation scale of 1 issue, namely 
condition questionnaire and solutions to drug problems in educational institutions under 
the Nakhon Phanom Secondary Educational Service Area Office with the index of item 
congruence (IC) between.  1.00, the discriminnation between .65-.98, and the reliability .97. 
The statistics used were percentage, mean, standard deviation, test the hypothesis by 
using the t value (t-test Independent Samples), and one-way analysis of variance  

The results of the study showed that (1) the Situations of solutions to drug 
problems in educational institutions. Under the Secondary Educational Service Area Office 
Nakhon Phanom Overall was at the high level. The statistically significant no difference. 
The comparative results classified by school size showed statistically significant difference 
overall at.01 level. (2) The problem of prevention and solve drug problems in schools 
under The Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom involved four 
aspects: 1) Community conditions are a passageway of drugs from neighboring countries. 
2) Coordination of delays or lack of appropriate care guidelines 3) Networking, coordination
with uneven organizations 4) Supervising students from getting involved in drugs outside
of school and the guidelines for preventing solve drug problems of schools under
The Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom were 1) Set measures,
plans in order to carry out more realistic and serious problem conditions. 2) Operational
procedures related to systematic solution of drugs are established. 3) Establish a working
group committee to regularly meet all relevant parties. To improve the quality of the
system. 4) Establish students, leaders of the Student Council and teachers responsible
for monitoring vulnerable students and constantly detecting narcoal with students and
should be Clarification of operational objectives from the start, teachers should be
allowed to participate in job targeting to raise awareness of problematic conditions in
solving drug problems in schools to be more effective.

Keywords:  Situations,  Guidelines,  Drug problem in school 
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1. บทนำ
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยมีแนวโน้มที่ทวคีวามรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก 

มีการแพร่ระบาด ขยายตัวเป็นวงกว้างเข้าสู่ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชนและสถาบันการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
สถานการณ์เช่นนี้ถือว่าเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลของชาติให้ด้อยคุณภาพลง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ
ทั้งในด้านของเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ สถานการณด์ังกล่าวมีปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป
ในสังคมไทย ในปัจจุบันนี้เด็กและเยาวชนยังขาดวุฒิภาวะที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ปัญหาที่จะดำรงตน
ในสังคม จึงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะเยาวชนนั้นได้กลายเป็นเป้าหมายของตลาดค้ายาเสพติด โดยเฉพาะ
นักเรียนนักศกึษาท่ีเป็นกำลังของชาติ (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2560, 
หน้า 12) 

ข้อมูลการบำบดัรักษา สถานพยาบาลทั่วประเทศและสถิตผิู้กระทำความผิด พบว่ากลุ่มเป้าหมาย
ผู้ติดยาส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่มีอายุระหว่าง 24–25 ป ีโดยในปี พ.ศ. 2560–2562 มีการแพร่ระบาด
ในช่วงอายุ 17-19 ปี และมีแนวโน้มลดลงไปอยู่ที่ระหว่าง 15-19 ปี ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจข้อมูล
ระบาดวิทยาในกลุ่มนกัเรยีนนกัศึกษา สังกัดกระทรวงศกึษาธิการและกระทรวงมหาดไทย กลางป ีพ.ศ. 2559 
ของสำนกัคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พบว่านักเรียน นกัศึกษาระดับ ป. 6 ถึงปรญิญาตรี 
จำนวน 5.36 ล้านคน มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้อยละ 12.4 และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
ตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นกลุ่มใหญ่ถึงร้อยละ 84 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ทำการสำรวจร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
และกระทรวงศึกษาธิการ พบว่านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาส่วนใหญ่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะ 
ของการใช้ยาเสพติด ร้อยละ 5.3 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้ ร้อยละ 2.7 ผู้ติดยา ร้อยละ 1.5  
ผู้ค้ายาเสพติด ร้อยละ 1.1 ผู้ติดและค้ายาร้อยละ 0.94 และผู้ใช้และผู้ค้า ร้อยละ 0.85 ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่
ในวัยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 3.24 ปญัหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 
โดยพบว่าสารเสพติดที่ใช้มากอันดับ 1 คือ ยาบ้า รองลงมา คือ กญัซา ยาไอซ์ (สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, 2562, หน้า 7) 

สถานศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดลงสู่นักเรียน 
ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในรูปแบบที่หลากหลายซับซ้อนและแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว 
สถานศึกษาจำเป็นต้องจัดระบบงานด้านยาเสพติดเพื่อบูรณาการทำงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดไปสู่
นักเรียน และสถานศึกษาควรมีการประสานงานให้ผูป้กครองส่งนักเรียนกลุม่น้ีเข้ารับการบำบัดรักษา 
และฟื้นฟูสมรรถภาพในสถานพยาบาลหรือค่ายบำบัดรักษา จัดให้มีการดแูลช่วยเหลือนักเรียนหลัง 
การบำบัดรักษา ทั้งในด้านการเรียนและการปรับตัวเข้าสู่สังคม (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 
2560, หน้า 25) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้รับมอบนโยบายการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการมีการเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษานี้มีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ค่อนข้างสูงและเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพตดิ ซึ่งสามารถที่จะแพร่ระบาดยาเสพติด 
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ในกลุ่มนักเรียนด้วยกันได้โดยง่าย ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องและจริงจังเพื่อลดและควบคุมไม่ให้นักเรียนเขา้ไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมถึงการดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลีย่นพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและนักเรยีน 
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้โอกาสกับมาศึกษาต่อในสถานศึกษา และสามารถดำรงชีวิตเป็นคนดีในสังคมได้
อย่างปกติ 

จากปญัหาและเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจทีจ่ะศกึษา สภาพและแนวทางการป้องกัน 
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เพื่อให้ได้ 
ผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานการป้องกัน แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาให้มคีุณภาพที่ดีต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบสภาพการดำเนินงานการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
2.2 เพื่อศึกษาปัญหา และแนวทางการป้องกัน แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

3. กรอบแนวคิดการวจิัย
การวิจัยเรื่อง สภาพและแนวทางการป้องกัน แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ผู้วิจัยได้ศึกษาตามกรอบแนวคิดของ จันทรานี สงวนนาม 
(2553, หน้า 103); กระทรวงศึกษาธิการ (2555, หน้า 38); กระทรวงศึกษาธิการ (2558, หน้า 11-14); 
ชลลิสา จรยิาเลิศศกัดิ์ (2558, หน้า 8); กระทรวงศกึษาธิการ (2559, หนา้ 29); สำนักบริหารการสาธารณสุข 
(2559, หน้า 10-13) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2560, หน้า 28) 
ผู้วิจัยได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาครั้งนี้ 4 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านระบบการป้องกัน
2. ด้านระบบการแก้ไข
3. ด้านระบบบริหารจัดการ
4. ด้านระบบการเฝ้าระวัง

4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีการศึกษา 2564 จาก 51 โรงเรียน จำนวน 1,851 คน จำแนก 
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 93 คน ครูในสถานศึกษา 1,758 คน  
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีการศึกษา 2564 จำนวน 319 คน จำแนกเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 69 คน และคร ูจำนวน 250 คน การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์
ร้อยละ โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) 

4.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
1) การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ผู้ศึกษากำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 40) ของจำนวนผู้บริหารสถานศกึษาและครูทั้งหมด 
แยกตามสถานภาพ ดังนี้ (1) ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ใช้เกณฑ์ร้อยละ 70 จากประชากร 36 คน  
ได้กลุ่มตัวอย่าง 25 คน ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ใช้เกณฑ์ร้อยละ 70 จากประชากร 27 คน  
ได้กลุ่มตัวอย่าง 20 คน และผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ใช้เกณฑ์ร้อยละ 80 จากประชากร 30 คน  
ได้กลุ่มตัวอย่าง 24 คน (2) ครูสถานศึกษาขนาดเล็ก ใช้เกณฑ์ร้อยละ 15 จากประชากร 585 คน  
ได้กลุ่มตัวอย่าง 88 คน ครูสถานศึกษาขนาดกลาง ใช้เกณฑ์ร้อยละ 20 จากประชากร 450 คน  
ได้กลุ่มตัวอย่าง 90 คน และครูสถานศึกษาขนาดใหญ่ ใช้เกณฑ์ร้อยละ 10 จากประชากร 723 คน  
ได้กลุ่มตัวอย่าง 72 คน 

2) การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random
Sampling) โดยมีขั้นตอนของการสุ่ม ขั้นที่ 1 สุ่มกลุ่มตัวอย่างตามขนาดสถานศึกษา โดยการกำหนดขนาด
สถานศึกษาเป็นชั้นในการสุ่มได้สถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 25 แห่ง สถานศึกษาขนาดกลาง จำนวน 7 
แห่ง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 6 แห่ง ขั้นที่ 2 จากกลุ่มตัวอย่างในขั้นที ่1 ทำการสุ่มตามสถานภาพ
ให้ได้กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตามขนาดกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ขั้นที่ 3  
จากกลุ่มตัวอย่างในขั้นที่ 2 ผู้ศึกษาใช้การสุม่อย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก โดยมีสถานศึกษาเป็น 
หน่วยการสุ่ม เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูตามขนาดโรงเรียนรายละเอียด ดังนี ้ 
(1) จับสลากชือ่สถานศึกษาขนาดเล็กขึ้นมา นับผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน และครู 4 คน จำนวน 13 แห่ง
และนับผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน และครู 3 คน จำนวน 12 แห่ง รวมได้ผู้บริหารสถานศึกษา 25 คน
และครู 88 คน (2) จับสลากชื่อสถานศึกษาขนาดกลางขึ้นมา นับผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน และครู 14 คน
จำนวน 6 แห่ง และนับผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน และครู 6 คน จำนวน 1 แห่ง รวมได้ผู้บริหารสถานศึกษา
20 คน และผูส้อน 90 คน (3) จับสลากชื่อสถานศึกษาขนาดใหญ่ขึ้นมา นับผู้บริหารสถานศึกษา 4 แห่ง
จำนวน แห่งละ 5 คน อีก 1 แห่ง จำนวนผูบ้ริหาร 4 คน และครู 4 แห่ง จำนวนแห่งละ 15 คน อีก 1 แห่ง
จำนวน 12 คน รวมได้ผู้บริหารสถานศึกษา 24 คน และผูส้อน 72 คน

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 แบบสอบถามสภาพ (Questionnaire) และแบบสอบถามปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น  

3 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ สถานภาพ เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการดำเนินงานการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .80-1.00  
มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .68-.98 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .97 ตอนที่ 3 ปญัหา
และแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม แบบสอบถามปลายเปิด 
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4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง 

ด้วยตวัเอง และส่งในรูปแบบ Google Form ผ่านระบบออนไลน ์และไดแ้บบสอบถามคนื จำนวน 319 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100 พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นการสำรวจรายการ 

โดยการหาค่าความถี่และร้อยละ และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์สภาพการดำเนินงานการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ในส่วนที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป หาคา่เฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณคา่ 5 ระดับ นำคะแนนของแบบสอบถามสภาพการป้องกัน แกไ้ขปญัหายาเสพติดในสถานศกึษา 
ไปวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดไปวิเคราะห์  
โดยภาพรวมและรายด้านด้วยการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ จำแนกตามสถานภาพ โดยใช้การทดสอบค่าที 
แบบ Independent Samples จำแนกตามขนาดโรงเรียนโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 
ทางเดียว กรณีถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู ่
ตามวิธีการ ของ Scheffe’  

ตอนที่ 4 วิเคราะห์ปัญหาการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีหาความถี่ และร้อยละ  
ตอนที่ 5 วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาป้องกัน แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา  

โดยวิธีหาความถี่และร้อยละ ประกอบการพรรณนาวิเคราะห์ 
4.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้สถิติ ดังนี้ 
1) สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ

1.1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ใช้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ IC 

1.2) การหาค่าอำนาจจำแนกโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) 

1.3) การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับการหาค่า
สัมประสิทธิ์ (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

2) สถิติพื้นฐาน ได้แก่
2.1) ร้อยละ (Percentage)
2.2) ค่าเฉลี่ย ( X )
2.3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

3) สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
3.1) การทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent Samples)
3.2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กรณถี้าพบ

ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe’ 
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5. ผลการวิจัย
จากการวิจัยสภาพและแนวทางการป้องกัน แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม สามารถสรุปผลการวิจัยได ้ดังนี ้
 5.1 ผลการศึกษาสภาพการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยภาพรวมปรากฏผลดังตาราง 1 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการป้องกัน แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา 
           สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน 

สภาพการป้องกัน แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. แปลผล 
1. ด้านระบบการป้องกัน 4.05 .48 มาก 
2. ด้านระบบการแก้ไข 3.92 .42 มาก 
3. ด้านระบบบริหารจัดการ 3.89 .39 มาก 
4. ด้านระบบเฝ้าระวัง 3.96 .42 มาก 

รวม 3.95 .37 มาก 

จากตาราง 1 พบว่า สภาพการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X = 3.95) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านระบบการป้องกัน (X = 4.05) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านระบบบริหารจัดการ ( X = 3.89) 

 ผลการเปรียบเทียบสภาพการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำแนกตามสถานภาพ ปรากฏดังตาราง 2 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
           พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำแนกตามสถานภาพ โดยรวมและ จำแนกเป็นรายด้าน 

สภาพการป้องกัน แก้ไขปญัหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา 

สถานภาพ 
t Sig ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู

X S.D. X S.D.
1. ด้านระบบการป้องกัน 4.04 .51 4.05 .48 .13 .90 
2. ด้านระบบการแก้ไข 3.92 .47 3.92 .41 .04 .97 
3. ด้านระบบการบริหารจัดการ 3.94 .46 3.94 .37 .89 .37 
4. ด้านระบบการเฝ้าระวัง 3.97 .45 3.95 .41 .25 .80 

รวม 3.97 .42 3.95 .35 .26 .80 
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จากตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยภาพรวมและรายด้าน จำแนกตามสถานภาพ
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการป้องกัน แก้ไข ปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน   

 ผลการเปรียบเทียบสภาพการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำแนกตามขนาดโรงเรียน ปรากฏดังตาราง 3 

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการป้องกัน แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขต 
           พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำแนกตามสถานภาพ โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน 

สภาพและแนวทางการป้องกัน แก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านระบบการป้องกัน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

8.88 
67.04 
75.92 

2 
316 
318 

4.44 
.21 

20.93** .00 

2. ด้านระบบการแก้ไข ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.33 
54.97 
58.30 

2 
316 
318 

1.66 
.17 

9.57** .00 

3. ด้านระบบการบริหารจัดการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.09 
48.26 
50.35 

2 
316 
318 

1.04 
.15 

6.85** .00 

4. ด้านระบบการเฝ้าระวัง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.05 
54.04 
57.09 

2 
316 
318 

1.52 
.17 

8.93** .00 

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.81 
40.74 
44.54 

2 
316 
318 

1.90 
.13 

14.78** .00 

** มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำแนกตามขนาดโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนขนาด
เล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ทกุด้าน  

5.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน 
(1) ด้านที ่1 สภาพชุมชน เป็นทางผ่านของยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน (2) ด้านที่ 2 การประสานงาน
เกิดความล่าช้า หรือขาดแนวทางในการดูแลที่เหมาะสม (3) ด้านที่ 3 การสร้างเครือข่ายประสาน
ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่ยังไม่สม่ำเสมอ (4) ด้านที่ 4 การควบคุมดูและนักเรียนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดนอกโรงเรียน
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ผลการวิเคราะห์แนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน 
(1) ด้านที่ 1 กำหนดมาตรการ แผนงาน ในการดำเนินการตามสภาพปัญหาที่เป็นจริงและจริงจังให้มากขึ้น
(2) ด้านที่ 2 มีการกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ
(3) ด้านที่ 3 จัดตั้งคณะกรรมการคณะทำงาน ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ให้ระบบมีคุณภาพมากขึ้น (4) ด้านที่ 4 จัดตั้งนักเรียนแกนนำสภานักเรียนและครูผู้รับผิดชอบสอดส่องดูแล
นักเรียนทีมี่พฤติกรรมสุม่เสีย่ง และตรวจหาสารเสพติดกับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพ และแนวทางแก้ไขปัญหาการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีประเด็นอภิปรายผล ดังนี ้
 6.1 สภาพ และแนวทางแก้ไขปัญหาการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่ 1 ระบบการป้องกัน และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด คือ ด้านที่ 3 ระบบหารจัดการ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาในสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ตระหนักในความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ที่จะส่งผลต่อนกัเรียน จึงมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามมาตรการ กรอบนโยบายที่สำคัญ 
ในการป้องกันยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ความเข้มแข็งและยั่งยืนในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ถือได้ว่าเป็นภารกิจหลักที่จะตอ้งดำเนินการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
เพื่อไม่ให้นักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเป็นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียนอย่างจริงจังและต่อเน่ือง กระทรวงศึกษาธิการ (2558, หน้า 11-14) ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
อรทัย ธารแผ้ว (2560, หน้า 78-81) ซึ่งได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ผลการวิจัย
พบว่าสภาพปัจจุบันการดำเนินงานการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของโรงเรียน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สมพร เล็กจินดา (2561, หน้า 80-81) ซึ่งได้ทำการวิจัยเรื่อง  
การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการจัดการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำแนกตามสถานภาพความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูโดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนดไว้ ตามมาตรการบริหารจัดการ มาตรการ
รักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการค้นหาสถานศึกษาจัดระบบการคัดกรอง ในการป้องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2558, หน้า 11-14) สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุไรรัตน์  
ดีเพชร (2562, หน้า 68) ซึ่งได้ทำการวิจัยเรื่องการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า  
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ผลการเปรียบเทียบจำแนกตามสถานภาพโดยรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ คำผล  
สุพร (2559, หน้า 72-74) ซึ่งได้ทำการวิจัยเรื่องปัญหาแนวทางการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด 
ในสถานศึกษาอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบเมื่อจำแนกตามสถานภาพ โดยรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ภาวิณี สุมงคล (2556, หน้า 98) ซึ่งได้ทำการวิจัยเรื่องวิจัยเรื่อง การดำเนินงานป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบเมื่อจำแนกตามสถานภาพ โดยรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน  

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำแนกตามขนาด โรงเรียนระหว่างโรงเรียน 
ขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .01 ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก มาตรการบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา มีการกำหนดแนวทาง หรือนโยบาย การสั่งการ การอำนวยการ การสนับสนุนกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมการดแูลช่วยเหลือ และการตรวจสอบให้ผู้ปฏิบตัิสามารถดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย พิจารณา
การบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่อาศัยความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และทกัษะของผู้บริหาร
แต่ละคนที่จะทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรลุตามวัตถุประสงค์ จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 103) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คำผล สุพร (2559, หน้า 72-74) ซึ่งได้ทำการวิจัยเรื่องปัญหาแนวทาง 
การดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบปญัหาการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกยามัธยมศึกษา เขต 18 
จำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 6.2 ปญัหาการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน (1) ด้านระบบ 
การป้องกัน สภาพชุมชน เป็นทางผ่านของยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน (2) ด้านระบบการแก้ไข 
การประสานงานเกิดความล่าช้า หรือขาดแนวทางในการดูแลที่เหมาะสม (3) ด้านระบบการบริหารจัดการ 
การสร้างเครอืข่ายประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่ยังไม่สม่ำเสมอ (4) ด้านระบบการเฝ้าระวัง  
การควบคุมดูและนักเรียนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนอกโรงเรียน ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากความแตกต่าง
ของนักเรียนแต่ละคนที่มีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกัน ฐานะครอบครัว สิ่งแวดล้อมชมุชน 
จึงทำให้เกิดพฤติกรรมที่หลากหลายรูปแบบทั้งด้านบวกและด้านลบ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
(2554, หน้า 2) สอดคล้องกับ คำผล สุพร (2559, หน้า 72-74) ซึ่งได้ทำการวิจัยเรื่องปัญหาแนวทาง 
การดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษา ในอำเภอบา้นบึง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ยังมีปัญหาและยังไม่ได้รับการแก้ไขทางด้านการจัดระบบข้อมูล 
ขาดการแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านระบบป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
ขาดบุคลากรทีรับผิดชอบงานยาเสพติด ด้านระบบการให้คำปรึกษา ขาดครูทีรับผิดชอบด้านยาเสพติด 
ในการให้คำปรกึษาด้านการเฝ้าระวัง สถานศึกษายังมีสถานทีบางแห่งที่เป็นจุดอับ ด้านการการสนับสนุน
จากชุมชนและเครือข่ายการทำงาน สถานศึกษายังขาดการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรภายนอก
ในการแก้ไขปญัหา ด้านระบบบริหารจัดการ สถานศึกษายังขาดการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Gillberto Gerra & Elisa Benedett (2020, p. 80) ซึ่งได้ทำการศึกษาเรื่อง 
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ปัญหาของสารเสพติดในแต่ละช่วงวัย ผลการวิจัยพบว่า ยาเสพติดที่พบการใช้มากที่สุดได้แก่กัญชา โคเคน
และเฮโรอีน ถกูใช้อย่างมากในกลุ่มคนที่มีอายุน้อย และรปูแบบการใชส้ารเสพติดมีหลากหลายอย่างในวัยรุ่น 
และมีความสัมพันธ์กับสถานะทางฐานะทางครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม และการศกึษาของผู้ปกครอง 
ที่ต่ำ อาจส่งผลกระทบที่ไม่ดภีายในโรงเรียนได้  

 6.3 แนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน (1) ด้านระบบ
การป้องกัน กำหนดมาตรการ แผนงาน ในการดำเนินการตามสภาพปัญหาที่เป็นจริงและจริงจังให้มากขึ้น 
(2) ด้านระบบการแก้ไข มีการกำหนดขั้นตอนในการดำเนนิงานที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็น
ระบบ (3) ด้านระบบการบริหารจัดการ จัดตั้งคณะกรรมการคณะทำงาน ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ระบบมีคุณภาพมากขึ้น (4) ด้านระบบการเฝ้าระวัง จัดตั้งนักเรียน
แกนนำสภานักเรียนและครูผู้รับผิดชอบสอดส่องดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง และตรวจหาสารเสพติด
กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การกำหนดแนวทางการดำเนินงานของการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในด้านระบบการป้องกัน ระบบการแก้ไข ระบบเฝ้าระวัง ระบบ
บริหารจัดการ เพื่อเสริมทักษะชีวิต ภูมิคุ้มกัน บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การคัดกรอง ใหค้ำปรึกษา ติดตามดูแลช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือองค์กร พัฒนาบุคลากร
ติดตาม ประเมินผล สอดคล้องกับ สมพร เลก็จินดา (2561, หน้า 80-81) ซึง่ได้ทำการวิจัยเรื่องการจัดการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาหรือหน่วยงาน
ที่ดำเนินงานประสบความสำเร็จ จะส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม สมัมนา และการศึกษาดูงาน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการทางานในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาหรือมีการร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา
การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ นักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน เพื่อแก้ไขปัญหาในจุดบกพร่อง
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความรู้ ความเข้าใจปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของนักเรียน ทำให้นักเรียน
มีกระบวนการทักษะชีวิต และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ส่งผลให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

7. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การศึกษาเรื่องสภาพ และแนวทางแก้ไขปัญหาการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช ้

1. ผลจากการศึกษา สภาพ และแนวทางแก้ไขปัญหาการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ
ด้านระบบการบริหารจัดการ ดังนั้น โรงเรียนควรขอความร่วมมอืจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงาน
ตำรวจภูธร สำนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานการป้องกัน 
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 



188 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ควรนำเอาผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทาง เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการ และปรับปรุงการดำเนินงานการป้องกัน แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3. ควรส่งเสริมให้มีการสร้างและขยายเครือข่าย ครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการดำเนินงานการป้องกัน แก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา 
2. ควรมีการศกึษาสภาพ และแนวทางแก้ไขปัญหาการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตอื่น ๆ ต่อไป 
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สภาพและแนวทางพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

Situations, and Guidelines for Personnel Development of Schools 
Under the Secondary Educational Service Area  

Office Nakhon Phanom 
วิสาลินี พงศ์ทรางกูร1 

รชฏ สุวรรณกูฏ2

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาและเปรียบเทยีบสภาพปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร

ในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษานครพนม (2) ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษา สำนกังานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษานครพนม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร 
และครู จำนวน 319 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มฃ 
แบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ คือ 
แบบสอบถามสภาพการดำเนินงานการพัฒนาบุคคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม มีค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .98 สถิติทีใ่ช ้ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที (t-testแบบ Independent Samples)  
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการศึกษาพบว่า (1) สภาพปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษานครพนม กลุ่มตัวอย่าง ผลการ
เปรียบเทียบจำแนกตามสถานภาพ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบจำแนกตามขนาด
ของโรงเรยีน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ปัญหาการพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษา สำนกังานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 1) ภาระงานสอนของครูมาก 
และมีหน้าที่อืน่จึงทำให้มีเวลาในการเรียนรู้น้อย และเกิดความเหน่ือยล้าจากการทำงานหลัก 2) ยังไม่มี
กระบวนการในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ที่เป็นระบบเท่าที่ควร 3) งานที่รบัผิดชอบในสถานศึกษามีมากจึงทำ
ให้เข้ารับการฝึกอบรมได้น้อย และแนวทางพัฒนาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้น
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 1) โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองของครู จัดให้มคีวาม
เหมาะสมตรงกับความต้องการ 2) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีเ่ป็นระบบมากขึ้นและให้ สอดคล้อง
กับการทำงานอยู่ต่อเนื่องเป็นประจำ 3) สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณ อำนวยความ
สะดวกในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์กรและบุคลากรในสถานศึกษา 

คำสำคญั:  สภาพ  แนวทางพัฒนา  พัฒนาการบุคลากร 

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
2อาจารย์ประจำวิชา สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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Abstract 
The development of personnel in educational institutions is essential to the 

quality of educational management to be effective and efficient. The fundamental 
success in managing school administrators affecting the personnel and learners for their 
efficiency and effectiveness in the administration of the schools. The objectives of the 
study were (1) to examine and compare the current situations of personnel development 
in educational of schools under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon 
Phanom, and (2) to examine the guidelines for personnel development in educational 
institutions of schools under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon 
Phanom. The samples were 319 school administrators and teachers. The sample size was 
determined by the percentage criteria obtained by using stratified randomness method. 
The instrument used in the study was a 5-rating scale questionnaire with and estimation 
scale of 1 issue, namely uestionnaire on the operating conditions of personnel 
development in educational institutions. the reliability of .98. The statistics used were 
percentage, mean, standard deviation. t- test (Independent Samples) and one-way 
analysis of variance (F-test).  

The results were found that (1) The current situations for personnel 
development of schools under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon 
Phanom were found at the lowest level in overall aspect.  (2) The problems of human 
resource development of schools under The Secondary Educational Service Area Office 
Nakhon Phanom involved three aspects: 1) The teacher's teaching workload is considerable 
and has other duties, thus allowing less learning time and fatigue from the main work.  
2) There is still no process in the exchange of learning that is as systematic as it should
be and 3) The job of being responsible in the school is so much that it makes it less of a
training session and the guidelines of human resource development of schools under
The Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom were 1) The school
supports the teacher's self-improvement budget. Tailored to meet the requirements.
2) Encourage more systematic learning exchanges and be consistent with continuous
work on a regular basis. 3) Schools are promoting, supporting, budgeting, facilitating in
training to develop organizations and staff in schools.

Keywords:  Situations,  Developmental Guidelines,  Personnel Development 
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1. บทนำ
ในปัจจุบันสังคมโลกไดม้ีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็น

ปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสังคมโลก หากประเทศใดที่มีทรพัยากรที่มีศักยภาพสูง มีทักษะ
ทางการทำงานสูง สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ได้ดี ประเทศนั้นก็จะมีความเจริญ 
ก้าวหน้า มีความมั่นคงและมัง่คั่ง ทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ในทางตรงกันข้าม หากประเทศ
ใดขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มศีกัยภาพ ขาดทักษะการทำงานต่ำ หรือไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ ประเทศนั้นก็จะพัฒนายาก ความเจริญหรือความล้าหลังของประเทศจึงขึ้นอยู่กับทรัพยากร
มนุษย์เป็นสำคัญ ในประเทศที่กำลังประสบกับภาวะวิกฤตในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม การแข่งขัน
เพื่อความอยู่รอดของประเทศต่าง ๆ มีอัตราสูงขึ้น อันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ ส่งผลให้การดำรงชีวิตประจำวันของทรัพยากรมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การทำให้
ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตเหตุการณ์ปัญหาต่าง ๆ ไปได้ ขึ้นอยู่กับการศึกษา ซึ่งการศึกษาถือเป็นปัจจัย
สำคัญของการส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนั้น ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และความมั่นคง 
โดยเฉพาะในสภาวการณ์ปัจจุบันที่สังคมไทยจำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการยอมรับความคิดเห็น
ที่แตกต่าง ปลูกฝังเรื่องความสมานฉันท ์ปรองดอง คุณธรรม จริยธรรม การสร้างระเบียบวินัยและ 
ความสำนกึ ความรับผิดชอบตอ่สังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ์ละความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รวมทั้งการสร้างศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาประเทศ ได้มีการปฏิรูปการศึกษา 
ทั้งระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสให้คนไทย เรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, หน้า 6) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หมวด 7 มาตรา 52 
กำหนดให้ส่งเสริมระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยกำกับและประสานใหส้ถาบันที่ทำหน้าที่
ผลิตครู และพฒันาครู รวมทัง้บุคลากรทางการศึกษาให้มคีวามพร้อม และมีความเข้มแข็งในการเตรียม
บุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่อง โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ จัดตังกองทุน
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ การพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล เป็นการบริหารงาน
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรตามตำแหน่งเพ่ือยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาให้สูงขึ้น (สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553, หน้า 3) 

การนำสมรรถนะมาเป็นเครื่องมือในการประเมินครูเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เนื่องจาก
สมรรถนะ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน เพื่อปฏิบัติงานให้สำเร็จ  
อีกทั้งยังช่วยให้ครูทราบถึงระดับความสามารถของตนเองว่าอยู่ ระดับใด และจะต้องพัฒนาในเรื่องใด  
ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น การพัฒนาความรู้ของครูมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี เช่น  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาเพ่ือเพ่ิมระดับวุฒิการศึกษา การฝึกอบรม เพราะครูเป็นบุคลากรทีม่ี
ความสำคัญทีสุ่ดต่อการพัฒนาสังคมและชาติบ้านเมือง (สำนักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูบุคลากร
ทางการศึกษา, 2552, หน้า 5) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้จำแนกการพัฒนาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก่ งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง งานการฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ และต่างประเทศ 
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โดยกำหนดแบบการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบ Model 70-20-10 คือ 
การพัฒนาที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงาน การเรียนรู้จากผู้ร่วมงานและการเรียนรู้
อย่างเป็นทางการผสมผสานกันในสัดส่วน 70-20-10 เพือ่ให้เกดิการเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ เกิดการเรียนรู้
ที่เกิดจากประสบการณ์จากการทำงาน ภารกิจ แก้ปญัหาจากการทำงานหรือได้ทดลองทำการ ได้รับ
มอบหมายงานใหม่ หรือโครงการใหม่ ๆ และฝึกทักษะหลาย ๆ อย่างเพ่ือให้งานประสบผลสำเร็จ เกดิการ
เรียนรู้ที่เกิดจากการได้รับข้อมูลย้อนกลับ จากพี่เลี้ยง ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้งในการทำงาน
การประชุมทีม เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ การศึกษาต่อเพิ่มเติม และการฝึกอบรม ซึ่งความรู้ที่ไดจ้ะ
สามารถนำไปใช้ได้ในการทำงาน (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม, 2563, หน้า 5-7)  

จากปัญหาและเหตผุลดังกล่าว ครูมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม เพื่อนำผลการศึกษาครัง้นี้ไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นแนวทางเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีประสทิธิภาพและก้าวหน้ามากย่ิงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบสภาพการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

3. กรอบแนวคิดการวจิัย
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามุ่งศึกษาสภาพการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาบุคลากร 

ในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ผู้ศึกษาจึงกำหนดเป็นกรอบแนวคิดดังนี้ 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

1. สถานภาพ
1.1 ผู้บรหิารสถานศึกษา

      1.2 คร ู
2. ขนาดโรงเรียน

2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก
      2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 
      2.3 โรงเรียนขนาดใหญ ่

สภาพการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร และแนวทาง
การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

1. ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. ด้านการเรียนรู้จากผู้อื่น
3. ด้านการฝึกอบรม
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4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครพนม ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1,851 คน จำแนกเปน็ผู้บริหารสถานศึกษา 93 คน ครู 
1,758 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ ได้แก ่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีการศึกษา 2564 จำนวน 325 คน กำหนดขนาด 
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยถะ โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 

4.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
1) การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ผู้ศึกษากำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ บุญชม ศรีสะอาด (2560, หน้า 40) ของจำนวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งหมด 
แยกตามสถานภาพ ดังนี้ (1) ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ใช้เกณฑ์ร้อยละ 70 จากประชากร 36 คน  
ได้กลุ่มตัวอย่าง 25 คน ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ใช้เกณฑ์ร้อยละ 70 จากประชากร 27 คน  
ได้กลุ่มตัวอย่าง 20 คน และผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ใช้เกณฑ์ร้อยละ 80 จากประชากร 30 คน  
ได้กลุ่มตัวอย่าง 24 คน (2) ครูสถานศึกษาขนาดเล็ก ใช้เกณฑ์ร้อยละ 15 จากประชากร 585 คน  
ได้กลุ่มตัวอย่าง 88 คน ครูสถานศึกษาขนาดกลาง ใช้เกณฑ์ร้อยละ 20 จากประชากร 450 คน  
ได้กลุ่มตัวอย่าง 90 คน และครูสถานศึกษาขนาดใหญ่ ใช้เกณฑ์ร้อยละ 10 จากประชากร 723 คน  
ได้กลุ่มตัวอย่าง 72 คน 

2) การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random
Sampling) โดยมีขั้นตอนของการสุ่ม ขั้นที่ 1 สุ่มกลุ่มตัวอย่างตามขนาดสถานศึกษา โดยการกำหนดขนาด
สถานศึกษาเป็นชั้นในการสุ่มได้สถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 25 แห่ง สถานศึกษาขนาดกลาง จำนวน 7 
แหง่ และสถานศึกษาขนาดใหญ่จำนวน 6 แห่ง ขั้นที่ 2 จากกลุ่มตัวอย่างในขั้นที่ 1 ทำการสุ่มตามสถานภาพ
ให้ได้กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตามขนาดกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ขั้นที่ 3 จากกลุ่ม
ตัวอย่างในขั้นที่ 2 ผู้ศึกษาใช้การสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก โดยมสีถานศึกษาเป็นหน่วยการสุ่ม 
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูตามขนาดโรงเรียนรายละเอียดดังนี ้(1) จับสลากชือ่ 
สถานศึกษาขนาดเล็กขึ้นมา นับผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน และครู 4 คน จำนวน 13 แห่ง และนับผู้บริหาร
สถานศึกษา 1 คน และครู 3 คน จำนวน 12 แห่ง รวมได้ผูบ้ริหารสถานศกึษา 25 คน และครู 88 คน  
(2) จับสลากชื่อสถานศึกษาขนาดกลางขึ้นมา นับผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน และครู 14 คน จำนวน 6 แห่ง
และนับผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน และครู 6 คน จำนวน 1 แห่ง รวมได้ผู้บริหารสถานศึกษา 20 คน และ
ผู้สอน 90 คน (3) จับสลากชือ่สถานศึกษาขนาดใหญ่ขึ้นมา นับผู้บริหารสถานศึกษา 4 แห่ง จำนวนแห่งละ
5 คนอีก 1 แห่ง จำนวนผู้บริหาร 4 คน และครู 4 แห่ง จำนวนแห่งละ 15 คน อีก 1 แห่ง จำนวน 12 คน
รวมได้ผู้บริหารสถานศึกษา 24 คน และผูส้อน 72 คน

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 แบบสอบถามสภาพ (Questionnaire) และแบบสอบถามปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 3 

ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลสว่นตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในสถานศกึษา สังกัดสำนักงาน 
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำนวน 35 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบ โดยมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .80-1.00 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง .51-.85 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 ตอนที่ 3 เปน็แบบสอบถามปลายเปิดปัญหา
และแนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศกึษาเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและเสนอ
ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง 

ด้วยตนเอง และส่งในรูปแบบ Google Form (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด–19) 
ผ่านระบบออนไลน์ และได้แบบสอบถามคืน จำนวน 319 ฉบับ คิดเป็นรอ้ยละ 100 พรอ้มทั้งตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบสอบถาม 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นการสำรวจรายการ 

(Check List) โดยการหาค่าความถี่และร้อยละ และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันในการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษานครพนม ในส่วนทีเ่ป็นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมสำเรจ็รูป หาค่าเฉลีย่ (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมลีักษณะเป็นแบบสอบถาม 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ นำคะแนนของแบบสอบถามสภาพการดำเนินงานการพัฒนาครู
ในสถานศึกษาไปวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการดำเนินงานการพัฒนาครูใน สถานศกึษา โดยภาพรวม
และรายด้าน ดว้ยการทดสอบสมมตฐิาน ดังนี ้จำแนกตามสถานภาพ โดยใช้การทดสอบค่าที (Independent 
Samples) จำแนกตามขนาดโรงเรียนโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวกรณีถ้าพบ 
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe’ 

ตอนที่ 4 ศึกษาปัญหา การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยวิธีหาความถี่ และรอ้ยละ 

 ตอนที่ 5 ศึกษาแนวทางพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม โดยวิธีหาความถี่และร้อยละ ประกอบการพรรณนาวิเคราะห์ 

4.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้สถิติ ดังนี้ 

1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่
1.1) ร้อยละ (Percentage)
1.2) ค่าเฉลี่ย (X )
1.3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

2) สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
2.1) การทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent Samples)
2.2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กรณถี้าพบความ

แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe’ 
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5. ผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพการดำเนินงานและแนวทางพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ผู้ศึกษาสรุปผลการศกึษา ดังนี ้
 5.1 ผลการศึกษาสภาพการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ดงันี ้
 5.1.1 ผลการศึกษาสภาพการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยภาพรวมปรากฏผลดังตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา 
           สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน 

สภาพการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. แปลผล 
1. ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.03 .55 มาก 
2. ด้านการเรียนรูจ้ากผู้อื่น 4.04 .58 มาก 
3. ด้านการฝึกการอบรม 4.12 .54 มาก 

รวม 4.06 .53 มาก 

จากตาราง 1 พบว่า สภาพการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในสถานศกึษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X  = 4.06) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุดคือ ด้านการฝึกการอบรม ( X  = 4.12)  
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( X  = 4.03) 

 5.1.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำแนกตามสถานภาพ ปรากฏดังตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
           เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษานครพนม จำแนกตามสถานภาพ โดยรวมรายด้าน 

สภาพการพัฒนาบุคลากร 
ในสถานศึกษา 

สถานภาพ 

t Sig 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ครู 

X S.D. แปลผล 
1. ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.07 .63 4.02 .52 .66 .51 
2. ด้านการเรียนรูจ้ากผู้อื่น 4.10 .66 4.02 .55 .90 .38 
3. ด้านการฝึกการอบรม 4.18 .62 4.10 .52 1.00 .32 

รวม 4.12 .60 4.05 .50 .88 .37 

จากตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยรวมและรายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกัน 

 5.1.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำแนกตามขนาดโรงเรียน ปรากฏดังตาราง 3 

ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
           เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษานครพนม จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน 

สภาพการดำเนินงานการพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

7.68 
88.79 
96.48 

2 
316 
318 

3.84 
.28 

13.69** .00 

2. ด้านการเรียนรู้จากผู้อื่น ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

10.57 
96.93 
107.51 

2 
316 
318 

5.29 
.30 

17.24** .00 

3. ด้านการฝึกการอบรม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

14.31 
80.54 
94.85 

2 
316 
318 

7.16 
.26 

28.08** .00 

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

10.65 
80.40 
91.06 

2 
316 
318 

5.32 
.24 

20.94** .00 



198 

จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำแนกตามขนาดโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .01 

5.2 ผลการศึกษาปัญหา และแนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ทัง้ 3 ด้าน 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ทั้ง 3 ด้าน (1) ด้านที่ 1 ภาระงานสอนของครูมากและมีหน้าที่อื่นจึงทำให้
มีเวลาในการเรียนรู้น้อย และเกิดความเหนื่อยล้าจากการทำงานหลัก (2) ด้านที่ 2 ยังไม่มีกระบวนการใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นระบบเท่าที่ควร (3) ด้านที่ 3 งานที่รับผิดชอบในสถานศึกษามีมากจึงทำให้เข้า
รับการฝึกอบรมได้น้อย และผลการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม (1) ด้านที่ 1 โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองของครู 
จัดให้มีความเหมาะสมตรงกับความต้องการ (2) ด้านที่ 2 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นระบบ
มากขึ้นและให้สอดคล้องกับการทำงานอยู่ต่อเนื่องเป็นประจำ (3) ด้านที่ 3 สถานศึกษามีการส่งเสริม
สนับสนุน งบประมาณ อำนวยความสะดวก ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรในสถานศึกษา 

6. อภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ผู้ศึกษาได้อภิปรายผล ดังนี ้
 6.1 ผลการศึกษาสภาพการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
 6.1.1 ผลการศกึษาสภาพการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่ 3 การฝึกอบรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านที่ 1 การเรียนรู้ดว้ย
ตัวเอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ 
มีหลักการวัตถปุระสงค์และลกัษณะดำเนินการที่คล้ายคลึงกันแต่ลักษณะและของการปฏิบัติงานการพัฒนา
ต้องอยู่กับนโยบายของหน่วยงาน หรือความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ ในส่วนของวิธีการพัฒนาบุคลากร
มีการเสนอวิธีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติกัน ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ (2557, หน้า 45) ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุรศักดิ์ ยุทธนานุกูล (2558, หน้า 69) ไดท้ำการวิจัยเรื่องความต้องการพัฒนาบุคลากร
ของข้าราชการครูโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครูโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ศรีวรรณ แก้วทองดี 
(2562) ได้ทำการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาตนเองของครูในสถานศึกษา สหวิทยาเขตบึงสามพันสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการพัฒนาครูในสถานศึกษา 
สหวิทยาเขตบึงสามพัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เมื่อพจิารณาตามกรอบ
แนวคิดของแนวทางพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานครพนม 
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 6.1.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำแนกตามสถานภาพ ความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและคร ูโดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ความต้องการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มีจุดมุ่งหมาย ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณคา่ 
ของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและ 
มีทักษะชีวิตมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนสิัย และรักการออกกำลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสำนึก
ในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำนึกในการอนุรักษว์ัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท้าประโยชน์และสร้างสิ่งทีด่ีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข (กระทรวงศกึษาธิการ, 2558, หน้า 5) สอดคล้องกับงานวิจัยของ โนรีย์ ทรัยพ์โสภน 
(2559, หน้า 58-66) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคลากรสถานศกึษาอาชีวศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง โดยรวม
และรายด้าน พบว่าไม่แตกต่างกัน 

 6.1.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำแนกตามขนาดโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนขนาด
เล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการพัฒนาบุคลากรในองค์การนั้นจำเป็นต้อง ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ขององค์กร เนื่องจากรูปแบบการพัฒนาย่อมแตกต่างกันตามปัญหาที่เกิดของแต่ละองค์การและแต่ละ
ความต้องการของบุคคลที่จะพัฒนาตนเอง ฉะนั้นการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นการทำให้มนุษย์ 
มีคุณค่ายิ่งขึ้น ด้วยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานหรือด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา 
การศึกษาระยะสั้น ระยะยาวและการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาตนเองเพ่ือปรับปรุงทีมและประสิทธิผล 
ขององค์กร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่ใช่ผลรวมของกิจกรรม แต่เป็นการใช้ประโยชน์ทั้งหมดเพื่อการ
พัฒนาให้เกิดความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นของแต่ละคน และก่อให้เกิดประสิทธิผลขององค์กร การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาองค์การส่วนใหญ่จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้อง กัญญามน อินหว่าง (2554, หน้า 
25-31) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สีวรรณ์ ไชยกุล (2562, หน้า 82) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การบริหารงาน
บุคลากรของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 ผลการวิจัย
พบว่า การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 3 จำแนกตามสถานภาพ พบว่า เพศ ระดับการศึกษาประสบการณ์ในการทำงาน
และขนาดของโรงเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6.2 ผลการศึกษาปัญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ทั้ง 3 ด้าน (1) ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ภาระงานสอนของครูมากและมีหน้าทีอ่ื่น
จึงทำให้มีเวลาในการเรียนรู้นอ้ย และเกิดความเหนื่อยล้าจากการทำงานหลัก (2) ด้านการเรียนรู้จากผู้อื่น 
ยังไม่มีกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นระบบเท่าที่ควร (3) ด้านการฝึกอบรม งานที่รับผดิชอบ
ในสถานศึกษามีมากจึงทำให้เข้ารับการฝึกอบรมได้น้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก หลักการรกัษาระดับ 
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ความสนใจของผู้เข้ารับการพัฒนา ในระยะเริ่มแรกที่มีความสนใจของผู้เข้ารับการพัฒนา ส่วนใหญ ่
จะมีความกระตือรือร้นสนใจ ใคร่เรียนรูส้ิ่งต่าง ๆ ที่จะได้รับการพัฒนาบุคลากร แต่หลังจากที่ได้ดำเนินการ
พัฒนาไปแล้ว ระดับความสนใจจะเริ่มลดลงตามลำดับ จนอาจจะหมดความสนใจต่อไปก็ได้ ถ้าหากโครงการ
พัฒนาบุคลากรนั้นมีระยะยาวนานมาก วันเพ็ญ ศรีแก้ว (2552, หน้า 21-23) สอดคล้องกับ พิมพ์ลักษณ์  
อยู่วัฒนา (2557, หน้า 96-98) ได้ทำการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
เครือข่ายบริการสาธารณสุขจงัหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการปฏิบัติงานของ บุคลากร
สายสนับสนุน พบว่า ปัญหาที่พบในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ผ่านมา ในของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน  
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงาน งบประมารสนับสนนุไม่เพียงพ่อ ไม่มีหลักสูตรทีต่รง 
กับงานที่รับผิดชอบและไม่มีเวลาเข้าพัฒนาเพราะไม่สามารถปลีกตัวออกจากงานประจำได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Nnebedum Chidi and Akinfolarin Akinwale victor (2017, p. 45) ได้ทำการวิจัยเรื่อง 
นวัตกรรมที่สามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลกรในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ไม่ได้ใช้วิธีการฝึกอบรมที่เพียงพอสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ทั้งไม่เปิดโอกาสให้ครูเข้าร่วมสัมมนาหรือสนับสนุนการประชุมของครูในกลุ่มคนในองค์กรอื่น ๆ โปรแกรม
การฝึกอบรมส่วนใหญ่ผิดปกติและไม่เพียงพอสำหรับครูผู้บริหารสถานศกึษาไม่ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
สำหรับครูอย่างเพียงพอและไม่เปิดโอกาสให้ครูเข้าร่วมการสัมมนาหรือสนับสนุนการประชุมของครูในหมู่
คนอื่น ๆ 

6.3 แนวทางแกไ้ขการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม ทั้ง 3 ด้าน (1) ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองของ
ครู จัดให้มีความเหมาะสมตรงกับความต้องการ (2) ด้านการเรียนรู้จากผู้อื่น ส่งเสริมใหม้ีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่เป็นระบบมากขึ้นและให้ สอดคล้องกับการทำงานอยู่ต่อเนื่องเป็นประจำ (3) ด้านการฝึกอบรม 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนบัสนุน งบประมาณ อำนวยความสะดวก ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร
และบุคลากรในสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การบริหารงานบุคลากรมีความสำคญัต่อบุคคลกับ 
การทำงานนั้นมีความสำคัญต่อกันมาก หากองค์กรมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถเหมาะสม
กับงาน เมื่อได้บุคคลเช่นน้ีร่วมทำงานด้วยแล้วนั้นองค์กรก็จะประสบความสำเร็จอยู่ทุกเมื่อ (ศิริรัตน ์ 
มกรพฤกษ์, 2559, หน้า 14) สอดคล้องกับ ศรีวรรณ แก้วทองดี (2562, หน้า 76-77) ได้ทำการวิจัยเรื่อง 
แนวทางการพัฒนาตนเองของครูในสถานศึกษา สหวิทยาเขตบึงสามพัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ติดตามองค์ความรู้ใหม่ ๆ  
ทางวิชาการและวิชาชีพ ควรประชุมวางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ควรสนับสนุนงบประมาณ ให้โอกาสครูในการเข้ารับการอบรมตามแผนงาน 
ขับเคลื่อนโครงการ PLC ควรมีการประเมินผล นิเทศ ติดตามและเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการอบรม  
2) ด้านการสรา้งองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ ควรวิเคราะห์องค์ความรู้ในการ
พัฒนาตนเองของครูไปในทิศทางเดียวกัน จัดกลุ่มครูตามมาตรฐานของสถานศึกษากำหนด วางแผนให้ครู
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการและจำเป็น ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม
จัดเวทีนำเสนอผลงาน สร้างแรงจูงใจให้กับคร ู3) ด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย
ควรสำรวจความต้องการของครูในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการ ควรวางแผนการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการร่วมกับสถานศึกษาอื่นอย่างต่อเนื่อง ปรับรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้ระบบฝึกอบรมออนไลน์ 
(e-training) และเครือข่ายทางสงัคม (Social Network) ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา
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7. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การศึกษาเรื่องสภาพและแนวทางพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช ้

1. ผลจากการศึกษา สภาพและแนวทางพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น 
สถานศึกษาควรสนับสนุนให้ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนมีส่วนร่วม ในการวางแผน ตัดสินใจเปิด
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น ร่วมทำงาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลร่วมกัน ในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารสถานศึกษาสถานศึกษา 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ควรนำเอาผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทาง เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการ และปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศกึษาความคาดหวังของผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา

เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาระดับอื่น ๆ 
2. ควรมีการศกึษาสภาพและแนวทางพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ของโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตอืน่ ๆ ต่อไป 

8. เอกสารอ้างอิง
กัญญามน อินหว่าง. (2554). การจัดการวิสาหกิจชุมชน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยพิษณุโลก.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2558). พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546.

กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 
ชุติกาญจน์ ศรวีิบูลย์. (2557). หลักบริหารพฒันาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: ดร.เพชรสำนักพิมพ์. 
ธวัช บุณยมณี. (2550). ภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
โนรีย์ ทรัพย์โสภน. (2559). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา จังหวัดสระแก้ว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.
ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยบูรพา. 

บุญชม ศรสีะอาด. (2560). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 10). กาฬสินธ์ุ: ประสานการพิมพ์. 
พิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา. (2557). แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเครอืข่ายบริการ

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม. สมุทรสงคราม: กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม. 

วันเพ็ญ ศรีแก้ว. (2552). การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัด
เชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ วท.ม. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ศิริรัตน์ มกรพฤกษ์. (2559). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากบั
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. พระนครศรอียุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา. 



202 

ศรีวรรณ แก้วทองดี. (2562). แนวทางการพัฒนาตนเองของครูในสถานศึกษา สหวิทยาเขตบึงสามพัน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40. วิทยานิพนธ์ ค.ม. นครสวรรค:์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 

ศิวพร ภมรประวัติ. (2560). การจัดวางระบบการสอนงานและความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการสอนงาน. 
กรุงเทพฯ: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน. 

สมชาติ กิจยรรยง และอรจีย ์ณ ตะกั่วทุ่ง. (2550). เทคนคิการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 

สีวรรณ์ ไชยกลุ. (2562). การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา. (2552). คูม่ือการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา. 

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553). คูม่ือประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรบัปรุง) 
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 

สุรศักดิ์ ยุทธนานุกูล. (2558). ความต้องการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครูโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุร:ี 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม. (2563). แผนการพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2563. นครพนม: กลุ่มบริหารงานบุคคล. 

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (2559). การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรบนพ้ืนฐาน 70:20:10: Learning 
Model (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์. 
. (2559). โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารจัดการสำหรับผู้นำ. กรุงเทพฯ: 
เอช อาร์ เซ็นเตอร์. 

Henaman, Schwab, Fossum and Dyer. (1986). Personnel/Human Resource Management 
Fourth Edition. Toledo, Ohio USA. 



203 

สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 ในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
Situation, Problems and Guidelines for Problem Solving of 

Instructional Management in Pandemic of Corona virus disease 
COVID-19 of School under the Office of Sakon Nakhon Primary 

Education Service Area 2 
อลงกรณ์ บุญเทียม1 

รชฏ สุวรรณกูฏ2 

บทคัดย่อ 
การดำเนินการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา่โควิด-19 ต้องเจอกับ

ปัญหาหลาย ๆ อย่างที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของครูและผู้บริหารในการจัดการเรียนการสอน ศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โคโรนา่โควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน (2) เพื่อศึกษาปัญหา 
และแนวทางแก้ไขปัญหา การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
โคโรนา่โควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 300 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์
ร้อยละ ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ คือ แบบสอบถามสภาพ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียน 
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .80-1.00 มีค่าอำนาจจำแนก
รายข้อระหว่าง .32–.76 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ ได้แก่  
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที (t-test แบบ Independent 
Samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการศึกษาพบว่า (1) สภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบสภาพ
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 จำแนกตามสถานภาพ ตามความคิดเห็น 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
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ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัส 
โคโรน่า โควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คอื 
โรงเรียนมีความเสี่ยงในการติดโรคโควิด–19 สูง นักเรียนไม่มีสัญญาณอนิเตอร์เน็ตในการใช้เรียนแบบ 
Online นักเรยีนไม่สนใจเรียน และทำใบงาน แนวทางการแก้ปัญหาจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คือ โรงเรียนควรจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิและให้บุคลากรในโรงเรียนได้
ทำการฉีดวัคซีน ครูนัดให้นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนทางไกลได้มาเรียนที่โรงเรียน ทางโรงเรียนควรจัดให้มี
จุดที่ปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เรียนใช้เรียน Online ครูควรศึกษาและแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน
ให้แก่ผู้เรียนกอ่นเข้าเรียน ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้ช่วยดูแลนักเรียนในเวลาทีน่ักเรียนทำกิจกรรม
การเรียน 

คำสำคัญ:   สภาพ  ปัญหา  แนวทางการแก้ปัญหา  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 
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Abstract 
Teaching operations in the epidemic situation faced many problems. as it affects 

the work of teachers and administrators in teaching and learning management. The purposes 
of this study were two-fold (1) examine and compare Situation Instructional Management 
in Pandemic of Corona virus disease COVID-19 of School under the Office of Sakon Nakhon 
Primary Education Service Area 2 classified by status and school-size, and (2) to examine 
some problem and guidelines for Problem Solving of Instructional Management in Pandemic 
of Corona virus disease COVID-19 of School under the Office of Sakon Nakhon Primary 
Education Service Area 2. The samples used were 300 school administrators and teachers 
administrators and teachers with followed percent criterion in the sample size specification 
selected by Stratified Random Sampling. The instrument employed in data collection was 
a five-rating scale questionnaire on Situation, Problems and Guidelines for Problem Solving 
of Instructional Management in Pandemic of Corona virus disease COVID-19 of School 
under the Office of Sakon Nakhon Primary Education Service Area 2 with the index of item 
congruence (IC) between .80-1.00, the discrimination between .32-.76 and the reliability of 
.96. The statistics employed were percentage, mean, standard deviation, t-test 
(Independent Samples), and one-way analysis of variance analysis (One-way ANOVA). 

The results revealed that (1) the Situation Instructional Management in Pandemic 
of Corona virus disease COVID -19 of School under the Office of Sakon Nakhon Primary 
Education Service Area 2 were found at the high level in the overall and individual aspects. 
In comparison, the Situation Instructional Management in Pandemic of Corona virus 
disease COVID-19 of School under the Office of Sakon Nakhon Primary Education Service 
Area 2 classified by status and school-size revealed the statistically significant different at 
the level of .01. (2) The problem for Solving of Instructional Management in Pandemic of 
Corona virus disease COVID-19 of School under the Office of Sakon Nakhon Primary 
Education Service Area 2 are schools are at high risk of contracting COVID-19. students do 
not have internet signals to use online classes. students are not interested in studying 
and working on their work sheets. The guidelines for problem solving of Instructional 
management in pandemic of Corona virus disease COVID-19 of school under the Office of 
Sakon Nakhon Primary Education Service Area 2 are schools should provide temperature 
measurements and allow school staff to be vaccinated. teachers arrange for students 
who are unable to study distance to come to school. The school should provide an 
internet release point for learners to use Online. Teachers should study and recommend 
the use of the application to students before attending classes.  we ask parents to help 
take care of students at the time of student activity. 

Keywords:  Situations,  Problems,  Guidelines for Problem,  Corona virus disease COVID-19 
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1. บทนำ
สถานการณ์การแพร่ะระบาดของเช้ือไวรัสในหลายประเทศทั่วโลก ได้รับผลกระทบทั้งภาครัฐ

และเอกชน รวมทั้งเศรษฐกิจ สังคมและภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาที่มีการปรับตัว
ครั้งยิ่งใหญ่ทั่วโลก โดยการมีการประกาศปิดสถานศึกษา เพราะมีผู้เรียนได้รับผลกรทบมากว่า 1.5 ล้านคน 
ซึ่งมากกว่าร้อยละ 90 ของผูเ้รียนทั้งหมด จากการปิดภาคเรียนและมหาวิทยาลัยทำให้โรงเรียน ครู และ
นักเรียนนักศกึษาต้องหันมาใช้การเรียนการสอนทางไกลอย่างเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มี
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เป็นการเรียนการสอนระยะไกล และการเรียนการสอนที่โรงเรียน
ตามข้อปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ศบค. ซึ่งการเรียนการสอนจะมีทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการเรียน
การสอนที่โรงเรียน (On Site) การเรียนการสอนทางไกล (On Air) การเรยีนการสอนโดยใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต (Online) การเรียนการสอนโดยใช้แอพพลิเคช่ันทางการการศึกษา (On Demand)  
และการเรียนการสอนโดยการนำส่งใบงาน (On Hand)  

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 
ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ไว้ว่า การเรียนรูปแบบใหม่ใน
ช่วงแรกคือการเรียนผ่านโทรทัศน์ (On Air) ซึ่งปัญหาที่เกดิคือโทรทัศน์หลายรุ่นไม่สามารถรองรับเครือข่าย
ได้จึงได้เปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นแบบให้เรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแต่ว่าในบางพื้นที่สัญญาณ
เครือข่ายอาจไปไม่ถึงและผู้ปกครองก็ไม่มีโทรศัพท์ที่รองรบัการเรียนแบบออนไลน์ 

จากความสำคัญและปญัหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19  
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ศึกษาคน้คว้า
ในครั้งนี้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนาโควิด–19 ให้ผู้เรียนได้รับการเรียนการสอนที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาการเรยีนและเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในภายภาคหน้าต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบสภาพการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 จำแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
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3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด–19 
 โรคติดเชื้อโคโรน่า (Covid-19) เกิดการระบาดครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศ 

สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จากนั้นการแพร่ระบาดได้กระจายไปใน หลายพื้นที่ 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ในหลายภาคส่วนเกิดผลกระทบ เช่น เศรษฐกิจ สังคม  
การท่องเที่ยว เทคโนโลยี และการศึกษา นอกจากนี้ยังส่งผลให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้ตามปกติ 

3.2 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 
3.2.1 การเรียนแบบใหม่ 5 รปูแบบ 

สำหรับรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 แนวทางการเรียนในห้องเรียนแบบเดิมนั้นไม่สามารถจัดได้ กิจกรรมบางกิจกรรม 
เช่น กิจกรรมกีฬา หรือกิจกรรมที่อยู่รวมกันในกลุ่มมากนั้นต้องมีการละเว้นไว้ก่อน หรือต้องรักษาระยะห่าง
ก่อน ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนการเรียนให้เป็นในรูปแบบ New Normal คือจะมีทั้งการเรียนให้เรียน (On Site) 
การเรียนผ่านสถานทีโทรทัศน์ทางไกลหรือเรียนผ่านเคเบิ้ลทีวี (On Air) การเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โดยใช้โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์พกพาในการเรียน (Online) การจัดการเรียนผ่าน
แอพพลิเคช่ันต่าง ๆ (On Demand) รวมทัง้ครูออกเยี่ยมบ้านและจัดเตรียมส่งมอบใบงานแก่นักเรียน 
(On Hand) เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน โดยแต่ละโรงเรียนเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสม 
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องมี 4 ประเด็น ได้แก ่

1) ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนคือกลไกสำคัญที่ต้องรู้จักเลือกใช้รูปแบบการเรียน
อย่างสอดคล้องและยืดหยุ่นตามความรุนแรงของการระบาดของไวรัส โคโรนา่โควิด-19 สามารถผสมผสาน
ทุกรูปแบบการเรียนในห้องปกติ (On Site) ในพื้นที่ที่ไมม่ีการแพร่ระบาด การสอนออนไลน์ (Online) 
สอนผ่านโทรทศัน์ทางไกล (On Air) รวมทั้งการไปเยี่ยมบ้านและกำหนดใบงานแก่นักเรียน (On Hand) 
เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน 

2) ครู/ผู้ปกครอง/นักเรียน ต้องร่วมกันปรับตัวเพื่อให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ในสถานการณท์ี่ต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านและกลับมาเรียนตามปกติเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดลด
ความรุนแรงลง ขณะที่กระบวนการจัดการเรียนสอนที่ครอบคลุมถึงการศกึษาทั้งระบบต้องปรับตัวให้
สอดคล้องกับรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น และเร่งจัดเตรียมงบประมาณ พร้อมทั้งอุปกรณ์ให้แก่นักเรียน 
ส่วนนักเรียนทีม่ีความเสี่ยงทีจ่ะเสียโอกาสจากการเรียนทางไกล 

3) ต้องสร้างการสื่อสารทำความเข้าใจให้ตรงกันถึงนโยบายและมาตรการสนับสนุน
การเรียนรู้แก่บุตรหลานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ผูป้กครองทราบ
แนวทางที่ชัดเจนของรัฐบาลในการจัดการเรียนการสอนไม่ให้ขาดตอน 

4) ผู้บริหาร ครู รวมถึงผู้ปกครอง อยากให้รัฐบาลมแีผนรองรับการจัดการเรียนรู้
วิถีใหม่ (New Normal Learning) โดยพร้อมประกาศใช้อย่างทันสถานการณ์ ซึ่งทุกฝ่ายมีความเข้าใจ
ระดับหนึ่งถึงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ พร้อมทัง้สั่งงานผ่านโซเชียลมีเดียผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์
ต่าง ๆ ผ่านการสอนออนไลน์ หรือให้ใบงานนักเรียน ดังนั้น จำเป็นต้องพัฒนาแบบฟอร์มที่เข้าถึงง่าย 
ในทุกพื้นที่ และจัดให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม 
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาเรื่อง สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา่โควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
สกลนคร เขต 2 ผู้ศกึษาได้ศึกษาตามกรอบแนวคิดของ สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
(2564, หน้า 2-8); สมบูรณ ์ลิขิตยิ่งวรา (2556, หน้า 15); วิทยา วาโย และคณะ (2563, หน้า 287-290); 
Thongserm (2020, pp. 56-60) และ Lapanan (2020, pp. 4-9) 
 ผู้ศึกษาได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาครั้งนี้ 5 ด้าน ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน (On Site Education)
2. การจัดการเรียนการเรียนรู้ทางไกล (On Air Education)
3. การจัดการเรียนรู้โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online Education)
4. การเรียนการสอนโดยผ่านแอพพลิเคชั่น (On Demand Education)
5. การเรียนการสอนโดยการแจกใบงานและนำส่งเอกสารที่บ้าน (On Hand Education)

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 2564  
จาก 249 โรงเรียน จำนวน 1,984 คน  

5.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 
2564 จำนวน 300 คน ศึกษากำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์ร้อยละ (บุญชม ศรสีะอาด, 2560, หนา้ 40) 
และวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (������ndom Sampling) ตามขนาดสถานศึกษา (บุญชม ศรสีะอาด, 
2560, หน้า 47) จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 91 คน และคร ูจำนวน 209 คนเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา  

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึน้เอง โดยการศึกษา
เอกสาร ตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนำมาสร้างเป็นแบบสอบถาม  
เรื่อง สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสสกลนคร 
เขต 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามสภาพ (Questionnaire) และแบบสอบถาม
ปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพและขนาดสถานศึกษา
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

 ตอนที่ 2 สภาพ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
โคโรนา่โควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ 5 รูปแบบ คอื 1) การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน (On Site Education) 
2) การจัดการเรียนการเรียนรู้ทางไกล (On Air Education) 3) การจัดการเรียนรู้โดยผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต
(Online Education) 4) การเรียนการสอนโดยผ่านแอพพลิเคชั่นทางการศกึษา (On Demand Education)
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5) การเรียนการสอนโดยการแจกใบงานและนำส่งเอกสารที่บ้าน (On Hand Education) แบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ

5  หมายถึง  มกีารดำเนินการ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 4  หมายถึง  มกีารดำเนินการ อยู่ในระดับมาก 
 3  หมายถึง  มกีารดำเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  มกีารดำเนินการ อยู่ในระดับน้อย 
 1  หมายถึง  มกีารดำเนินการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ตอนที่ 3 ปญัหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โคโรนา่โควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน 5 รูปแบบ แบบสอบถามเป็นคำถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ แบบสอบจากข้อที่ 3 เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และแก้ไขปรับปรุงตาม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ในแบบสอบถาม ให้มีคำถามที่เหมาะสมสามารถนำไปใช้ 
จากนั้น นำไปทดลองใช้ (Try Out) มาวิเคราะห์ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r)โดยวิธีการหาค่าสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Conrrelation) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์อย่างง่าย 
ตามวิธีของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Coeficient of Correlation) (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 
2558, หน้า 73) มีค่าตั้งแต่ .23 ขึ้นไป จากนั้นนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ความเช่ือมั่นทั้งฉบับ โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cornbach) (บญุชม ภูสีอ่อน, 2560, 
หน้า 117) มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับต้ังแต่ .70 ขึ้นไป (บญุชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 117)  

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 บันทึกเสนอขอหนังสืองานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ออกหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและครใูนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 300 ฉบับ 

 ผู้ศึกษาดำเนินการขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร คร ูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ให้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่งกลับเมื่อตอบแบบสอบถาม 
และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 
2564 โดยผู้ศึกษาจะเป็นคนนำส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง จำนวน 300 ชุด 

5.5 สถิติที่ใช้ในการศึกษา 
5.5.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก ่

1) ร้อยละ (Percentage)
2) ค่าเฉลี่ย ( )
3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

5.5.2 สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก ่
1) การทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent Samples)
2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กรณีถา้พบความแตกตา่ง

อย่างมีนัยสำคัญทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe 
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5.6 สถิติที่ใช้ในการศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาใช้สถิติ ดังนี ้

5.6.1 สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ 
1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ใช้ค่าดัชนีความ

สอดคล้องความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IC 
2) การหาค่าอำนาจจำแนกโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์อยา่งง่าย

ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) 
3) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับการหาค่าสัมประสิทธิ์

(α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
5.6.2 สถิติพื้นฐาน ได้แก ่

1) ร้อยละ (Percentage)
2) ค่าเฉลี่ย ( )
3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

5.6.3 สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก ่
1) การทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent Samples)
2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กรณีถา้พบความ

แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe' 

6. ผลการวิจัย
6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพและขนาด

สถานศึกษา ดงัตาราง 1 

ตาราง 1 ข้อมลูพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 
1. สถานภาพ

ผู้บรหิารสถานศึกษา
     คร ู

91 
209 

30.33 
69.67 

รวม 300 100.00 
2. ขนาดสถานศึกษา

ขนาดเล็ก
     ขนาดกลาง 
     ขนาดใหญ ่

110 
114 
76 

36.67 
38.00 
25.33 

รวม 300 100.00 
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จากตาราง 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเมือ่จำแนกตามสถานภาพ พบว่า เป็นผู้บริหาร 
สถานศึกษา จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 30.33 ครู จำนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 69.67 และจำแนก
ตามขนาดสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 สถานศึกษา
ขนาดกลาง จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 สถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.33 รวมทั้งหมด 300 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 2 โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
           ของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
           สกลนคร เขต 2 โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน 

สภาพการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา 
ระดับการดำเนินงาน 
X S.D. แปลผล 

1. การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน (On Site Education)
2. การจัดการเรียนการเรียนรู้ทางไกล (On Air Education)
3. การจัดการเรียนรู้โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online Education)
4. การเรียนการสอนโดยผ่านแอพพลิเคชั่นทางการศึกษา (On Demand
Education)
5. การเรียนการสอนโดยการแจกใบงานและนำส่งเอกสารที่บ้าน
(On Hand Education)

4.35 
4.41 
4.34 

4.29 

4.45 

0.49 
0.53 
0.49 

0.52 

0.52 

มาก 
มาก 
มาก 

มาก 

มาก 
รวม 3.90 0.60 มาก 

จากตาราง 2 พบว่า พบว่า สภาพ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X = 4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
(X  = 4.29-4.45) ด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่ 5 การเรยีนการสอนโดยการแจกใบงานและนำส่งเอกสาร

ที่บ้าน (On Hand Education) (X  = 4.45) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านที่ 4 การเรียนการสอน 
โดยผ่านแอพพลิเคชั่นทางการศึกษา (On Demand Education) (X = 4.29) 

3. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
จำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน 
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จากตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนสภาพจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 ในโรงเรียนสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
จำแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมมีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก (X = 4.36) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ( X = 4.29-4.45) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเรียนการสอน
โดยการแจกใบงานและนำส่งเอกสารที่บ้าน (On Hand Education) ( X = 4.45) ด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
คือ การเรียนการสอนโดยผ่านแอพพลิเคชั่นทางการศึกษา (On Demand Education) (X = 4.29)  

เมื่อพิจารณาตามขนาดสถานศึกษา พบว่าผู้บริหารสถานศกึษาและครใูนสถานศึกษาขนาดเล็ก 
มีความคิดเห็นต่อสภาพจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( X = 4.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน และอยู่ในระดบัมาก 3 ด้าน  
( X = 4.41-4.55) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเรียนการสอนโดยการแจกใบงานและนำส่งเอกสารที่บ้าน 
(On Hand Education) (X = 4.55) ด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คอื การเรียนการสอนโดยผ่านแอพพลิเคชั่น
ทางการศึกษา (On Demand Education) ( X = 4.41) 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครใูนสถานศึกษาขนาดกลาง มีความคิดเห็นต่อสภาพจัดการเรียน 
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน (X = 4.33- 4.48) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเรียนการสอนโดยการแจก
ใบงานและนำส่งเอกสารที่บ้าน (On Hand Education) (X = 4.48) ด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยต่ำสดุ คือ การเรียน
การสอนโดยผ่านแอพพลิเคชั่นทางการศึกษา (On Demand Education) (X = 4.33) 

ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นต่อสภาพจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 4.17) เมื่อพจิารณาเปน็รายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน (X = 4.05-4.28) ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเรียนการสอนโดยการแจก
ใบงานและนำส่งเอกสารที่บ้าน (On Hand Education) (X = 4.28) ด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยต่ำสดุ คือ การเรียน
การสอนโดยผ่านแอพพลิเคชั่นทางการศึกษา (On Demand Education) (X = 4.05) 

4. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด–19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 2 จำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน 
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ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
           โคโรน่าโควิด–19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
           จำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน 

สภาพจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สกลนคร เขต 2 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
(On Site Education)

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.65 
71.58 
73.22 

2 
297 
299 

0.82 
0.24 

3.42* .05 

2. การจัดการเรียนการเรียนรู้
ทางไกล (On Air Education)

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.81 
80.26 
84.07 

2 
297 
299 

1.90 
0.27 

7.05** .00 

3. การจัดการเรียนรู้โดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online
Education)

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.78 
67.80 
71.58 

2 
297 
299 

1.89 
0.23 

8.28** .00 

4. การเรียนการสอนโดยผ่าน
แอพพลิเคช่ันทางการศึกษา
(On Demand Education)

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.21 
74.22 
80.43 

2 
297 
299 

3.10 
0.25 

12.42** .00 

5. การเรียนการสอนโดยการแจก
ใบงานและนำส่งเอกสารที่บ้าน
(On Hand Education)

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.36 
78.55 
81.91 

2 
297 
299 

1.68 
0.26 

6.35** .00 

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.55 
59.33 
62.88 

2 
297 
299 

1.77 
0.20 

8.88** .00 

* มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .01

 จากตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด–19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 จำแนกตามขนาดสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลางและ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
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พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ทกุด้าน ผู้ศึกษาจึงได้ทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคู่ โดยวิธีการของของเชฟเฟ่ (Scheffe') 

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศกึษาสภาพ ปญัหา และแนวทางการแกไ้ขปญัหาการจัดการเรยีนการสอนในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 2 ผู้ศกึษาได้อภิปรายผลโดยมีประเด็นที่นำมาอภิปรายผล ดังนี้ 

 7.1 การศึกษาสภาพ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรน่าโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่ 5 
การการเรียนการสอนโดยการแจกใบงานและนำส่งเอกสารที่บ้าน (On Hand Education) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านที่ 4 การการเรียนการสอนโดยผ่านแอพพลิเคชั่นทางการศึกษา (On Demand 
Education)  

ด้านการจัดการเรียนการเรียนรู้ในห้องเรียน (On Site Education) ในสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

 ด้านการจัดการเรียนการเรียนรู้ทางไกล (On Air Education) ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 ด้านการเรียนการสอนโดยผ่านแอพพลิเคชั่นทางการศึกษา (On Demand Education) 
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

 ด้านการเรียนการสอนโดยการแจกใบงานและนำส่งเอกสารที่บ้าน (On Hand Education) 
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 จำแนกสถานภาพความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครู โดยภาพรวมพบว่า ผู้บริหารและครู
มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 จำแนกตามขนาดของโรงเรียนระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
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7.2 ปญัหาการจัดการเรียนการการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 
โควิด–19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ทั้ง 5 ด้าน  
(1) ด้านการจัดการเรียนการเรียนรู้ในห้องเรียน (On Site Education) โรงเรียนมีความเสี่ยงในการติดโรค
โควิด–19 สูง (2) ด้านการการจัดการเรียนการเรียนรู้ทางไกล (On Air Education) บางครัวเรือนอยู่ห่างไกล
และไม่สามารถรับสัญญาณได้ (3) ด้านการจัดการเรยีนรู้โดยผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต (Online Education)
นักเรียนไมมี่สญัญาณอินเตอร์เน็ตในการใช้เรียนแบบ Online Education (4) ด้านการเรียนการสอน
โดยผ่านแอพพลิเคชั่นทางการศึกษา (On Demand Education) แอพพลิเคช่ันบางตัวใช้งานยุ่งยาก
ในการเข้าใช้ (5) ด้านเรียนการสอนโดยการแจกใบงานและนำส่งเอกสารที่บ้าน (On Hand Education)
นักเรียนไมส่นใจเรียน และทำใบงาน

แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด–19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ทั้ง 5 ดา้น (1) ด้านการจัดการเรียนการเรียนรู้ในห้องเรียน (On Site Education) โรงเรียนควรจัด
ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิและให้บุคลากรในโรงเรียนได้ทำการฉีดวัคซีน (2) ด้านการจดัการเรียนการเรียนรู้
ทางไกล (On Air Education) ครูนัดให้นกัเรียนที่ไม่สามารถเรียนทางไกลได้ มาเรียนทีโ่รงเรียน  
(3) ด้านการจัดการเรียนรู้โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online Education) ทางโรงเรียนควรจัดให้มีจุด
ที่ปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เรียนใช้เรียนออนไลน์ (4) ด้านการเรียนการสอนโดยผ่านแอพพลิเคชั่น
ทางการศึกษา (On Demand Education) ครูควรศึกษาและแนะนำการใช้แอปพลิเคชันให้แก่ผู้เรียน
ก่อนเข้าเรยีน (5) ด้านการเรียนการสอนโดยการแจกใบงานและนำส่งเอกสารที่บ้าน (On Hand Education)
ครูควรขอความร่วมมอืกับผูป้กครองให้ช่วยดูแลนักเรียนในเวลาที่นักเรยีนทำกิจกรรมการเรียน

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การศึกษาเรื่องสภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โคโรน่าโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช ้
1. ผลจากการ สภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการเรียนการสอนโดยผ่านแอพพลิเคชั่น (On Demand Education) ดังนั้น 
ครูควรศึกษาเก่ียวกับแอพพลิเคชันที่ใช้ในการเรียนแบบ On Demand และควรให้คำแนะนำกับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชันพร้อมกับการใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียนผ่านแอพพลิเคชัน  

2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ควรนำเอาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการศึกษา
ในครั้งนี้ ไปใชใ้นการบริหารจัดการและปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีความพร้อม 
มากยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
1. ครูควรสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียน

ทั้ง 5 ด้าน 
2. ควรมีการศกึษาการวิจัยเที่เก่ียวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

9. เอกสารอ้างอิง
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ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน 
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

Administrative Factors Affecting the Effectiveness of Student 
Affairs of Schools under the Secondary Educational Service Area 

Office Sakon Nakhon 
สุกัญญา นามธรรม1 

เยาวลักษณ์ สุตะโคตร2 
ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 

การบริหารในโรงเรียนกับประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานกิจการ
นักเรียน และครูผูส้อนทีไ่ม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรยีน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  
และขนาดของโรงเรียนที่ต่างกัน ศึกษาอำนาจพยากรณ์และแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผล 
ต่อประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่รับผิดชอบ
งานกิจการนักเรียน และครูผูส้อนที่ไม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร จำนวน 339 คน จำแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 98 คน ครูผู้สอน
ที่รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน จำนวน 98 คน และครูผูส้อนที่ไม่ได้รับผดิชอบงานกิจการนักเรียน จำนวน 
143 คน การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของ Krejcie and Morgan และเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยเลือกโรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย 
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารของโรงเรียน มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.657-0.877  
มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.983 และแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน 
ของโรงเรียน มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.298-0.904 มีค่าความเชือ่มั่นเท่ากับ 0.97 สถิติทีใ่ช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One way ANOVA) ค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment 
Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขัน้ตอน (Stepwise Multiple 
Regression analysis) 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2อาจารย์ ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3รองศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ผลการวิจัยพบว่า 
1. ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
3. ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวม ไม่แตกตา่งกัน 
4. ประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพ

การดำรงตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน และประสทิธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน

ของโรงเรียน มีความสัมพันธก์ันทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการ

นักเรียนของโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณ 
ด้านโครงสร้างการบริหารงานกิจการนักเรียน ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร และด้านบุคลากร 

7. แนวทางการพฒันาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานกิจการนักเรียน
ของโรงเรียน ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร โดยผู้บริหารควรมีคุณธรรมจรยิธรรม มีวิสัยทัศน์
อันกว้างไกล ด้านโครงสร้างการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยกำหนดขอบข่ายโครงสร้างการบริหารงาน
อย่างชัดเจน วางงานให้เหมาะสมกับคน ด้านบุคลากร โดยจัดบุคลากรให้เพียงพอต่อภาระงานและเหมาะสม
กับงาน ด้านงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม สนับสนุนสิง่ที่จำเป็นใน 
การปฏิบัติงาน 

คำสำคญั:  ปจัจัยการบริหาร  ประสทิธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน 
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Abstract 
The purposes of this research were: to investigate, compare, and identify the 

relationship between school administrative factors and the effectiveness of student affairs 
of schools under the Secondary Educational Service Area Office Sakon Nakhon, as perceived 
by school administrators, teachers who are responsible for student affairs, and teachers 
who are not responsible for student affairs classified by positions, and school sizes,  
to investigate the predictive power and to establish guidelines for developing school 
administrative factors affecting the effectiveness of student affairs of schools under the 
Secondary Educational Service Area Office Sakon Nakhon. The samples consisted of school 
administrators, teachers who are responsible for student affairs, and teachers who are not 
responsible for student affairs of schools under the Secondary Educational Service Area 
Office Sakon Nakhon, yielding a total of 339 participants, including 98 school administrators, 
98 teachers who are responsible for student affairs, and 143 teachers who are not 
responsible for student affairs. The sample size was determined by using Krejcie and 
Morgan’s table. Stratified random sampling was used to select the sample group from all 
schools as a random unit. The tools for data collection were two sets of 5-rating scale 
questionnaires consisting of school administrative factors with the discriminative power 
ranging from 0.657 to 0.877 and the reliability of 0.983, and the effectiveness of student 
affairs with the discriminative power ranging from 0.298 to 0.904 and the reliability of 
0.97. Statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, One-Way 
ANOVA, Pearson’s Product–Moment Correlation Coefficient, and Stepwise Multiple 
Regression Analysis. 

The findings were as follows: 
1. The school administrative factors were overall at a high level.
2. The effectiveness of student affairs in schools was overall at a high level.
3. The school administrative factors as perceived by participants classified

by positions in overall were different at the .01 level of significance, whereas in terms of 
school sizes, overall, there were no differences.  

4. The effectiveness of student affairs as perceived by participants classified
by positions and school sizes in overall were different at the .01 level of significance. 

5. The school administrative factors and the effectiveness of student affairs
were positively correlated at a high level with the .01 level of significance. 

6. The school administrative factors could predict the effectiveness of
student affairs of schools at the .01 level of significance, covering four aspects, namely 
budget, student affairs administration structure, leadership of administrators, and 
personnel. 
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7. The guidelines for developing school administrative factors affecting
the effectiveness of student affairs of schools consisted of: Leadership of Administrators. 
Administrators must have morals, ethics and vision; Student affairs administration structure. 
Clearly define the scope of the management structure and place the work appropriately 
for the people; Personnel. Administrators should select qualified personnel to perform 
student affairs duties and enough for the job; Budget. Administrators should allocate 
sufficient budget and support what is needed to do the job.  

Keywords:  Administrative Factors,  Effectiveness of Student Affairs 
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1. บทนำ
โรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนให้แก่

เยาวชน ซึ่งการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่จดัการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีความสำคัญอย่างย่ิงเพราะมเีป้าหมายให้นักเรยีนได้รับการศึกษาในระดับน้ีเป็นอย่างดี  
มีรากฐานความรู้ในด้านวิชาการและวิชาชีพเพียงพอที่จะใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า โรงเรียนที่จัดการศึกษา 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงเป็นสถาบันทางการศึกษาที่วางรากฐาน
ความคิดและความประพฤติของนักเรียน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 

งานกิจการนักเรียนเป็นงานหนึ่งของการบริหารโรงเรียนที่มีความสำคัญในการส่งเสริมและ
ปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนให้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัย พร้อมที่จะ
เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ โดยงานกิจการนักเรียนมีขอบข่ายงาน ดังน้ี 1) การวางแผนงานกิจการ
นักเรียน 2) การบริหารงานกิจการนักเรียน 3) การส่งเสริมพัฒนาให้นกัเรียนมวิีนัย คณุธรรม จริยธรรม  
4) การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5) การดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และ
6) การประเมนิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2563,
หน้า 3) ซึ่งงานกิจการนักเรียนจะเกิดประสิทธิผลได้นั้นจะต้องเกิดจากกระบวนการบริหารที่ดี มีปัจจัย
การบริหารในการสนับสนุนการดำเนินงาน การดำเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนจึงจะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถพัฒนานักเรียนให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
อย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษที่นอกเหนือจากการ
จัดการเรียนการสอนให้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสว่างแดนดิน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยการบริหารในด้านใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เพื่อนำ
ผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ให้มีประสิทธิผลตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) และอีกทัง้เพ่ือเป็นสารสนเทศให้กับผู้บริหารสถานศึกษาได้นำไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

2. คำถามของการวิจัย
2.1 ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครผูู้สอนที่รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน และครูผู้สอนที่ไม่ได้
รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนอยู่ในระดับใด 

2.2 ประสทิธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนทีร่ับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 
และครูผู้สอนทีไ่ม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนอยู่ในระดับใด 
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2.3 ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน และครูผู้สอนที่ไม่ได้
รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกัน 
แตกต่างกันหรือไม่อยา่งไร 

2.4 ประสทิธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนทีร่ับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 
และครูผู้สอนทีไ่ม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง และขนาด 
ของโรงเรียนที่แตกต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

2.5 ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน และครูผู้สอนที่ไม่ได้
รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนกับประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มีความสัมพันธ์หรือไม่อย่างไร 

2.6 ปัจจัยการบริหารด้านใดบ้างที่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

2.7 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นอย่าไร 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สกลนคร ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน และครูผูส้อน 
ที่ไม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 

3.2 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงาน
กิจการนักเรียน และครูผู้สอนที่ไม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 

3.3 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารในโรงเรียนสังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา
สกลนคร ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน และครูผูส้อน 
ที่ไม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งและขนาดของโรงเรียน 
ที่แตกต่างกัน 

3.4 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงาน
กิจการนักเรียน และครผูู้สอนที่ไม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง
และขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกัน 

3.5 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน และครูผู้สอนที่ไม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 
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3.6 เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารที่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน และครูผู้สอนที่ไม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 

3.7 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

4. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน  

ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้วิจัยไดก้ำหนดกรอบแนวคิดปัจจัย
การบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน 7 ด้าน คือ 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร  
2) บรรยากาศและวัฒนธรรมในการบริหารงานกิจการนักเรียน 3) โครงสร้างการบริหารงานกิจการนักเรียน
4) การจูงใจ 5) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 6) บุคลากร และ 7) งบประมาณ ซึ่งได้สังเคราะห์
เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการดำเนินงาน
กิจการนักเรียนของ ทรงพล ศรีนวล (2558); นิพนธ์ กินาวงศ์ (2559); บุญส่ง เจรญิศรี (2559); บัญชา
ศิริเรืองชัย (2559); ราตร ีสอนดี (2559); สุพรรณณิการ ์บญุเกื้อ (2559); สำนักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน (2559); สำรวม คงสืบชาติ (2559); นษิฐ์อติกานต์ ดาราพันธุ์ (2560); เมรนิทกาล พัฒนทรัพย์
(2560); ประยงค์ ศรีโทมี (2561); ยุทธนา ช่อมะลิ (2563) และ Likert (1961) และประสิทธิผลการดำเนินงาน
กิจการนักเรียน 6 ด้าน คือ 1) การวางแผนงานกิจการนักเรียน 2) การบริหารงานกิจการนักเรียน
3) การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 4) การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5) การดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 6) การประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน
ซึ่งผู้วิจัยได้ยึดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานกิจการนักเรียนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
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5. กรอบแนวคิดการวจิัย
   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

6. วิธีดำเนินการวิจัย
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงาน

กิจการนักเรียน และครูผู้สอนที่ไม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2,310 คน จำแนกเป็น ผูบ้ริหารสถานศกึษา 
131 คน ครูผูส้อนที่รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 283 คน และครผูู้สอนที่ไม่ได้รับผิดชอบงานกิจการ
นักเรียน 1,896 คน จาก 45 โรงเรียน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนทีร่ับผิดชอบงาน
กิจการนักเรียน และครูผู้สอนที่ไม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ปีการศึกษา 2564 การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของ เครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หนา้ 43) 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 339 คน จำแนกเปน็ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 98 คน ครูผู้สอน

1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
1.2 ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงาน

กิจการนักเรียน 
   1.3 ครูผู้สอนที่ไม่ได้รับผิดชอบ
งานกิจการนักเรยีน 
2. ขนาดโรงเรียน

2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก
2.2 โรงเรียนขนาดกลาง
2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่

         พิเศษ 

1. ปัจจัยการบริหาร
1.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
1.2 บรรยากาศและวัฒนธรรมในการบริหารงานกิจการนักเรียน
1.3 โครงสร้างการบริหารงานกิจการนักเรียน
1.4 การจูงใจ
1.5 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
1.6 บุคลากร
1.7 งบประมาณ

2. ประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน
2.1 การวางแผนงานกิจการนักเรียน
2.2 การบริหารงานกิจการนักเรียน
2.3 การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
2.4 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.5 การดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
2.6 การประเมินผลการดำเนินงานกจิการนักเรียน

แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบรหิารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
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ที่รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน จำนวน 98 คน และครูผู้สอนที่ไม่ได้รับผดิชอบงานกิจการนักเรียน จำนวน 
143 คน จาก 45 โรงเรียน วธิีสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) 
โดยเลือกโรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 

6.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ ์ (Correlational Research) มุ่งศึกษาปัจจัย 

การบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล และหาแนวทาง 
การพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธผิล

การดำเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่  

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย สถานภาพการดำรงตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียนปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแนวตรวจสอบ
รายการ (Check List) 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร จำนวน 6 ด้าน  
ซึ่งมีลักษณะเปน็มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน 
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร จำนวน 6 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเปน็มา
ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามพร้อมแบบสอบถาม จำนวน 

339 ฉบับ ถึงโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยนำส่งด้วยตนเอง 
จัดส่งทางไปรษณีย์ และส่งทางระบบออนไลน์ ซึ่งได้รับแบบสอบถามตอบกลับคืนมา จำนวน 339 ฉบับ 

6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ในการตอบแบบสอบถาม แลว้คัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ ์

2) นำแบบสอบถามที่คัดเลือกไว้มาตรวจสอบคะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3) นำข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

6.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติทดสอบเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) การวิเคราะห์
ความแตกต่างโดยใช้วิธีของ Scheffe’ หรือ LSD เป็นรายคู่ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
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ของเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแต่ละขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

7. ผลการวิจัย
7.1 ปัจจัยการบริหารในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
7.2 ประสทิธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
7.3 ปัจจัยการบริหารในโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวม แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
7.4 ประสทิธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
7.5 ปัจจัยการบริหารในโรงเรียน และประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน 

มีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
7.6 ปัจจัยการบริหารในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  

ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 7 ดา้น พบว่า มีจำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงาน
กิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครได ้โดยมีนัยสำคญั 
ทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแ้ก่ ด้านงบประมาณ (X7) ด้านโครงสร้างการบริหารงานกิจการนักเรียน (X3)  
ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร (X1) และด้านบุคลากร (X6) ซึง่ตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี้สามารถร่วมกันพยากรณ์
ประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ได้ร้อยละ 63.40 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.34826  

สามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี ้
Y’ = 0.892 + 0.292 X7 + 0.194 X3 + 0.153 X1 + 0.154 X6 

และสามารถเขยีนสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
Z’ = 0.330 Z7 + 0.230 Z3 + 0.176 Z1 + 0.170 Z6 

7.7 แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานกิจการนักเรียน 
ของโรงเรียน ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร โดยผู้บริหารควรมีคุณธรรมจรยิธรรม มีวิสัยทัศน์
อันกว้างไกล ด้านโครงสร้างการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยกำหนดขอบข่ายโครงสร้างการบริหารงาน
อย่างชัดเจน วางงานให้เหมาะสมกับคน ด้านบุคลากร โดยจัดบุคลากรให้เพียงพอต่อภาระงานและเหมาะสม
กับงาน ด้านงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม สนับสนุนสิง่ที่จำเป็นใน 
การปฏิบัติงาน 

8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 ปัจจยัการบริหารในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน และครูผู้สอนที่ไม่ได้
รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดบัแรก คือ  
ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียน 
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ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารจึงต้องส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา 
ปัจจัยการบริหารด้านต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประยงค์ ศรีโทมี (2561, บทคัดย่อ) ที่ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหาร
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 20 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

8.2 ประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 
และครูผู้สอนทีไ่ม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เมื่อพิจารณาเปน็รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทกุด้าน เรยีงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 
คือ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ด้านการส่งเสริมพัฒนาใหน้ักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และด้านการบริหารงานกิจการนักเรยีน ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะวา่ โรงเรยีนในสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร มีการดำเนินงานกิจการนักเรียนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสทิธิภาพ 
มีการจดัทำขอ้มูลสารสนเทศของผู้เรยีนเป็นปัจจุบัน มีการวางแผนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นีรนุช ชัยบิน (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหาร 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสรมิและสนับสนุนประชาธิปไตยในโรงเรยีน สังกัดสำนกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า ประสิทธิผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

8.3 ปัจจัยการบริหารในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  
ตามความคิดเห็นของตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 
และครูผู้สอนทีไ่ม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง และขนาด 
ของโรงเรียน พบว่า 

 8.3.1 ปัจจัยการบริหารในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ตามความคิดเห็นของตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 
และครูผู้สอนทีไ่ม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการจูงใจ และแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร ด้านบุคลากร  
และด้านงบประมาณ โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารในโรงเรียนทั้งโดยรวม
และรายด้านมากกว่าครูผู้สอนที่ไม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้นำขององค์กรที่จะต้องรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย กำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในกลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
ซึ่งผู้บริหารจะต้องทราบถึงการปฏิบัติงานทุกงานในโรงเรียน รวมถึงงานกิจการนักเรียน ส่วนครูผู้สอน 
ที่ไม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนก็จะปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น จึงทำให้มี 
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, บทคัดย่อ) 
ที่ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษาสกลนคร เขต 23 พบว่า ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน โดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารมากกว่าครูผู้สอน  

 8.3.2 ปัจจัยการบริหารในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ตามความคิดเห็นของตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 
และครูผู้สอนที่ไม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวม ปัจจัยการบริหาร
ในโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ทุกโรงเรียน ต่างมุ่งพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดจึงมีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาปัจจัยการบริหารในด้านต่าง ๆ ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 
มีการจดัโครงสร้างองค์การที่ชัดเจน มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการทำงาน ผู้บรหิารสถานศกึษา 
ใช้ภาวะผู้นำในการบริหารจัดการสิ่งต่าง ๆ มีการจูงใจ โนม้น้าวใจบุคลากรในโรงเรียนให้ปฏิบัติงาน 
โดยมุ่งผลสำเร็จของงาน ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีอยู่ในโรงเรียนทำการพัฒนาตนเองเต็มความรู้ ความสามารถ 
และความสนใจ จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม จัดหาทรัพยากร สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ  
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ตนดูแลให้ดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ ในการพิจารณา
หาผลการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของผู้วิจัย พบว่า มีผลการวิจัยในโรงเรยีนระดับประถมศกึษา 
ที่สอดคล้องกับผลการวิจัยของผู้วิจัย คือ ผลการวิจัยของ นิษฐ์อติกานต์ ดาราพันธ์ (2560, บทคัดย่อ)  
ที่ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหาร และองค์การแห่งการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พบว่า ปัจจัยทางการบริหาร ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏบิัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตา่งกัน โดยรวมในแต่ละด้าน 
ไม่แตกต่างกัน 

8.4 ประสทิธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 
และครูผู้สอนทีไ่ม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง และขนาด 
ของโรงเรียน พบว่า 

  8.4.1 ประสิทธิผลการดำเนนิงานกิจการนกัเรียนในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 
และครูผู้สอนทีไ่ม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนงานกิจการ
นักเรียน ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน และด้านการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรยีนมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการประเมินผล 
การดำเนินงานกิจการนักเรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการดำเนินงาน
กิจการนักเรียนในโรงเรียนทั้งโดยรวมและรายด้านมากกว่าครูผู้สอนที่ไมไ่ด้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่ในการดูแล กำกับ ตดิตาม การปฏิบัติงานต่าง ๆ  
ในโรงเรียน จึงทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบถึงประสิทธิผลของการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึง 
งานกิจการนักเรียน ส่วนครูผูส้อนที่ไม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนจะรับทราบถึงประสิทธิผลของ 
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การดำเนินงานกิจการนักเรียนในส่วนที่เป็นเชิงประจักษ์เท่านั้น จึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นีรนุช ชัยบิน (2561, บทคัดยอ่)  
ที่ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
ประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า ประสิทธิผล 
การส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยในโรงเรียนจำแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน 

   8.4.2 ประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานกิจการ
นักเรียน และครูผูส้อนทีไ่ม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรยีน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนงานกิจการ
นักเรียน และด้านการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
.05 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน และด้านการส่งเสริมพฒันาให้นักเรียนมีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม โดยผู้บรหิารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่รบัผิดชอบงานกิจการนักเรียน และครูผู้สอน 
ที่ไม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน ในโรงเรยีนขนาดกลางมีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน และครูผู้สอนที่ไม่ได้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรจำนวนน้อย ทำให้มีภาระงานมากเกินไป  
ทำให้การปฏิบัติงานน้ันหนักและเหน่ือยกว่าโรงเรียนขนาดกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทัชชกร  
งามเลิศ, พระมหาสุพจน์ สุเมโธ และพระครูพิจิตรศุภการ (2563, หน้า 277-293) ที่ทำการวิจัยเรื่อง 
ประสิทธิผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนรว่มของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 พบว่า ประสิทธิผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 12 จำแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 

8.5 ปัจจัยการบริหารในโรงเรียน และประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูง  
อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .788 ส่วนปจัจัยการบริหารในโรงเรยีน 
ทั้ง 7 ด้าน และประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนทั้ง 6 ด้าน มีความสัมพันธ์กันทางบวก 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจัยการบริหาร
ทั้ง 7 ด้าน มีส่วนสำคัญในการดำเนินงานกิจการนักเรียนให้เกิดประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจการนักเรียน และตามเป้าหมายของโรงเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อนุพงศ์ จูงใจ และวัชรภัทร 
เตชะวัฒนศิริดำรง (2563, หน้า 327–339) ที่ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 
การดำเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานกิจการนักเรียน ได้แก่  
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ด้านปัจจัยการบริหารสถานศึกษา และด้านปัจจัยแนวทางการปฏิบัติ มีอิทธิพล 
เชิงบวกต่อประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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8.6 ปัจจัยการบริหารในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  
ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนครได้ มีจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณ (X7) ด้านโครงสร้างการบริหารงานกิจการ
นักเรียน (X3) ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร (X1) และด้านบุคลากร (X6) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึ่งปัจจัยการบริหารทั้ง 4 ด้านนี้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้ร้อยละ 63.40 และมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.34826 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
งบประมาณเป็นส่วนสำคัญทีใ่ช้ในการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน เพราะการดำเนินงานทุกอย่าง
ต้องอาศัยงบประมาณ ในการดำเนินงานกิจการนักเรียนจำเป็นต้องมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานกิจการ
นักเรียนทีมี่การกำหนดการจัดสายงานการบังคับบัญชา กำหนดบทบาทหน้าท่ี กำหนดตัวบุคคลตาม 
ความเหมาะสมของงาน กระจายอำนาจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่จะบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลได้นั้นจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำที่ดี ประกอบด้วย 
มีคุณธรรม จรยิธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มคีวามเช่ือมั่นในตนเอง มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์สูง จิตใจมั่นคง หนักแน่น มีความอดทน อดกลัน้ และมุ่งมั่นอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 
และบุคลากรกเ็ป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่ง มีสติปัญญาทีส่ามารถใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ไดแ้ก่ เงิน 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และกระบวนการจัดการในการทำงานให้ได้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นีรนุช ชัยบิน (2561, บทคัดย่อ) ที่ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหาร 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารจำนวน 3 ปัจจัยปัจจยั 
ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธผิลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 คอื ด้านภาวะผู้นำโดยมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 60.40 และ 
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ ±0.28463 

9. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยการบริหารในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา
สกลนครที่รับผิดชอบ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครต้องหา
แนวทางในการพัฒนาปัจจัยการบริหารในโรงเรียนให้อยู่ในระดับมากที่สุด 

2. จากผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้นสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครที่รับผิดชอบ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนครต้องหาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนทั้งโดยรวม 
และรายด้านให้อยู่ในระดับมากที่สุด 
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3. จากผลการวิจัย ปัจจัยการบริหารในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครได ้มีจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้านโครงสร้าง
การบริหารงานกิจการนักเรียน ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร และด้านบุคลากร ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ควรให้ความสำคัญต่อปัจจัยการบริหารในโรงเรียน
ด้านดังกล่าว โดยสนับสนุน ส่งเสริมปัจจัยทางการบริหารด้านดังกล่าว เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
 ควรมีการนำปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน 

ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มาพัฒนาเป็นรูปแบบการดำเนินงาน
กิจการนักเรียนให้มีประสทิธิภาพโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
เพื่อใหก้ารดำเนินงานกิจการนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สำนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกำหนด 
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ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์แห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

Transformational Leadership of School Administrators and 
Learning Organizations of the Secondary Educational 

Service Area Office 4 
สุเชษฐ์ ชูคง1 

ช่อเพชร เบ้าเงิน2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงคค์ือ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 2) เพื่อศึกษาระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม ดำเนินการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 346 คน เทียบด้วยตารางของ เครจซี่และมอร์แกน และ 
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมีความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.81 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทีใ่ช้ใน 
การทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธข์องเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.57) และรายด้านทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ด คอื การกระตุ้นทางปัญญา (X = 4.22, S.D = 0.57) รองลงมา คอื การมีอทิธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ ( X = 4.21, S.D. = 0.63)  การสร้างแรงบันดาลใจ (X = 4.19, S.D. = 0.62) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( X = 4.16, S.D. = 0.63) 

2. การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.54) และรายด้านทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ความสามารถของบุคคล ( X = 4.29, S.D. = 0.56) และการเรียนรู ้
การทำงานร่วมกัน (X = 4.29, S.D. = 0.58) รองลงมา คือ การคิดอย่างเป็นระบบ (X = 4.27, S.D. = 0.61) 
การใช้วิสัยทัศน์ร่วมกัน (X = 4.26, S.D. = 0.59) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ รูปแบบทางความคิด 
ในการสร้างสรรค์ ( X = 4.24, S.D. = 0.60)    

1160/179 หมู่ที่ 5 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมกับ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนโดยรวมตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (R = 0.822) 

คำสำคญั:  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ผู้บริหารสถานศกึษา  การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
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Abstract 
The objectives of this research were to 1) study transformational leadership 

of school administrators, 2) study learning organizations of secondary teachers at 
educational service area office 4 and 3) study the correlation of transformational leadership 
of school administrators and organizations of secondary educational service area office 4. 
The quantitative research was applied to study by for analyzing data with sample group 
of 346 secondary teachers at the secondary educational service area office 4 in 2563 
academic year. The sample group was drawn from Krejcie and Morgan’s table and 
proportionate stratified random sampling. The questionnaire was done with the tryout  
of reliability at 0.81. The statistic using in this research for analysis the data were mean, 
standard deviation and Pearson’s correlation analysis. 

The research finding: 
1. Transformational leadership of school administrators of the whole was

high (X = 4.20, S.D. = 0.57) and of each part was high too as intellectual stimulation  
( X = 4.22, S.D. = 0.57) was the highest, idealized influence (X = 4.21, S.D. = 0.63) was the 
second, creative inspiration (X = 4.19, S.D. = 0.62) and the lowest was individualized 
consideration (X = 4.16, S.D. = 0.63) respectively. 

2. Learning organizations of secondary educational of the whole was high
(X = 4.27, S.D. = 0.54) and of each part was high too with competence of person (X = 4.29, 
S.D. = 0.56) and Co-operational team learning (X = 4.29, S.D. = 0.58) was the highest, the
second one was system concept thinking (X = 4.27, S.D. = 0.61), shared vision performance
( X = 4.26, S.D. = 0.59) and the lowest was creative thinking (X = 4.24, S.D. = 0.60)
respectively.

3. The correlation of transformational leadership of school administrators
and organization of secondary educational service area office 4 by teachers’ opinions 
were high positive correlated of the whole of statistical significance at .01 (R = 0.822). 

Keywords:  Transformational leadership,  School administrators,  Learning organizations 
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1. บทนำ
จากสังคมยุคอตุสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 และ 20 เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคศตวรรษที่ 21 

ยุคสารสนเทศ (Information age) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลย ี
เพื่อเชื่อมโยงขอ้มูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกนั ทกุองคก์รตอ้งเผชญิกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับสังคมและระดับบุคคล โลกในยคุศตวรรษที ่21 ก่อให้เกิด
ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ต้องการคนทำงานที่มีความรูม้ีทักษะการคิดการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน 
การใช้ชีวิตและทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป (การจัดอันดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยโดยเวทีเศรษฐกิจโลก พ.ศ. 2558-2559 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) จากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย องค์กรต้องเผชิญกับ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทำให้บุคลากรต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิด จากที่เคยใช้ความจำ 
และข้อเท็จจรงิในการทำงานมาเป็นการคิดเชิงสร้างสรรค์และตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง  
(กานต์สุดา มาฆะศิรานนท,์ 2557, หน้า 43) บุคคลสำคัญที่จะต้องดำเนินชีวิตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง 
นี้คือเยาวชนทีจ่ะต้องใช้ทกัษะต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตควบคู่กับนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าตามวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาต ิที่ให้คนไทยทุกคน
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคลอ้งกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 1) 
การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยดังกล่าว ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ รวมทั้งการจัดการศึกษา
ที่รัฐบาลไทยพยายามปฏิรูปการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 แต่การศึกษาของไทยยังประสบปัญหาหลัก 
คือ 1) ด้านการจัดการที่ไม่ทั่วถึงของเด็กในวัยเรียนจนถึงการศึกษาบังคับ (ม. 3) และปัญหาการเรียน 
ไม่จบในระดับการศึกษาภาคบังคับ เด็กวัยเรียนควรได้เรียนระดับมัธยมปลายทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา 
แต่ไม่ได้เรียนต่อสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ ไม่ชอบการเรียนในหลักสตูรที่กำหนด และปัญหาด้านต่าง ๆ 
2) ด้านคุณภาพการศึกษาที่มคีวามแตกต่างกัน สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีปัญหาด้านคุณภาพ
การจัดการศึกษาที่แตกต่างกันสูงมากระหว่างโรงเรียนมีชื่อเสียงในเมืองราว 400 แห่ง และโรงเรียนทัว่ไป
อีก 3 หมื่นกว่าแห่ง คนมีรายได้สูงได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงหรือโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง
คนที่มีรายได้ต่ำได้รับการศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพต่ำ และประสบปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำ
จากผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปทีี่ 6 จากการทดสอบระดับชาติ
ONET ในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ในเกณฑ์ต่ำ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 3) ด้านระบบบริหารการจัดการศึกษา การบริหารราชการแบบรวมศนูย์
อยู่ที่ส่วนกลางยังมีวิธีการทำงานตามข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบ การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เน้นงาน
เชิงปริมาณและการทำงานที่ยึดแนวปฏิบัติตามขั้นตอนที่ซับซ้อน ไม่ได้นำไปสู่การบริหารทีด่ีเพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ผล
ของนักเรียน ขาดระบบตรวจสอบดูแลความรับผิดชอบ (Accountability) อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ด้านผู้บริหารและครูมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะรูปแบบการบริหาร แต่บคุคลากรยังคงทำงานแบบเดิม
จำเป็นต้องมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงพัฒนาผู้บริหารและครูให้เป็นมืออาชีพในการจัดกระบวนการบริหาร
และการเรียนการสอนในแนวใหม่ ต้องพัฒนาหลักสูตรและวิธีการบริหารจัดการที่ด ี(วิทยากร เชียงกูล,
2562, ออนไลน์)
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จากรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ให้ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาว่า ควรให้ความสำคัญกับงาน 
ด้านการพัฒนาองค์กรให้มากขึ้น เสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
ผู้นำทางด้านวิชาการและผู้นำเชิงจริยธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน
การสอน ทำให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้และทันต่อยุคสมัย (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 4, 2561, หน้า 116-117) จากสภาพปัญหาการจัดการศึกษาของประเทศไทยและแนวทางข้อเสนอแนะ
การแก้ปัญหาการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ที่ปรากฏ เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารในการแก้ปัญหาที่จะนำพาองค์กรของตนเข้าสู่ภาวะ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหารจัดการศึกษาผู้บรหิารจำเป็นต้องมีภาวะความเป็น
ผู้นำในการเปลีย่นแปลงและการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้พร้อมที่จะพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งควรมีลักษณะการเป็นองค์กรแบบใหมท่ี่มีความคุ้มค่า คุ้มทุน มีบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ 
เพราะปัจจัยที่สำคัญผู้บรหิารจะนำสถานศึกษาไปสู่ความสำเร็จหรือล้มเหลวได ้คือ ภาวะผู้นำ (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552, หน้า 35) เนื่องจากภาวะผู้นำมีความสำคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ผู้นำจะต้องจัดการภายในองค์กรเพื่ออำนวยการให้ทรัพยากรที่เป็นตัวบุคคลและวัตถุ
ประสานเข้าด้วยกัน สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Leithwood, K. & Jantzi, 1996, 
pp. 512-534) ผู้บริหารทำใหค้นยิ่งรู้ยิ่งขยายขีดความสามารถของตนออกไป องค์กรจะเติบโตและพัฒนา
ต่อไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกในองค์กรได้แสดงออก มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีแรงบันดาลใจ
ที่จะส่งเสริมให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้และสร้างสรรค์องค์ความรู้ ทักษะและนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้
อย่างต่อเนื่องจนทำให้องค์กรนั้น ๆ กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน (วิโรจน์ สารรัตนะ และอัญชลี 
สารรัตนะ, 2545, หน้า 44) มีลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้สมาชิกขององค์กรได้มีการขยายขอบเขต
ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร เพือ่นำไปสู่จุดมุ่งหมาย
ที่บุคคลในระดับต่าง ๆ ต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ 
1) ความสามารถของบคุคล 2) รูปแบบทางความคิดสร้างสรรค ์3) การใช้วิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) การเรียนรู้
การทำงานร่วมกัน 5) การคิดอย่างเป็นระบบ (Senge, P. M., p. 1990)

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งในด้านความสำคัญของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ที่นักการศึกษาและนักวิจัยได้ทำการศึกษาและให้แนวคิด ประกอบกับสภาพปัญหาการศึกษา
ไทยที่ได้ศึกษา และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามีธยมศึกษา เขต 4 ผู้วิจัยได้ศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  
โดยสังเคราะห์ทฤษฎี แนวคิด องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักการศึกษาและผู้มีผลงาน 
การวิจัย จำนวน 10 คน ผลปรากฏว่าด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีองค์ประกอบที่นักการศึกษาและ
นักวิจัยกล่าวถงึในลักษณะเดยีวกันมี 4 ด้าน คือ 1) การกระตุ้นทางปญัญา 2) การคำนึงถึงความเป็นปจัเจก
บุคคล 3) การสร้างแรงบันดาลใจ 4) การมีอทิธิพลอย่างมีอดุมการณ ์และผู้วิจัยได้สังเคราะห์ทฤษฎี แนวคิด 
องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของนักการศึกษาและผู้มีผลงานวิจัยจำนวน 10 คน ผลปรากฏว่า
ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีองค์ประกอบที่นักการศึกษาและผู้มผีลงานวิจัยกล่าวถึงในลักษณะ
เดียวกันมี 5 ดา้น ทีส่อดคล้องกับทฤษฎีของเซงเก ้(Senge, P. M., 1990) ได้แก ่1) ความสามารถของบุคคล 
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2) รูปแบบทางความคิดในการสร้างสรรค ์3) การใช้วิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) การเรียนรู้การทำงานร่วมกัน และ
5) การคิดอย่างเป็นเป็นระบบ และไดศ้ึกษาความสัมพันธ์กันของทั้งสองด้านว่ามีความสัมพันธ์คล้อยตามกัน
ในลักษณะใด โดยใช้ชื่อการวิจัยว่า “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4” เพื่อนำผลการวิจัยไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาตามข้อเสนอแนะการพัฒนาผู้เรียนและองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารและองค์กรแห่งการเรียนรู้
ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคศตวรรษที่ 21 ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงคข์องการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 4 
2.2 เพื่อศึกษาระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

กับการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาระดับความเห็นของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 4 ที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน  
ที่ไดจ้ากการสังเคราะห์จากทฤษฎี แนวคิด ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักการศึกษาและผู้มีผลงาน 
การวิจัย จำนวน 10 คน คือ Bass, Bass & Avollo (1994); Kouzes and Posner (1995); Leithwood 
& Jantzi (1996); Micheal Fullan (2006); ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน ์(2546); ธีระ รุญเจริญ (2547); สุเทพ 
พงศ์ศรีวัฒน์ (2548); ศักดิ์ไทย สุรกจิบวร (2549) และชีวิน อ่อนละออ (2553) ผลการสังเคราะหม์ี 4 ด้าน 
คือ 1) การกระตุ้นทางปัญญา 2) การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3) การสร้างแรงบันดาลใจ และ  
4) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ได้ทำการสังเคราะห์จาก
นักการศึกษาและผู้วิจัย จำนวน 10 คน คือ Halia Silins et al. (1989); Senge, P. M. (1990);
Marquardt, M. J., & Reynolds, A. (1994); Morgan, Gareth (1997); Phillips (2003); ธงชัย สมบูรณ์
(2549); วิจารณ์ พานิช (2549); เกรียงไกร ยศพันธ์ุไทย (2552); กมลรัตน์ วัชรินทร์ (2552) และทิพวรรณ
หล่อสุวรรณรัตน์ (2552) ซึ่งสอดคล้องตามทฤษี Senge, P. M. (1990) มี 5 ด้าน คือ 1) ความสามารถ
ของบุคคล 2) รูปแบบทางความคิดในการสร้างสรรค์ 3) การใช้วิสัยทัศนร์่วมกัน 4) การเรียนรู้การทำงาน
ร่วมกัน และ 5) การคิดอย่างเป็นระบบ และศึกษาความสัมพันธ์กันระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 4 โดยการหาค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธข์องเพียร์สัน
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4. กรอบแนวคิดการวจิัย

ตัวแปรที่ศึกษา     ตัวแปรที่ศึกษา 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกตัวอย่าง 
 ประชากร จำนวน 3,470 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอรแ์กน 

ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 346 คน จากนั้นทำการสุ่มแบบหลายขั้นตอน คือ แบ่งโรงเรียนเป็น 4 ขนาด คือ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ และสุ่มอย่างง่ายเพือ่เลือกโรงเรียน แล้วสุ่มตัวอย่าง
โดยการสุ่มครูในโรงเรียนที่เลือกตามสัดส่วนของประชากร 

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยและนิยามศัพท์
2) กำหนดกลุ่มประชากรที่ทำการวิจัย
3) สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม
4) นำแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบพิจารณา

ความถูกต้องและให้ขอเสนอแนะ 
5) นำแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหาโดยหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC: Index of Item-Objective Congruence) 

6) นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน จำนวน
30 คน และค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาค (Cronbach’s reliability coefficient 
alpha) 

7) นำแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงสมบูรณ์แล้วเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษา
ก่อนนำไปใช้เก็บข้อมูล 

8) การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองและทางไปรษณีย์

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา   
1) การกระตุ้นทางปัญญา
2) การคำนึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล
3) การสร้างแรงบันดาลใจ
4) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  

องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
1) ความสามารถของบุคคล
2) รูปแบบทางความคิดในการสร้างสรรค์
3) การใช้วิสัยทัศน์ร่วมกัน
4) การเรียนรู้การทำงานร่วมกัน
5) การคิดอย่างเป็นระบบ
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9) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation) 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative study) โดยใช้เครื่องมือ 

เป็นแบบสอบถาม จำนวน 346 ชุด มีการทดสอบความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ได้ค่า IOC 
ของข้อคำถามทั้งหมดอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ทุกข้อ และมีการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
มีความเช่ือมั่นรวมทุกข้อเท่ากับ 0.81  

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ผู้วิจัยขอหนงัสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปยังผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ครผูู้สอนในโรงเรียนทำแบบสอบถาม  
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช ้คือ ครสูังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จำนวน 346 คน  

2) ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปแจกที่โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และรับแบบสอบถามคืน
จากกลุ่มตัวอย่างภายใน 2 สปัดาห์ 

3) ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 346 ฉบับ ครบตามจำนวน
คิดเป็นร้อยละ 100 จึงทำการวิเคราะห์ 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ

และค่าเฉลี่ยแล้วนำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 
2) วิเคราะหข์้อมูลระดับความคิดเห็นของครผูู้สอนต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิาร

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

3) วิเคราะห์ขอ้มูลระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์กันระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา
กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยกำหนด 
ค่าระดับความสัมพันธ์ ดังนี้  

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์  
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ 0.80-0.99 หมายถึง มคีวามสัมพันธ์กันสูงมาก  
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ 0.60-0.79 หมายถึง มคีวามสัมพันธ์กันสูง  
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ 0.40-0.59 หมายถึง มคีวามสัมพันธ์กันปานกลาง 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ 0.20-0.39 หมายถึง มคีวามสัมพันธ์กันต่ำ  
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ 0.01-0.19 หมายถึง มคีวามสัมพันธ์กันต่ำมาก  
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 0.00 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
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5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(standard Deviation: S.D.) และการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation) 

6. ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตาราง 1 ผลการศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
           สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

ภาวะผู้นำการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา (X ) S.D. ระดับความเห็น 
การกระตุ้นทางปัญญา 4.22 0.57 มาก 
การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.16 0.63 มาก 
การสร้างแรงบันดาลใจ 4.19 0.62 มาก 
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์ 4.21 0.63 มาก 

รวม 4.20 0.57 มาก 

ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น 
ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (X = 4.20,  
S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ 1) การกระตุ้นทางปัญญา (X = 4.22, S.D. = 0.57) 2) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
( X = 4.21, S.D. = 0.63) 3) การสร้างแรงบันดาลใจ (X = 4.19, S.D. = 0.62) และ 4) การคำนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล (X = 4.16, S.D. = 0.63) ตามลำดับ

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของครู 
สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตาราง 2 ผลการศึกษาระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของครู สังกดัสำนักงานเขต 
           พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ (X ) S.D. ระดับความเห็น 
ความสามารถของบุคคล 4.29 0.56 มาก 
รูปแบบทางความคิดในการสร้างสรรค์ 4.24 0.60 มาก 
การใช้วิสัยทัศน์ร่วมกัน 4.26 0.59 มาก 
การเรียนรู้การทำงานร่วมกัน 4.29 0.58 มาก 
การคิดอย่างเป็นระบบ 4.27 0.61 มาก 

รวม 4.27 0.54 มาก 

ผลการศึกษาพบว่า การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.27, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ความสามารถ
ของบุคคล (X = 4.29, S.D. = 0.56) และ 2) การเรียนรู้การทำงานร่วมกัน (X = 4.29, S.D. = 0.58)  
3) การคิดอย่างเป็นระบบ ( X = 4.27, S.D. = 0.61) 4) การใช้วิสัยทัศน์ร่วมกัน (X = 4.26, S.D. = 0.59)
และ 5) รูปแบบทางความคิดในการสร้างสรรค์ ( X = 4.24, S.D. = 0.60) ตามลำดบั

ตอนที ่3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามะยมศึกษา เขต 4 

ตาราง 3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและ 
           การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

ภาวะผู้นำ 
การเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

รวม ความสามารถ
ของบุคคล 

รูปแบบทาง
ความคิดใน

การสร้างสรรค์ 

การใช้
วิสัยทัศน์
ร่วมกัน 

การเรียนรู้
การทำงาน

ร่วมกัน 

การคิดอย่าง
เป็นระบบ 

การกระตุ้นทางปัญญา 0.665** 0.690** 0.700** 0.657** 0.694** 0.743** 
การคำนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล 0.659** 0.720** 0.703** 0.648** 0.657** 0.739** 
การสร้างแรงบันดาลใจ 0.712** 0.719** 0.745** 0.699** 0.705** 0.781** 
การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ 0.713** 0.752** 0.744** 0.719** 0.702** 0.792** 

รวม 0.740** 0.776** 0.778** 0.733** 0.741** 0.822** 
** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนโดยรวม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมากโดยภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (R = 0.822) 
โดยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์กับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนด้านรูปแบบทางความคิดในการสร้างสรรค์ มีค่าสัมพันธ์มากที่สุด  
(r = .752) รองลงมา คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
กับการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียนด้านการใช้วิสัยทัศน์ร่วมกนั (r = 0.745) และค่าสัมพันธ์
ต่ำสุด คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล   
กับการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียนด้านการเรียนรู้การทำงานร่วมกัน (r = 0.648)     

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดของครูสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมาก 
ทุกด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) การกระตุ้นทางปัญญา 2) การมอีิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ 3) การสร้างแรงบันดาลใจ 4) การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลตามลำดับ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา 
เขต 4 เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำใหก้ารพัฒนานักเรียนและสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการ
จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ศศิประภา องอาจ (2557) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นารินทร์ เดชสะท้าน (2557) ทีศ่ึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก 

7.2 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนตามความคิดของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
เรยีงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก ่1) ความสามารถของบุคคล และ 2) การเรียนรู้การทำงาน
ร่วมกัน 3) การคิดอย่างเป็นระบบ 4) การใช้วิสัยทัศน์ร่วมกัน และรูปแบบทางความคิดในการสร้างสรรค์ 
ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีส่วนในการผลักดนัให้บุคลากรในโรงเรียนเห็นความสำคัญของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุทญา อร่ามรัตน์ (2562) ได้ศึกษา
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 
เขต 17 ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยงานวิจัยของ
กฤติยา จันทรเสนา (2556) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งภาวะผู้นำกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม และรายด้าน
อยู่ในระดับมาก  
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7.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมากโดยภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (R = 0.822)  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสัมพนัธ์
กับการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  
ในทางบวก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
เป็นผู้มีคุณสมบัตภิาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีและมีองคก์รคือสถานศึกษาที่ดี กล่าวคือ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ
ในด้านการกระตุ้นทางปัญญาทำให้ครูผู้สอนเกิดการเปลี่ยนแปลง รู้ถึงแนวทางใหม่ ๆ ที่ทำให้ประสบ
ผลสำเร็จ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ที่ผู้บริหารเปน็แบบอย่างที่ดีแก่ครูผู้สอน มีคุณธรรมจริยธรรม
สูง มีอุดมการณ์ที่แน่วแน ่ได้รับการยอมจากผู้ร่วมงาน ด้านการสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูผู้สอน สามารถ
โน้มน้าวให้ครทูำงานร่วมกันให้บรรลุวิสัยทศัน์ และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลผู้บริหารดแูล
เอาใจใส่ครผูู้สอนอย่างดี วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละบุคคล ให้คำแนะนำที่ดี ทำให้ครูผู้สอนรู้สกึ 
มีคุณค่าและแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรียนมีคุณภาพ
ในด้านความสามารถของบุคคล คือ ครูมีพฤติกรรมการเรยีนรูพ้ัฒนาศักยภาพของตนเอง มทีักษะที่ด ี
ในการปฏิบัติงาน ด้านการเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ครสูามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ดีในโรงเรียน  
มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมงาน ยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกัน ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 
ครูผู้สอนมกีารคิดอย่างมีแบบแผน มีการพัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์และสามารถ
เชื่อมโยงด้วยหลักการของเหตุและผล ด้านการใช้วิสัยทัศนร์่วมกันของครูผู้สอนที่มมีุมมองต่อภาพรวม 
และอนาคตของสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา มีส่วนรว่มในการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงสถานศึกษานำสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่กำหนดได ้และด้านรูปแบบทางความคิด 
ในการสร้างสรรค ์ครมูีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีแบบแผนดำเนินงาน มีกรอบแนวคิดที่ดีในการทำงาน  
มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ซึ่งทั้งภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์และองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีความสัมพันธ์กัน 
ในทางบวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเกียรติ บาลลา (2554) ได้ศกึษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา อำเภอเมืองปทุมธานี สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาและองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา อำเภอเมืองปทุมธานี สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทมุธาน ีเขต 1 อยูใ่นระดบัมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน และความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยมีค่า
ความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์ในลักษณะที่คล้อยตามกนั 
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8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
8.1 ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน  
เมื่อพิจารณาจากรายด้านพบว่า การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่นระดับมาก 
ที่มีคะแนนลำดับสุดท้ายของทุกด้าน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรเอาใจใส่รายละเอียดครูผู้สอนให้มากขึ้น 
ทั้งในด้านการทำงานและส่วนตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อครูผู้สอน สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่ดีในการ
ทำงานด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่าง ๆ วิเคราะห์ความแตกต่างของบุคคล มอบหมายงานที่เหมาะสมต่อ
ความรู้ความสามารถและสร้างแรงจูงใจในการทำงานตามหลักการบริหารงาน 

8.2 ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน ในด้านรูปแบบ 
ทางความคิดในการสร้างสรรค์มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่มีคะแนนลำดับสุดท้ายของทุกด้าน ดังนั้น  
ผู้บริหารควรจดักิจกรรมการอบรมสัมมนาพัฒนากระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ทั้งภายในสถานศึกษา
และภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริมครใูห้มีส่วนร่วมในการสร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาและ
การแก้ปัญหารว่มกับผู้บริหาร ส่งเสริมให้ครมูีโลกทัศนท์ี่กว้างไกลมีการพัฒนาด้านความคิดที่ดไีปพร้อม ๆ 
กับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 
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การนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี 

The Goal of National Education Policy into Implementation Under 
the Saraburi Province Local Government Organization 
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สรรชัย ชูชีพ3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาระดับของการนำนโยบายตามเป้าหมาย 

การจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี 
2. เพื่อเปรียบเทียบการนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี จำแนกตามวิทยฐานะ และประสบการณ์ในการบริหาร
สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร และครูในสถานศกึษา สังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจังหวัด
สระบุรี ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 227 คน โดยการวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.951 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) การนำนโยบายตามเป้าหมาย
การจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ คุณภาพทาง
การศึกษา ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพกับความเท่าเทียมทางการศึกษาซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน การตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง และลำดับสุดท้าย คือ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
2) การนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี จำแนกตามวิทยฐานะ และประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา ในภาพรวม
และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน

คำสำคญั:  การนำนโยบายสู่การปฏิบัต ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป้าหมายการจัดการศึกษา 
              แผนการศึกษาแห่งชาติ 

1นักศึกษาปริญญา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
3อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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Abstract 
This research is aimed to : 1) study the the goal of national education policy 

into implementation under the saraburi province local government organization; and 
2) compare the goal of national education policy into implementation under the saraburi
province local government organization classified by academic standing and experience.
Drawn by stratified random sampling, the sample group includes 227 administrators and
teachers under Saraburi Local Government Organization during the academic year of 2020.
The research tool was a questionnaire with a reliability level of 0.951 The data were
analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA.
The finding indicated that: 1) the goal of national education policy into implementation
under the saraburi province local government organization in overall and every aspect
were rated at a high level ranking from: Quality Efficiency/Equity Relevancy and Access.
The comparisons of the goal of national education policy into implementation under the
saraburi province local government organization classified by academic standing and
experience. In overall and in every aspect, every aspect is no different.

Keywords:  Policy Implementation,  Local government organization, 
Educational management goals,  National Education Plan 



250 

1. บทนำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษามาตั้งแต่ในอดีต 

และยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันและอนาคต อันเนื่องมาจากนโยบายการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากจะมบีทบาทในการจัดการศึกษา ยังมีบทบาทในการมีส่วนร่วม
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของรัฐในด้านต่าง ๆ อีกด้วย เช่น ด้านของงบประมาณและทรัพยส์ิน 
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาต่าง ๆ ด้านวิชาการ เช่น ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
การระดมผู้รู้ในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน นอกจากน้ียังมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
สถานศึกษา กรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการที่ปรกึษาหรือกรรมการอื่น ๆ อีกดว้ย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่น จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่นำไปสูค่วามสำเร็จ คือ 
เป็นที่ทำให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศนแ์ละเห็นความสำคัญของการศึกษา 
มีการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางการศกึษาที่มีคุณภาพและเพียงพอ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่ต้อง
ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ได้มีการวางเป้าหมาย
ของการจดัการศึกษาไว้ 5 ประการ ดังนี้ 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
อย่างทั่วถึง (access) 2) ผู้เรยีนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน
อย่างเท่าเทียม (equity) 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขดีความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ (quality) 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษา
ที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (efficiency) 5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (relevancy) (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, 
หน้า 80-82) 

แต่อย่างไรก็ตามก็ยังพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกจำนวนหนึ่งยังพบปัญหาในการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาของตนเอง เช่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจ
ด้านการศึกษา ไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษาไม่เพียงพอขาดการนิเทศกำกับ
ติดตามและประเมินผลการศึกษา และยังขาดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ เป็นต้น และประเด็น
ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาซึ่งมีผลต่อคุณภาพการศึกษา ซึ่งเลี่ยงไม่ได้
ที่ท้องถิ่นต้องเข้ามาเก่ียวข้อง เพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดการศึกษาตามกฎหมายจัดตั้ง 
(สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย, 2560) และจากการรายงานการติดตามการจัดการศึกษา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังขาดนโยบายและแผนการพฒันาการศึกษาที่ชัดเจน  
และมักขาดความต่อเนื่องรวมทั้งมีการเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหารท้องถิ่น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)  

การดำเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560–2579 นั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่ศึกษาการนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายการจัดการศึกษา 
ของชาติในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูว่าดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายการจัดการศึกษาตามแผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560-2579 และตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
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สำหรบัจัดทำขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการศกึษาสำหรับใช้เป็นแนวทางในการส่งเสรมิการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับของการนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติ 

ในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี  
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี จำแนกตามวิทยฐานะ และประสบการณ์ในการบริหาร
สถานศึกษา  

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดของการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ความหมายของการนำนโยบายสู่การปฏบิัติ 
 วรเดช จันทรศร (2551, หน้า 18) ให้คำอธิบายว่า การนํานโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่อง

ของการศึกษาว่าองค์กรที่รับผิดชอบสามารถนําและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไก 
ที่สำคัญทั้งหมดสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ระบุไว้หรือไม่ แค่ใหน เพียงใด กล่าวคือ 
ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องที่นักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะมุ่งให้ความสนใจไปที่ปัญหาหรือสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่าง
ความสำเร็จและความล้มเหลวของการนํานโยบายแผนงานและโครงการให้ลึกซึ้งและถ่องแท้ยิ่งขึ้น 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ (2550, หน้า 90) กลา่วว่า การนํานโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอน
หนึ่งในขั้นตอนนโยบายทั้งหมด โดยเป็นขั้นตอนที่สืบเนื่องมาจากการกำหนดนโยบาย โดยมีประเด็นที่สำคัญ
อย่างน้อยสองประเด็น ประเด็นแรก คือ การนํานโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการ นั่นคือมีความต่อเนื่อง
ไม่หยุดนิ่ง และประเด็นที่สอง คือ การนํานโยบายไปปฏิบัติเป็นการดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
ของนโยบาย 

กล้า ทองขาว (2551, หน้า 173) กล่าวว่า การนํานโยบายไปปฏิบัติเมื่อพิจารณา
ความหมายว่าเป็นกิจกรรมหรือมองทางด้านการปฏิบัติจะ หมายถึง กระบวนการจัดการและการประสาน
กิจกรรม เพื่อนําการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้บรรลุความสำเร็จตรงตามเจตจำนงของ
นโยบาย โดยกลุ่มบุคคลหรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชน ส่วนการให้ความหมายในเชิงศาสตร์ภายใต้กรอบ
การวิเคราะห์นโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ ปรากฏการณ์
เป็นจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ เพื่อเป็นบทเรียนและพัฒนาแนวทางสร้างกลยุทธ ์
เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถขององค์กร และกลุ่มบุคคลที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ให้สามารถ
จัดการและประสานกิจกรรมให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย รวมทั้งสามารถหลีกเลี่ยง
ปัญหาที่เปน็อุปสรรคต่อการบรรลุผลสำเร็จของนโยบาย 

 ขั้นตอนการนำนโยบายไปปฏิบัต ิ(วรเดช จันทรศร, 2551, หน้า 21-28) ขั้นตอนการนำ
นโยบายไปปฏิบัติถือเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการนโยบาย ซึ่งได้ทำการศึกษาขั้นตอน 
ของการนำนโยบายไปปฏิบัติ และแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดังนี ้
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1. ขั้นตอนการนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค (macro) แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน
ย่อย ได้แก ่

1.1 ขั้นตอนการแปลงนโยบาย แบ่งออกเป็นแนวทางปฏิบัติหรือออกมาในรูป
ของแผนงานหรือโครงการแล้วแต่กรณี โดยผู้มีหน้าที่ในการแปลงนโยบายจะต้องศึกษาวัตถุประสงค์ 
ของนโยบายให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับความชัดเจน 
ของนโยบาย ความสอดคล้องกันในเป้าหมายของนโยบาย ระดับความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบาย
และการให้ความร่วมมือของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ความจริงใจในการนำนโยบายน้ันไปปฏิบัติ 

 1.2 ขั้นตอนการยอมรับ (adopt) ในการทำให้หน่วยงานในระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น
ยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ หรือผลของการแปลงนโยบายนั้นไปปฏิบัติต่อไปซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายอย่าง อาทิ ลักษณะของหน่วยงานในท้องถิ่นนั้นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง 
ตลอดจนความขัดแย้งและประโยชน์ที่รัฐบาลจัดสรรให้หนว่ยงานในท้องถิ่นซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สร้าง
ความเต็มใจหรอืไม่เต็มใจในการยอมรับนโยบายไปปฏิบัติ 

2. ขั้นตอนการนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค (micro) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
ย่อย ได้แก่ 

2.1 ขั้นการระดมพลัง (mobilization) เป็นขั้นตอนที่หน่วยงานท้องถิ่น จะต้อง
ดำเนินการในสองกิจกรรม คือ การพิจารณารับนโยบายและการแสวงหาความสนับสนุนใน นโยบายจาก
ท้องถิ่น ในการพิจารณารับนโยบายไปปฏิบัตินั้นหน่วยงานท้องถิ่นจะดูถึงความเหมาะสม ความสำคญั
เร่งด่วน สอดคล้องกับเปูาหมายและสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้เพียงใด ก็จะตัดสินใจ
ยอมรับนโยบายไปปฏิบัติซึ่งจะนําไปสู่การแสวงหาความสนับสนุนจากสมาชิกในท้องถิ่นต่อไป 

 2.2 ขั้นการปฏบิัติ (deliverer Implementation) ขั้นตอนนี้ครอบคลุมถึง
กระบวนการในการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือโครงการที่ได้มีการยอมรับแล้วออกมาในรูปของการปฏิบัติจริง
ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติโดยตรง ผู้ปฏิบัติอาจทำการตดัสินใจหรือกำหนดแนวทางการปฏิบัติว่ามี 
ความเหมาะสม พฤติกรรมดงักล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคลจึงไม่มทีางที่จะทำให้เป็น
แบบฉบับเดียวกันได้ โดยเฉพาะนโยบายด้านการบริการสังคมซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
โดยตรง การสร้างความสำเร็จของการปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงจึงขึ้นอยู่กับการแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้รับบริการหรือสภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ในแต่ละช่วงเวลา  

 2.3 ขั้นการสร้างความเป็นปีกแผ่นหรือความต่อเน่ือง (institutionalization or 
continuation) ครอบคลมุถึงการแสวงหาวิธีการที่จะทำใหน้โยบายนั้นถูกปรับเปลี่ยนและได้รับการยอม
รับเข้าเป็นหน้าที่ประจำวันของผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยผู้บริหารระดับท้องถิ่นจะต้อง 
เป็นผู้ชักจูงให้ผู้ปฏิบัติเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และจะต้องหา 
ทางแปลงนโยบายนั้นให้เป็นภารกิจหลักประจำวันของผู้ปฏิบัติโดยตลอด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความผูกพัน 
และยอมรับต่อโครงการหรือแผนงาน มีการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างเต็มใจเสมือนเป็นภารกิจประจำวัน
ของตนเอง อันจะส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติตลอดไป 
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แนวคิดเกี่ยวกบัการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 เป้าหมายการจัดการศึกษาชาติ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, 

2560) ประกอบด้วย 5 ประการ ดังนี้  
1. การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (access) หมายถึง การดำเนินงานของสถานศึกษา

เพื่อให้ประชากรทุกคนเข้าถงึการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง ประชากรทุกคนมีโอกาส
ได้รับบริการทางการศึกษาต้ังแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงานได้รับการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงาน และสามารถ
ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้น         

2. ความเท่าเทียมทางการศกึษา (equity) หมายถึง การดำเนินงานของสถานศึกษา
เพื่อให้บริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโดยผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับ 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ป ีผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ  

3. คุณภาพทางการศึกษา (quality) หมายถึง การดำเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือให้
มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ โดยทำ
ให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

4. ระบบการบริหารจัดการศกึษาที่มีประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง
การดำเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือให้มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีการลงทนุทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย จัดให้มีระบบ 
การจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแตล่ะคนให้บรรลุ
ศักยภาพและขีดความสามารถของตน  

5. การตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง (relevancy) หมายถึง การดำเนินงาน
ของสถานศึกษาเพ่ือให้มีระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง โดยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทำงานของกำลังคน 
ในประเทศใหส้อดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปีและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติ

ในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดตามเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560–2579 โดยประกอบด้วย 5 ประการ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบตัิหน้าที่ใน

สถานศึกษา ปกีารศึกษา 2563 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี รวม 30 แห่ง จำแนกเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา 39 คน ครู 482 คน รวมทั้งสิ้น 521 คน  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบตัิหน้าที่ใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี หาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของยามาเน่ ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และยอมให้มีความคลาดเคลื่อน .05 คำนวณหา
กลุ่มตัวอย่างไดข้นาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 227 คน โดยทำการสุ่มกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบ 
แบ่งช้ันภูมิ (stratified sampling) โดยจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา และสุม่ตัวอย่างด้วยวิธีการ 
สุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ต่อไป 

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษา

ชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ 
(survey research) โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลกบักลุ่มตัวอย่าง แล้วนำมาวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบท ี 
(t-test) เมื่อจำแนกตามวิทยฐานะ และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA)  
เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ประเภท

ปลายปิด (closed form) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (check list) ประกอบด้วย เพศ ตำแหน่ง และประสบการณ์ในการทำงาน  

ตัวแปรอิสระ 
(independent variables) 

สถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. วิทยาฐานะ

1.1 ไม่มีวิทยฐานะหรือชำนาญการ
1.2 ชำนาญการพิเศษหรือสูงกว่า

2. ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา
2.1 น้อยกว่า 5 ปี
2.2 5-10 ปี
2.3 มากกว่า 10 ปี

ตัวแปรตาม 
(dependent variables) 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ คือ 
1. การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (access)
2. ความเท่าเทียมทางการศึกษา (equity)
3. คุณภาพทางการศึกษา (quality)
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
(efficiency)
5. การตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง (relevancy)
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 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) ประกอบด้วย วิทยฐานะ และประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ประกอบไปด้วย 5 ประการ คือ 1) การเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา (access) 2) ความเทา่เทียมทางการศกึษา (equity) 3) คณุภาพทางการศกึษา (quality) 
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสทิธิภาพ (efficiency) และ 5) การตอบโจทย์บริบทที่มีการ
เปลี่ยนแปลง (relevancy) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท
(Likert) โดยกำหนดความมากน้อยของระดับการนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ซึ่งข้อคำถามมีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง
อยู่ระหว่าง 0.60–1.00 และความเช่ือมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.951

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เมื่อรับแบบสอบถามกลับคืนแล้วทำการ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ผล 
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติ โดยการนำแบบสอบถามทั้งหมดมา

ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ตำแหนง่ และ

ประสบการณ์การในการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ 
(percentage)  

ตอนที ่2 สถานภาพของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย วิทยฐานะ และประสบการณ์
ในการบริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ 
(percentage)  

ตอนที่ 3 การนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) 

 ตอนที่ 4 วิเคราะห์สถิติทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบการนำนโยบายตามเป้าหมาย
การจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี โดยการ
ทดสอบที (t-test) เมื่อจำแนกตามวิทยฐานะ และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way 
ANOVA) เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) สถิติที่ใช้หาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
2) สถิติที่ใชใ้นการหาคุณภาพของเครื่องมือ
3) การหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (cronbach’s alpha

coefficient) 
4) ร้อยละ (percentage)
5) ค่าเฉลี่ย (mean)
6) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
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7) การทดสอบค่าที (t-test)
8) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว (one–way ANOVA)

6. ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 6.1 การนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรีมี 5 ด้าน ดังนี ้การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (access) 
ความเท่าเทียมทางการศึกษา (equity) คุณภาพทางการศึกษา (quality) ระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพ (efficiency) และการตอบโจทย์บริบททีม่ีการเปลี่ยนแปลง (relevancy) 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติ 
           สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ในภาพรวม 

เป้าหมายการจัดการศึกษาชาต ิ
ระดับการนำนโยบายไปปฏิบตัิ 
X S.D. แปลผล 

1. การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 4.31 0.65 มาก 
2. ความเท่าเทยีมทางการศึกษา 4.40 0.62 มาก 
3. คุณภาพทางการศึกษา 4.42 0.62 มาก 
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสทิธิภาพ 4.40 0.63 มาก 
5. การตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง 4.39 0.65 มาก 
ภาพรวม 4.38 0.59 มาก 

จากตาราง 1 ระดับการนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสูก่ารปฏิบัติในสถานศกึษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) คุณภาพทางการศึกษา 2) ความเท่าเทยีม
ทางการศึกษา กับระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสทิธิภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3) การตอบโจทย์
บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา  

 6.2 เปรียบเทยีบความแตกต่างของการนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติ 
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี โดยจำแนกตามสถานภาพ
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามตัวแปรในสมมติฐานในการวิจัย จำแนกตามวิทยฐานะ โดยใช้สถิติทดสอบที       
(t-test) และเมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา ใช้สถิติทดสอบเอฟ (F-test)  
เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ได้ผลการวิเคราะห ์ดังนี ้
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติ 
           สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี จำแนกตามวิทยฐานะ 

เป้าหมายการจัดการศึกษาชาติ 

วิทยฐานะ 

t p 
ไม่มีวิทยฐานะ 

หรือชำนาญการ 
ชำนาญการพิเศษ

หรือสูงกว่า 

X S.D. X S.D.
1. การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 4.33 0.61 4.29 0.68 0.46 0.646 
2. ความเท่าเทียมทางการศึกษา 4.38 0.60 4.41 0.63 -0.39 0.700 
3. คุณภาพทางการศึกษา 4.36 0.62 4.47 0.62 -1.36 0.174 
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ 4.38 0.60 4.43 0.66 -0.61 0.545 
5. การตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง 4.37 0.63 4.41 0.67 -0.41 0.684 
ภาพรวม 4.36 0.56 4.40 0.61 -0.49 0.624 

จากตาราง 2 การนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี จำแนกตามวิทยฐานะ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่มีวิทยฐานะตา่งกัน มีการนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  
ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

ตาราง 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของการนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติ 
           สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี จำแนกตาม 
           ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา 

เป้าหมายการจัดการศึกษาชาติ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

1. การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 1.24 2 0.62 1.49 0.228 
ภายในกลุ่ม 92.90 224 0.42 
รวม 94.14 226 

2. ความเท่าเทียมทางการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 0.40 2 0.20 0.52 0.593 
ภายในกลุ่ม 85.13 224 0.38 
รวม 85.52 226 

3. คุณภาพทางการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 0.53 2 0.27 0.69 0.501 
ภายในกลุ่ม 86.00 224 0.38 
รวม 86.54 226 

4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างกลุ่ม 0.67 2 0.34 0.85 0.430 
ภายในกลุ่ม 89.00 224 0.40 
รวม 89.67 226 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

เป้าหมายการจัดการศึกษาชาติ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

5. การตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง ระหว่างกลุ่ม 1.28 2 0.64 1.52 0.221 
ภายในกลุ่ม 94.45 224 0.42 
รวม 95.73 226 

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.71 2 0.36 1.02 0.361 
ภายในกลุ่ม 77.70 224 0.35 
รวม 78.41 226 

จากตาราง 3 การนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ในภาพรวม จำแนกตามประสบการณ์ในการบริหาร
สถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาต่างกัน มีการนำนโยบาย
ตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

7. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาการนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยมีขอ้ค้นพบที่นำมากำหนดเป็นประเด็นในการ
อภิปรายผล ดังน้ี  

 7.1 ผลการศึกษาการนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติใน   
สถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี ้
อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการขับเคลื่อน และให้ความสำคญักับนโยบายตามเป้าหมาย 
การจัดการศึกษาชาติ เป็นผู้คอยประสานการดำเนินกิจการต่าง ๆ อีกทัง้ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ครูภายในโรงเรียนได้รู้จักและเข้าใจ และปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษา
ชาติ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาคือผู้เชื่อมโยงระหว่างต้นสังกัดกับสถานศึกษาในฐานะผู้บริหาร ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการขับเคลื่อนนโยบายที่ได้กำหนดมาไว้แล้วตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ผู้บริหารสถานศึกษายังเป็นผู้รับและผู้ทีส่่งต่อนโยบายกระจายสู่สถานศึกษา
ของตนเอง เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาใหส้อดคล้องกับนโยบาย และต้องอาศัยความร่วมมือกับหลาย 
ภาคส่วนทั้งชุมชน องค์การต่าง ๆ อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดเก่ียวกับ
การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่งเสรมิความเข้มแข็ง
ของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชมุชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศกึษา อบรม มีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรูจ้ักเลือกสรรภมูิปัญญาและวทิยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนา 
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ระหว่างชุมชน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หนา้ 3-16) สอดคล้องกับ ไพศาล 
บรรจุสุวรรณ (2558, หน้า 291) กล่าวว่าปัจจัยด้านผู้บริหารและครูมีความสำคัญอย่างมากและถือเปน็
เงื่อนไขสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของการนำนโยบายหลักสูตรสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และยังสอดคล้องกับ วชิระ พลพิทักษ (2563, บทคัดย่อ) ไดศ้ึกษาข้อเสนอ 
เชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ในจังหวัด
นครพนม ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดนครพนม โดยมุง่เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานของประชาชน ทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มประสิทธภิาพ
ของการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ  

 7.2 ผลการเปรียบเทียบการนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี โดยจำแนกตามวิทยฐานะ และประสบการณ์
ในการบริหารการศึกษา พบว่า  

 7.2.1 การนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี จำแนกตามวิทยฐานะ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่มีวิทยฐานะตา่งกัน มีการนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  
ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของงานวิจัย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความพร้อมในการบรหิารสถานศึกษา มีการกำหนด
โครงสร้างการบริหาร เป็นผูข้ับเคลื่อนนโยบายนำมาใช้ในสถานศึกษาได้ดี คอยประสานการดำเนินกิจการ
ต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีภาวะผู้นำที่ดีสูง และช่วยกระตุ้นให้บุคลากรและสถานศึกษา
เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันท์ รุ่งอรุณแสงทอง (2561, หน้า 94–95)  
ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ ได้วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพไว้ว่าผู้บริหารนำนโยบายการกระจายอำนาจการบริหาร 
ของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา มีการจัดทำแผนงานที่สามารถนำไปปฏิบัติ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนสอน 
ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจนและสามารถทำงานมีแผน 
และเป็นระบบ และยังส่งเสรมิให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยสอดคล้องกับศักยภาพความสนใจของผู้เรียน 

 7.2.2 การนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี จำแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาต่างกัน มีการนำนโยบายตาม
เป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของงานวิจัย และขัดแย้งกับงานวิจัยของ วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง (2564, 
หน้า 302) ไดท้ำการศึกษาปัญหาการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์
ทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับปัญหาในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 โดยภาพรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
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บริบท เป้าหมาย นโยบายและการปฏิบัติในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
สระบุรี บางประการไม่เหมือนกับของสำนักงานสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จึงทำให้จุดมุ่งเน้น
ในการจัดการศึกษาต่างกัน และอีกทั้งในการสอบขึ้นสายบริหารของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีเนื้อหาในการสอบแข่งขันเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหาร นโยบาย  
การดำเนินงาน ข้อกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงทำให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้  
ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาที่จะต้องรับผิดชอบ  
เพื่อที่จะนำนโยบายมาส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น  

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึกษาการนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะ ดังนี ้
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมหรือสนับสนุน
ให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้กบักลุ่มประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ ตามเป้าหมายของการจัด
การศึกษาของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

2. ด้านความเท่าเทียมทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรกำหนดให้มีการจัดบริการ
ทางการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ สนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีการวินิจฉัยและ 
การคัดกรองผู้ที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือที่จะสามารถจัดบริการทางการศึกษา
ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

3. ด้านคุณภาพทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้
เห็นประโยชน์ของการสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยทางการศึกษา จัดอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ใน 
การเกี่ยวกับทำวิจัยทางการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เป็นที่ปรึกษาในขณะครูทำวิจัย  
ช่วยหาแนวทางและแก้ไขปัญหา ตรวจสอบข้อบกพร่องทำให้การทำวิจัย เพื่อให้งานวิจัยที่ทำมีคุณภาพ 
และสามารถเผยแพร่งานได้สมภาคภูมิ  

4. ด้านระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาควรทำ
ความเข้าใจกับบริบท สภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียง 
ให้การสนับสนนุและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล ชุมชน และหน่วยงานอื่น  
มีจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและศิษยเ์ก่าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน วางแผนใน 
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และมีการประชาสัมพันธ์ผลงานทุกด้านของสถานศึกษาต่อชุมชน  

5. ด้านการตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริม
และสนับสนุนให้ความรู้แก่ครูในโรงเรียนในเรื่องการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้ในรูปแบบ 
สะเต็มศึกษา โดยให้มีการจัดอบรม ลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมกลุ่มหรือรายบุคคล เพื่อใหค้รูจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาได้ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสามารถใน ด้านการคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ 
คิดวิจารณญาณ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ใช้ ความรู้เพ่ือแกป้ัญหาที่เกิดขึน้จริงและสร้างสรรค์
ผลผลิตต่อไป 
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ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ผู้วิจัยควรศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายตามเป้าหมาย

การจัดการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี 
เพื่อมุ่งเน้นในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาใหอ้ยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป 

2. ผู้วิจัยควรศกึษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ได้ชัดเจนขึ้น รวมถึงอาจทำการศึกษารูปแบบการการนำนโยบายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติ 
สู่การปฏิบัตใินสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี 
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ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

หนองบัวลำภู เขต 1 
21st Century Leadership of School Administrators Affecting the 

Performance Motivation of Teachers in Schools Under 
Nongbualamphu Primary Educational Service Area Office 1 

ละดา ดอนหงษา1 
นิทรา ช่อสูงเนิน2 

สาคร อาร้อน3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 

2) ศกึษาแรงจูงในการปฏิบัติงานของครแูละบุคลากรทางการศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 4) ศึกษาภาวะผู้นำของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองบัวลำภู เขต 1 จำนวน
336 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน และสุ่มกลุม่ตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งตอนที่ 2 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่
ระหว่าง .494-.855 และมีค่าความเช่ือมั่น .863 และตอนที ่3 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .551-.862
และมีค่าความเชื่อมั่น .861 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 3) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที ่21 กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคร ูมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสำคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมคีวามสัมพันธ์กันในระดับสูง 4) ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ 
ที่ 21 ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ใน 4 ด้าน คือ  
ด้านวิสัยทัศน์ทางการศึกษา ด้านการเสริมพลังภาวะผู้นำ ด้านสมรรถนะภาวะผู้นำ และด้านพฤติกรรม
ภาวะผู้นำ เขียนเป็นสมการณพ์ยากรณ์ได้ดังนี้ 

สมการณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ 
 �̂�  =  .352 + (.122) X1 +(.101) X2 + (.221)X3 + (.095)X4 
สมการณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 

�̂� = 
 (.332) X1 + (.316) X2 + (.321)X3 + (.315)X4 

คำสำคญั:  ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

 
1,2อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
3นักศึกษา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต    
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Abstract 
This research aims to 1) study the leadership of school administrators in the 

21st century 2) study the performance motivations of teachers and educational personnel 
3) study the relationship between leadership of school administrators in the 21st century
and the performance motivation of teachers 4) Study the leadership of school administrators
in the 21st century that affects teachers’ performance motivation. The sample group
consisted of 336 school administrators and teachers under Nong Bua Lamphu Primary
Educational Service Area Office 1, the sample size was determined using Craigsy and
Morgan tables. And Using stratified random sampling technique. The research tools were
the estimation scale questionnaire. Part 2 has classification power is between .494-.855
and the confidence value is .863 and Part 3 has the classification power is between
.551-.862 and the confidence value is .861. The statistics used for data analysis were
percentage, mean, standard deviation. Finding the Pearson Correlation Coefficient and
multiple regression analysis

The results showed that 1) the overall leadership of school administrators 
in the 21st century was at the highest level; 2) the teachers’ performance motivation. 
3) Leadership of school administrators in the 21st century and teacher performance
motivation There was a statistically significant positive correlation at the .01 level, with
a high level of correlation. 4) Leadership of school administrators in the 21st century
affects teachers’ performance motivation. It was statistically significant at the .01 level in
4aspects, namely educational vision. Leadership Empowerment Leadership competency
and leadership behavior It can be written as a forecast equation as follows:

The forecast equation in raw score form is 
 �̂� = .352 + (.122) X1 + (.101) X2 + (.221) X3 + (.095) X4 
The forecast equation in standard score form is 

�̂� = (.332) X1 + (.316) X2 + (.321) X3 + (.315)X4 

Keywords :  21st Century Leadership of School Administrators,  The Motivation and 
   Performance of Teacher in School 
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1. บทนำ
โลกในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเปน็ผลสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี

เชื่อมข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมภิาคและทั่วโลกเข้าด้วยกัน ทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
ส่งผลกระทบตอ่การจัดการศึกษา (สทุธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์, 2560, หนา้ 2843-2845) ระบบการศึกษา
ในปัจจุบันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมโลก จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการ 
ที่จะให้ความรูแ้ก่ผู้เรียนด้วยการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมมากกว่าความสำเร็จ
ทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว ดังน้ันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงึได้กำหนดนโยบาย 
คือ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคณุภาพมาตรฐาน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2564, หน้า 
1-2) จะเห็นไดว้่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ในยุคนี้ ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ความสามารถ
และทักษะจำเป็น (วิจารณ์ พานิช, 2555, หน้า 16-21) โดยเฉพาะทักษะด้านความร่วมมือ การทำงาน
เป็นทีม และภาวะผู้นำซึ่งครูผู้สอนและผู้บรหิารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ปรับตัวและเข้าใจบทบาทของตนที่เปลี่ยนแปลงไป

ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที่เป็นบุคลากรหลักในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
โดยเฉพาะผู้บริหารในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องแสดงภาวะผู้นำในการบริหารจัดการ ต้องเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
ทางการศึกษา เป็นผู้นำที่มีพฤติกรรมทางวิชาการมีความรู้ความสามารถและมีความเปน็มืออาชีพที่สามารถ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และสามารถเช่ือมโยงสภาพปัจจุบันไปสู่อนาคตได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้
เพื่อรู้ (Learning to Know) การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ (Learning to Do) การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน 
(Learning to Live Together) และการเรยีนรู้เพื่อชีวิต (Learning to Be) เป็นต้น ดงันั้นภาวะผู้นำ 
ของผู้บรหิารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษาแนวใหม่นำไปสู่การสร้าง
คุณภาพทางการศึกษา (ชัยยนต์ เพาพาน, 2559, หน้า 2) เพ่ือให้แรงกระตุ้นและแรงจงูใจในการปฏิบัติงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ามกลางความท้าทายนี้ ภาระงาน
ของครู คือ จัดเตรียม วางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน จัดการชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน ดูแลและให้คำแนะนำนักเรียนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรยีน  
ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองของนักเรียนในชั้นเรียน รวมไปถึงปฏิบัติงานในโรงเรียน
เพิ่มเติมหรืองานพิเศษที่นอกเหนอืจากการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการทีค่รูจะปฏิบัติงานได้ประสบ
ความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ปัจจยัหลักคือแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครู ซึ่งแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานของครูถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจ เนื่องจากครูเป็นผู้ปฏิบัติ  
เป็นผู้สอนเป็นผู้ทำให้หลักสูตรมีประสิทธิผล เพราะแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การสอนของครูโดยตรง ถ้าครูผู้สอนมีแรงจูงใจที่ดีก็จะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธภิาพ (เมตตา  
สอนเสนา, 2558, หน้า 115-123) บนเงื่อนไขแรงจูงใจทั้งภายนอกและภายใน ตามแนวคิดของ Herzberg 
Mausner & Snyderman (1959, pp. 113-119) ที่ว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู คือ เงื่อนไขหรือ
ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้  
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ต้องประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ในการปฏิบัติงาน และด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
การจัดการศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอศรีบุญเรือง  
และอำเภอโนนสัง (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองบัวลำภู เขต 1, 2564, หน้า 1-9)  
มีสถานศึกษา จำนวน 201 โรงเรียน นักเรียน จำนวน 2,472 คน และบุคลากร 2,472 คน ที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบ สภาพปัญหาของการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำภู เขต 1 ยังประสบปัญหาหลายประการอย่าง ได้แก ่การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
ส่วนหนึ่งยังขาดประสิทธิภาพ สอนโดยไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  
ครูส่วนหนึ่งไม่นำกระบวนการและผลงานวิจัยมาใชใ้นการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ครูและบุคลากรส่วนหนึ่งยังขาดความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี (ICT) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนการสอน อาจจะมีผลมาจากครูผู้สอนขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1, 2564, หน้า 1-9) ทั้งนี้อาจจะมีผลมาจากผู้บริหาร ในฐานะ
บุคคลหลักในการขับเคลื่อนยังไม่สามารถเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ ที่มุ่งนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 จึงพยายามแกไ้ขปัญหาดังกล่าวโดยกำหนด
ยุทธศาสตร์ไว้ในแผนปฏิบัติการงบประมาณปี คือ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การประเมินและการพัฒนา การสร้าง
แรงจูงใจให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงาน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการ  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำภู เขต 1, 2564, หน้า 1-9) เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้างต้นที่เกิดในปีที่ผ่านมา  
ทั้งนี้ผู้นำหรือผู้บริหารจึงแสดงความมีภาวะผู้นำดังกล่าวให้ยุทธศาสตร์ข้างต้นบรรลุวัตถุประสงค์ 

จากที่มาและความสำคัญของปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทีส่่งผลต่อแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ศึกษาระดับแรงจูงในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ศึกษา
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทีส่่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 
2.2 เพื่อศึกษาแรงจูงในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวลำภู เขต 1 
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคร ูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
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2.4 เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทีส่่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของคร ูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคร ูดังต่อไปนี ้
 3.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ความหมายของภาวะผู้นำ 

ความสำคัญของภาวะผู้นำ หลักการ แนวคดิ และทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 องค์ประกอบของภาวะผู้นำ 

 3.2 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ได้แก ่ความหมาย 
ของแรงจูงใจความสำคัญของแรงจูงใจ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ องค์ประกอบแรงจูงใจ 
ของ Herzberg Mausner & Snyderman 

3.3 บริบททั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาหนองบัวลำภู เขต 1 
3.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ งานวิจัยในประเทศ งานวิจัยต่างประเทศ 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในศตวรรษที่ 21 กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู จึงออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี ้

  ตัวแปรพยากรณ ์  ตัวแปรเกณฑ ์

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 194 คน ครู จำนวน 2,477 คน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 รวมทั้งสิน้ 2,671 คน (สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1, 2564, หน้า 2) 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ได้แก ่
1. ด้านวิสัยทัศน์ทางการศึกษา
2. ด้านการเสรมิพลังภาวะผู้นำ
3. ด้านสมรรถนะภาวะผู้นำ
4. ด้านพฤติกรรมภาวะผู้นำ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ได้แก ่
1. ด้านการยอมรับนับถือ
2. ด้านความก้าวหน้า
3. ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4. ด้านความสมัพันธ์กับผู้บังคบับัญชา
และเพื่อนร่วมงาน
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 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 จำนวน 336 คน ได้จากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
สำเร็จรูปของเครจซี่และมอรแ์กน (บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 49) และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
(Stratified sampling) โดยใช้อำเภอเป็นช้ัน จำแนกเป็นผู้บริหาร 25 คน และคร ู311 คน 

5.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ซึ่งมีขอบเขตการวิจัยและศึกษา

ตามตัวแปรดังต่อไปนี้  
 5.2.1 ภาวะผูน้ำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือ ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก ่ 

ด้านวิสัยทัศน์ทางการศึกษาด้านการเสริมพลังภาวะผู้นำ ด้านสมรรถนะภาวะผู้นำ ด้านพฤติกรรมภาวะผู้นำ 
 5.2.2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า 

ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  

ได้แก่ ตำแหนง่ อำเภอ 
 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 

ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก ่1) ด้านวิสัยทศันท์างการศึกษา 2) ด้านการเสรมิพลังภาวะผู้นำ 3) ด้านสมรรถนะ
ภาวะผู้นำ 4) ด้านพฤติกรรมภาวะผู้นำ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ  
ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 55-57) ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย  
และน้อยที่สุด แบบสอบถามมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .494-.855 และมีค่าความเช่ือมั่น .863 

ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการยอมรับนับถือ จำนวน 2) ด้านความก้าวหน้า 3) ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และ
4) ด้านความสมัพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (บญุชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 55-57) เรียงตามระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครู ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด แบบสอบถามมีค่าอำนาจ
จำแนกอยู่ระหว่าง .551-.862 และมีค่าความเช่ือมั่น .861

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ดังต่อไปนี้ 
 5.4.1 ขอหนังสือจากคณะศกึษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล

การวิจัย โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  
 5.4.2 ทำการเก็บข้อมูลการวิจัย โดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และขอความ

ร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละโรงเรียนแจกแบบสอบถาม แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศกึษา จำนวน 25 ชุด 
และครู จำนวน 311 ชุด 

5.4.3 นำแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลแล้ว มาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี ้
 5.5.1 นำแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บข้อมูลทั้งหมดแบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 

จำนวน 25 ชุด และคร ูจำนวน 311 ชุด มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบคำถาม หลังจากนั้นผู้วิจัย
ลงรหัสตามเกณฑ์แต่ละข้อ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 

 5.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ได้แก่ ตำแหน่ง อำเภอ ใช้การวิเคราะห์โดยหาความถี ่(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

5.5.3 การวิเคราะห์แบบสอบถามภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้กับกลุ่มตัวอย่าง ใช้การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยแทนค่าน้ำหนักของคะแนนจากแบบสอบถาม (บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 55-57) 
ดังนี้ 

5 หมายถึง มีภาวะผู้นำของผู้บริหารอยู่ในระดับ มากที่สุด 
4 หมายถึง มีภาวะผู้นำของผู้บริหารอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีภาวะผู้นำของผู้บริหารอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีภาวะผู้นำของผู้บริหารอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีภาวะผู้นำของผู้บริหารอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์สำหรับวัดระดับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
โดยเอาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ 
บุญชม ศรีสะอาด (บุญชม ศรสีะอาด, 2560, หน้า 101) ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถงึ ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
อยู่ในระดับมากที่สุด  

ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถงึ ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถงึ ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถงึ ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
อยู่ในระดับนอ้ย 

ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถงึ ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 การวิเคราะห์แบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้กับกลุ่มตัวอย่าง ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
โดยแทนค่าน้ำหนักของคะแนนจากแบบสอบถาม (บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 55-57) ดังนี ้

5 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับ มากที่สุด  
4 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับ มาก 
3 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับ ปานกลาง 
2 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับ น้อย 
1 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
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  และเกณฑ์สำหรับวัดระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โดยเอาค่าเฉลี่ย ( X ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด  
(2556, หน้า 101) ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถงึ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถงึ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 5.5.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product–Moment Correlation Coefficients) โดยมีเกณฑก์ารแปลความหมาย (บุญธรรม 
กิจปรีดาบรสิุทธิ์, 2549, หน้า 441-446) ดังนี้ 

ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ > .70 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง 
ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .30 ถึง .70 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ใน

ระดับปานกลาง 
ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ <.30 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ำ 
ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น .00 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง 
ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวก แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ไป 

ในเชิงบวก หรือทิศทางเดียวกัน 
 ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น ลบ แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ไปใน

เชิงลบหรือทิศทางตรงข้าม 
 5.5.5 วิเคราะห์สร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบนำตัวแปรทั้งหมดเข้าสมการ 
(Multiple Regression by Enter) 

5.6 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
 5.6.1 สถิติทีใ่ช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

เนื้อหาในแบบสอบถาม โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามแต่ละข้อกบัวัตถุประสงค์ 
(IOC: Index of Item Objective Congruence) และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สตูร
การหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาตามวิธขีอง ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

 5.6.2 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.6.3 สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์
แบบเพียร์สัน (Pearson Product–Moment Correlation Coefficients) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบนำตัวแปรทั้งหมดเข้าสมการ (Multiple Regression by Enter) 
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6. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศกึษา 

ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ตำแหนง่ อำเภอ ดังรายละเอียดตามตาราง 1 

ตาราง 1 จำนวน และร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (n = 336) ร้อยละ 
1. ตำแหนง่

1.1 ผู้บริหารสถานศกึษา
          1.2 ครู 

25 
311 

7.40 
92.60 

รวม 336 100 
2. อำเภอ

2.1 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
          2.2 อำเภอโนนสัง 
          2.3 อำเภอศรีบุญเรือง 

148 
77 
111 

44.00 
22.00 
33.00 

รวม 336 100 

จากตาราง 1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 336 คน ตำแหน่งครูจำนวน 
311 คน คิดเป็นร้อยละ 92.60 รองลงมา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.40 จำแนกตามอำเภอ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมา
อำเภอศรีบุญเรือง จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 และอำเภอโนนสัง จำนวน 77 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 22.00 ตามลำดับ 

ตอนที่ 2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้นำ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยรวมดังรายละเอียดตามตาราง 2 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
            โดยรวม 

ด้านที ่ ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 X S.D. ระดับภาวะผูน้ำ 
1 ด้านวิสัยทัศน์ทางการศึกษา 4.50 .29 มาก 
2 ด้านการเสริมพลังภาวะผู้นำ 4.59 .28 มากที่สุด 
3 ด้านสมรรถนะภาวะผู้นำ 4.47 .35 มาก 
4 ด้านพฤติกรรมภาวะผู้นำ 4.56 .33 มากที่สุด 

รวม 4.53 .25 มากที่สุด 
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จากตาราง 2 พบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.53) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านการเสริมพลังภาวะผู้นำ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.59) รองลงมาดา้นพฤติกรรมภาวะผู้นำอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.56) 
ตามลำดับ 

ตอนที่ 3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ของครู ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวม ดังรายละเอียดตามตาราง 3 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โดยรวม 

ด้านที ่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคร ู X S.D. ระดับภาวะผูน้ำ 
1 ด้านการยอมรับนับถือ 4.51 .31 มากที่สุด 
2 ด้านความก้าวหน้า 4.53 .30 มากที่สุด 
3 ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 4.50 .30 มาก 
4 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 4.66 .30 มากที่สุด 

รวม 4.55 .23 มากที่สุด 

จากตาราง 3 พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55) 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสัมพนัธ์กับผู้บังคับบญัชาและเพื่อนร่วมงาน
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.66) รองลงมาดา้นด้านความก้าวหน้าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53) 
ตามลำดับ 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคร ู

ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
           กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

       แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

Y1 Y2 Y3 Y4 Ytot 

X1 .830** .833** .867** .683** .856**

X2 .761** .749** .765** .633** .821**

X3 .858** .888** .909** .654** .910**

X4 .869** .864** .869** .632** .912**

Xtot .892** .895** .912** .713** .901**

**p<.01, *p<.05 
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จากตาราง 4 พบว่า ภาวะผู้นำของผู้บรหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 โดยรวมมีความสัมพันธ์
เชิงเส้นระดับมากในทิศทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .01 (r = .901) เมื่อพจิารณารายคู่ พบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21  
ด้านวสิัยทัศน์ทางการศึกษา (X1) มีความสมัพันธ์เชิงเส้นระดับสูงในทิศทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = .856) ด้านการเสริมพลังภาวะผู้นำ (X2) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นระดับสูง ในทิศทางบวก 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r =821) ด้านสมรรถนะภาวะผู้นำ (X3) มีความสมัพันธ์เชิงเส้น 
ระดับสูง ในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .910) ด้านพฤติกรรมภาวะผู้นำ (X4)  
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นระดับสูง ในทิศทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .912)  

ตอนที่ 5 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของคร ู

ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพ่ือค้นหาอำนาจพยากรณ์ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา 
           ในศตวรรษที่ 21 กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 

B SEb Beta t sig 

ด้านวิสัยทัศน์ทางการศึกษา .122 .076 .332 1.527** .000 
ด้านการเสริมพลังภาวะผู้นำ .101 .045 .316 1.550** .000 
ด้านสมรรถนะภาวะผู้นำ .221 .072 .321 1.509** .000 
ด้านพฤติกรรมภาวะผู้นำ .095 .066 .315 1.777** .000 
R =.938      R2 = .829   SEest = .107    a =.352    Adjiustrd R = .765     F=368.257** 

**p<.01, *p<.05 

จากตาราง 5 พบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านวิสัยทัศน์
ทางการศึกษา (X1) ด้านการเสริมพลังภาวะผู้นำ (X2) ด้านสมรรถนะภาวะผู้นำ (X3) ด้านพฤติกรรม
ภาวะผู้นำ (X4) สามารถร่วมกนัพยากรณ์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ได้ร้อยละ 82.9 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .122, 
.101, .221, และ .095 ตามลำดับ และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) 
เทา่กับ .332, .316, .321 และ .315 ตามลำดับ 

ค่าสหสัมพันธพ์หุคูณของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู และตัวพยากรณ์ ด้านวิสัยทัศน์
ทางการศึกษา (X1) ด้านการเสริมพลังภาวะผู้นำ (X2) ด้านสมรรถนะภาวะผู้นำ (X3) ด้านพฤติกรรม
ภาวะผู้นำ (X4) มีค่าเท่ากับ .938 มีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 82.9 และค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น 
จากการพยากรณ์เท่ากับ .107 
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สมการณ์พยากรณ์ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานของครู ในรูปคะแนนดิบมี ดังนี ้

�̂� =  .352 + (.122) X1 + (.101) X2 + (.221) X3 + (.095) X4 
สมการณ์พยากรณ์ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานของคร ูในรูปคะแนนมาตรฐาน มีดังนี ้
�̂� =  (.332) X1 + (.316) X2 + (.321) X3 + (.315) X4

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทีส่่งผลต่อแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของครู ผู้วิจัยอภิปรายผลได ้ดังนี้ 
 7.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการเสริมพลังภาวะผู้นำอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
รองลงมาด้านพฤติกรรมภาวะผู้นำอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ จากผลการวิจัยนี้อาจจะเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีการเสริมสร้างภาวะผู้นำโดยการอบรมพัฒนาตนเอง จนนำไปสู่ 
การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำที่ดี เพราะภาวะผู้นำเป็นเครื่องที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรทุกสายงาน  
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนวิธีการต้องเปลี่ยนนำไปสู่กระบวนการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำที่ต้องปรับตัวเข้าสู่
สถานการณ์นัน้ ๆ โดยเฉพาะโลกในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารต้องสร้างคุณลักษณะของผู้บริหารเกี่ยวกับ 
การพัฒนาภาวะผู้นำในตนและผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับ นฤมล คูหาแก้ว (2563) ที่ได้ทำการวิจัยเรื่อง  
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

 7.2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา 
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ดา้นความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาด้านความก้าวหน้าอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ จากผลการวิจัยนี้อาจ 
จะเป็นเพราะว่า ครูคือบุคลากรหลักที่ทำหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ผู้เรยีน ดังนั้น ขวัญและกำลังใจใน 
การขับเคลื่อนงานหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ สิ่งที่สำคญันอกเหนือจากจิตวิญญาณของความเป็นครู  
ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขหรือปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม 
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ เช่น เงื่อนไขหรือปัจจยัการติดต่อระหว่างบุคคลกบัผู้บังคับบัญชาทีแ่สดงถึงความสัมพันธ์
ดีต่อกัน สามารถทำงานร่วมกันและเข้าใจซึ่งกันและกัน สามารถทำงานร่วมกันและเข้าใจซึ่งกันและกัน 
หรือเง่ือนไขหรือปัจจัยของผลหรือการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในสถานภาพของบุคคลในสถานที่ทำงาน 
แรงจูงใจเป็นคณุลักษณะทีส่ำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานของมนุษย์ให้ประสบความสำเร็จ 
ตามเป้าหมาย แรงจูงใจดังกล่าวเป็นแรงขับทั้งภายในและภายนอกของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี 
ลำดับขั้นความต้องการของ Maslow (1954, p. 80) ที่กล่าวว่าความต้องการของคนจะเป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการจูงใจ ความต้องการต่าง ๆ และสอดคล้องกับ Ogomaka (1986) ที่ได้วิจัยเรื่อง องค์ประกอบ
ของแรงจูงใจในโรงเรียนสอนศาสนาในลอสแองเจอลิส พบว่า ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจ คือการได้รับความเจริญ 
ก้าวหน้าในงานรองลงมา ได้แก่ การได้รับการยอมรับนับถือ ผลสัมฤทธิ์ในงาน การได้รับการตอบสนอง 
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การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ลักษณะของงาน ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ความสนับสนุน
จากผู้ปกครอง ความมั่นคงปลอดภัย และเงินเดือนไม่มีผลต่อแรงจูงใจของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ 
โอกาสที่จะกาวหน้า และแรงจูงใจภายนอก ได้แก่ นโยบายของเงินเดือนความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น  

 7.3 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
ระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการวิจัยนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศกึษา
คือผู้มีอำนาจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและส่งผงต่อแรงจูงใจของครูทุกมิต ิดังนั้น เมื่อผู้บริหารสถานศึกษา
แสดงพฤติกรรมภาวะผู้นำในทางบวกแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูก็จะมีความสัมพันธ์ทางบวก ในทาง
ตรงกันข้ามเมื่อผู้บริหารสถานศึกษาแสดงพฤติกรรมภาวะผู้นำในทางลบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
ก็จะมีความสัมพันธ์ทางลบ และถ้าหากผู้บรหิารไม่มีอิทธิพลหรือไม่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
ภาวะผู้นำของผู้บริหารอาจจะไม่สัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
บุษยมาส ผาด ี(2563) ที่ได้ทำการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผล 
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  
โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 7.4 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิสัยทัศน์ทางการศึกษา ด้านการเสริมพลังภาวะผู้นำ  
ด้านสมรรถนะภาวะผู้นำ และด้านพฤติกรรมภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ รัตนา เหลืองาม (2562, 
หน้า 34-35) ที่ได้อธิบายว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความสำคัญอย่างยิ่ง
และเป็นสิ่งที่ผูบ้ริหารต้องส่งเสริมบำรุงรักษา และการดูแลเอาใจใส่ สมาชิกขององค์กร มีการตัดสินใจ
เอาใจใส่อย่างมีจริยธรรม ดังนั้นภาวะผู้นำเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการกระตุ้นจูงใจให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร่วมมือกันทำงานจนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผู้นำ
เชิงบวกหรือเชิงลบ พฤติกรรมและแรงจูงใจในการทำงานของครูย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย สอดคล้องกับ 
ณรงค์ชัย บุญประเสริฐ (2563) ได้ทำการวิจัยซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทักษะการบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 มีความสัมพนัธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบคุลากรทางการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Ŷ = 1.52 + 0.66**X และสมการพยากรณ์
ในรูปคะแนน มาตรฐาน คือ Ẑy = .65**Zx จากสมการพยากรณ์แสดงให้เหน็ทักษะการบรหิารสถานศึกษา 
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8. ข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานของครู ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. ควรนำผลการวิจัยนี้ เป็นสารสนเทศเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในการกำหนดนโยบายและแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำ 

2. ควรนำผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นกรอบ และแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศกึษาองค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

อย่างรอบด้านเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมทุกด้านและมีความเช่ือมั่นสูง 
2. ควรมีการเก็บข้อมูลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายและครอบคลุม เช่น

กลุ่มลูกจ้าง กลุ่มพนักงานราชการ เป็นต้น 
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การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

Participation of School Academic Affair of the Board Committee 
under the Lopburi Primary Educational Service Area Office 2 

วลยา ไตรญาณ1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำแนกตาม เพศ และวุฒิการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 306 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิตามขนาดของสถานศึกษา เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่น 0.959 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การมีส่วนรว่มในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลพบุรี เขต 2 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาลพบุรี เขต 2 ในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา 

คำสำคญั:  การมีส่วนร่วม  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  การบริหารงานวิชาการ 

1โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 



279 

Abstract 
The objectives of this study were to 1) Study level the participation in academic 

affair of the board committee; Under the Lopburi Primary Education Service Area office 2. 
2) Compare the participation in academic affair of the board committee; Under the
Lopburi Primary Education Service Area office 2. This study was classified by sex and
differences of education. The samples used in the study were the board committee;
Under the Lopburi Primary Education Service Area office 2 of academic year 2021, 306
people were obtained by randomly stratified by school size. The instruments used in this
study were a 0.959 confidence questionnaire, Data were analyzed by finding percentage,
mean, standard deviation and T-test.

The results of this study were as follows: 
1. Participation of the board committee in the academic affair under the

Lopburi Primary Education Service Area office 2; It shows that the overall were at a high 
level. 

2. Comparing the results of the board committee in academic affair under
the Lopburi Primary Education Service Area office 2, It shows that the overall were 
significantly different at .05 level with classified by their sex and differences education. 

Keywords:  Participation,  The board committee,  Academic affair 
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1. บทนำ
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนในสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นปัจจุบันและ

แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คณุธรรม มีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการนำไปสู่การกำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษา คือ การปฏิรูปคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของคนไทย การกำหนดนโยบายที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมประชาชน ครอบครัว 
ชุมชน สถาบันทางศาสนา องค์กรรัฐและเอกชน ให้มสี่วนรับผิดชอบในการศึกษาและตรวจสอบการจัด
คุณภาพการศึกษาในสถานศกึษาทุกแห่ง เพื่อให้สนองความต้องการของชุมชนนั้น รัฐจึงไดก้ำหนดนโยบาย
ให้ชุมชนและทอ้งถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2560, หน้า 2) 

ด้วยเหตุน้ีการจะบริหารสถานศึกษาให้ได้ประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามแนวคิดของแผนการ
ศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560–2579 คือ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงถือว่าเป็นหนึ่งเครือข่ายการศึกษา
ที่ทำหน้าที่กำกับและส่งเสรมิ สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ทั้งด้านการบริการวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กร
ศาสนาและเอกชน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า 136)

อย่างไรก็ตามงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจใหค้วามสำคัญ
และมีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง (ไพฑูรย์ สินลารัตน,์ 2558, หน้า 39) 

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552, หน้า 9) จึงได้กำหนดบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ว่ามีความสำคัญในการนำแนวคิดความต้องการของ
ชุมชนมาสู่สถานศึกษาโดยตรง ทำให้สถานศกึษาสามารถจดัการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของชุมชน
โดยเน้นให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทและมสี่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาทัง้ด้าน
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ในการกำกบั 
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทีส่ถานศึกษาจัดขึ้น การติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษาเปิดโอกาสให้บุคคล 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำงานเพ่ือส่วนรวม และพัฒนาชุมชน 

ด้วยความจำเป็นในการร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ซึ่งในบริบทในการปฏิบัติงานจริงนั้น ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยจำแนกขนาดสถานศึกษาเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ เกีย่วกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยได้ขอ้มูลโดยสรุปว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว ยังไม่เข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่ของตนเองว่าต้องทำอะไร 
ทำอย่างไร และทำเพื่อใคร บุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการส่วนใหญ่ไม่ไดร้ับการคัดสรรจากกลุ่มผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างแทจ้ริง ทำใหข้าดความกระตอืรือร้นในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการจัด
ศึกษาที่ช่วยในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาใหส้อดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
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ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศกึษาการมีส่วนร่วมในการบรหิารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาลพบุร ีเขต 2 สำหรับนำไปแนวทางในการพัฒนา  
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุร ีเขต 2 จำแนกตาม เพศ และวุฒิการศึกษา 

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 ความหมายของการมสี่วนร่วม 
 สถิต เชาวดี (2551, หน้า 26) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การเปิดโอกาส 

ให้สมาชิก ผู้ร่วมงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมในกจิกรรมทุกอย่าง ตั้งแต่การกำหนด
เป้าหมายการกำหนดบทบาทของบุคคลในการปฏิบัติงานรวมถึงการสร้างความผูกพัน ระหว่างสมาชิก 
ผลสุดท้าย คือ ความสำเร็จขององค์การ  

 ถวิล เกษสุพรรณ์ (2552, หนา้ 14) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง 
กระบวนการของบุคคลหลาย ๆ คน ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการวางแผน การดำเนนิงานตามแผน 
และรวมถึงการประเมินผล เพ่ือให้งานหรือภารกิจบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นเกิด
ความรู้สึกร่วมกัน ร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมกันแกป้ัญหาด้วยเช่นกัน 

 พิชนาถ เพชรน่าชม (2554, หน้า 22) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง  
การมุ่งเน้นการบริหารซึ่งเกิดขึ้นโดยการที่ผู้บริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชา ชุมชน สังคม องคก์รเอกชน องค์กร 
ภาครัฐ และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมภาคภูมิใจ ผู้บรหิาร  
ให้การสนับสนนุร่วมมือยิ่ง เพิ่มพลูอำนาจและความศรัทธาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะต้องทำงานเป็นทีม 
และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมดำเนินการ ร่วมรบัผลประโยชน์  
ร่วมประเมินผล ได้แสดงความคิดเห็นจะได้ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาไดม้ากที่สุด 

สุขตา แดงสุวรรณ์ (2558, หน้า 21) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การเปิด
โอกาสใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมดำเนนิกิจกรรมในการจัดการศึกษาตั้งแต่การศกึษาปัญหาการวางแผน 
ดำเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนให้การจัดการศึกษานั้น 
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคดิ ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบร่วม
รับผิดชอบ  

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลข้างต้นสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม คือ 
การร่วมมือกันทำกิจกรรมหรือดำเนินการต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้
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3.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หน้า 2) กล่าวว่า คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดขึ้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ซึ่งมีความสำคญัที่ทำหน้าที่กำกับ และส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนในการจัดการศึกษา โดยมีองค์ประกอบ 
ดังนี้ 1) สถานศึกษาขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนไม่เกินกว่า 300 คน มีคณะกรรมการ จำนวน 9 คน และ  
2) สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนเกินกว่า 300 คนขึ้นไป มีคณะกรรมการ จำนวน 15 คน

3.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 40 และ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 38 
กำหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำหน้าที่กำกับและส่งเสริม สนับสนนุ กิจการของ
สถานศึกษา ดงันี ้ 

3.3.1 กำกับการดำเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกบักฎหมายกฎ ระเบียบ 
ประกาศ คำสั่งและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความตอ้งการของชุมชนและท้องถิ่น  

3.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 3.3.3 มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรบัข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด 
3.3.4 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กำหนดให้เป็นบทบาทหน้าที ่

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.4 ขอบข่ายของบริหารงานวิชาการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หน้า 48) ได้ระบุขอบข่ายการบริหารงานวิชาการไว้ในคู่มือ 

การบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล ที่ผู้วิจัยได้เลือกมาเป็นกรอบในการศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี ้เนื่องจากข้อมูลมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 1) การพัฒนาหรือ
การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา
10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริม
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอ่ืน 14) การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครวั องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 15) การจัดทำระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
วิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนใช้ในสถานศกึษา และ 17) การพัฒนา
และใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดจากคู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติ

บุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ (2556) ที่ได้กำหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 17 ด้าน 
ดังนี้  

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 136 โรงเรียน 
มีจำนวนทั้งสิ้น 1,302 คน  
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ได้แก่ คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2564 คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของทาโรยามาเน ่ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5  
ในการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 306 คน และทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิตามขนาดสถานศกึษา คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศกึษาขนาดกลาง และสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ ด้วยการเทียบบัญญัติไตรยางศ ์

5.2 ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ใช้การวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำมาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดยการ
ทดสอบค่าที (t-test)    

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ เพื่อสอบถาม

เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และวุฒิการศึกษา  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) เกี่ยวกับการ 

มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 ซึ่งกำหนดเกณฑ ์ดังนี ้

5 หมายถึง มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการอยุ่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการอยุ่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้ดำเนินการเก็บข้อมูลเอง ตามลำดับขั้นตอน ดังนี ้

1. ขอความอนุเคราะห์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อทำหนังสือ
ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด 

2. ประสานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มตัวอย่าง ในการส่งแบบสอบถาม
และการรับแบบสอบถามคืน โดยผู้ศึกษาเดินทางไปเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง โดยส่งแบบสอบถาม
ไปจำนวนทั้งสิ้น 306 ชุด ไดร้ับคืนจำนวน 306 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อนำไปวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่  

หาค่าร้อยละ และนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
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 5.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาลพบุรี เขต 2 จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบ่งเป็นรายข้อและรายด้าน นำเสนอในรูปตารางประกอบ 
ความเรียง 

5.5.3 วิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยใช้การทดสอบที เมื่อจำแนก 
ตามเพศ และวุฒิการศึกษา  

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.6.1 ร้อยละ (percentage) 
5.6.2 ค่าเฉลี่ย (mean) 
5.6.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
5.6.4 การทดสอบค่าที (t-test)  

6. ผลการวิจัย
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกดั

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลำดบัแรก ดังนี ้1) ด้านการส่งเสริมให้ชุมชน 
มีความเข้มแขง็ทางวิชาการ 2) ด้านการพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา  
ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่น ด้านการส่งเสริมเสริม
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา และด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และ 3) ด้านการพัฒนา
หรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเหน็การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการวางแผนงาน  
ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศกึษา และด้านการจัดทำ
ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ส่วนค่าเฉลีย่ในลำดับสุดทา้ย 
คือ ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนใช้ในสถานศึกษา  

ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบรหิารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุร ีเขต 2 จำแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา 
มีดังน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีเพศต่างกัน มีส่วนรว่มในการบรหิารงานวิชาการของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ทัง้ในภาพรวมและรายด้าน 
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2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เมื่อจำแนกตามวุฒิการศึกษา  
พบว่า คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศกึษาต่างกัน มสี่วนรว่มในการบริหารงานวิชาการ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวม 
และรายด้าน 

7. อภิปรายผลการวิจัย
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกดั

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
โรงเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความรู้และ
ความสามารถแตกต่างกัน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านการบริหารวิชาการ ทำให้บุคคลที่เข้ามา
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกฝ่ายได้เรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถ
นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาร่วมคิดร่วมทำและร่วมวางแผนงานวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับ ถวิล 
เกษสุพรรณ์ (2552, หน้า 122-123) สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในการบริหารงานของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  
ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในการบริหารงาน
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ด้านวิชาการโดยรวมอยู่
ในระดับมาก  

ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบรหิารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขัน้พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศ และวุฒิ
การศึกษา มีดงันี ้

1. การมีส่วนรว่มในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลพบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศ เมื่อพิจารณาในภาพรวม 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ เพศหญิงอาจจะมีความรู้ ทักษะด้านการทำงาน การตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้ง 
ความรับผิดชอบ และความใสใ่จในการมีส่วนร่วมมากกว่าเพศชาย จึงส่งผลให้ความคิดเห็นแตกต่างกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับคราวุธ หงษ์วิเศษ (2553, บทคัดย่อ) ไดศ้กึษา การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
ของผู้ปกครองและผู้นำชุมชน ในเขตตำบลแหลมกลัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครองและผู้นำชุมชน ในเขตตำบล
แหลมกลัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด จำแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

2. การมีส่วนรว่มในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลพบุรี เขต 2 จำแนกตามวุฒิการศึกษา เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวุฒิการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนใหญ่เป็นระดับปริญญาตรี
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หรือสูงกว่า ซึ่งอาจทำให้มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน
ตามระดับการศึกษา สอดคลอ้งกับ เสกสรร กระยอม (2559, บทคัดย่อ) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
ในการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนพนัสนคิม 2 จำแนกตามระดับการศกึษา พบว่า โดยรวมและรายดา้น 
ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 และสอดคล้องกับธนากร นาควรรณ อโนทัย 
ประสาน และธีรพงษ์ สมเขาใหญ่ (2562, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในการ
บริหารงานวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 ผู้วิจัยทำการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการตาม

ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีค่าเฉลี่ยใน 3 ลำดับสุดท้ายของการดำเนินงาน 
ด้านวิชาการทั้งหมด ได้แก ่

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดังนั้น โรงเรียนควรให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการ
ดำเนินงานและร่วมกันเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ดังนั้น โรงเรียนควรให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอนร่วมกับ
คณะครู 

3. ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนใช้ในสถานศึกษา ดงันั้น โรงเรียนควรให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
ใช้ในสถานศึกษา โดยการจัดประชุม อบรม สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมติดตามการดำเนินงาน 
และมีการประชาสัมพันธ์หรือเปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ทราบทั่วกนั 

ข้อเสนอแนะเพื่อการค้นคว้าอิสระครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรมีการศกึษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในด้านวิชาการ เพื่อวิเคราะหร์่วมกัน กำหนดนโยบายขึ้นมาดำเนินการในสถานศึกษาต่อไป 

3. ควรมีการศกึษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐานในดา้นอ่ืน ๆ เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารงานบุคคล 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 
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ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
The Instructional Leadership of Administrators Affecting the 
Effectiveness of Academic Administration in Schools under  
Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1 

เนต์ิ มโนปัญญา1

สุมัทนา หาญสุริย์2

ศิกานต ์เพียร์ธัญญกรณ์3

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ หาอำนาจพยากรณ์ 

และหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน เขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน
และครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2564 
จำนวน 390 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 110 คน และครูผู้สอน 280 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางของ Krejcie and Morgan และใช้การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ คุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.257-0.878 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.932 สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test ชนิด Independent 
samples การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient)  
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
3. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ที่แตกต่างกันโดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ที่แตกต่างกันโดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2อาจารย์ ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3รองศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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5. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมคีวามสัมพันธ ์
อยู่ในระดับปานกลาง 

6. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1  
ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ดา้นการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกจิกรรมการเรียน 
การสอน ด้านการพัฒนาคุณภาพครู ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู้ โดยมอีำนาจพยากรณ์ ร้อยละ 41.10 และมคีวามคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .31995 

7. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธผิล
การบรหิารงานวิชาการของโรงเรียน เขตพื้นทีป่ระถมศกึษาสกลนคร เขต 1 เสนอแนะไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย 
1) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน ์เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู้ ได้แก ่ผู้บริหารควรมีการกำหนดวิสยัทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณข์องโรงเรียนให้ชัดเจน 2) ดา้นการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกจิกรรม
การเรียนการสอน ได้แก่ ผู้บรหิารพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส่งเสริมใหค้รูรู้และเข้าใจหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา 3) ด้านการพัฒนา
คุณภาพครู ได้แก่ มีการพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ 4) ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ได้แก่
ผู้บริหารโรงเรียนมีการส่งเสรมิให้มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนให้เหมาะสมและปลอดภัย
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Abstract 
The purposes of this correlational research were to examine, compare, determine 

the relationship, identify the predictive power, and establish guidelines for developing 
instructional leadership of school administrators affecting the effectiveness of academic 
affairs administration in schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area  
Office 1. The sample group, obtained through stratified random sampling, consisted of 
110 school administrators and 280 teachers working Sakon Nakhon Primary Educational 
Service Area Office 1 in the academic year 2021, yielding a total of 390 participants.  
The Krejcie and Morgan table was also applied for determining the sample size. The tools 
for data collection were questionnaires and a structured interview, comprising a whole  
of questionnaires on instructional leadership with the effectiveness of academic affairs 
administration in schools values ranging from .257 to .878 and the reliability of .932, 
Statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, 
One-Way ANOVA, Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient, and Stepwise 
Multiple Regression Analysis.  

The findings were as follows: 
1. The instructional leadership of school administrators was overall at a high

level. 
2. The effectiveness of academic affairs administration in schools was

overall at a high level. 
3. The comparison results revealed that the instructional leadership of

school administrators as perceived by participants, classified by positions, school size, 
and work experiences, was different at the .01 level of significance overall.  

4. The comparison results revealed that the effectiveness of academic affairs
administration in schools as perceived by participants, classified by positions, school size, 
and work experience, were found significantly different at the .01 level overall.  

5. The instructional leadership of school administrators and the effectiveness
of academic affairs administration in schools had the positive relationship at a high level 
with the .01 level of significance. 

6. The four aspects of instructional leadership consisting of curriculum
development of teaching and learning, teacher quality development and the creation of 
conducive learning environment, and establishment of visions, goals, and missions could 
predict the effectiveness of academic affairs administration in schools under Sakon Nakhon 
Primary Educational Service Area Office 1 with the predictive power of 41.1 percent and 
standard error of estimate of ± .31995.   
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7. The proposed guidelines for developing instructional leadership affecting
the effectiveness of academic affairs administration in schools under Sakon Nakhon 
Primary Educational Service Area Office 1 consisted of four aspects: 1) Establishment of 
visions, goals, and missions. School administrators should have clear and fair plans on the 
academic professional visions, goals, and missions development for teachers; 2) Curriculum 
development of teaching and learning School administrators should have knowledge to 
perform academic affairs, and hold the responsibility of analyzing the basic education 
core curriculum, creating school curriculums and implementing the created curriculums 
into practice; 3) Teacher development. School administrators should support teachers 
conducting research for self-development and improving teaching, learning management 
attending meeting, training and pursuing a higher level of education; 4) The creation of 
conducive learning environment. School administrators should create a conducive learning 
environment for both physical and psychological learning in safety. 

Keywords:  Instructional leadership of school administrators,  The effectiveness of 
academic affairs administration 
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1. บทนำ
ภาวะผู้นําทางวิชาการ เป็น การบริหารจัดการของผู้บริหารในสถานศึกษาในการช้ีนํา ส่งเสริม 

สนับสนุนและโน้มน้าว จูงใจในการพัฒนางานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดภารกิจของโรงเรียน  
การพัฒนา การเรียนการสอน การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร และการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อใหก้ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามทีก่ำหนดไว้ (บุญพา พรหมณะ, 2559, หน้า 30) และภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นสิ่งที่
สามารถพัฒนาได้ในตัวบุคคล มีหลกัการพ้ืนฐานอยู่สามอย่าง คือ เชื่อมั่นในตนเอง กล้าทำสิ่งใหม่ ๆ และ 
มีทักษะการสื่อสารและโน้มนา้วใจบุคคลอื่น หากผู้นำในองค์การใด มีภาวะผู้นำก็จะสามารถทำให้องค์การ
นั้นประสบความสำเร็จสูงเพราะบุคลากรที่มภีาวะผู้นำนั้นสามารถทำให้สมาชิกทุกคนเกิดการร่วมมือร่วมใจ 
พึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานขององค์การ จึงประสบผลสำเร็จ (พิพัฒนพงษ์ วิเศษ, 2561, หน้า 22; ไชยา 
ภาวะบุตร, 2560, หน้า 23) กล่าวถึง องค์ประกอบของภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 1) การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิและเป้าหมายของโรงเรียน 2) การบริหาร
หลักสูตรและการสอน 3) การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 4) การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร  
5) การพัฒนานักเรียน (กาญจนา สุระคำ, 2562, หน้า 12) ภาวะผู้นำทางวิชาการเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
เสริมสร้างการเรียนที่จะทำให้การเรียนของเด็กไทยได้มาตรฐานสูง คือ ผู้บริหารสถานศกึษามีบทบาทสำคัญ
อย่างยิ่งในสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีภาวะผู้นำทางวิชาการ จึงกล่าวได้ว่าผู้บริหารที่มภีาวะผู้นำทางวิชาการจะสามารถนำคณะครูและ
บุคลากรสู่การเป็นเลิศด้านวิชาการซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษาเข้าสู่คุณภาพและเป็นสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารสถานศึกษา เพราะ
จุดมุ่งหมายของสถานศึกษา กค็ือ การจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยูก่ับงานวิชาการ ทั้งสิ้น เพื่อส่งเสรมิ
ให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม 
และคุณสมบัติตามที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมต่อไปได้เป็นอย่างดี หากเปรียบงาน
แผนงานเป็นสมอง เป็นแผนที่ เป็นเข็มทิศของชีวิต งานวิชาการก็คือหัวใจของสถานศกึษาที่มีความสมัพันธ์
กับงานแผน อย่างแยกไม่ได้ การจะบริหารงานวิชาการให้ประสบผลสัมฤทธิ์ต้องตระหนักว่าหัวใจของ  
การจัดการศึกษา คือผู้เรียน หากจะดูว่างานวิชาการโรงเรียนใดเปน็อย่างไร ดูได้จากนักเรียนในโรงเรียนนั้น ๆ 
การบริหารงานวิชาการจะเกิดประสิทธิผลได้ ผู้บริหารโรงเรียน จะทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีต่อการบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพ งานวิชาการจึงถือเป็นงานหลักไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาประเภทใดก็ตามการดำเนินงาน
วิชาการจึงมีความสำคัญ (กาญจน์ เรืองมนตรี, 2557, หนา้ 3) 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน หมายถึง การบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์
ในการจัดการศึกษา โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
และสามารถพฒันานักเรียนให้มีทศันคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมท้ังภายใน 
ภายนอก และสามารถแก้ปญัหาภายในโรงเรียน จนทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานซึ่งเป็นการมอง
ประสิทธิผลในภาพรวม ซึ่งการวัดประสิทธิผลขององค์กร สามารถวัดได้จากการบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ขององค์กร โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ของการบรรลุวัตถุประสงค์และการประเมินผล
ที่ตั้งไว้ (จิตรา แก้วมะ, 2563, หน้า 54) 
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จากทีก่ล่าวมาข้างต้น ผู้วิจยัเป็นครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร  
เขต 1 และได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนให้ดูแลงานด้านงาน บริหารวิชาการของโรงเรียน และเล็งเห็น
ว่าการบริหารงานวิชาการเป็นงานที่สำคัญมากโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียน 
การสอน ซึ่งถอืได้ว่าเป็นจุดหมายหลักของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา และเป็นดชันีช้ีวัดความสำเร็จ 
และความสามารถของผู้บริหาร ในการบริหารงานวิชาการ ดังนั้นภารกิจงานวิชาการ ซึ่งถือว่าเป็นงาน
สำคัญ และเปน็หัวใจของการบริหารงานทั้งหมด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องภาวะผู้นําทางวิชาการ 
ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน เพื่อนำผลการวิจัยเสนอ 
ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางพัฒนา
ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 
2.3 เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม
สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

2.4 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม
สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

2.5 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารและประสิทธิผล 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

2.6 เพื่อศึกษาอำนาจพยากรณ์ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 

7. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน ในสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

และประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถจำแนก
ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และพันธกิจทางการเรียนรู ้2) การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
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3) ความผูกพัน 4) การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 5) การนิเทศติดตามการเรยีนการสอน ไชยา ภาวะบุตร
(2560, หน้า 23); พิพัฒนพงษ์ วิเศษ (2561, หน้า 29) และปิยพร บุญใบ (2563, หน้า 29) และจำแนก
ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน ออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรทอ้งถิ่น 2) ด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการ 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล
4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาและส่งเสรมิแหล่งเรียนรูท้ี่มีคุณภาพ
5) ด้านการแนะแนวและการนิเทศการศึกษา 6) ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 7) ด้านการสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการ 8) ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรยีนรู้

4. กรอบแนวคิดการวจิัย

ตัวแปรอิสระ   ตัวแปรตาม 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ

ทางการเรียนรู้ 
   1.2 การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
   1.3 การพัฒนาคุณภาพครู 
   1.4 การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
   1.5 การนิเทศติดตามการเรียนการสอน 

1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง
1.1 ผู้บริหารโรงเรียน
1.2 ครูผู้สอน

2. ขนาดโรงเรียน
2.1 ขนาดเล็ก
2.2 ขนาดกลาง
2.3 ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ

3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
3.1 น้อยกว่า 10 ปี
3.2 ระหว่าง 10-20 ปี
3.3 มากกว่า 20 ปี

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ตามขอบข่ายงานของ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 8 ด้าน 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น
2. ด้านการวางแผนงานวิชาการและการจัดทำระเบียบ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้และการวัดและประเมินผล 
4. ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในสถานศึกษาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
5. ด้านการแนะแนวและการนิเทศการศึกษา
6. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา 
7. ด้านการสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการ
8. ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน การพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีทางการศึกษาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ 
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน 
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดสำสนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บรหิาร ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2,705 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร
โรงเรียน จำนวน 175 คน ครผูู้สอนจำนวน 2,530 คน จากทั้งหมด 175 โรงเรียน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2564 การกำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างใช้ตารางของ เครจซี่ และเมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610, อ้างถึงใน  
บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 43) ได้จำนวน 337 คน แต่ในการวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 390 คน 
จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 110 คน และครูผู้สอน จำนวน 280 คน จากโรงเรียน จำนวน 89 
โรงเรียน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi–Stage Random Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็น
หน่วยการสุ่ม และสุ่มแบบแบ่งชั้นแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non–proportional Random Sampling)  

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ ์(Correlational Research) มุ่งศึกษาภาวะผู้นำ

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ 
ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น  

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อใช้สอบถาม 

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลตอ่
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.932 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) เสนอคำร้องต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทำหนังสือ

เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 
2) นำแบบสอบถามที่จัดทำขึน้ดำเนินการเก็บข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถามที่เป็นเอกสาร

และแบบสอบถามออนไลน์   
3) ดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยได้รับการตอบกลับทั้งสิ้น จำนวน 390 ฉบบั

จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วจึงนำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1) นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและความ

สมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ ์
2) นำแบบสอบถามที่คัดเลือกไว้มาตรวจสอบคะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3) นำข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
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5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบ t-test ชนิด Independent samples การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment 
Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) 

6. ผลการวิจัย
6.1 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก 
6.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก 
6.3 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน พบวา่ 
 6.3.1 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ตามสถานภาพ 
การดำรงตำแหน่ง โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 6.3.2 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามขนาด
โรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 6.3.3 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงาน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

6.4 ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ 
การดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า 

 6.4.1 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ 
การดำรงตำแหน่ง โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 6.4.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามขนาด
โรงเรียน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

 6.4.3 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนจำแนกตามประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงาน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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6.5 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 โดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 

6.6 ตัวแปรภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 5 ด้าน พบว่า 
มี 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวม (Y) ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแ้ก่  
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน (X2) ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) 
ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการ
เรียนรู ้(X1) ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถรว่มกันพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้ร้อยละ 
41.1 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .31995 

สามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 
Y’ = 0.609 + 0.390 X2   + 0.623 X3 + 0.323 X4 0.153 X1

และสามารถเขยีนสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
ZY

’ = 0.306 Z2 + 0.546 Z3 + 0.368 Z4 + 0.169 Z1 
6.7 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เสนอแนะไว้  
4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้บริหาร
ควรมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ ของโรงเรียนให้ชัดเจน สื่อสารให้ผู้มสี่วนร่วม
รับทราบ เพื่อการวางแผน 2) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 
ผู้บริหารพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ส่งเสริมให้ครู รู้และเข้าใจหลกัสูตรแกนกลางสถานศึกษา และอบรมการใช้หลักสูตร มกีารติดตาม กำกับ 
และประเมินผล 3) ด้านการพัฒนาคุณภาพครู ได้แก่ มีการพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ สนับสนนุใหค้รูผู้สอน
เข้าร่วมการอบรม สมัมนาต่าง ๆ ทำวิจัยเพือ่พัฒนาตนเอง และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
4) ด้านการสรา้งบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมีการส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ในโรงเรียนให้เหมาะสมและปลอดภัย

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน อยูใ่นระดับมาก 
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารโรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สร้างเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  
มีการกำหนดพฤติกรรมและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ซึ่งมีการปรบัปรุงพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพโรงเรียน สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน บริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐาน จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้รอบด้าน ดูแลการจัดกิจกรรมของครูผู้สอนในโรงเรียน 
ให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้กับผู้เรียน มีโครงการพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พฒันา
และส่งเสริมใหค้รูมีภาวะผู้นำทางวิชาการ นอกจากนี้ครูยังต้องอุทิศเวลาให้กับการทำงานอย่างสม่ำเสมอ 
รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน แสดงความยินกับศิษย์เมื่อมีความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัย สรายุทธ สิมมาจันทร (2563, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก  

7.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน อยูใ่นระดับมาก 
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการแกป้ัญหาด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  
ในขณะเดียวกันผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนทางความคิดเห็นของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ เพื่อวางแผน กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ผู้บริหาร
โรงเรียนยังเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เลือกวิธีการแก้ปัญหา 
ที่เกิดขึ้น ผู้บรหิารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณาข้อมูล
รายละเอียด ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ของโรงเรียนและ
ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียด 
ตัดสินใจเกี่ยวกบัการดำเนินกจิกรรมทางด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ จิตรา แก้วมะ (2563, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธร์ะหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบรหิารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

7.3 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรยีน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
สกลนคร เขต 1 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรง
ตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 7.3.1 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ
การดำรงตำแหน่งพบว่า โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บรหิาร
โรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  
การทีผู่้บรหิารโรงเรียนมีประสบการณ ์ความสามารถในการโน้มน้าว จูงใจ หรือชี้นำให้ครูผู้สอนตระหนักถึง
จุดมุ่งหมายของการศึกษาและการจัดการศึกษาให้เกิดจากการรวมพลัง ประสานสัมพนัธ์กัน เพ่ือพัฒนา
วิชาชีพและงานวิชาการ และยังเป็นผู้กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจการเรียนรู้ให้สำเร็จลุลวง 
สามารถรับฟังความคดิเห็นและปญัหาของครูผู้สอน จึงทำให้ผู้บริหารมีความคิดเหน็ในเรือ่งภาวะผู้นำวิชาการ 
แตกต่างจากครูผู้สอนในโรงเรียน สอดคล้องกับ ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 26) ไดก้ล่าวถึง ภาวะผู้นำ
ทางวิชาการของผู้บริหารไว้ว่า ความใส่ใจอย่างมากของผู้บริหารโรงเรียนต่อพฤติกรรมของครูที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมทีม่ีผลต่อความก้าวหน้าของนักเรียน มุ่งเน้นทีพ่ฤติกรรมของครู ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนการเรียนรู้
ของนักเรียนรวมถึงการใส่ใจกับสภาพอื่น ๆ เช่น การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารสุจริตยุติธรรม มีคุณธรรมรับฟังปัญหา ระดมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และเป็นผู้ม ี
ความมุ่งมั่นในการบริหาร เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ อุทศิเวลาให้กับการทำงาน จึงทำให้ผู้บริหาร 
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มีความคิดเห็นในเรื่องภาวะผู้นำวิชาการ แตกต่างจากครูผู้สอนในโรงเรียน และมีระดับความคิดเห็น
มากกว่าครูผู้สอนในโรงเรียน  

 7.3.2 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามขนาด
โรงเรียน พบว่า โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่/
ใหญ่พิเศษ และขนาดกลางมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาการมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ เป็นโรงเรียน 
ที่ได้รับทรัพยากรทางการบริหารและมีปัจจยัทางการบรหิารที่มากกว่า ซึ่งเพียงพอต่อการพัฒนาโรงเรียน 
สู่ความมีประสิทธิผลทางด้านการบรหิารงานวิชาการ และในขณะเดียวกันโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรยีน
ขนาดเล็ก ยังคงมีความขาดแคลนปัจจัยทางการบรหิารที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาดา้นการจัดการศึกษา 
ให้มีประสิทธิผลเทียบเท่าโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยพร บุญใบ (2563, บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งและ
ขนาดของโรงเรียน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 7.3.3 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนทีม่ีประสบการณ์ระหว่าง 10-20 ป ีมีความคดิเห็น
มากกว่าผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปีและมากกว่า 20 ป ี
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการทำงาน
ระหว่าง 10-20 ปี จะมคีวามรู้ความสามารถในการตัดสินใจมีประสบการณ์การทำงาน และมีความชำนาญ
ในการบริหารจัดการและมีความชำนาญในการปฏิบัติงานมากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ป ี
และผู้บริหารทีม่ีประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง 10-20 ป ีจะมีความคิดเห็นที่แปลกใหม่ ทันสมัย และ
ในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยใีนการจัดการบริหารซึ่งผู้ที่มปีระสบการณ์ระหว่าง 10-20 ปี จะอาศัยทั้ง
ประสบการณ์และมีเทคนิคการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
มากกว่า 20 ปี วางแผนในการทำงาน รู้และเข้าใจ มีความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการ บังคับบัญชา  
ในงานวิชาการอย่างลึกซึ่งทำให้มีภาวะผู้นำทางวิชาการมากซึ่งต่างจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน
น้อยกว่าจึงทำให้มีความคิดเห็นในเรื่องภาวะผู้นำทางวิชาการแตกต่างกัน สอดคล้องกับ พิพัฒน์พงษ์ วิเศษ 
(2561, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธผิล
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียน จำแนกตาม สถานภาพโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จำแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน และจำแนกตามประสบการณ์
ในการทำงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05  
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7.4 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ
การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 7.4.1 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ 
การดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรียน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมากกว่าครูผู้สอน สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นผู้บริหารโรงเรียนมองเห็นรายละเอียดของงานวิชาการทั้ง  
8 ด้าน มากกวา่ครูผู้สอน จึงมองเห็นจุดอ่อนของงานต่าง ๆ มากกว่าครผูู้สอน ผู้บริหารเป็นมีการพัฒนา
ตนเองโดยการอบรมทางวิชาการ และศึกษาหาความรู้จากการศึกษาดูงานในสถานที่หรือโรงเรียนที่มี 
ความเป็นเลิศในด้านวิชาการงานต่าง ๆ อยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ รุจาภา วงศ์กาฬสินธ์ุ (2560, บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการนิเทศภายในกับประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการการนิเทศภายในจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งโดยภาพรวมและ
รายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนโดยภาพรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 7.4.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามขนาด
โรงเรียน พบว่าโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน
ในโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมากกว่าผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เน่ืองจาก โรงเรียนขนาดกลางการเป็นโรงเรียนที่ได้รับทรัพยากรในการบริหารและมีปัจจัย
ทางการบริหารที่มากกว่าและเพียงพอต่อการพัฒนาโรงเรียนสู่ความมีประสิทธิผลทางด้านการบริหารงาน
วิชาการมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กในขณะเดียวกันโรงเรียนขนาดกลางยังมีการบริหารการจัดการทรัพยากร
ให้คุ้มค่ามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ การพฒันาบุคลากรหรือกระทั่งการอบรมก็มีการเข้าถึงผู้สอนและ
นักเรียนได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว เพราะมีครูผูส้อนเพียงพอต่อเด็กนักเรียน และในยุคปัจจุบัน  
เป็นยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา และพัฒนาวิสัยทัศน์ให้ครูและบคุลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน  
สื่อนวัตกรรม อยู่เสมอ จึงทำให้ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สรายุทธ สิมมาจันทร 
(2563, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธผิล
การบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบรหิารวิชาการ 
ของโรงเรียน ที่มีขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .01 
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 7.4.3 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวม ประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะเนื่องจาก ระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงานที่เป็นเวลานานจึงทำให้ ผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน
ระหว่าง 10–20 ปี ได้เรียนรู้งานเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ อีกทั้งยังมีผ่านการพัฒนาตนเองผ่านทางการ
ประชุม การอบรม การสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายซึ่งประสบ
ความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ จนเกิดการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นคลังข้อมูล 
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ เมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และทำให้มีความคิดเห็น
ที่แตกต่างกับผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า 10 ปี สอดคล้องกับ 
จิตรา แก้วมะ (2563, บทคัดย่อ) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพ
การดำรงตำแหน่ง พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนขนาดโรงเรียน พบว่า  
ไม่มีความแตกต่างกัน ในขณะที่ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

7.5 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 
ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนมีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับปานกลาง (RXY = 0.528) ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะถ้าหากผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นำทาง
วิชาการไม่ว่าจะเป็นด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู้ ด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตร ด้านการพัฒนาคุณภาพครู ด้านการสร้างบรรยากาศแหง่การเรียนรู้ รวมถึงด้านอ่ืน ๆ  
ก็จะมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานในขอบข่ายงานบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลโดยตรง
ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่เปรียบเสมือนหัวใจหลักในการทำงานของโรงเรียน 
ก็ว่าได้ สอดคล้องกับ สรายุทธ สิมมาจันทร (2563, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการ 
ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการขอผู้บริหาร
โรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยรวม มีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

7.6 ตัวแปรภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 5 ด้าน พบว่า  
มีจำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 จำนวน  
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการหลักสตูรและการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน (X2) ด้านการพฒันา
คุณภาพครู (X3) ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
พันธกิจทางการเรียนรู้ (X1) ตวัแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X2) โดยมีค่าสัมประสทิธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.306 
รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพครู (X3) โดยมีค่าสมัประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.546 
ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.368 
และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจทางการเรียนรู ้(X1) มีค่าสมัประสทิธิ์ถดถอยของการ
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พยากรณ์ เท่ากับ 0.169 ซึ่ง ตัวแปรทั้ง 4 ดา้นนี้ สามารถรว่มกันพยากรณป์ระสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน ได้ร้อยละ 41.1 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.31995 ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จและมีการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ต้องอาศัยผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำทางวิชาการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ทางการบริหาร คือ มีการกำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ภารกิจของโรงเรียนไว้ชัดเจน การสร้างความเข้าใจ ร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ
ของโรงเรียน การกำหนดเป้าหมายทางด้าน วิชาการของโรงเรียน และมีการร่วมกันกำหนดเป้าหมาย
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีการส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้สำรวจแหล่งเรียนรูท้ั้งในและนอก
สถานศึกษา ชมุชน ท้องถิ่น จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในชุมชนที่เอื้อต่อการสร้างองค์ความรู้ 
ของผู้เรียน สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อบรรยากาศการเรียนการสอน ภายในสถานศึกษา 
ให้มีบรรยากาศที่ดีและเป็นสขุ สอดคล้องกบั สรายุทธ สิมมาจันทร (2563, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการ 
ของผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาครู ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดการหลักสูตร
และการสอน และการกำหนดวิสัยทัศน ์เป้าหมาย พันธกิจ มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบรหิารวิชาการ
ของโรงเรียน ร้อยละ 41.10 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ ±.23991 

8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวม อยูร่ะดับมาก ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมภาวะผู้นำ
ทางวิชาการ ด้านดังกล่าวให้มาก ทั้งสนับสนุนให้กับผู้บรหิารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียน เพื่อส่งผลถึง
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

2. จากผลการวิจัยพบว่า ระดับผลสำเร็จในประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
แสดงว่าผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนมีการบริหารโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จ และมีการ
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ต้องอาศัยผู้บริหารทีม่ีความเป็นผู้นำ
ทางวิชาการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยอาศัย
อำนาจหน้าที่ทางการบริหาร ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่ืน 
2. ศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธผิลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน ในตัวแปรหรือองค์ประกอบอ่ืน เช่น อายุ เพศ วุฒิการศึกษา 
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3. สร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารงานในสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 
Participation of Basic Educational Institution Committees in the 

Educational Management of Schools under The Secondary  
Educational Service Area Office Nakhon Phanom during the  

Pandemic of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) 
ภาวินีย์ อุดมา1

ชาญวิทย์ หาญรินทร์2 

บทคัดย่อ 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา ในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ทำให้การบริหารจัดการสถานศกึษา
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนการดำเนนิงานของโรงเรียน การศกึษาครัง้นี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษานครพนม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษาและสถานภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 255 คน กลุ่มตัวอย่างได้มา 
โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ และคำถาม
ปลายเปิด มีค่าดัชนีความสอดคล้องทุกข้อเท่ากับ 1.00 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ระหว่าง .25-.76  
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .93 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ค่าที แบบ Independent Samples และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัด
การศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา
และสถานภาพ โดยรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คำสำคญั:  การมีส่วนร่วม  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจดัการศึกษาของโรงเรียน 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
2ผู้ช่วยศาตราจารย ์ประจำวิชาสาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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Abstract 
Participation of basic educational institution committees in the educational 

management of schools during the pandemic of Coronavirus disease 2019 is one part  
for the school management to be effective and in accordance with the school operation 
plan. The purposes of this study were (1) to examine and compare the participation of 
basic educational institution committees in the educational management of schools under 
The Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom during the pandemic of 
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) classified by school size and status. The study sample 
included 255 basic educational institution committees selected by multi-stage randomization 
sampling. The instrument used to collect data was a five-rating scale questionnaire and 
its open-end questions with the index of item congruence (IC) of 1.00, the discrimination 
values between .25 to .76, and the reliability of .93. The statistics employed were 
percentage, mean, standard deviation, t-test (Independent Samples), and one-way 
analysis of variance analysis (One-way ANOVA). 

The results revealed that the level participation of basic educational institution 
committees in the educational management of schools during the pandemic of Coronavirus 
Disease 2019 was the high level in overall.  Classified by school size and status, there 
were significantly different at .01 level in overall. (2) The problems for participation of 
basic educational institution committees in the educational management of schools 
during the pandemic of Coronavirus disease 2019 involved six aspects: 1) the educational 
institution committees less understood their roles and its specific characteristics.  
The guidelines, schools should arrange activities that the educational institution 
committees involved and comprehend their advantages.   

Keywords:  Participation,  The Basic Educational Institution Committees, 
Educational Management of Schools, 
The Pandemic of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) 
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1. บทนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545  

ก็ให้ความสำคญักับการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยระบุไว้ในหมวดที่ 5 ว่าด้วยเรื่องการบริหาร 
และการจัดการศึกษาได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายอำนาจไว้ในมาตรา 39 กำหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก ่ด้านวิชาการ  
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศกึษาในเขตพื้นทีก่ารศกึษาโดยตรง และในมาตรา 40 ได้บัญญัติให้มคีณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทำหน้าที่กำกบัและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนนิงานของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนคร ูผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทน
พระภิกษสุงฆแ์ละ/หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที ่และผู้ทรงคุณวุฒ ิให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการศกึษา
ของสถานศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2562, หน้า 5-9) ดังนั้นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเป็นคณะบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนและเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นคณะบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงจำเป็น
ที่จะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในหลากหลายสาขาและเข้าใจบริบท
การศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2562, หน้า 20-21) ได้ระบุถึงความสำคัญ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา 
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรอืองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการสถานศึกษา  
คณะบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบุคคลที่มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งจะนำไปสู่
การพัฒนาสถานศึกษาอย่างแท้จริง 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
ภายในประเทศในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาซึ่ง เทื้อน ทองแก้ว (2563, หน้า 3-4)  
ได้นำเสนอผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ (1) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งถือเป็นหัวใจของการเรียนรู้ของผู้เรียน เกิดแนวคิดทางการเรียนรู้ใหม ่ๆ หรือการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม่ เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ผสมผสานกับการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ เป็นต้น แตก่็มีผลกระทบ คือ 
นักเรียนอาจไม่สนใจหรือไม่มีวินัยในตนเอง (2) อาหารและสุขภาพของนักเรียน นักเรยีนที่ได้รับการดูแล
จากโรงเรียน เช่น โครงการอาหารกลางวัน การตรวจสุขภาพร่างกายก็จะได้รับผลกระทบเมื่อปิดโรงเรียน 
(3) ผลลัพธ์การเรียนรู้ก็ได้รับผลกระทบหากนักเรียนต้องหยุดเรียน หรือไม่ได้ฝึกทักษะหรือฝึกปฏิบัติ
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แม้จะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองก็อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงทรัพยากร
(4) ก่อให้เกิดความกังวลและความเครียด (5) ผลกระทบต่อผู้บริหารและครูผู้สอน เกิดวิกฤติการบริหาร
ที่อยู่ช่วงภาวะวิกฤต ต้องสามารถจัดการกับภาวะวิกฤติให้เป็นไปตามสถานการณ์และตามมาตรการของรัฐ
ครูผู้สอนเองก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากสอนในห้องเรียนมาเป็นการสอนแบบผสมผสาน
และ (6) ผลกระทบต่อการให้บริการของสถานศึกษา เครือข่าย และผู้ปกครอง เมื่อสถานศึกษาปิด
การดำเนินงานต่าง ๆ ต้องเลื่อน หรือยกเลกิไป และอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 เพิ่มมากขึ้น
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ผลกระทบดังกล่าวจึงทำให้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
และอีกหลายหน่วยงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
โควิด 19 และคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตรุองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
ในสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและเอือ้อำนวยให้เกิดการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนและบคุลากรในสถานศึกษาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย 
คู่มือดังกล่าวได้นำเสนอแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาทั้งด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
และแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นกลไกสำคญัในการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสในระดับสถานศึกษา 
(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2563, หน้า 4-17) 

จากความสำคัญดังกล่าวผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมกาสถานศึกษา 
ขัน้พื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการศกึษาจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครแูละบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งในการวางแผนให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และเกิดแนวทางการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด 19 
หรือโรคอุบัติใหม่ต่อไปในอนาคต 

2. คำถามการวิจัย
2.1 การมสี่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา โควิด-19 อยูใ่นระดับใด 

2.2 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษาและสถานภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษามคีวามแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

3. วัตถุประสงคก์ารวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 

3.2 เพื่อเปรยีบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา และสถานภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
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4. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมทัง้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียด ดังนี ้
 4.1 การบริหารและการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา โควิด-19 การบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา โควิด-19 ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จำเป็นต้องวางนโยบายและแนวปฏิบัติ ซึ่งรัตนา กาญจนพันธุ์ 
(2563, หน้า 554-555) อธิบายไว้ว่า ผู้บริหารจำเป็นต้องนำเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดตามสถานการณ์ ทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนกัเรียนก็ต้องปรับตัว
กับการใช้ชีวิตวิถีใหม่เน้นการปฏิบัติภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อยา่ง
เคร่งครัดเพื่อให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจากเช้ือไวรัส ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
เต็มศักยภาพและปลอดภัยจากโรค พัชราภรณ์ ดวงช่ืน (2563, หน้า 788-793) อธิบายไว้ว่า การบริหาร 
จัดการศึกษารับความปกติใหม่ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 
ผู้บริหารสถานศึกษามีความจำเป็นต้องหาวิธีการในการบรหิารจัดการศึกษา ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผลในสถานศกึษา การพัฒนาครู การบริหารหลักสูตร การรบัฟังเสียงสะท้อนจากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการทรัพยากรในสถานศึกษา  

 ขณะที่รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และคณะ (2563, หน้า 757-762) อธิบายไว้ว่า ภาครัฐ 
ควรมีมาตรการเพื่อกำหนดการเปิด-ปิดสถานศึกษาโรงเรียนให้สอดคล้องและยืดหยุ่นตามความรุนแรง 
ของการระบาด ปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนปลอดภัยห่างไกลเชื้อไวรัส สำรวจความพร้อมการเรียน
ทางไกลของนักเรียนเพื่อประเมินความเสี่ยง จัดเตรียมอุปกรณ์ใหกั้บนักเรียนที่มีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาส
จากการเรียนทางไกล ใช้มาตรการทางสาธารณสุขและมาตรการทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 
ในโรงเรียน และสื่อสารให้ผู้ปกครองทราบความจำเป็นของมาตรการเปิด-ปิดสถานศึกษา รวมทั้งให้คู่มอื
สนับสนุนนักเรยีนสำหรับการเรียนทางไกล รวมทั้งเทื้อน ทองแก้ว (2563, หน้า 3-4) อธิบายไว้อย่าง
สอดคล้องกันวา่ การบรหิารจดัการสถานศึกษาควรปรับเปลี่ยนไปตามข้อกำหนดของมาตรการทางสาธารณสุข
และกรอบของทางราชการ ควรเป็นหลักสูตรที่สนองตอบต่อสังคมในอนาคตและความต้องการของผู้เรียน 
ครูและผู้ปกครอง ข้อมูลทางการศึกษาทุกระดับควรเช่ือมโยงกัน และต้องเตรียมการรับระบบเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เข้ามาใช้ และชุมชนกบัสถานศึกษาความมีส่วนร่วมร่วมกัน  

 สรุปได้ว่า การบริหารและการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 เป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดครั้งใหญท่ี่ต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับบุคคล
หลายฝ่ายทั้งผูบ้ริหาร ครูผูส้อน นักเรียน และผู้ปกครอง โดยการบริหารและการจัดการศึกษาจะต้องอยู่
ภายใต้ยึดข้อกำหนดของมาตรการทางสาธารณสุขและกรอบของทางราชการ 

 4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล 
หรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์ วางแผน ตัดสนิใจ ดำเนินงาน และแก้ไขปญัหา
ในรูปแบบของการระดมความคิด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กร 
ดังที่ เมตต ์เมตต์การุณจิต (2553, หน้า 16); จิตตวดี ทองทัว่ (2557, หน้า 66) และชนมณี ศลิานุกจิ, อำนวย 
ทองโปร่ง, รังสรรค์ มณีเล็ก และสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2563, หน้า 47-48) อธิบายไว้อย่างสอดคล้องกัน 
สรุปได้ว่า อธิบายไว้ว่า การมีส่วนร่วมเป็นการที่เปิดโอกาสให้บุคคลหรือคณะบุคคลร่วมกันทำกิจกรรม 
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โดยต้องอาศัยความรับผิดชอบ การตัดสินใจ ความผูกพัน ความร่วมมือในการสนับสนนุ การปฏิบัติภารกิจ
ของกิจกรรมนัน้ตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 ทั้งนี้กระบวนการมีส่วนร่วมประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอน ผู้ศึกษาได้สังเคราะห์
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกระบวนการมีส่วนร่วมจากแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษาทั้ง Cohen & 
Uphoff (1980, p. 8); Shadid & other (1982, pp. 24-25); รัตติกร ผรณสุวรรณ (2552, pp. 43-44); 
ประสิทธิ์ อังกินันทน์ (2556, หน้า 86); จิตตวดี ทองทั่ว (2557, หน้า 317-318); เกียรติศักดิ์ สุทธหลวง 
(2560, หน้า 31); เพ็ญผกา กาญจโนภาศ (2560, หน้า 20-25); สุปราณี จินดา (2561, หน้า 209-212); 
สำราญ ทองมี (2561, หน้า 26-29) และศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตรและโชติกา แก่นธิยา (2562, หน้า 110-111) 
สรุปได้ว่า ขั้นตอนของกระบวนการมีส่วนร่วม ได้แก่ 1) การระดมความคิดและการกำหนดปัญหา  
2) การวางแผนดำเนินงาน 3) การตัดสินใจ 4) การดำเนินงาน 5) การได้รับผลประโยชน์ และ 6) การติดตาม
และการประเมินผล ซึ่งขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอนนี ้ผู้วิจัยนำมาเป็นกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19

5. กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

6. วิธีดำเนินการวิจัย
6.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีการศึกษา 2564 จำนวน 615 คน 
6.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีการศึกษา 2564 จำนวน 255 คน ได้มาโดยการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) และกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
สำเร็จรูปของ Kreijcie and Morgan และใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นหน่วยในการสุ่ม 

ตัวแปรต้น 
1. ขนาดของสถานศึกษา

1.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก
1.2 สถานศึกษาขนาดใหญ่

2. สถานภาพ
2.1 ผู้แทนครูและผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 ผู้แทนชุมชนและหน่วยงานภายนอก
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตัวแปรตาม 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

โควิด-19 ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 
1. การระดมความคิดและการกำหนดปัญหา
2. การวางแผนดำเนินงาน
3. การตัดสินใจ
4. การดำเนินงาน
5. การได้รับผลประโยชน์
6. การติดตามและการประเมินผล
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6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยถามเกี่ยวกับข้อมูล

ทั่วไปของแบบสอบถาม ได้แก่ ขนาดของสถานศึกษา และสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ตอบที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขัน้พื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) 

 ผู้วิจัยนำเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กบัผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่ไมใ่ช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r)  
โดยวิธีการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ตามวิธีของเพียร์สัน (Pearson’ Product-Moment Coefficient of 
Correlation) มีค่าต้ังแต่ .23 ขึ้นไป จากนั้นนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์
แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) มีค่าตั้งแต่ .70 ขึ้นไป 

6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเขต
อำเภอธาตุพนม อำเภอปลาปาก และอำเภอเรณูนคร จังหวัดนนครพนม และส่งแบบสอบถามในรูปแบบ 
Google Form ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ให้กับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่อำเภออื่นนอกเหนือจากทั้ง 3 อำเภอ 
ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนคิดเป็นร้อยละ 100 

6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ 

 6.5.1 การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
โควิด-19 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยการหาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 6.5.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยการทดสอบ
ค่าที (t-test) ชนิดกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระจากกัน (Independent Sample) และจำแนกตามสถานภาพ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 
กรณีถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ 
Scheffe’ 

7. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 สามารถสรุปผลได้ ดังนี ้
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 7.1 การวิเคราะห์การมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 
โควิด-19 ดังนี ้

7.1.1 เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก 
มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

 สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก   

 7.1.2 เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ พบว่า ผู้แทนครแูละผู้บริหารสถานศกึษา 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษานครพนม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควดิ-19 โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก 

 ผู้แทนชุมชนและหน่วยงานภายนอก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศกึษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 โดยรวม
พบว่าอยู่ในระดับมาก  

ผู้ทรงคุณวุฒิมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 7.2 การวิเคราะห์เปรียบเทยีบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษานครพนม ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ดังนี ้

 7.2.1 เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
โควิด-19 โดยรวมและรายด้าน พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01   

 7.2.2 เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและการประเมินผล 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำแนกตามสถานภาพโดยรวม พบว่า แตกต่างกัน 2 คู ่
โดยผู้แทนครูและผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา สูงกว่าผู้ทรงคุณวุฒอิย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้แทนชุมชน 
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และหน่วยงานภายนอกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการการมีสว่นร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในการจัดการศึกษาสูงกว่าผู้ทรงคุณวุฒอิย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคู่อืน่ ๆ ไม่แตกต่างกัน  

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา จำแนกตาม
สถานภาพด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน พบว่า แตกตา่งกัน 2 คู ่โดยผู้แทนครแูละผู้บริหารสถานศกึษา
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาสูงกว่า
ผู้ทรงคุณวุฒอิย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้แทนชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาสูงกว่าผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา จำแนกตาม
สถานภาพ ด้านการมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ พบว่า แตกต่างกัน 2 คู ่โดยผูแ้ทนครูและผู้บริหาร
สถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา
สูงกว่าผู้ทรงคุณวุฒอิย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้แทนชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาสูงกว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาจำแนกตาม
สถานภาพด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและการประเมินผล พบว่า แตกต่างกัน 2 คู่ โดยผู้แทนครู 
และผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในการจัดการศึกษาสูงกว่าผู้ทรงคุณวุฒ ิอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้แทนชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา
สูงกว่าผู้ทรงคุณวุฒอิย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน  

8. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ผู้วิจัยมีประเด็นที่อภิปราย ดังนี้ 

 8.1 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในการจัดการศกึษาของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา โควิด-19 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ด้านที่มีค่าเฉลีย่สูงสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินงาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ  
ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษามีความสำคัญ 
ต่อการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโควิด ดัง คนอง ศรีสรณ์ (2561, หนา้ 48) 
ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษา ต้องมีการกำหนดนโยบาย รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วม
ในการกำหนดวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ มาตรฐานสถานศึกษา รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา การกำหนดเป้าหมายด้านวิชาการและหลักสูตร 
สถานศึกษาและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ ใจอ้าย (2558, 
หน้า 94-100) ได้วิจัยการมีส่วนร่วม ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา เขต 35 ในจังหวัดลำปาง 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานไม่มีความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทหนา้ที่ของตนและกฎหมายที่เป็นหลักปฏิบัติต่าง ๆ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเละ
สถานศึกษาควรจัดอบรม ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหนา้ที่ของตนเองมากขึ้น 

 ผลการวิจัยพบว่าการมสี่วนร่วมในการวางแผนดำเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่ 4 กำหนดนโยบาย แนวทาง
และวิธีการดำเนินงานเพื่อจัดหาและประสานบุคลากรทางการแพทย์ใหม้าประจำจุดการคัดกรอง 
เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิและเจลล้างมือในสถานศึกษา ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา โควิด-19 และข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ข้อที่ 1 กำหนดนโยบาย แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
เพื่อกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา โควิด-19 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การวางแผนการดำเนินงานนั้นมีความสำคัญหากได้รับการมีส่วนร่วม
จากคณะกรรมการสถานศึกษาจะทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาสำเร็จไปด้วยดี ดังที่ เทื้อน 
ทองแก้ว (2563, หน้า 3-4) ได้กล่าวไว้ว่า การออกแบบการศึกษาในชีวิตวิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 สรุปการวางแผนดำเนินงาน มีดังนี้ ด้านการบริหารควรต้อง
ปรับเปลี่ยนไปตามข้อกำหนดของมาตรการทางสาธารณสุข และกรอบของทางราชการ แต่การบริหาร
ภายในสถาบันการศึกษาแต่ละสถานศึกษาต้องออกแบบในการบริหารและต้องระมัดระวังว่าจะระบาดรอบ
สองหรือเชื้อระบาดสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดที่เวียดนามจะข้ามมาเมืองไทยหรือไม่ และต้องคำนึงถึง
ว่าหลังพ้นวิกฤติ COVID-19 แล้ว จะบริหารอย่างไร และถ้าอนาคตจะป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติ เกิดแล้วจะ
แก้ไขอย่างไร เป็นการมองอนาคตทางการบริหาร ไม่ใช่รอให้เกิดและจึงแก้ไข  

 ขณะที่ผลการวจิัยพบว่าการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 5 ดำเนินงานหรือปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสถานศึกษาที่เกิดขึ้น
อย่างกะทันหันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
คือ ข้อที่ 2 ดำเนินงานหรือปฏิบัติงานในการกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนสำหรับนกัเรียนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 และข้อที่ 3 ดำเนินงานหรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการใช้สื่อและอุปกรณ์ในการเรียนรู้ของนักเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ทั้งนี้การได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาใน 
การดำเนินงานเร่งด่วนนั้น สามารถสำเร็จลลุ่วงไปด้วยดีตามสถานการณ์ ดังที่ เกียรติศักด์ิ สุทธหลวง 
(2560, หน้า 8) ได้กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เป็นการสั่งการหรือการมอบหมายงาน 
ให้รับผิดชอบอย่างเหมาะสม การประสานงานดำเนินงาน และการควบคมุกำกับติดตามและนิเทศงาน  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดรัลรัตน์ ฮามพิทักษ์ และชิษณพงศ์ ศรจันทร์ (2562, หน้า 124-128) 
พบว่า สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 
ตามบทบาทอย่างเต็มที่ตามกฎหมาย ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางระดมทรัพยากรต่าง ๆ  
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ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และควรส่งเสริม สนับสนนุให้มีคณะทำงานที่ประกอบด้วยบุคคลหลาย
ฝ่ายและสถานศึกษาต้องให้บริการกับชุมชนอย่างเสมอภาค 

 8.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน
จำแนกตามสถานภาพ โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้แทนครแูละผู้บรหิารสถานศกึษา ผู้แทนชุมชนและหน่วยงานภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒ ิ
มีประสบการณ์และความรูท้ี่แตกต่างกันหลักและกระบวนการในการบริหารงาน ดังที่ เกษลักษณ ์หาราชัย, 
พวงรัตน์ เกษรแพทย์ และลัดดาวัลย์ เกษมเนตร (2558, หน้า 133) อธิบายไว้ว่า การวางแผน คือ  
การกำหนดกระบวนการในการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน โดยการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของไพรจิตร อักษร และนิตยา  
วรรณกิตร์ (2561, หน้า 167-169) พบว่า แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่  
ใน 12 ด้าน เช่น การให้ความเห็นข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาในการออกระเบียบต่าง ๆ ในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา การให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาในการจัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการจัดตั้งและการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา เป็นต้น ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำแนกตามขนาดของสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา
ขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากสถานศึกษาแต่ละขนาดมีความแตกต่างกันในเรื่องการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา ดงัที ่อ้อมใจ วงษ์มณฑา, ชุมศกัดิ์ อินทร์รักษ,์ เรชา ชูสุวรรณ และนินาวาลย์ ปานากาเซ็ง 
(2556, หน้า 266-267) อธิบายไว้ว่า การจัดการศึกษาเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการจัดการศึกษา 
ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนา
ผู้เรียน  

9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช ้

1. ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ดังนั้น สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เช่น ช่วยในการสนับสนนุ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามมาตรการ
การป้องกัน หรือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก ่เจลแอลกอฮอล์ เครือ่งวัดอุณหภูมิ  
และหน้ากากอนามัย ตามความสามารถในการจัดสรรมาได้ของชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ควรนำเอาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทาง เพื่อใช้ใน
การจัดการการศึกษาและปรับปรุงกิจกรรมที่สามารถให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม 
จนเกิดประสิทธิภาพของกิจกรรมได้สูงสุด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
โควิด-19 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาสำรวจความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อรูปแบบของกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมภายในสถานศึกษาทั้ง 6 ด้าน 
2. สถานศึกษาขนาดใหญ่และสถานศึกษาขนาดเล็กควรศึกษา วางแผนแนวทาง

ในการดำเนนิงานการมีส่วนรว่มของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 อย่างชัดเจน    

3. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ ต่อไป 

4. ควรศึกษาคน้คว้าเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ  
เพื่อเจาะลึกถึงสาเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการปฏิบัติงาน 
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สภาพและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครพนม เขต 1 
Situations and Needs of Development the Desirable Characteristics 

of School Administrators in the New Normal Under the Office  
of Nakhon Phanom Primary Educational Service Office 1 

ฐิติพร พรมโคตร1 
ชาญวิทย์ หาญรินทร์2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนา

คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ผู้บริหารสถานศกึษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครพนม เขต 1 (2) ประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้บริหาร
สถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 1  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 292 คน กำหนดขนาด 
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์ร้อยละได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการศกึษามีจำนวน 2 ฉบับ 
คือ (1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในยุคชีวิตวิถีใหม่ แบบประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ มีค่าอำนาจ
จำแนกรายข้อ ระหว่าง .62-.87 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 (2) แบบสอบถามสภาพที่พึงประสงค์
ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชวีิตวิถีใหม่ เป็นแบบประมาณค่า  
5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 ทุกข้อมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ระหว่าง .51- 81 มีค่าความเชื่อมั่น
ของทั้งฉบับเท่ากับ .96 สถิตทิี่ใช้ ได้แก ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ 
การจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง 

ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (2) ผลการประเมินความต้องการจำเป็น พบว่า ความต้องการจำเป็น 
ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารในยคุวิถีใหม่ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ  
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความเป็นผู้นำยุคใหม่ 3) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 4) ด้านวิสัยทัศน์ และ
5) ด้านความรูค้วามสามารถ

คำสำคัญ:  การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษายุคชีวิตวิถีใหม่  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
              ของผู้บริหารสถานศึกษา  สภาพปัจจุบัน  ความต้องการจำเป็น 

1ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร., สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
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Abstract 
Directors in the new normal ways should have human relations, ability, morality 

and ethics and modern leadership. The objectives of the study were to (1) study about 
current situations and desirable situations in developing directors’ desired characteristic 
in the new normal ways in Nakhon Phanom Primary Educational Service Area office 1.  
(2) Evaluate about needs in developing directors’ desired characteristic in the new normal
ways in Nakhon Phanom Primary Educational Service Area office 1. The sample was
selected from 292 directors and teacher using identifying population and sample stratified
sampling. Two issues of research instrument were used. (1) A questionnaire about a
current situation in desirable characteristics development of the directors during the new
normal. That was a rating scale in five levels. The index of item objective congruence
(IOC) was at 1.00. The discrimination of each item was at between .62-.87. The reliability
of the test was at .98. (2) A questionnaire about desirable characteristics situations in
developing directors’ desired characteristic in the new normal ways. That was a rating
scale in five levels. The index of item objective congruence (IOC) was at 1.00.
The discrimination of each item was at between .51-.81. The reliability was at .96.
The statistics were used in this study were percentage, average, standard deviation and
an improved priority needs analysis.

Based on the findings, it was included that the desirable situations overall was 
in most level. The evaluation of priority need showed that the priority needs in desirable 
characteristics development during the new normal ways by descending order was  
1) morality and ethics, 2) modern relations, 3) human relations, 4) visions and 5) ability.

Keywords:  Directors’ development,  Directors in the new normal ways, 
 Directors’ desirable characteristic,  Current situations,  Priority needs 
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1. บทนำ
เมื่อวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกแรกเริ่มคลี่คลายลง หลาย ๆ ภาคส่วน

เริ่มพูดถึง “ความปกติใหม่” หรือ “New Normal” ที่จะตามมา การมาเยือนของวิกฤตโรคระบาดทำให้
เกิดคำถามเกี่ยวกับระบบการศึกษาหลากหลายด้าน เป็นต้นว่าเราจะออกแบบการเรียนรู้ในยุคโควิด-19  
ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ทักษะและหลักสูตรโลกการศึกษารูปแบบใหม่หลังจากนี้ควรมีหน้าตาแบบไหน 
เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทด้านการเรียนรู้หรือทำให้ความเหลื่อมล้ำย่ำแย่กว่าเดิม จริงหรือไม่ที่เรา
สามารถเปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ให้กลายเป็นโอกาสด้านการศึกษา จากความผิดปกติแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม 
(New-Abnormal) ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ทำให้สถานศึกษาต้องอยู่ให้รอดผู้บริหารสถานศึกษา
และครูต้องปรบัตัว เพราะวิกฤตโควิด-19 เปน็บททดสอบของความจำเป็นครั้งใหญ่ในการบริหารจัดการศึกษา
ที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ให้สอดคล้องกับความปกติใหม่ที่เกิดขึ้น 

ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ ในฐานะเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลต่อบุคลากรภายในมีบทบาทต่อ 
การกำหนดทิศทาง นโยบาย และนำพาสถานศึกษาไปสู่ความสำเร็จต้องมีความพร้อมในด้านคุณลักษณะ 
ที่โดดเด่นกล่าวคือมีทักษะทางปัญญาสูง เป็นนักบริหารมืออาชีพ มีจิตเชิงสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดี  
และเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ มีความคาดหวังสูงที่มุ่งสร้างความสำเร็จของงาน ตลอดจนพัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างสถานศึกษาให้เป็นองค์กรนวัตกรรมยุคใหม่ นอกจากนี้ ผู้บริหาร
สถานศึกษายุคใหม่ต้องมีบทบาทที่สำคัญ คือ ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ควบคุมมาเป็นผู้นำ 
ที่วางแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการบริหาร
จัดการเชิงรุก ยึดหลักการมีสว่นร่วมปรับองค์กรให้เป็นองค์การขนาดเล็กและมีโครงสร้างแนวราบ  
และเสริมสร้างการมีหุ้นส่วนทางการศึกษาดังนั้นผู้นำองค์กรยุคใหม่ จึงต้องมีการแสวงหาความรู้ทั้ง  
เชิงทฤษฎ ีการปฏิบัติและประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ต้องเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ทาง
การศึกษา เป็นผู้นำที่มีพฤติกรรมทางวิชาการมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพที่สามารถ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และสามารถเช่ือมโยงสภาพปัจจุบันไปสู่อนาคตได้
คุณลักษณะผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งที่ชี้ชัดให้เห็นถึงความดีของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกและ
ตัวแปรที่สำคัญ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพในผลลพัธ์ที่เกิดจากการบริหาร
ที่จะประสบความสำเร็จ สามารถสนองตอบการแข่งขัน และทันสมัยเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที ่21 จึงต้องมีคุณลักษณะที่โดดเด่น และเหมาะสม มีความรู้ในหลักการเชิงทฤษฎี ทักษะ บทบาท
หน้าที่ คุณธรรมจริยธรรมและประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาในยุคใหม่เพื่อนำพาองค์กร ประสบ
ความสำเร็จสอดคล้อง (ชัยยนต์ เพาพาน, 2560, หน้า 96) ผู้บริหารสถานศึกษามีความสำคัญที่สุดต่อ 
การบริหารจัดการการศึกษาของสถาบัน เนื่องจากการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิผล
และมีประสทิธิภาพ รวมทั้งจะดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ศูนย์กลาง
ขององค์กรทั้งหมด ความสำเร็จขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ ความตื่นตัว ความมียุทธวิธีประสบการณ์ ความคิด 
ความเป็นเลิศทางวิชาการ และอุทิศตน ความเสียสละ และความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา  
ซึ่งหมายถึง ผู้บริหารที่สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นครูให้นำนโยบายการศึกษาออกปฏิบัติและดำเนินการ 
เพื่อผลลัพธ์ทีพ่ึงประสงค์ในลักษณะของชีวิตในสถานศึกษา (กุลจิรา รักษนคร, 2563, หน้า 3) 
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จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจ่ะศึกษาเรื่อง สภาพและความต้องการจำเป็น 
ในการพฒันาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชวีิตวิถีใหม่ สังกดัสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาในยุควิถีใหม ่

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
2.2 เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้บริหาร

สถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 1  

3. กรอบแนวคิดการวจิัย
การศึกษาสภาพและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 1 โดยผู้วจิัย
ได้ศึกษากรอบแนวคิดของ รัชฎาภรณ์ ทิพย์กาญจนรัตน์ และคณะ (2563, หน้า 3); คนึนิตย์ กิจวิธ (2561, 
หน้า 3); บรรจง ลาวะลี (2560, หน้า 207); เสกสรรค์ สนวา และคณะ (2661, หน้า 10-11); กุลจิรา  
รักษนคร (2563, หน้า 210-215) และ Sarah Goff-Dupont (2021, p. 1) ผู้ศึกษาได้สรุปกรอบ
องค์ประกอบของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยคุวิถีใหม่ ดังนี้  

2.1 ด้านมนุษยสัมพันธ ์
2.2 ด้านความรู้ความสามารถ 
2.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2.4 ด้านความเป็นผู้นำยุคใหม ่
2.5 ด้านวิสัยทศัน ์

4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศกึษา 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2564 จาก 249 โรงเรียน จำนวน 
1,959 คน จําแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 255 คน และครู จำนวน 1,704 คน (สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1, 2564) 

4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี้ ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศึกษาและครู ในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 1 ปีการศกึษา 2564 จำนวน 292 คน 
จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 87 คน และครู จำนวน 205 คน 
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4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
4.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง โดยการศึกษา 

เอกสาร ตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและขอคำแนะนำจากผู้เช่ียวชาญนำมาสร้างเป็นแบบสอบถาม เรื่อง 
สภาพและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชีวิต
วิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามสภาพ (Questionnaire) โดยแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ เป็นแบบตรวจสอบ 
รายการ (Check List) 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยคุชีวิตวิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา
นครพนม เขต 1 ซึ่งกำหนดคา่คะแนนเป็น 5 ระดับ ตามแบบของ เบสท ์และคาห์น (Best and Kahn) 
โดยให้คะแนนแต่ละข้อ (ธานนิทร์ ศิลป์จารุ, 2550, หน้า 21)  

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร โดยดำเนินการเก็บรวบรวม ดังนี้ 
 4.3.1 ขอหนังสือจากงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

เพื่อขอความ ร่วมมือจากผู้บรหิารสถานศึกษา และครูของสถานศึกษาทีก่ลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 
 4.4.2 นำส่งแบบสอบถามถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ถ้าโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

อยู่ในอำเภอเมืองนครพนม ผู้ศึกษานําส่งและรับแบบสอบถามเอง แต่ถ้าโรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างอยู่ต่าง
อำเภอ ผู้ศึกษาจัดส่งแบบสอบถามทางออนไลน์และทางไปรษณีย์ พร้อมแนบซองปิดแสตมป์ ให้โรงเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างส่งกลับเมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว  

4.3.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยผู้ศึกษา เก็บและรอรบัแบบสอบถามกลับ 
คืนมาจากสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 292 ฉบบั มีความสมบรูณ์ทุกฉบับ คดิเป็นร้อยละ 100 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อเก็บข้อมูลทีไ่ด้จากแบบสอบถามแล้วผู้วจิัยนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ 

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับสมมติฐานดังนี้ 
 วิเคราะห์ในส่วนที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพและความต้องการจำเป็นในการพัฒนา

คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ซึ่งมีลักษณะเปน็แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ใน
การเลือกตอบและใหค้ะแนน ดังนี ้

 4.4.1 การแปลความหมายสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ผู้บริหารสถานในยุคชีวิตวิถีใหม่  

5 หมายถึง  สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง  สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง  สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง 
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2 หมายถึง  สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
1 หมายถึง  สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 4.4.2 นำคะแนนของแบบสอบถามสภาพและความต้องการจำเป็นในการพัฒนา
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยมีเกณฑ์ คะแนนและความหมาย ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดตามแนวทางของ บุญชม ศรีสะอาด (2560,  
หน้า 121) ดังนี ้

4.51–5.00 หมายถึง สภาพปัจจบุัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
3.51–4.50 หมายถึง สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก 
2.51–3.50 หมายถึง สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง 
1.51–2.50 หมายถึง สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อย 
1.00–1.50 หมายถึง สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

4.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาใชส้ถิติ ดังนี ้

4.5.1 สถิติทีใ่ช้หาคุณภาพของเครื่องมือ 
 4.5.1.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ใช้ค่าดัชนี

ความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ IC 
 4.5.1.2 การหาค่าอำนาจจำแนกโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย 

ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) 
4.5.1.3 การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับการหา 

ค่าสัมประสิทธิ ์(-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
4.5.2 สถิติพื้นฐาน ได้แก ่

4.5.2.1 ร้อยละ (Percentage) 
4.5.2.2 ค่าเฉลีย่ ( X ) 
4.5.2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
4.5.2.4 สูตร Priority Needs Index (PNIModified) เพื่อจัดลำดับความต้องการจำเป็น 

โดยใช้สูตร Modified Priority Needs Index (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558, หน้า 275-279)
PNIModified  =   (I - D)/D 

เมื่อ PNIModified  คือ ค่าดัชนีการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น 
            แบบปรับปรุง 

  I       คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนสภาพที่พึงประสงค ์
      D   คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนสภาพปัจจุบัน 
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5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง สภาพและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ของผู้บริหารสถานศึกษาในยคุชีวิตวิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม  
เขต 1 พบว่า  

5.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยคุชีวิตวิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 พบว่า 

 สภาพปัจจุบันการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษาในยุคชีวิต
วิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลีย่สูงสุด คือ ด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ และด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านที ่3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม สภาพที่พึงประสงค์การพัฒนา
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด คือ ด้านที่ 1 ด้านมนุษยสัมพันธ ์

 5.2 ผลการศึกษาความต้องการจำเป็นของการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  
พบว่า มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นและลำดับความต้องการจำเป็นของการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
โดยเรียงลำดับความต้องการจำเป็น จากมากไปหาน้อย คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความเป็นผู้นำ 
ยุคใหม่ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ดา้นวิสัยทัศน์ ดา้นความรู้ความสามารถ ตามลำดับ 

6. อภปิรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง สภาพและความต้องการจำเป็นของการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
ผู้วิจัยพบว่า มีประเด็นน่าสนใจที่นำมาอภิปรายผล ดังนี้ 

 6.1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

 6.1.1 สภาพปัจจุบันของการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในยุคชีวิตวิถีใหม่ สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พบว่า โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษายุคปัจจุบันเป็นผู้บริหารยุคใหม่ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงในด้านการบริหารสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชภูมิ 
พระพรม (2562) ได้ศึกษาความต้องการจําเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  
ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะในระดับมากทุกด้าน และคุณลกัษณะ 
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ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมลพรรณ เพชรสมบัต ิ(2563) ไดศ้ึกษา
กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารยุคนิวนอร์มัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ผลการศึกษาพบว่า 1) การปฏิบัติจริงกลยุทธ์คุณลักษณะผู้บริหารในยุคนิวนอร์มัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 2) ผลการสร้างกลยุทธ์และพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้บริหารในยุคนิวนอร์มัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย 6 กลยทุธ์ คือ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความฉลาด ความมั่นใจในตัวเอง ความรับผิดชอบ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และคณุธรรม 
และ 3) การประเมินกลยุทธแ์ละความพึงพอใจการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารในยุคนวินอร์มัล สังกดั
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

 6.1.2 สภาพที่พึงประสงค์ของ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร 
สถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 1 พบว่า  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีความสำคัญต่อความสำเร็จ หรือ 
ความล้มเหลวในการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริหารทีม่ีบุคลิกภาพดีย่อมได้รับการยอมรับนับถือ 
จากผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อการยอมรับเกิดขึ้นการบริหารงานย่อมดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เพราะจะได้รับ
ความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วสันต์ บัวชุม และคณะ (2562) ได้ศึกษาคุณลกัษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาบึงกาฬ ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นริศสรา บุญสะอาด (2563) ได้ศึกษาทักษะในศตวรรษที ่21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ทักษะ
ความสนใจใครรู่้มีจินตนาการ ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
และการสนใจต่อโลก ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณการแก้ปัญหา ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ 
การรู้เท่าทันเทคโนโลยีทกัษะในการสื่อสารและร่วมมือ และทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ
ตามลำดับ  

6.2 ผลการศึกษาพบว่าด้านที่มีความสำคัญของความต้องการจำเป็นลำดับแรก คือ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคีวามสำคัญของความต้องการจำเป็นลำดับแรก 
คือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ลำดับที่ 2 คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ลำดับที่ 3 คือ ปฏิบัติตนด้วยการยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล ลำดับที่ 4 คือ มานะบากบั่นไม่ท้อถอยในการปฏิบัติหน้าที่ ลำดับที่ 5 คือ มีบุคลิกภาพ
ความเป็นผู้นำและมีความรักและคอยเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ลำดับที่ 6 คือ มคีวามมั่นคงและทนทานต่อ
ความเครียดสูง และลำดับสุดท้าย คือ มีความตื่นตัวคล่องแคล่วว่องไว ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ควรมีการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารและควรมี 
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสรมิให้ผู้บรหิารปฏิบัติตนไปในทิศทางเดียวกัน 
และเป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภัสสรณ์ เอี่ยมสกุล (2563) ได้ศึกษาความต้องการจำเป็น
เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า  
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สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมทั้ง 7 ด้าน ของผู้บริหาร
สถานศึกษา อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดโดยมีลำดับความสำคัญต้องการจำเป็นจากลำดับแรกถึงลำดับ
สุดท้าย คือ ลำดับที่ 1 ด้านปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติลำดับที่ 2 ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ ์
ของงาน ลำดับที่ 3 ด้านกล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ลำดับที่ 4 ด้านคิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีจิตสาธารณะ ลำดับที่ 5 ด้านซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ลำดับที ่6 ด้านดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  
และลำดับที่ 7 ด้านยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 

 6.3 ผลการศึกษาพบว่าด้านที่มีความสำคัญของความต้องการจำเป็นลำดับสุดท้าย คือ 
ด้านความรู้ความสามารถ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความสำคัญของความต้องการจำเป็นลำดับแรก 
คือ มีทักษะด้านมโนทัศน์คิดรวบยอดในการวางแผนบริหารงาน ลำดับที่ 2 คือ มีการสรา้งความร่วมมือ 
กับผู้ปกครอง/ชุมชน ลำดับที่ 3 คือ เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ลำดับที่ 4 คือ ส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีใหม ่ๆ ลำดับที่ 5 คือ ฉลาดมีไหวพริบรู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ลำดับที ่6 
คือ มีความรู้ทนัโลกทันเหตุการณ์อยู่เสมอและส่งเสริมการนำ ICT มาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
และลำดับสุดทา้ย คือ รับรู้ข้อมูลข่าวสารรอบด้านอย่างรวดเร็ว เป็นเพราะผู้บริหารในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นผู้ที่มีความรูค้วามสามารถเป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปณิดา ใจดี (2562) ได้ศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว  
(วันคร ู2500) ผลการศึกษาพบว่า (1) ทักษะผู้บริหารด้านมโนภาพ ผู้บริหารควรศึกษาข้อมูลรอบด้าน  
เพื่อนำไปกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์มีการประชุมวางแผนงานกับคณะครูรว่มมือ
กันการวิเคราะห์และวางแผน (2) ทักษะผู้บริหารด้านมนุษย์ผู้บริหารควรให้ความเป็นกันเองกับครู 
เพื่อลดความกดดันในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียน และใช้การบริหารงาน
แบบความร่วมมือ (3) ทักษะผู้บริหารด้านความรู้ความคิด ผู้บริหารควรพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อเป็น
เครื่องมือและแนวทางในการบริหารงาน ควรศึกษาหาความรู้โดยการอบรมพัฒนา 

7. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การวิจัย เรื่อง สภาพและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช ้

1. ผลจากการวิจัย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุด คือ ด้านที่ 2 ด้านความรูค้วามสามารถ
ดังนั้น ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึกโดยการสัมภาษณ์บุคลากรในสถานศกึษา เพื่อจะเป็นการสะท้อนภาพ
ขององค์การได้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงลึกไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาคุณลักษณะและ
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

2. ผลจากการวิจัย พบว่า ด้านที่มีความสำคญัของความต้องการจำเป็นลำดับแรก คือ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ควรจัดอบรม
ประชุมชี้แจง อบรมปฏิบัติธรรม พัฒนาด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาให้สร้างสรรคแ์ละเป็นประโยชน์
ต่อตนเองผู้อื่น 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 1 
2. ควรศึกษาและเปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 1 
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แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

The Guidelines for Development of the Characteristics of 
Professional School Administrators under Udonthani Primary 

Educational Service Area Office 3 
รสริน ภาดี1

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และดัชน ี

ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 2) และศึกษาแนวการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน จำนวน 325 คน ไดม้า 
โดยการกำหนดขนาดโดยใช้ตารางของ (Krejcie and Morgan) และการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสถานภาพ
และขนาดของสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNImodified) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพปัจจุบันของการพัฒนาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา

มืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดา้นวิสัยทัศน์  

2. สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศกึษา
มืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รองลงมาคือ ด้านความรู้ความสามารถ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงตนเอง 

3. ความต้องการจำเป็นของแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า คา่ดัชนีความต้องการจำเป็น  
โดยภาพรวมมีค่า PNIModified = 0.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ มีค่าความต้องการ
จำเป็นมากที่สดุ รองลงมาคือ ด้านความรู้ความสามารถ ส่วนด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นต่ำสุด  
คือ ด้านการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเอง 

คำสำคญั:  แนวทาง  การพัฒนา คุณลักษณะ  ผู้บริหารสถานศึกษา  มืออาชีพ 

1สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต จังหวัดหนองบัวลำภู 
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Abstract 
The objectives of this research were: 1) to study the current state, the desirable 

state and the needs index of the characteristics of professional school administrators 
under Udonthani primary educational service area office 3 2) to study the guidelines for 
development of the characteristics of professional school administrators under Udonthani 
primary educational service area office 3. The samples were 325 school administrators 
and teachers. The sample size was calculated using Krejcie and Morgan’s table and 
stratified random sampling by the status of the sample groups and the school size.  
The research instrument was a five-level rating scale questionnaire. The statistics for data 
analysis included percentage, mean, standard deviation and the Modified Priority Needs 
Index 

The results of the study were as following: 
1. The current state of the characteristics of professional school administrators

under Udonthani primary educational service area office 3, overall aspects were at medium 
level. Considering each aspect, the highest aspect were the morality and ethics, followed 
by the aspects of the personality, self-improvement, ability and management. The lowest 
aspect was the vision. The desirable state of the characteristics of professional school 
administrators under Udonthani primary educational service area office 3, overall aspect 
was at highest level. Considering each aspect, the highest aspect was morality and ethics, 
followed by the ability, vision, personality and management. The lowest aspect was the 
self-improvement. 

2. The guidelines of the professional school administrators under Udonthani
primary educational service area office 3, the researcher presented in 6 aspects and 18 
approaches which passed the evaluation of suitability, possibility and utility by 7 eminent 
people were as followings: the morality and ethics consists of 2 approaches, the personality 
consists of 3 approaches, the ability consists of 3 approaches, the vision consists of  
3 approaches, the management consists of 4 approaches, and the self-improvement 
consists of 3 approaches.  

3. The Modified Priority Needs Index of the characteristics of the professional
school administrators under Udonthani primary educational service area office 3.  
The result showed a value of PNI modified = 0.26 The vision was found the highest level 
of PNI modified value, followed by the ability, morality and ethics, management, 
personality. The aspect of self-improvement was found at the lowest need.  

Keywords:  Guideline,  Development,  Characteristics,  Administrators,  Professional 
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1. บทนำ
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540 ได้มีการตราพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้นโดยมีความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาปรากฏใน มาตรา 6 ที่กำหนดให้
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ
มาตรา 7 กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มคีวามภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์สว่นรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง ส่งเสรมิศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มคีวามสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝรู่้และเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (กรมสามัญศึกษา, 2540, หน้า 20-25) 

ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องมีคุณลักษณะ มีความรู้ ความสามารถ มีวสิัยทัศน์ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความเป็นผู้นำ โดยเฉพาะเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ มีความสามารถทางการบริหาร และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 53 
กำหนดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาให้มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้
การบริหารของสภาวิชาชีพ มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพที่สำคัญ มีความสามารถในเชิงวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของคนใน
วงการบริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไปกับงานการศึกษาของสถานศึกษา ความเป็นคนซื่อสัตย์
สุจริตและยุติธรรม การเป็นผูม้ีวิสัยทัศน์เห็นการณ์ไกลมองอนาคตขององค์กรและมองขา้งหน้าเป็นหลัก 
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิรูปการศึกษา ความสามารถในการบริหารจัดการ ความรู้เขา้ใจเรื่องหลักสูตร 
ศาสตร์การสอน รูปแบบการเรียนการสอนความรู้และความสามารถทางด้านเทคโนโลยีในระดับที่เพียงพอ 
ความสามารถในการแสวงหาทุน แหล่งทุนและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสทิธิภาพ 

การปฏิรูปการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยให้มีมาตรฐานระดับสูง 
สู่ความเป็นเลิศ ในส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจะ
พัฒนาครูและผู้บริหารให้เปน็มืออาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549, หน้า 1) ซึ่งผู้บริหารมืออาชีพ 
จะมีลักษณะเดน่ คือ ต้องมีความรอบรู้ ทันเหตุการณ์มีการตัดสินใจที่ดีรวดเร็ว แม่นยำและถูกต้องสามารถ
จับประเด็นได้รวดเร็วและทันการสามารถเลือกใช้คนได้เหมาะสมกับงานยอมรับการเปลี่ยนแปลงพร้อม 
ที่จะปรับตัว มีระเบียบวินัย เคร่งครัดเรื่องเวลา ซื่อสัตว์มีคุณธรรม ยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพ เชื่อมั่นในตนเอง 
และสามารถประสานงานได้เยี่ยม (บวร เทศารินทร,์ 2557, หน้า 109) ในการบริหารภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังกล่าวจึงจำเปน็ต้องอาศัยความรูค้วามสามารถหรือศักยภาพในการปฏิบัติของผู้บริหารการศกึษา
มืออาชีพ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารและการจดัการศึกษาตามแนวทางและหลักการที่กำหนดไว้
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา ว่าผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ ต้องเป็นผู้นำ 
การเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณนักบริหาร เป็นผู้นำทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการบริหาร  
มีผลงานที่แสดงถึงความชำนาญการในการบริหารสถานศึกษา เป็นผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบรหิาร 
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จากความเป็นมาและความสำคัญของผู้บรหิารมืออาชีพดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี
เขต 3 เพื่อนำผลการวิจัยเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารสถานศกึษานำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาตนเองและใช้เป็น
แนวทางในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาผู้บรหิารและสถานศึกษาต่อไป 

2. คำถามของวิจัย
2.1 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 

มืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อยู่ในระดับใด 
2.2 ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศกึษามืออาชีพ สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้จัดลำดับความต้องการจำเป็นไว้อย่างไรบ้าง 
2.3 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามอือาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มีลักษณะเป็นอย่างไร 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นของการพัฒนา

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 3 

3.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาคณุลักษณะของผู้บรหิารสถานศกึษามืออาชีพ สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

4. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากตารางสังเคราะหแ์นวคิดของนักวิชาการ นักวิจัย และสถาบันทางการศึกษาเกี่ยวกับ

คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ ดังนี้ นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2551); สมาน พงษ์จำนงค ์(2547); สมชาย  
เทพแสง และอรจิรา เทพแสง (2549); ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ (2546); ชยัเสฏฐ์ พรหมศร ี(2549) และ
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ (วีระ ประเสริฐศลิป์, 2546) คณุลักษณะ 
ของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ที่กำหนดตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) ธีระ รุญเจริญ (2546) และธนวัฒน์ 
สายนภา (2559) ซึ่งเป็นคุณลกัษณะที่มีความสำคัญ จำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) ด้านบุคลิกภาพ 3) ด้านความรู้ความสามารถ 4) ด้านวิสัยทัศน ์ 
5) ด้านการบรหิารจัดการ และ 6) ด้านการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตนเอง
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5. กรอบแนวคิดการวจิัย

     ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

6. วิธีการดำเนินการวจิัย
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 6.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2564 รวมประชากรทั้งสิ้น 2,120 คน 
6.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำนวน 325 คน 

6.2 วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ ดังต่อไปน้ี 
 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และวิเคราะห์ดัชนีลำดับความสำคัญ

ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ  
ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 

มี 3 ขั้นตอน ดงันี ้
1. ยกร่างแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศกึษามืออาชีพ สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 3 
2. ตรวจสอบรา่งแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์
การทำงาน และขนาดของสถานศึกษา
2. คุณลักษณะลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษา
มืออาชีพ 6 ประการ คือ
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณ
วิชาชีพ
2) ด้านบุคลิกภาพ
3) ด้านความรู้ความสามารถ
4) ด้านวิสัยทัศน์
5) ด้านการบรหิารจัดการ
6) ด้านการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตนเอง
(จากการสังเคราะห์)

1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ในการพัฒนาผูบ้ริหารสถานศกึษามืออาชีพ
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา
อุดรธาน ีเขต 3
2. แนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
มืออาชีพ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 3
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3. ประเมินแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผูบ้ริหารสถานศกึษามืออาชีพ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 3 

6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 6.3.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาคุณลักษณะ

ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 แบ่งออกเป็น 
2 ตอน ดังนี ้

ตอนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกบัเพศ ระดับการศกึษา 
สถานภาพ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงคข์องการพัฒนา
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศกึษามืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้
ความสามารถ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการบริหารจัดการ และดา้นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเอง  
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

 6.3.2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  

 6.3.3 แบบประเมินแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยกำหนดประเด็นการประเมิน ไว้ 3 ดา้น
ได้แก่ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นได้และด้านความเป็นประโยชน์ 

6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 6.4.1 ขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

ถึงผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลการวิจัยที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 325 คน 

 6.4.2 ผู้วิจัยนำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเสนอต่อ
ผู้อำนวยการสถานศกึษา สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอดุรธานี เขต 3 พร้อมแบบสอบถาม
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 325 ฉบับ ให้ผู้บรหิารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือตอบแบบสอบถามและกำหนดวันรับคืน 

6.4.3 ผู้วิจัยรับแบบสอบถามคืนจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 325 คน ไดร้ับแบบสอบถาม
คืนจำนวน 325 ฉบับ จากจำนวนแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 325 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ100 

6.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี  
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ ระดับการศึกษา

สถานภาพ ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดของสถานศึกษา ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
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2. วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา
มืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยการกำหนดเกณฑ์การแปลความหมาย 
ของค่าคะแนนความเฉลี่ย (บญุชม ศรีสะอาด, 2560)  

3. จัดเรียงลำดับความต้องการจำเป็นจากมากไปน้อย โดยใช้สูตร PNImodified

ซึ่งเป็นดัชนีการจัดการเรียงลำดับความสำคัญของความคาดหวัง หาผลต่างของสภาพที่เป็นจริงและ 
หารด้วยค่าสภาพที่เป็นจริงเพื่อถ่วงน้ำหนักก่อนจะนำมาจัดอันดับความสำคัญความคาดหวัง  
(สุวิมล ว่องวานิช, 2558) 

6.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) สถิติในการหาคุณภาพของเครื่องมือ แบบสอบถาม เพื่อใช้นำไปใช้ในการพัฒนา
เครื่องมือและการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และหาค่าคณุภาพ
ของเครื่องมือ หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม 

2) สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3) สถิติที่ใช้จัดเรียงลำดับความต้องการจำเป็น จากความต้องการจำเป็นมากไปหาน้อย
ใช้วิธี Priority Need Index (PNImodified) ซึ่งเป็นดัชนีการจัดการเรียงลำดับความสำคัญของสภาพที่พึงประสงค์
หาผลต่างของสภาพที่เป็นจริงและหารด้วยค่าสภาพที่เป็นจริงเพื่อถ่วงน้ำหนักก่อนจะนำมาจัดอันดับ
ความสำคัญของสภาพที่พึงประสงค์ (สุวิมล ว่องวานิช, 2558) 

7. ผลการวิจัย
7.1 จากการศกึษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นของการพัฒนา

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศกึษามืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 7.1.1 สภาพปัจจุบันของการพัฒนาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บรหิารสถานศึกษา 
มืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดา้นวิสัยทัศน์  

 7.1.2 สภาพทีพ่ึงประสงคข์องการพัฒนาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศกึษา
มืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รองลงมาคือ ด้านความรู้ความสามารถ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงตนเอง 
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 7.1.3 ความต้องการแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บรหิารสถานศึกษามืออาชีพ  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 พบว่าค่าดัชนีความจำเป็นต้องการจำเป็น 
โดยภาพรวมมีค่า PNIModified = 0.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ มีค่าความต้องการ
จำเป็นมากที่สดุ รองลงมาคือ ด้านความรู้ความสามารถ ส่วนด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นต่ำสุด  
คือ ด้านการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเอง 

7.2 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามอือาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผู้วิจัยได้นำเสนอแนวทางเป็นรายด้าน 6 ด้าน 18 แนวทาง  
สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

ภาพประกอบ 2 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
     การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
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7.3 การประเมนิด้านความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผูบ้ริหารสถานศกึษา
มืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รองลงมาคือ 
ด้านความรู้ความสามารถและด้านการบริหารจัดการ และด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านวิสัยทัศน์ ส่วนผลการ
ประเมินในด้านความเป็นไปได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพจิารณารายด้านพบว่าด้านมากที่สุด 
คือ ด้านความรู้ความสามารถ รองลงมา คอื ด้านวิสัยทัศน์ และด้านที่นอ้ยที่สุด คือ ดา้นบุคลิกภาพ  
และเมื่อพิจารณาด้านความเป็นประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านมากที่สุด คือ ด้านการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง รองลงมาคือด้านวิสัยทัศน์ และด้านที่น้อยที่สุด
คือ ด้านการบริหารจัดการ  

8. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจำเป็นในการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผู้วิจัยขอนำเสนอการอภิปรายผล ดังนี ้

 8.1 สภาพปัจจุบันแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นผู้ประพฤติตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นแบบอย่างในการครองตน ครองคน  
ครองงาน รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตรงเวลา เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวมโดยคำนึงถึงผลการพัฒนาและประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลักและปฏิบตัิต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม ยุติธรรมและเสมอภาค พระมหาสุชาติเจ้า (2561) ได้ศึกษาคุณลักษณะ
ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่จงัหวัดสงขลา พบว่า คุณลักษณะ
ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดของครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ ่
จังหวัดสงขลา ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากสามารถเรียงลำดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร ด้านการจัดระบบ  
ด้านการบริหารจัดการ และดา้นสังคมและชมุชนตามลำดับ 

 8.2 สภาพที่พึงประสงค์ของแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธาน ีเขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นว่า 
ผู้บริหารประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้ประพฤติตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เป็นแบบอย่างในการครองตน ครองคน ครองงาน รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุริต 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตรงเวลา เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมโดยคำนึงถึงผลการพัฒนาและ
ประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลักและปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม ยุติธรรมและเสมอภาค 
สอดคล้องกับ สุภาพร พรหมทะสาน (2561) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
ตามทัศนของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคข์องผู้บริหารสถานศึกษามืออาชพีตามทศันครูผู้สอนในโรงเรยีน สังกดักองการศึกษา 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม มคีวามสำคัญอยูใ่นระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน โดยเรียงลำดับ
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ความสำคัญ ดงันี้ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านทักษะการบริหาร 
ด้านวิสัยทัศน์ ด้านประสบการณ์และผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน และด้านความรู้ความสามารถ 

 8.3 ดัชนคีวามต้องการจำเป็นของแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 
มืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวม มีค่า PNImodified = 0.26 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นมากที่สดุ รองลงมาคือ  
ด้านความรู้ความสามารถส่วนด้านที่มีความต้องการจำเป็นต่ำสุด คือ ด้านการพฒันาและเปลี่ยนแปลงตนเอง 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฐานะมาศ หาดยาว (2564) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการจำเป็น 
และแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์
ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา จังหวัดเพชรบูรณ์  
ด้านการมีวิสัยทัศน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาควรนำเครือข่ายเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ใน 
การประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และควรมีการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ อบรม ศึกษาดงูาน
จากสถานที่มีผลงานเป็นเลิศ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา นอกจากนี้ Robinson (2000) 
กล่าวว่า การมีวิสัยทัศน์เป็นความสามารถของผู้บริหารที่ประกอบไปด้วยตัวบ่งช้ีการสร้าง และการเผยแพร่
วิสัยทัศน์ในการสร้างวิสัยทัศน์ผู้บริหารต้องเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้มีข้อมูลข่าวสารมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
อีกทั้งยังมีการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
พบว่าภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน ์

 8.4 ผู้วิจัยได้นำเสนอแนวทางการการพัฒนาคุณลักษณะผูบ้ริหารสถานศกึษามืออาชีพ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 เป็นรายด้าน 6 ด้าน 18 แนวทาง ดังนี ้

 8.4.1 ด้านคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้นวทางการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ คือมุ่งมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ตัดสินใจภายใต้ขอ้มูลที่เป็นจริง 
ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยความยุติธรรม เป็นธรรม และเสมอภาค ซึ่งสอดคล้องกับ คมสันต์ วงษ์ชาลี (2561) ศึกษาคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรยีนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไดเ้สนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม คือ ผู้บริหารควรปรับปรุง เรื่อง การผลักดันให้มีความหนา้ 
ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง การแสดงออกถึงความมีเหตุผล การเคารพนับถือและมีมนุษยสัมพันธ์และการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรเพ่ือชี้นำเป็นนโยบาย 

 8.4.2 ด้านบุคลิกภาพ ได้แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผูบ้ริหารสถานศกึษามืออาชีพ 
คือเสริมสร้างบุคลิกภาพด้านความเป็นผู้นำ มีวาทศิลป์ในการเจรจา สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคล
ทั้งภายในและภายนอกได้ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่าง  ซึ่งสอดคล้องกับ 
สุภาพร พรหมทะสาน (2561) ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทัศนะ
ของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคราม ได้เสนอแนวทางในการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ คือ ในการพิจารณาดำเนินการพัฒนาผู้ให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพควรพิจารณา
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ถึงบุคลิกภาพและนำมาปฏิบัติและส่งเสรมิใหม้ีศักยภาพที่ยั่งยืนและควรวิจยัหารูปแบบการพัฒนาบคุลิกภาพ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ยั่งยืน  

 8.4.3 ด้านความรู้ความสามารถ ได้แนวทางในการพฒันาคณุลักษณะผู้บรหิารสถานศึกษา
มืออาชีพ คือ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกีย่วกับความสำคัญของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พระราชบัญญตัิการศึกษาแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมอืงการปกครอง 
เพื่อนำไปประยกุต์ใช้ในบรหิารจัดการศกึษาได้อย่างถูกต้อง เป็นแบบอย่างในการพฒันาความรู้ความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา โดยอาศัยประสบการณ์มีปฏิภาณไหวพริบ 
และส่งเสริมและสนับสนุนบคุลากรใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน และ 
ส่งเสริความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเอง สอดคล้องกับ ธงชัย เจนโกศล (2557) ได้ศกึษาคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรยีนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศกึษา
มืออาชีพ ด้านการมีความรู้ความสามารถในการบริหาร ผูบ้ริหารสถานศกึษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ
ควรใช้ความรู้ความสามารถในการควบคุมและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ในการปรับปรุง  
และพัฒนางาน ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิม มีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหาร  
และปฏิบัติงานในสถานศึกษา และมคีวามสามารถในการแก้ปัญหาและความขัดแย้งในสถานศึกษา  
โดยใช้ความคิดเชิงกล 

 8.4.4 ด้านวิสยัทัศน์ ได้แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศกึษามืออาชีพคือ
เป็นแบบอย่างและสร้างแนวทางการปฏิบัติงานโดยมีความรอบรู้อย่างแท้จริง และสามารถวิเคราะห์จุดเด่น
และจุดด้อยของบุคคล สถานที่ และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร เพื่อนำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้องตามบริบท มีการกำหนดเป้าหมายขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้อย่าง
เหมาะสมโดยอาศัยหลักความเป็นไปได้และเป็นแบบอย่างและผลักดันบุคลากรให้แสวงหาวิธีการใหม่ ๆ 
โดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนางานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับ ธนวัฒน์ 
สายโสภา (2559) ได้ศึกษาเรือ่งการศึกษาคุณลักษณะผู้บรหิารมืออาชีพของโรงเรียน ในอำเภอบ่อไร่ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศกึษาตราด ได้เสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ ด้านวิสัยทัศน์ ว่าผู้บรหิารควรพัฒนาให้ตนเองมีความรู้ลึก รู้รอบ รูจุ้ดเด่นจุดด้อย 
ของบุคคลสถานที่และปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและสภาพแวดล้อม 

 8.4.5 ด้านการบริหารจัดการ ได้แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 
มืออาชีพ คือ กำหนดหลักเกณฑ์การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโดยใช้หลักมนุษยสัมพันธ ์
เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิด ร่วมวางแผน  
ร่วมรับผิดชอบ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์ตามหลักการและเหตุผล ให้เป็นผู้มีความสามารถ
ในการแสวงหาและระดมทรัพยากรมาใช้ในการบริหารการจัดการศึกษา เป็นแบบอย่างในการนำเทคโนโลยี
มาใช้ในการบรหิารจัดการองค์กร สนับสนุนให้บุคลากรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน และมีความสุขในการทำงาน สอดคล้องกับ คมสันต์ วงษ์ชาลี (2561) ศึกษาคุณลกัษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรยีนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไดเ้สนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหาร 
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สถานศึกษามืออาชีพ ด้านการบริหารจัดการ คือ ผู้บรหิารควรปรับปรุง เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินการบริหารจัดการ การมีกระบวนการจัดการและวิธีการเน้นการกระจายอำนาจการตัดสินใจ 
และการกำหนดแผนการดำเนินการและวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

 8.4.6 ด้านการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง ได้แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ คือ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเองด้านวิชาการและการบริหารงาน 
ให้สอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษา โดยยึดหลักการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ มอบหมายงาน 
ตามความเหมาะสมและความสามารถของแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพพร้อมทั้ง
เป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเองและสนับสนุนบุคลากรศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูลใหม่ ๆ เพิ่มเติม 
อยู่เสมอ เพื่อเตรียมพร้อมและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สอดคล้องกับ คมสันต์ วงษ์ชาลี (2561) 
ด้านการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร ผู้บริหารควรปรับปรุง เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรม ความเป็นผูน้ำ 
ของตนเองโดยการฝึกปฏิบัติ ศึกษาต่อ อบรมเป็นประจำการจากสถานทีช่ำนาญการทางด้านการบริหาร 
การวิเคราะห์จุดด้อยจุดแข็งและข้อจำกัดของตนเองบนพื้นฐานองค์ความรู้ เรื่องผู้นำในยุคปัจจุบัน  
และการเข้าสังคมกับผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางด้านการบริหารอยู่เสมอ 

9. ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลวจิัยไปใช ้

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้บริหารควรตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดผลการพัฒนาและประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลัก มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

2. ด้านบุคลิกภาพ ผู้บริหารควรมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีสุขภาพจิตดี อารมณ์ขันและ
มองโลกในแง่ดี 

3. ด้านความรู้ความสามารถ มีการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนและต่อยอดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพของตนเอง 

4. ด้านวิสัยทัศน ์ผู้บริหารควรกำหนดเป้าหมายและสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
ที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ มีความเป็นรูปธรรม ความเป็นไปได้ ส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรแสวงหาวิธีการ
ใหม่ ๆ เพื่อใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. ด้านการบริหารจัดการ ควรใช้หลักบริหารทรัพยากรมนษุย์และหลักมนุษยสัมพันธ์
ในการบริหารจัดการ ใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานและการบริหารงาน เปิดโอกาสให้บุคลากร 
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

6. ด้านการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา
ศักยภาพของตนตามความถนัดและความสามารถ 
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ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรทำการวิจัยแนวทางการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสังกัดอื่น ๆ 
2. ควรศึกษาวิธีการพัฒนาคุณลักษณะผู้บรหิารสถานศึกษามืออาชีพ
3. ควรมีการศกึษาการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดเอกชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือนำผลที่ได้มาปรับปรุง
แนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป 
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สภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการหารายได้ของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

Situations, Problems and Development Guideline Forincreasing 
Income to Schools in Nakhon Phanom Primary Educational  

Service Area Office 1 
พนม ก้องเวหา1

รชฏ สุวรรณกูฎ2

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาและเปรียบเทียบ สภาพปัจจุบันของการจัดหา

รายได้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (2) เพื่อศึกษาปัญหา
และแนวทางการพัฒนาการจัดหารายได้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการเทียบตาราง Krejcie and Morgan 
จำนวน 329 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) เครื่องมือเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

ผลการศึกษาพบว่า (1) สภาพการหารายได้ของโรงเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.07) (2) ผลการเปรียบเทียบ 
สภาพการหารายได้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
จำแนกตามสถานภาพการทำงาน โดยรวมและรายด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความคดิเห็น
เกี่ยวกับสภาพการหารายได้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผลการเปรียบเทียบแนวทางพัฒนาการหารายได้
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จำแนกตามขนาด 
ของโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่า โดยรวมและรายด้าน 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

คำสำคญั:  สภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการหารายได้ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
              การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
2อาจารย์ประจำวิชา สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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Abstract 
The purposes of this study are to study current situation of schools in Nakhon 

Phanom primary educational service area office I, and to study Situations, problems and 
development guideline for increasing income to schools in in Nakhon Phanom primary 
educational service area office I. The sample groups are school administrators and teachers 
in Nakhon Phanom primary educational service area office I. The research prescribe quantities 
of the sample groups by comparing with Krejci and Morgan table; 329 people. They are 
set by stratified Random Sampling. The instrument used is a five-rating scale questionnaire. 
The statistics used are percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA. 

The result is found that (1) the current situations, problems, and development 
guideline for increasing income to schools in Nakhon Phanom primary educational service 
area office I are the high level in overall. (2) The result of comparison about condition, 
problems, and the guideline is analyzed in working condition. The researcher find that 
the result is significant different at 0.01 level. Classifying by size of school. It is found that 
it is significant different at 0.01 level. 

Keyword:  Problems and development guideline for increasing income Schools in 
Nakhon Phanom primary educational service area office I 
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1. บทนำ
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 มาตรา 54  

ได้บัญญัติไว้ว่า รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ราชกิจจานุเบกษา, 2564, ออนไลน)์ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 10 ได้บัญญัติไว้ว่า การจัดการศึกษา 
ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัด
ให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และหมวด 8 มาตรา 60 (1) ให้รัฐจดัสรรงบประมาณ
แผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป็นเงิน
งบประมาณเพ่ือการศึกษา ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแกผู่้เรียน
การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกันดังนั้น จากบทบัญญัติ 
ที่กล่าวมาข้างต้นรัฐบาลจึงจัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้กับสถานศึกษา ซึ่งมีภารกจิหลัก
ในด้านการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(สุพจน์ นันทะเทศ และคณะ, 2559, หน้า 256) ซึ่งเป็นรายได้หลักของโรงเรียนที่นำมาใช้ในการบริหาร
การจัดการเรียนการสอนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของแต่ละโรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีรายได้ที่เป็น
เงินนอกงบประมาณที่โรงเรียนได้รับยกตัวอย่าง เช่น เงินบำรุงการศึกษา เงินได้จากการใช้อาคารสถานที่
โรงเรียนของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เป็นต้น (สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2, 2564, 
ออนไลน์) ที่ถอืเป็นรายได้เพิ่มเติมที่สามารถนำมาใช้ในบริหารด้านวิชาการ ด้านงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไปให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้กับโรงเรียน 

เงินรายได้สถานศึกษา เป็นรายได้ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ซึง่เกิดจากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของสถานศกึษา
ที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น การบริการทางการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไมข่ัดหรอืแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษารวมถึง
เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของ
ที่ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ และเงินอื่น ๆ ที่สถานศึกษารับไว้เป็นกรรมสิทธิ ์เช่น รายได้จากการ
ขายอาหาร เงินบำรุงการศึกษา เงินผ้าป่า เงินจากการจัดงานเลี้ยงศิษย์เก่า เงินที่เรียกเก็บจากนักเรียน  
เป็นต้น (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39, 2564, หน้า 2) นอกจากนี้ ยงัมีรายได้จาก 
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา เช่น จากทางรัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชมุชน 
องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ เป็นต้น (พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542, 
2542, หน้า 16) อีกทั้งยังมีเงินรายได้จากค่าขาแบบรูปรายการแยกพิจารณาได้ 2 กรณี คือ 1) เงินที่ได้รับ
จากการขายแบบรูปรายการทีจ่ัดทำขึ้น โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือได้รับจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถือว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ต้องนำส่งคลังเป็นเงินได้แผ่นดิน  
และ 2) เงินที่ได้รับจากการขายแบบรูปรายการที่จัดทำขึ้นโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษาถอืเป็นรายได้
สถานศึกษาที่ไดร้ับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินมากไปกว่านั้น สถานศึกษายังได้รับรายได้
จากเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเงินหลักประกันสัญญาที่ผู้ขาย หรอืผู้รับจ้างไม่รับคืน
เมื่อพ้นกำหนดผูกพันตามสัญญา (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1, 2564, ออนไลน์) 
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การบริหารรายได้ของโรงเรียนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างย่ิงในการบริหารงานทุกด้าน  
โดยทุกหน่วยงานทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนภาครัฐหรือภาคเอกชน จะต้องมีการจัดทำแนวทาง 
การบริหารรายได้ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมีการพยากรณ์ล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้ที่จะเกิดขึ้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต เพื่อสามารถวางแผนแกป้ัญหาได้ทัน 
และไม่เป็นเหตุให้การดำเนินงานเกิดข้อผิดพลาด ซึ่งหลักในการบริหารรายได้ของโรงเรียนต้องมุ่งเน้น 
ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ ความคล่องตัว ตรวจสอบได้ และยดึหลักการบริหารแบบมุ่งเน้น
ผลสมัฤทธิ์รวมถึงการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1, 2564, ออนไลน์) สภาพ ปญัหาการหารายได้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 1 เกิดจากการที่บคุลากรทีม่ีหน้าที่รับผิดชอบ ขาดความรูเ้รื่องกฎหมาย 
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง อีกทั้งโรงเรียนมีบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านรายได้ รวมถึงบุคลากร 
ที่รับผิดชอบขาดความรูค้วามเข้าใจในการปฏบิัติงาน หน่วยงานไม่มีการประชาสัมพันธ ์เพือ่หารายได้เพิ่มเติม
จากงบประมาณประจำปีและหน่วยงานต้นสังกัดไม่มีการจัดอบรมชี้แจงเกี่ยวกับหลักการ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้ของโรงเรียน ส่งผลให้การบรหิารงานเกีย่วกับรายได้ของโรงเรียนประสบ 
กับความยุ่งยากซับซ้อน ทำให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน 
ที่กำหนดไว้ (สุพจน์ นันทะเทศ และคณะ, 2559, หน้า 229) 

จากความเป็นมาและความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา สภาพ ปัญหา 
และแนวทางพัฒนาการหารายได้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 1 โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรยีบเทียบการหารายได้ของโรงเรียนและศึกษาแนวทางการพฒันา
ความสามารถในการหารายได้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลในการพฒันาและปรับปรุงการดำเนินงาน
ด้านการหารายได้ของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบ สภาพปัจจุบันของการจัดหารายไดข้องโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 1  
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดหารายได้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  

3. กรอบแนวคิดการวจิัย
การศึกษา เรื่อง สภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการหารายได้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยผู้วิจยัได้ศึกษากรอบแนวคิด 1) ทรัพยากรและ 
การลงทุนเพ่ือการศึกษา ของ พระราชบัญญตัิการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 (2542, หนา้ 16) 2) แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของ สาคร สุขศรีวงศ ์(2562, หน้า 234) และ 3) คู่มือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ ์
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (2564, หน้า 6-11) ดังนี้  
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บรหิารโรงเรียน และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปกีารศึกษา 2564 ในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดนครพนม ได้แก่ 
อำเภอเมืองนครพนม อำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร อำเภอนาแก อำเภอวังยาง และอำเภอปลาปาก 
จำนวน 1,939 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 255 คน และครผูู้สอน จำนวน 1,684 คน  
และกลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปกีารศึกษา 2564 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 
ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาใชเ้กณฑ์ร้อยละ 30 ครูผูส้อน รอ้ยละ 15 ทำให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 329 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 77 คน และครูผู้สอน จำนวน 252 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 แบบสอบถามสภาพ (Questionnaire) และแบบสอบถามปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น  

3 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ สถานภาพการทำงาน และขนาด
ของโรงเรียน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา 
และการหารายได้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  
ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสภาพ ปัญหา การหารายได้ของโรงเรียน 
และด้านแนวทางการพัฒนาการหารายได้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .50-.85  
และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .97 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
แนวทางการพัฒนาความสามารถในสภาพ การหารายได้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 แบบสอบถามปลายเปิด 

ตัวแปรตาม 
สภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนา 
การหารายได้ของโรงเรียน 
1. ด้านการระดมทุนเพ่ือการศึกษา
2. ด้านกลยุทธก์ารบริหาร
3. ด้านการประชาสัมพันธ์

ตัวแปรต้น 
1. สถานภาพการทำงาน

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการ
โรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน)

1.2 ครู
2. ขนาดโรงเรียน

2.1 ขนาดเล็ก
2.2 ขนาดกลาง
2.3 ขนาดใหญ่
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4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง 

ทางไปรษณีย์และด้วยตนเอง โดยได้แบบสอบถามคืน จำนวน 329 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 พร้อมทั้ง
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การจดัทำข้อมูล โดยนำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาตรวจสอบความ

สมบูรณ์ และนำแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนำมาบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ตามลำดับ  

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาร้อยละ และวิเคราะห์ระดับ
ความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกบัสภาพ ปญัหา และแนวทางการพัฒนาการหารายได้ของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 1 ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านการรับบริจาค
ประชาสัมพันธ์ 2) ด้านกลยุทธ์การบริหาร และ 3) การประชาสัมพันธ์ โดยภาพรวมและรายข้อ  
ด้วยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบ สภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการหารายได้ 
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน 
ดังนี้ 1) จำแนกตามเพศ โดยการทดสอบหาคา่ที (t-test Independent Samples) 2) จำแนกตามสถานภาพ
การทำงาน โดยการทดสอบหาค่าที (t-test Independent Samples) 3) จำแนกตามขนาดโรงเรียน  
โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่าง ทดสอบรายคู่ 
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Seheffe Method) 

4.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้สถิติ ดังนี้ 

1. สถิติทีใ่ช้หาคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

(Index of Congruence: IC) 
1.2 หาค่าอำนาจจำแนกรายข้อโดยวิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ

กับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item Total Correlation) โดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายตามวิธี 
ของเพียรสัน (Pearson s Product-Moment Coefficient of Correlation)  

 1.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  

2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
2.1 ร้อยละ (Percentage)
2.2 ค่าเฉลี่ย (X )
2.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

3. สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
3.1 การทดสอบค่าที (t-test Independent Samples)
3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่าง

ผู้ศึกษาจึงทำการทดสอบรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe Method) 
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5. ผลการศึกษา
จากการศกึษา สภาพ ปญัหา และแนวทางพัฒนาการจัดหารายได้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ สภาพ การหารายได้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยการคำนวณค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลปรากฏดังตาราง 1 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการหารายได้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
           การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมและรายด้าน 

สภาพการจัดหารายได้ของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. แปลผล 
1. ด้านการระดมทุนเพื่อการศึกษา 4.11 0.25 มาก 
2. ด้านกลยุทธก์ารบริหาร 3.99 0.30 มาก 
3. ด้านการประชาสัมพันธ์ 4.11 0.33 มาก 

รวม 4.07 0.23 มาก 

จากตาราง 1 พบว่า สภาพการหารายได้ของโรงเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.07) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการระดมทุนเพื่อการศึกษา  
( X  = 4.11) ด้านการประชาสัมพันธ์ ( X  = 4.11) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านกลยุทธ์การบริหาร 
( X  = 3.99) 

2. การเปรียบเทียบสภาพ การหารายได้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมและรายด้าน จำแนกตามสถานภาพ ปรากฏดังตาราง 2 
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ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบสภาพ การหารายได้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
           ประถมศึกษานครพนม เขต 1 จำแนกตามสถานภาพการทำงาน โดยรวมและรายด้าน 

สภาพการจัดหารายได้ของโรงเรียน 
สถานภาพการทำงาน 

t Sig ผู้บริหารโรงเรียน ครู 

X S.D. X S.D.
1. ด้านการระดมทุนเพื่อการศึกษา 4.06 0.24 4.12 0.25 -2.002* 0.04 
2. ด้านกลยุทธ์การบริหาร 3.94 0.25 4.01 0.31 -1.923 0.06 
3. ด้านการประชาสัมพันธ์ 4.03 0.27 4.13 0.35 -2.576** 0.01 

รวม 4.01 0.21 4.09 0.23 -2.613** 0.01 

* มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบ สภาพการหารายได้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาครพนม เขต 1 จำแนกตามสถานภาพการทำงาน โดยรวมและรายด้าน พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาและคร ูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการหารายได้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาครพนม เขต 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกัน จำนวน 2 ดา้น ดังนี้ ด้านการระดมทุนเพื่อการศึกษา  
และด้านการประชาสัมพันธ ์

3. การเปรียบเทียบสภาพ การหารายได้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน ปรากฏดังตาราง 3 

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบ แนวทางพัฒนาการหารายได้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน 

แนวทางพัฒนาการจัดหารายได้
ของโรงเรียน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านการระดมทุนเพื่อการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.59 
15.10 
19.69 

2 
326 
328 

2.30 
0.05 

49.54** 0.00 

2. ด้านกลยุทธ์การบริหาร ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

13.12 
16.05 
29.17 

2 
326 
328 

6.56 
0.05 

133.20** 0.00 

3. ด้านการประชาสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

7.91 
28.00 
35.91 

2 
326 
328 

3.95 
0.09 

46.01** 0.00 

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

7.05 
10.50 
17.54 

2 
326 
328 

3.52 
0.03 

109.39** 0.00 

** มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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จากตาราง 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบแนวทางพัฒนาการจัดหารายได้ของโรงเรียน 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน 
ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่า โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

4. ผลการวิเคราะห์ปัญหา การจัดหารายได้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นรายด้าน มีดังต่อไปนี้ 

4.1 ปญัหา การจัดหารายไดข้องโรงเรียนสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
นครพนม เขต 1 ด้านการระดมทุนเพื่อการศึกษา โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัญหาเกิด 
จากสภาพเศรษฐกิจและฐานะความยากจนของชุมชน ร้อยละ 24.31 รองลงมาคือ โรงเรียนยังสร้าง 
ความเช่ือมั่นด้านความโปร่งใสให้กับชุมชนเรื่องการระดมทุนไม่มากพอ ร้อยละ 12.15 และชุมชนยังไม่ให้
ความสำคัญในเรื่องการระดมทุนเพื่อการศึกษา ร้อยละ 10.63 

 4.2 ปญัหา การจัดหารายไดข้องโรงเรียนสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
นครพนม เขต 1 ด้านการกลยุทธก์ารบริหาร โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ โรงเรียนขาด 
การวางแผนกลยุทธ์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครู ร้อยละ 18.23 รองลงมาคือ กลยุทธ์การบริหาร 
เป็นเรื่องของนามธรรมผู้บริหารและครูจึงใหค้วามสำคัญนอ้ย ร้อยละ 14.89 และโรงเรียนสร้างกลยุทธ ์
การบริหารไม่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล รอ้ยละ 13.67 

 4.3 ปญัหา การจัดหารายไดข้องโรงเรียนสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
นครพนม เขต 1 ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ โรงเรยีนไม่มีใช้ช่องทาง
ในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ร้อยละ 12.15 รองลงมาคือ โรงเรียนขาดการสร้างเครือข่าย 
การประชาสัมพันธ์ทีเ่หมาะสม และโรงเรียนไม่มีนโยบายในการมอบหมายงานบุคลากรที่รับผิดชอบ 
ในการประชาสัมพันธ์ให้เพียงพอและชัดเจน ร้อยละ 10.63 และโรงเรียนไม่ให้ความสำคัญในการส่งเสริม
ให้มีการประสานงานกับชุมชนโดยรอบ ร้อยละ 9.72 

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการหารายได้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้ศึกษาได้อภิปรายผล ดังนี ้
 6.1 สภาพปัจจุบันของการจัดหารายได้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ คือ ด้านการระดมทุนเพ่ือการศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ ์และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านกลยุทธ์การบริหาร ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารและครมูีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ใหแ้ก่สถานศึกษา โดยได้เข้ารับอบรมระเบียบการรับเงินหรือทรัพย์สิน
ที่มีผู้ใหแ้กส่ถานศึกษา อกีทั้งผู้บริหารและครูมีคำสั่งปฏิบัติงานที่ชัดเจนในงานด้านการระดมทุนเพื่อการศึกษา 
นอกจากนี้ผู้บริหารและครูมีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามระเบียบการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ใหแ้ก่
สถานศึกษา ซึ่งการระดมทุนเป็นแนวทางและวิธีการในการนำมาใช้เพื่อรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ 
ให้แก่สถานศึกษา เป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการระดมทุน ให้ครอบคลุมในทุกมิต ิ
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้เงินหรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ อย่างเพียงพอต่อการนำมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียน 
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นอกเหนือจากเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยการระดมทุนจะขึน้อยู่กับความพึงพอใจของบุคคล อาจจะขึ้นอยู่
กับฐานะรายได้ของตนเองและบุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราย ุแซ่เตีย (2555) ได้วิจัย ทัศนคติ
และพฤติกรรมการบริจาคเพื่อสนับสนุนงาน สาธารณประโยชน์ ของผู้มีรายได้ในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า (1) งานสาธารณประโยชน์ทั้งหมด 9 ด้านที่ได้ทําการสํารวจ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น คือ เห็นวา่โดยรวมงานทุกด้านมีความสําคัญ แตม่ีงานอยู่ 2 ด้านที่แปลผลค่าเฉลี่ย 
ได้ในระดับสําคัญมาก คือ งานด้านการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาส และงานด้านการช่วยเหลือ 
และฟื้นฟ ูผู้ประสบภัยพิบัติ (2) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความเห็นในระดับเห็นด้วยว่า ลําพังการทํางานของ
หน่วยงานภาครัฐยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาสังคม และเห็นด้วยว่า งานสารธารณประโยชน์โดยภาคเอกชน
มีความจําเป็น และองค์กรลักษณะดังกล่าวในประเทศไทย ยังมีไม่เพียงพอ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
ความเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน จะมีส่วนช่วยลดปัญหาสังคม  
(3) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งกับความเห็นอกเห็นใจและการแบ่งปันจําเป็น
ต่อสังคมส่วนรวม และเห็นดว้ยว่าการช่วยเหลือคนที่ลําบากกว่าเป็นเรื่องสําคัญ และกลุ่มตัวอย่างรู้สึก
พึงพอใจเมื่อได้ทําการบริจาค (4) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ามีความรู้สึกอึดอัดรําคาญใจเมื่อถูก
ร้องขอโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทําการบริจาคเพียงเพื่อต้องการขจัดความรู้สึก
อึดอัดทิ้งไป และไม่ได้บริจาคเพราะว่าจะถูกมองเป็นคนแล้งน้ำใจ กล่าวคือ แม้จะมีความรู้สึกอึดอัด
เมื่อถูกร้องขอ แต่การตัดสินใจให้บริจาคนั้นเป็นไปด้วย เหตุผลอื่นซึ่งไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับความรู้สึกลําบากใจ
(5) งานด้านที่กลุ่มตัวอย่างเคยสนับสนุนหรือเลือกให้การสนับสนุน อันดับแรกคือ ด้านการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้คน ร้อยละ 80 อันดับที่ 2 คือ ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิร้อยละ 79 อันดับที่ 3 คอื
ด้านศาสนา ร้อยละ 70 และ (6) รูปแบบการให้การสนับสนุน พบว่า ส่วนใหญ่สนับสนุนด้วยการบริจาค
ในรูปของเงินตรา ร้อยละ 94 และบริจาคข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งของเหลือใช้ร้อยละ 73 โดยสําหรับ
การบริจาคเงินตราส่วนใหญ่ได้มอบให้โดยตรงแก่ผู้ขอรับบริจาคร้อยละ 89 และบริจาคผ่านตู้รับบริจาค
ร้อยละ 80

6.2 สภาพการหารายได้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 จำแนกตามสถานภาพการทำงาน โดยรวม ด้านการระดมทุนเพ่ือการศึกษา และด้านการ
ประชาสัมพันธ ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทางการหารายได้ของโรงเรยีนสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจากขนาดของโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ ่พบว่า โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากถึงแม้โรงเรียนทุกแห่ง
จะสังกัดภายใต้การดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
เหมือนกัน แตแ่นวทางการดำเนินงานบริหารงานด้านการหารายได้ของโรงเรียนภายใต้นโยบายเดียวอาจ
แตกต่างกัน สาเหตุอาจจะเกิดจากปัจจัยหลายประการ ตัวอย่างเช่น หลักการ นโยบาย และแนวทาง 
การบริหารงานของผู้บริหารงบประมาณ ตลอดจนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของผู้บริหารโรงเรียน 
และบุคลากร (พนม วิลัยหล้า, 2560, หน้า 134–135) ซึ่งสอดคล้องกับ อโณทัย ใจกลาง (2555, หน้า 123) 
ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 ที่พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาครูวิชาการ และประธานกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็น 
สภาพและปัญหาวิชาการ แยกขนาดของโรงเรียน พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  



356 

 6.3 ผลการวิเคราะหป์ัญหาและแนวทางการพัฒนาการหารายได้ของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พบว่า  

 6.3.1 ด้านการระดมทุนเพ่ือการศึกษา มีปัญหา คือ โรงเรียนยังขาดการมีส่วนร่วมจาก
ชุมชน รวมถึงยังไม่มีแผนงานที่ชัดเจนรองรับเกี่ยวกับการระดมทุน นอกจากนีชุ้มชนยังไม่ให้ความสำคัญ 
ในเรื่องการระดมทุนเพื่อการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและฐานะความยากจนของชุมชน 
จึงส่งผลให้การระดมทุนไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้น โรงเรียนควรมีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู เพือ่ศึกษา วิเคราะห์นโยบายเพื่อการจัดการระดมทุน รวมถึง 
จัดทำแผนกลยทุธ์ แผนงาน/โครงการแก่บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและดำเนินการจัดทำรายละเอียด
แผนการระดมทุน ให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญส่ง  
จอมหงษ์ (2563, หน้า 131-134) ได้ศึกษา แนวทางการระดมทุนสำหรบัสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า แนวทางการระดทุนสำหรับสถานศึกษา ม ี4 องค์ประกอบ  
ดังนี้ 1) การกำหนดประเด็นการระดมทุน 2) การวางแผนการระดมทุน 3) การดำเนินการระดมทุน  
และ 4) การประเมินผลการระดมทุน ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง 
การระดมทุนสำหรับสถานศึกษาอื่น ๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิพบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก 

6.3.2 ด้านกลยุทธ์การบริหาร มีปัญหา คือ โรงเรียนขาดการวางแผนกลยุทธ์ 
การบริหารงานในการหารายได้ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ซึ่งโรงเรียนควรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือหาแนวทางในพัฒนา 
การหารายได้ของโรงเรียน อีกทั้ง โรงเรียนควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อระดมความคิดในการจัดทำ
แผนการบริหารงานด้านการหารายได้ของโรงเรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ชัยสิทธิ์ เฉลมิมีประเสริฐ (2544, หน้า 1-3) กล่าวว่า ระบบการวางแผนกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
จะต้องมีขั้นตอนและวิธีการในการกำหนดพันธกิจ ภารกิจหลักของหน่วยงาน และผลลพัธ์ที่คาดหวัง 
ว่าจะให้เกิดขึ้นจากผลผลิตที่ได้วางแผนไว้ ทั้งในแง่ปริมาณงาน เวลา คุณภาพและต้นทุน พร้อมทั้งกำหนด
วัตถุประสงค์และวิธีการในการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของโรงเรียนอย่างชัดเจน ซึ่งในระบบการวางแผนที่ดี 
จะต้องมีกระบวนการจัดลำดับความสำคัญในแต่ละระดับ ตั้งแต่กลยุทธ์แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม 
ผลผลิตและผลลัพธ ์เพราะข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารงานและการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู่ของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 6.3.3 ด้านการประชาสัมพันธ์ มีปัญหา คือ โรงเรียนไม่มีใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ที่หลากหลายทำให้ไม่สามารถสร้างการรับรู้โรงเรียนให้กับบุคคลภายนอกได้ รวมถึงขาดการสร้างเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม อีกทั้งโรงเรียนไม่มีนโยบายในการมอบหมายงานบุคลากรที่รับผิดชอบ 
ในการประชาสัมพันธ์ให้เพียงพอและชดัเจน ดังนั้น โรงเรียนควรมุ่งเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ในช่างทาง
ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นต้น 
นอกจากนี้ ผู้บริหารควรให้ความสำคัญการพฒันาบุคลากร ด้านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงพิจารณา
งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ให้มีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรายุ คุณสืบพงษพ์ันธ์ 
และณรงค์ พิมสาร (2563, หน้า 1) ได้ศึกษา รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเอกชน 
ในยุคดิจิทัล สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี พบว่า แนวทางการบริหาร 
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ด้านประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนควรมีการวางแผน มีการจดัแผนกประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ มีการนำแผน 
การประชาสัมพันธ์ไปปฏิบัติ และมีการควบคุมการดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน
ของโรงเรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  

7. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
สภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการหารายได้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 1 
ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช ้

1. ผลจากการศึกษา สภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการหารายได้ของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 1 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านกลยุทธ์ 
การบริหาร ดังนั้น โรงเรียนควรให้ความสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการการหา
รายได้ของโรงเรียน อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินงานในการหารายได้ที่นอกเหนือจากเงิน
งบประมาณประจำปี  

2. ผู้บริหารโรงเรียนและครู ควรนำเอาผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
การหารายได้ของโรงเรียน โดยจะต้องมีการจัดทำแนวทางการบริหารรายได้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
สามารถบรรลวุัตถุประสงค์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียน 
ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหารในอนาคต  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศกึษาแนวทางการพัฒนาการหารายได้โดยในกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป็นต้น เพื่อให้ได้สารสนเทศ 
ที่มีความครอบคลุมมากขึ้น 

2. ควรมีการศกึษา สภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการหารายได้ของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 1 หรือเขตอื่น ๆ โดยมีการพัฒนาตัวแปร
เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผลการศึกษาในมิติใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น 

3. ควรมีการศกึษา ปัจจัยที่มผีลต่อสภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการหารายได้ของ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

8. เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค

ให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552. เข้าถึงไดจ้าก http://legal.sru.ac.th/wp- content/ 
uploads/sites/4/2020/01/ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ-ว่าด้วย-การรับเงิน-.pdf 
10 สิงหาคม 2564. 

จิรายุ คุณสืบพงษ์พันธ์ และณรงค์ พิมสาร. (2563). รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
เอกชนในยุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี. 
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ, 7(3), 283-298. 



358 

จิรายุ แซ่เตีย. (2555). ทัศนคติและพฤติกรรมการบริจาคเพื่อสนับสนุนงานสาธารณประโยชน์ 
ของผู้มีรายได้ในตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ชัยสิทธิ์ เฉลมิมีประเสริฐ. (2544). มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles กับการจัดทำงบประมาณ 
ระบบใหม่ (พมิพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์ม และไซเทก็ซ์. 

บุญส่ง จอมหงษ์. (2563). การพัฒนาแนวทางการระดมทุนสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

พนม วิลัยหล้า. (2560). สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ราชกิจจา. (2564). รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย. เข้าถึงได้จาก http://www.ratchakitcha. 
soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF 14 สิงหาคม 2564. 
. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. เข้าถึงได้จาก 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/074/1.PDF 14 สิงหาคม 2564. 

สุพจน์ นันทะเทศ และคณะ. (2559). สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณ 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2. 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 13(61), 225-241. 

สาคร สุขศรีวงศ์. (2562). การจัดการจากมุมมองนักบริหาร (พิมพ์ครั้งที ่16). กรุงเทพฯ: 
จี.พี. ไซเบอร์พริ้นท.์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2. (2564). แนวการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา. 
เข้าถึงไดจ้าก http://www.ptt2.go.th › images › 2015/06 › admin 10 กันยายน 2564. 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39. (2564). คู่มือการเบิกจ่ายเงินสถานศึกษา. เข้าถึงไดจ้าก
https://km.sec39.net/research/254272.pdf 20 สิงหาคม 2564. 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1. (2564). เงินรายได้สถานศึกษา. เข้าถึงไดจ้าก
http://test.ednan1.go.th:88/images/page/file/1505171130ADS5G1.pdf 
5 สิงหาคม 2564. 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1. (2564). คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562. เข้าถึงไดจ้าก 
https://drive.google.com/file/d/1VPCl--xxeLpf3MGYPrXGs8FzRaTddqhn/view 
21 กันยายน 2564. 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5. (2564). คู่มือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ.์ 
เข้าถึงไดจ้าก http://www.secondary5.go.th/main/html/manual/gen2.pdf 
5 ตุลาคม 2564.  

อโณทัย ใจกลาง. (2555). สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 4(8), 121-132. 



359 

การบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู 
ผ่านกระบวนการ SPAE-FangwitTrip 

School Management Enhance Teachers’ Classroom Research 
through the use of SPAE-FangwitTrip 

ศราวุธ รู้ปัญญา1

วราวรรณ จันทรนุวงศ์2

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ผ่านการใช้กระบวนการ 

SPAE-FangwitTrip ซึ่งเป็นทั้งกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบและเป็นกรอบการวิจัยครั้งนี้
ด้วยประกอบด้วย ขั้นการศึกษาสภาพปัจจุบัน (Situated Studying) เปน็การวิเคราะห์ปัญหาและบรบิท  
ขั้นการวางแผนการปฏิบัติงาน (Planning) ขั้นการลงมือปฏิบัติ (Acting) และขั้นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Evaluating) โดยการวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยและพัฒนาที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน 
ซึ่งประกอบด้วยวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาช่วยในการแปลความหมายและตีความหมายข้อมูล 
ทำการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงกับครู จำนวน 60 คน ผลการวิจยั ขั้นการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
พบว่า การวิจัยในชั้นเรียนของครูอยู่ในระดับต่ำ การวิจัยในชั้นเรียนถูกกำหนดในมาตรฐานวิชาชีพครู และ
การวิจัยในชั้นเรียนใช้กำหนดตำแหน่งวิทยฐานะครู ขั้นการวางแผนการปฏิบัติงาน โดยการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำการสังเคราะห์กระบวนการพัฒนาจนได้ SPAE-FangwitTrip ดำเนินการกำหนด
นโยบายโรงเรยีน กำหนดแผนและงบประมาณ กำหนดกิจกรรมการพัฒนาครูและบคุลากร และสร้างเครอืข่าย
การพัฒนา ต่อจากนั้นได้ดำเนนิการขัน้การลงมือพัฒนาครูดา้นการวิจยัในชั้นเรียน ทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
และการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ขั้นตอน
สุดท้ายขั้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่าครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก  
เห็นความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน และลงมือทำวิจยัในชั้นเรียนคิดเป็นร้อยละ 28 ซึ่งถือว่าอยู่ใน
ระดับสูง ดังนั้น กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียน SPAE-FangwitTrip ในงานวิจัยนี้จึงมีศักยภาพ 
ในการส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน  

คำสำคัญ:  การบริหารจัดการโรงเรียน  การวิจัยในชั้นเรียน  กระบวนการ SPAE-FangwitTrip 

1,2ฝางวิทยายน อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
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Abstract 
This research to enhance teachers’ classroom research through the use of 

SPAE-FangwitTrip. This process whole the both school management process and also the 
framework of this research. The components of the process to drive the entire system of 
the school management which fit for the school context and classroom research for 
professional development. The consists: S = Situated Studying, P = Planning, A = Acting, 
and E = Evaluating. This research adopts a mixed research methodology with an emphasis 
on an interpretative both of quantitative and qualitative data were applied to all 60 
teachers who purposive sampling views included before and after participating through  
S-P-A-E process. The main findings for the first step: Situated Studying, Teachers’ classroom
research was low and weak practices. Classroom research is defined in the Thailand
professional development standards and used to determine the position academic of
teacher as well. The second step: Planning, to review the literature on how to enhance
the classroom research for teacher, synthesist the S-P-A-E process, to determine school
policy, budget, network, and the professional development assigning. For the next step as
Acting, to implement teachers’ several classroom research workshops. The most important
thing is the continuously and seriously on supervision of teaching and classroom research
acting. And the last step as Evaluating, for 28 percent of teachers extremely learned to
be a researcher. They effort to knowledgeable, understanding, and awareness about the
important of classroom research. Accordingly, the SPAE-FangwitTrip was a process able to
promote teachers’ classroom research. Anyway, for the researcher views, this research
was involvement process that no direct knowledge of it, and the direct experience of.
That teacher should have access to their own intentions and motives, thoughts and
feelings. They will usually have long-term experience of the setting being studied and
keep practicing for doing research.

Keywords:   School management,  Classroom Research,  SPAE-FangwitTrip 
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1. บทนำ
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารจัดการโรงเรียน พบว่า ผู้เรียนมีทักษะ

การคิดและการเรียนรูอ้ยู่ในระดับต่ำ ขาดการคิดแบบเป็นกระบวนการ ขาดการพิจารณาไตร่ตรอง  
ขาดการวางแผนการเรียนของตนเอง ไม่ตระหนัก ไม่ใส่ใจ ไม่ใฝ่รูใ้ฝ่เรียน ครูผู้สอนขาดทกัษะการสอน 
ที่เหมาะสมในแต่ละวิชาและไม่ได้ทำการสอนอย่างเป็นกระบวนการ อาจเนื่องจาก ครูมีภาระงานอื่น 
ที่ไม่ใช่งานการเรียนการสอนโดยตรง ไม่มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมและพัฒนาตนเอง 
ด้านการเรียนการสอน ไม่มีการสอนอย่างเป็นกระบวนการหรือเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับ ขาดการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ไม่มีการนำผลการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
ซึ่งหมายถึง “การวิจัยในชั้นเรียน” นั่นเอง (สุวิมล ว่องวานิช, 2546) และที่สำคัญยิ่งคือการวิจัยในชั้นเรียน
ของครูอยู่ในระดับต่ำ โดยครูส่วนใหญ่ไม่ได้ทำวิจัยในช้ันเรียน มีเพียงการสอนเนื้อหาความรู้ในหนังสือ 
สอนตามตารางสอนปกตเิท่านั้น นอกจากนั้นในมาตรฐานวิชาชีพครูยังกำหนดให้ “การวิจัยในชั้นเรียน” 
เป็นตัวกำหนดความรู้ความสามารถของครู สามารถนำไปกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และกำหนดอตัรา
การเลื่อนขั้นเงินเดอืนอีกด้วย   

ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและต่อการศึกษาของชาติ การส่งเสริมให้ครทูำวิจัย
ในชั้นเรียนจะช่วยส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และการคิดที่สูงขึ้น ช่วยสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานการเรียนการสอน และการพฒันาตนเองของครู เนื่องจากได้มีโอกาสวิพากษ์ วิจารณ์ 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้แนวปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้น ครูจึงควรทำวิจัยในช้ันเรียน และทำในทุกส่วนของระบบ
การศึกษาในโรงเรียน ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติ ครอบคลุมการ พัฒนาครูผู้สอนเพ่ือส่งเสริมใหผู้้เรียน
เกิดการเรียนรู้สูงสุด จึงเป็นข้อค้นพบสำคัญของการโรงเรียนที่ต้องให้ความสำคัญ ตลอดจนส่งเสริม 
สนับสนุนให้ทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อใช้กระบวนการ SPAE-FangwitTrip ขบัเคลื่อนการทำวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอน 

ในโรงเรียนด้านการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความสำคญัของการเรียนรูใ้นสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง 
 สังคมแห่งข้อมลูข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดในปัจจุบัน ส่งผลให้บุคคลต้องมีความรู้

ความเข้าใจในปรากฏการณต์่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ต้องการรู้จักวางแผนชีวิต รู้จักการประเมินความสามารถ 
ของตนและของคนอ่ืน มีการแก้ไข ปรับปรุงตนอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนการนำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่งสำหรับมวลมนุษยชาติ
รวมทั้งคนไทย ด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเป็นผูท้ี่มี
ทักษะการคิดและการเรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการเรียนและการใช้ชีวิต มีการวางแผน 
การเรียนและการใช้ชีวิตด้วยการประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลา รู้จักวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ด้วยข้อมูล
และเหตุผลที่ดี มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เกิดขึน้สำหรับตนและสังคม รู้ว่าตนรู้อะไร ไม่รู้อะไร จะต้องเพิ่มเติม
ความรู้ส่วนใดเข้าไปจึงจะเหมาะสม มีการเรยีนรู้ตลอดชีวิต เห็นคุณค่าของตนเองและสังคม มองทุกอยา่ง
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เป็นองค์รวม เพื่อสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปจัจุบันและพัฒนาไปเป็นพลเมืองที่
มีคุณภาพของประเทศต่อไปในอนาคต  

 แต่จากข้อมูลผลการประเมินในระดับนานาชาติ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) 
พบว่าเด็กไทยก็มีความสามารถด้านการคิดในระดับต่ำ จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนในการจัดการศึกษาของไทย 
ถึงแม้จะมีความพยายามจากหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน และพยายามทำมาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม  
แต่ก็ยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดในระดับสูงขึ้น มีเพียงการสอนเพื่อจำและเข้าใจเทา่นั้น  
ส่งผลให้ผลผลติคือนักเรียนไม่สามารถสร้างเสริมความคิดได้เท่าที่ควร ขาดการเชื่อมโยงการคิดจาก  
ชั้นเรียนสู่ชีวิตจริง ไม่คิด ไมพ่ิจารณา ไม่อยากรู้อยากเห็น ประเทศไทยจึงได้มีแนวการจัดการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 ทีมุ่่งให้การศึกษา 
เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการพัฒนาคนและสังคม โดยใหค้วามสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู ้และบูรณาการตามความเหมาะสม เพื่อสร้างคนให้มีความคิด มองกว้าง ใฝ่ดี มีคุณธรรมรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป้าหมายหลักของการจัดการศึกษามุ่งเน้นไปที่การให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ
และมีทักษะการคิดและการเรยีนรู้ หลักการในการจัดการศึกษาจึงควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงถึง 
ความมีศักยภาพในตัวเอง มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองด้วยตนเอง  
แต่จนบัดนี้การจัดการศึกษาของชาติก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

กระบวนการเรียนรู้ของเด็กไทย 
 จากผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา สำนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (2557) พบว่า ด้านผู้เรียนในมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาไดอ้ย่างมีสติสมเหตุสมผลอยูใ่นเกณฑ์ขั้นต่ำ ผลการประเมิน 
ในระดับนานาชาติ เด็กไทยก็มีความสามารถด้านการคิดในระดับต่ำ จากข้อมูลดังกล่าวจึงถือว่าเป็นจุดอ่อน
ในการจัดการศึกษาของไทย ถึงแม้จะมีความพยายามจากหลาย ๆ ฝ่าย หลายหน่วยงาน และพยายาม 
ทำมาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดในระดับสูงขึ้น มีเพียง 
การสอนเพื่อจำและเข้าใจเท่านั้น ยิ่งปัจจุบันสังคมยุคข่าวสารไร้พรมแดน เป็นยุคข่าวสารความรู้ที่ต้องอาศัย
ทักษะการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจ สังคมไทยจึงควรเตรียมผู้เรียนใหพ้ร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว จะต้องเตรียมพร้อมที่จะทำให้สังคมกลายเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนในสังคม
ต้องรู้จักใช้ความสามารถเฉพาะตนในการวิเคราะห์ ค้นหาข้อมูลความรู้ และใช้ข้อมูลนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
เข้าใจบทบาทของตน เข้าใจบทบาทของสื่อที่มีรูปแบบที่หลากหลาย สามารถใช้วิจารณญาณ วิเคราะห์ วิจารณ์ 
แยกแยะ แก้ปญัหา สร้างสรรค์อย่างชาญฉลาดให้เหมาะสมกับสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอด  

ดังนั้น ความสามารถเฉพาะบุคคล ลักษณะโครงสร้างของการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 
การคิดอย่างเป็นระบบ การทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น การรู้จกัวางแผนชีวิต การประเมิน
ความสามารถของตนและของคนอ่ืนการแก้ไข ปรับปรุงตนอง ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการนำข้อมูลตา่ง ๆ ไปใช้ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคญัและจำเป็นยิ่งสำหรับคนไทย 
ด้วยเหตุน้ี การจัดการศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเป็นผูท้ี่มีทักษะการคิด  
คิดเกี่ยวกับการรู้ของตนเอง รู้ว่าตนรู้อะไร ไม่รู้อะไร จะต้องเพ่ิมเติมความรู้ส่วนใดเข้าไปจึงจะเหมาะสม 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนัและพัฒนาไปเป็นพลเมือง 
ที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปในอนาคต การสร้างความรู้ด้วยตนเองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง 
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หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
 การบริหารสถานศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญลำดับแรกของการกำหนดทิศทางการพัฒนา

การศึกษาของชาติเพราะจะช่วยขับเคลื่อนการทำงานในโรงเรียนให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
และการคิดทีท่นัต่อสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง และควรยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ทกุภาคส่วน
มีโอกาสเข้ามากำหนดทิศทางการบริหารสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ได้เข้ามาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมทำงานจึงก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน ผูกมัดและตกลงใจ
ร่วมกันในการบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย การบรหิารแบบมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิด  
ทำให้เกิดความคิดเห็นทีห่ลากหลาย ซึ่งดีกว่าการคิด และตัดสินใจเพียงคนเดียว การมีส่วนร่วมในการบริหาร
เป็นการลดการต่อต้านและก่อให้เกิดการยอมรับมากขึ้น การมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่ด ี
สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การมีส่วนรว่ม 
ทำให้การตัดสินใจมีคุณภาพและทำให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นด้วย (วันชยั โกลละสุต, 2549; 
ทำนอง ภูเกิดพิมพ,์ 2551 และโนชญ์ ชาญด้วยกิจ, 2553) การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของโรงเรียน  
ทั้งฝ่ายบริหาร ครูผู้สอน และตัวผู้เรียน เป็นการมุ่งเน้นประเด็นไปที่การพัฒนา “คร”ู ให้รู้อย่างละเอียด 
ลึกซึ้งจนเชี่ยวชาญ ให้สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนของตนได้ด้วยตนเองจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะการวิจัย
ในชั้นเรียน คือ การที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริงจากการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอยู่เสมอ 
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม การประเมินทักษะการคิด การทำวิจัยด้านการคิด และ 
การเขียนรายงานการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ระบบการบริหารตามกระบวนการ SPAE-FangwitTrip  
เป็นกระบวนการที่บุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ 
การรับผิดชอบ การวางแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล โดยใช้ความคิดสรา้งสรรค์และ 
ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก 
การบริหารงานในองค์กร โดยเป็นการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และความคาดหวัง แล้วนำไป
กำหนดทิศทางองค์กร แล้วนำไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติและดำเนินการสร้างสภาพแวดล้อม 
ให้สอดคล้องกบัความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชมุชน องค์กรภายนอก  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน 
มีการประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุงงาน โดยในการดำเนินงาน (Acting) เป็นวงจรหมุนวนกันไป  

การบริหารจัดการโรงเรียนทีส่่งเสริมการวจิัยในชั้นเรียน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 

หมวด 1 มาตรา 6 ได้กาหนดไว้ว่า ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามหมวด 4 มาตรา 22 ได้ระบุว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ 
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคญัที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 ข้อ 5 กาหนดให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนใหผู้้สอนสามารถทีจ่ะจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมคีวามรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรยีนอาจเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน จากสื่อการเรียน 
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การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ ในมาตรา 30 ได้กาหนดให ้สถานศกึษาพัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ 
ผู้เรียนในแตล่ะระดับการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต,ิ 2550) 

 “ครูคือบุคคลสำคัญที่สุด” ในการฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดทักษะ เกิดกระบวนการคิด  
เกิดกระบวนการแก้ปัญหา โดยการฝึกจากจุดเล็ก ๆ ที่ผู้เรียนสนใจ จนกระทั่งสามารถสร้างให้ผู้เรียน
กลายเป็นผู้อยากรู้อยากเห็น มีกระบวนการคิดเป็นของตนเอง มีจิตใจในการสืบเสาะแสวงหาความรู้  
และสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้ที่หลากหลายและยั่งยืน 
รวมไปถึงการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทกัษะของผู้เรยีน การที่จะทำใหค้รูมีความรูค้วามเข้าใจในหลักการ
พัฒนาทักษะของผู้เรียนจนสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนของตนได้ จนกลายเป็นนักวิจัยจะช่วยให้ผู้เรียนในชั้น
มีการพัฒนาอยู่เรื่อย ๆ สม่ำเสมอ และยั่งยืน เนื่องจากครูผู้สอนจะพยายามแสวงหาวิธีการที่ดี เหมาะสม 
มาพัฒนาผู้เรียนในชั้นของตนเสมอ จนครูเกดิความตระหนัก และเห็นว่าสิง่นั้นมีความสำคัญ จำเป็นสำหรับ
ครู วิธีการหรือกระบวนการพัฒนาครูจึงต้องครอบคลุมในทกุ ๆ ด้าน ทั้งดา้นเนื้อหาและเทคนคิ กระบวนการ 
SPAE-FangwitTrip เป็นกระบวนการพัฒนาครูที่สอดคล้องกับที่กล่าวมา ครูนักวิจัยด้านการพัฒนาทักษะ
ของผู้เรียน ต้องจัดการเรียนการสอนในชั้นอย่างต่อเนื่อง ละเอียดลึกซึ้ง มุง่พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ  
มีความเช่ียวชาญในสาขาที่ตนสอน จนสามารถเป็น “ครูนกัวิจัยในช้ันเรียน”  

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
กระบวนการ SPAE-FangwitTrip 

ในงานวิจัยนี้จึงต้องการพัฒนาครูในโรงเรียน จำนวน 60 คน ในปีการศกึษา 2564 
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการพัฒนาทักษะการคิดในตัวผู้เรียน เกิดเครอืข่ายการทำวิจัยด้านการคิด  
และการเป็นชุมชนการวิจัยช้ันเรียนของครู (Professional Learning Community (PLC) ต่อไป โรงเรียน
บริหารจัดการตามกระบวนการ SPAE-FangwitTrip ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริหารที่เป็นวงจรเพื่อการส่งเสริม
สนับสนุนการทำวิจัยในช้ันเรียนของครูในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

ภาพประกอบ 1 หลักการทำงานของกระบวนการ SPAE-FangwitTrip 
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 SPAE-FangwitTrip เป็นนวัตกรรมที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ทุกกลุ่ม ฝ่าย  
งานได้ตกลงร่วมกันให้นำกระบวนการดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือยืนยันความสำเร็จในการบริหารโรงเรียน 
โดยปรับปรุงมาจากกระบวนการบริหารเดิมที่เคยใช้ คือ TONFANGS MODEL บูรณาการร่วมกับ PDCA 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนเกิดการตกผลึกและทำการสังเคราะห์จนได้กระบวนการบริหารโรงเรียน  
SPAE-FangwitTrip นอกจากจะเป็นนวัตกรรมการบริหารที่ฝ่ายบริหารใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนแล้ว 
ยังให้กลุ่ม ฝ่าย งาน และการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรยีน นำเอากระบวนการนี้ไปใช้ ในทุกขั้นตอน 
ทุกงานอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักความต้องการ ความจำเป็น ความสอดคล้องกับบริบทโรงเรียน  
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภายในโรงเรียน องค์กรภายนอกโรงเรียน และความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินงานทุกขั้นตอนของกระบวนการมีเป้าหมายสำคัญทีสุ่ด คือ เพื่อการส่งเสริม
สนับสนุนการทำวิจัยในช้ันเรียนของครูในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ก่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน
เต็มศักยภาพ 

กรอบแนวคิดการวิจัยเริ่มจากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการในปัจจุบัน การวิเคราะห์
ปัญหาและบรบิท การวิพากษ์วิจารณ์ แยกแยะ แลกเปลีย่นแนวคิดจนพบว่า “การวิจัยในชั้นเรียน 
(classroom research)” เป็นจุดเน้นสำคัญที่ครูต้องได้รับการพัฒนาเนื่องจากการทำวิจัยในชั้นเรียน 
เป็นตัวกำหนดตำแหน่งของข้าราชการครูตามแนวทางของ ว. PA รวมทั้งใช้ประกอบการทำผลงานทาง
วิชาการในทุกระดับของระบบการศึกษาไทย นอกจากน้ัน ยังเป็นการค้นหาจุดเด่นจุดด้อยและจุดที่ต้องการ
พัฒนาของทุกกลุ่ม ฝ่าย งาน ทำการรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา จนพบว่า ทักษะการคิดของผู้เรียน 
และการทำวิจยัในชั้นเรียนอยู่ในระดับต่ำ ควบคู่ไปกับการศึกษาเอกสารและรวบรวมข้อมูล จนพบวา่
กระบวนการ SPAE-FangwitTrip เป็นกระบวนการที่เหมาะสมในการพัฒนาโรงเรียน จึงร่วมกันวางแผน 
กำหนดนโยบายโรงเรียน กำหนดจุดเน้นสำคัญ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวางแผนปรับปรุง 
การปฏิบัติงาน แล้วลงมือปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน ดำเนินการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงงาน
ตามแผนที่วางไว้ของทุกกลุ่ม ฝ่าย งาน ภายใต้การร่วมมือกันทำงานและการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในทุกภาคเรยีนดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากการลงมือปฏิบัติที่ 
ได้ดำเนินมา ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข รวมทั้งข้อเสนอแนะของการปรับปรุงงานในครั้งต่อไป  
จนสามารถทำให้การวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอนสูงขึ้น ดงัแผนภาพต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคดิการวิจัย 
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5. วิธีดำเนินการวิจัย
ในงานวิจัยนีใ้ชก้ระบวนการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน ดำเนินตามกระบวนการ 

S-P-A-E ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ S คือ Situated Studying หมายถึง การศึกษาสภาพปัจจุบัน
การวิเคราะห์ปัญหาและบริบท การวิพากษ์วิจารณ์ แยกแยะ แลกเปลี่ยนแนวคิดรวมทั้งการค้นหาจุดเด่น
จุดด้อยและจุดที่ต้องการพัฒนา P คือ Planning หมายถงึ การวางแผนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์
เชิงลึก A คือ Acting หมายถึง การลงมือปฏิบัตติามแผนที่วางไว้ของทุกกลุ่ม ฝ่าย งาน ภายใต้การร่วมมือ
กันทำงาน และ E คือ Evaluating หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงาน จากการลงมอืปฏิบัติที่ได้
ดำเนินมา ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข รวมทั้งข้อเสนอแนะของการปรับปรุงงาน และได้นำกระบวนการ
ดังกล่าวไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาครูและบุคลากรในการทำวิจัยในช้ันเรียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและ
จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลต่อไป

5.1 ระเบียบวธิีวิจัย 
 โดยใช้วิธีดำเนินการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative 

method) และเชิงคุณภาพ (Qualitative method) โดยยึดการตีความ (Interpret) (Guba & Lincoln, 
1989) 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 ใช้แบบสำรวจความคิดเห็น แบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์  

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) แบบสำรวจความคิดเห็น (เชิงปริมาณ) เป็นแบบสำรวจความคิดเห็นที่ใช้เกณฑ์

Rating Scale ใช้สำรวจความคิดเห็นก่อนการพัฒนา (Pretest) และหลังการพัฒนา (Posttest) โดยแบบ
สำรวจความคิดเห็น มีจำนวนรวม 8 ข้อ ประกอบด้วย ด้านความรู้ความเข้าใจในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
หลักการทำวิจัยในชั้นเรียนและจริยธรรมการวิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัย การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียน การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย การเขียนรายงานวิจัย 
และการเผยแพร่ผลการวิจัยกับบุคลากรจำนวน 60 คน ซึง่เครื่องมือวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์ ตรวจสอบ
คุณภาพ โดยผ่านการตรวจสอบด้านภาษาและด้านเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วก่อนการนำไปใช้จริง 

2) แบบประเมินทักษะ (เชงิปริมาณ) เปน็แบบประเมินที่ใช้เกณฑ์คุณภาพ Rubric
Score ปรับปรุงและพัฒนาจาก วราวรรณ จนัทรนุวงศ์ (2562) ใช้ประเมนิการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน 
ประกอบด้วย ด้านความรู้ความเข้าใจในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หลักการทำวิจัยในชั้นเรียนและจริยธรรม
การวิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัย การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะของผูเ้รียน การสร้าง
เครื่องมือวิจัย การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และการเผยแพร่ผลการวิจัย  
กับครูและบุคลากรระหว่างการอบรมและการนิเทศติดตามชั้นเรียนจำนวนทั้งสิ้นที่ทำแบบประเมิน 60 คน 
ซึ่งเครื่องมือวิจัยน้ีได้ทำการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ โดยผ่านการตรวจสอบด้านภาษา และด้านเน้ือหา
จากผู้เช่ียวชาญก่อนการนำไปใช้เรียบร้อยแล้วก่อนนำไปใช้จริง 

3) แบบสอบถาม (เชิงคุณภาพ) เป็นแบบสอบถามปลายเปิดแบบให้เขียนตอบ
มีจำนวนรวม 8 ข้อ ใชป้ระกอบด้วย ด้านความรู้ความเข้าใจในทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21 หลักการทำวิจัย 
ในชั้นเรียนและจริยธรรมการวิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัย การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ 
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ของผู้เรียน การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และการเผยแพร่
ผลการวิจัยซึ่งเครื่องมือวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ โดยผ่านการตรวจสอบด้านภาษา  
และด้านเนื้อหาจากผูเ้ชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วก่อนการนำไปใช้จริง  

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งกอ่น ระหว่าง และหลังการพัฒนา 

ประกอบด้วย 
1) แบบประเมินผลการพัฒนา (เชิงปริมาณ)
2) แบบสำรวจความคิดเห็น (เชิงปริมาณ)
3) แบบสอบถามปลายเปิด (เชิงคุณภาพ)

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการนำผลลัพธ์ที่ได้จากการทำวิจัย ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1) แบบสำรวจความคิดเห็นทักษะการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน ในงานวิจัยนี้
วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยนำข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต ์
ของทั้ง 8 ประเด็นแล้วนำมาถอดโปรโตคอล แล้วตีความและแปลความหมายข้อมูล โดยมีเกณฑ์ระดับ  
ดังรายการต่อไปนี้  

ระดับ 5 = ทำเป็นประจำ (Almost Always) ระดับ 4 = ทำบ่อย ๆ (Often) 
ระดับ 3 = ทำเป็นบางครั้ง (Sometimes) ระดับ 2 = นาน ๆ ครั้ง (Seldom) 
ระดับ 1 = แทบจะไม่ทำเลย (Almost Never) 

2) แบบประเมิน Rubric scoring เป็นเกณฑ์ประเมินความสามารถของครูและ
บุคลากร ซึ่งใช้มาตรฐานการประมาณค่าคุณภาพหรือระดับคุณภาพเป็นตัวเลขแทน เช่น 5-4-3-2-1 เป็นต้น 
เพื่อให้เห็นแง่มุมที่ละเอียดและลึกซึ้งกว่าเดิมมาวิเคราะห์ แล้วกำหนดระดับคุณภาพ ดังนี้  

ระดับคุณภาพ 5 = มากทีสุ่ด ระดับคุณภาพ 4 = มาก 
ระดับคุณภาพ 3 = ปานกลาง ระดับคุณภาพ 2 = น้อย 
ระดับคุณภาพ 1 = น้อยที่สุด       
ถ้าค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.0 หมายถึง สภาพความสามารถทำวจิัยในชั้นเรียน เพียงพอ 

หรือสูง 
 ถ้าค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 3.0 หมายถงึ สภาพความสามารถทำวิจัยในชั้นเรียน ไม่เพียงพอ 

หรือต่ำ ต้องได้รับการพัฒนา 
 ดังนั้น การวิเคราะหค์วามสามารถทำวิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัยใช้สถิติพื้นฐาน คือ 

ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.)   
3) แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ที่ถามเกี่ยวกับประเด็นแต่ละประเด็น

เพื่อให้สอดคล้องกับของแต่ละด้านที่พัฒนา โดยการให้แสดงความคิดเห็น ความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมวิจัย 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย 

5.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 งานวิจัยน้ีใช้สถิติอย่างง่ายในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



368 

6. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการใช้กระบวนการ SPAE-FangwitTrip พัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี ้

นำเสนอตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัย S-P-A-E ดังรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 ขั้นการศึกษาสภาพปัจจุบัน (Situated Studying) ดำเนินการสำรวจสภาพปัจจุบัน 

ปัญหา และความต้องการของครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียนผ่านคำถามปลายเปิด (Opened Question) 
แล้วนำมาวิเคราะห์โดยการจัดกลุ่มคำตอบ โดยด้าน “การทำวิจัยในชั้นเรียน” ของครนูั้น มีข้อค้นพบสำคัญ 
ดังนี ้  

1) ทักษะการคิดของผู้เรียนอยู่ในระดับต่ำ โดยครูผู้สอนส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 91.66
มีความรู้สึกว่า ผู้เรียนของตนมีทักษะการคิดอยู่ในระดับต่ำ ขาดการคิดแบบเป็นกระบวนการ ขาดการพิจารณา
ไตร่ตรอง ขาดการวางแผนการเรียนของตนเอง ไม่ตระหนัก ไม่ใส่ใจ ไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ดังคำอธิบายบางส่วน
ของครู “ยิ่งการเรียนออนไลน์ทำให้นักเรียนไม่เข้าเรียน ไม่กระตือรือร้น และไม่ส่งงาน แม้แต่การสอบหลัก
ทั้งกลางภาคและปลายภาคครั้งก่อน นักเรียนไม่ให้ความสำคัญเลย” ควรได้รับการแก้ไข ปรับปรุง  
และพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

2) การวิจัยในชั้นเรียนของครูอยู่ในระดับตำ่ โดยครูส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 93.33
ไม่ได้ทำวิจัยในชั้นเรียน มีเพียงการสอนเนื้อหาความรูใ้นหนังสือ สอนตามตารางสอนปกติก็ยังสอนไม่จบ 
ดังคำอธิบายของครูบางคน “ไม่สนใจ ไม่ใหค้วามสำคัญ ไม่คิดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน อีกทั้งยังเป็น
เรื่องยากที่จะสามารถทำได้ มรีายละเอียดเชิงลึกมาก เกินความสามารถ คงทำไม่ได้ และคงไม่ทำ”  
“การทำวิจัยในชั้นเรียนไม่ได้ช่วยเด็กจริง ๆ ทำเพียงเพราะต้องการทำผลงานทางวิชาการ” บางคนถึงกับ
บอกว่า “ถ้าให้ทำวิจัยจะลาออกจากครู” 

3) การวิจัยในชั้นเรียนถูกกำหนดในมาตรฐานวิชาชีพคร ูโดยครูส่วนใหญ่คิดเป็น
ร้อยละ 71.67 มีความตระหนักและเห็นความสำคัญหากเป็นการทำวิจัยในช้ันเรียนจริง ๆ จะช่วยพัฒนา
เด็กรายบุคคลได้จริง แต่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่น จริงจัง และต้องมีเวลาอยู่ดูแลเด็กอย่างมาก   

4) การวิจัยในชั้นเรียนใช้กำหนดตำแหน่งวิทยฐานะครู โดยครูส่วนใหญ่ร้อยละ 96.67
มีความวิตกกังวลในการกำหนดการทำวิจัยในช้ันเรียนลงไปไว้ใน ว. PA แบบใหม ่และครูยังต้องทำข้อตกลง
กับหัวหน้าสถานศึกษาที่จะต้องทำวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนั้นยังใชใ้นการกำหนดอัตราการเลื่อนขั้นเงินเดือน
อีกด้วย  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การทำวิจัยในชั้นเรียนมอียู่ในทุกส่วนของระบบการศึกษาไทย 
ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติ ครอบคลุมการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด  
จึงเป็นข้อค้นพบสำคญัของการโรงเรยีนที่ต้องให้ความสำคญั ตลอดจนส่งเสรมิ สนับสนุนใหท้ำวิจัยในชัน้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม  

 ขั้นการวางแผนการปฏิบัตงิาน (Planning) ดำเนินการวางแผนการทำงานและ 
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียนผ่านการประชุม การวิเคราะห์ข้อมูล 
การสังเคราะห์เครื่องมือ และการกำหนดนโยบายโรงเรียนเพื่อการพัฒนา ผ่านการสังเกต การสัมภาษณ์ 
การสอบถาม และการใช้คำถามปลายเปิดแล้วนำมาวิเคราะห์โดยการจัดกลุ่มคำตอบ โดยด้าน “การทำวิจัย
ในชั้นเรียน” ของครูนั้น มีข้อค้นพบสำคัญดงันีต้่อไปนี้ 
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1) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน
การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน และการทำวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอน 

2) การสังเคราะห์กระบวนการ SPAE-FangwitTrip เป็นนวัตกรรมที่คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนที่ทุกกลุ่ม ฝ่าย งานได้ตกลงร่วมกันให้นำกระบวนการดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือยืนยันความสำเร็จ
ในการบริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก ่S คือ Situated Studying หมายถึง การศึกษา
สภาพปัจจุบัน การวิเคราะห์ปัญหาและบริบท การวิพากษ์วิจารณ์ แยกแยะ แลกเปลี่ยนแนวคิดรวมทั้ง 
การค้นหาจุดเด่นจุดด้อยและจุดที่ต้องการพัฒนา P คือ Planning หมายถึง การวางแผนการปฏิบัติงาน
และการวิเคราะห์เชิงลึก A คอื Acting หมายถึง การลงมือปฏิบัติ ตามแผนที่วางไว้ของทุกกลุ่ม ฝ่าย งาน 
ภายใต้การร่วมมือกันทำงาน และ E คือ Evaluating หมายถึง การประเมินผลการปฏบิัติงาน จากการ 
ลงมือปฏิบัติที่ได้ดำเนินมา ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข รวมทั้งข้อเสนอแนะของการปรับปรุงงาน  
โดย SPAE-FangwitTrip น้ีปรับปรุงมาจากกระบวนการบริหารเดิมที่เคยใช้คือ TONFANGS MODEL 
บูรณาการร่วมกับ PDCA ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนเกิดการตกผลึกและทำการสังเคราะห์จนได้กระบวนการ
บริหารโรงเรียน SPAE-FangwitTrip นอกจากจะเป็นนวัตกรรมการบริหารที่ฝ่ายบริหารใช้ในการบริหาร
จัดการโรงเรียนแล้ว ยังให้กลุ่ม ฝ่าย งาน และการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน นำเอากระบวนการนี้ 
ไปใช ้ในทกุขั้นตอนทุกงานอยา่งเป็นระบบ โดยยึดหลักความต้องการ ความจำเปน็ ความสอดคล้องกับบริบท
โรงเรียน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภายในโรงเรียน องค์กรภายนอกโรงเรียน และความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินงานทุกขั้นตอนของกระบวนการมีเป้าหมายสำคัญทีสุ่ดคือ เพื่อการส่งเสริม
สนับสนุนการทำวิจัยในช้ันเรียนของครูในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ก่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน
เต็มศักยภาพ และได้นำมาใช้เป็น “กรอบแนวคิดการวิจัย” ในงานวิจัยครั้งนี้ด้วย 

3) การกำหนดนโยบายโรงเรียน โรงเรียนมีการกำหนดให้ “การทำวิจยัในชั้นเรียน”
เป็นเรื่องสำคัญ เร่งด่วน และต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพ่ือการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาชาติต่อไป 

4) การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนดำเนินการบรหิารจดัการและจัดสรรงบประมาณเพือ่การสนับสนุนและส่งเสรมิการทำวิจัยในชั้นเรียน
ของครูและบุคลากรในทุกรูปแบบ 

5) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการ โรงเรียนมีนโยบายการพัฒนาตนเอง
และสร้างเครือข่ายการทำวิจัยในช้ันเรียนไปยังโรงเรียนข้างเคียงทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ ่และใหญ่พิเศษ 
จนมีโรงเรียนและครูเข้าร่วมโครงการอย่างหลากหลายทั้งแบบ ทั้งโรงเรียน และกลุ่มครูต่างโรงเรียน  
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน ร่วมนำเสนอผลการวิจัย ร่วมการประชุมวิชาการ
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในระดับชุมชน 
องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลประจำตำบล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษา และ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

6) การกำหนดแผนการพัฒนา “ครูนักวิจัยในชั้นเรียน” โรงเรียนมีการกำหนด
แผนการพัฒนาครูและบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 1 ตัวอย่างแผนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โครงการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะ 
           ของผู้เรียน (The Improving Students’ Skills through Classroom Research Project) 

ท่ี ภาคเรียนที่/วันที่ เรื่อง/หัวข้อ/ประเด็น สถานที/่ห้อง 
จำนวน
ชั่วโมง 

เอกสาร/หลักฐาน
อ้างอิง 

2/2564 
1 19 พฤศจิกายน 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยในชั้น

เรียนสู่ประเด็นท้าทายใน ว. PA” 
มัลติมีเดีย 6 ภาคผนวกหน้า...... 

- เค้าโครงวจิัยในชั้นเรียน
2 26 พฤศจิกายน 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง

เครื่องมือวิจัยให้สอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
สมรรถนะของผู้เรียน” 

KKSecEd 
Zoom Cloud 
Meeting 

6 ภาคผนวกหน้า...... 
- แผนการจัดการเรียนรู้
ฉบับสมบูรณ์
- เครื่องมือวิจัย
1) เชิงปริมาณ
2) เชิงคุณภาพ

3 1–31 ธันวาคม 64 ลงมือปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ชั้นเรียน 3 ภาคผนวกหน้า...... 
4 1 ธันวาคม – 

31 ธันวาคม 64 
เข้าคลินิกวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้า
กลุ่มวิชาการเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ 

ห้องเรียน/ห้อง
ประชุม 

3 ภาคผนวกหน้า...... 

5 1 ธันวาคม – 
31 ธันวาคม 64 

นิเทศติดตามการจัดการเรียน 
การสอน 

ห้องเรียน 1 ภาคผนวกหน้า...... 

6 7 มกราคม 65 - ประชุม/ อบรมเชิงปฏิบัติการ
“การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยและการ
เขียนรายงานวิจัย”

มัลติมีเดีย 6 ภาคผนวกหน้า...... 

7 25 กุมภาพันธ์ 65 ร่วมประชุมวิชาการด้านนวัตกรรม
การเรียนรู้/ด้านการเรียนการสอน/
ด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
- การสร้างสมรรถนะครูสู่อนาคต
ในยุคปกติใหม่
- การบริหารจัดการโรงเรียน
- การทำวิจัยในชั้นเรียน

....................... 6 ภาคผนวกหน้า...... 

8 มีนาคม 65 ปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนา/ร่วมประชุม
วิชาการด้านนวัตกรรมการเรียนรู้/
ด้านการเรียนการสอน/ด้านทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 

…………………. 6 ภาคผนวกหน้า...... 

9 เมษายน 65 ร่วมประชุมวิชาการด้านนวัตกรรม
การเรียนรู้/ด้านการเรียนการสอน/
ด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
- การสร้างสมรรถนะครูสู่อนาคต
ในยุคปกติใหม่
- การบริหารจัดการโรงเรียน
- การทำวิจัยในชั้นเรียน

มัลติมีเดีย 6 ภาคผนวกหน้า...... 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ท่ี ภาคเรียนที่/วันที่ เรื่อง/หัวข้อ/ประเด็น สถานที/่ห้อง 
จำนวน
ชั่วโมง 

เอกสาร/หลักฐาน
อ้างอิง 

10 เมษายน 65 รับการนิเทศ/ประชุม/สัมมนาวิจัย
ในชั้นเรียน/การนำนวัตกรรมการ
เรียนการสอนไปใช้ครั้งที่ 1 

สพม.ขอนแก่น 6 ภาคผนวกหน้า...... 

11 มิถุนายน 65 รับการนิเทศ/ประชุม/สัมมนาวิจัย
ในชั้นเรียน/การนำนวัตกรรม 
การเรียนการสอนไปใช้ครั้งที่ 2 

สพม.ขอนแก่น 6 ภาคผนวกหน้า...... 

12 กรกฎาคม 65 นำเสนอผลงาน/สรุปโครงการ 
ในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ 
ระดับประเทศ 

...................... 6 ภาคผนวกหน้า...... 

สรุปรวมจำนวนชั่วโมงภาคเรียนที่ 1/2564 52 

 ขั้นการลงมือปฏิบัติ (Acting) เป็นระยะการพัฒนาครูและบุคลากรด้านการทำวิจัย 
ในชั้นเรียน โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจให้ครูตระหนักถึงการทำวิจัยในชั้นเรียน 
เพื่อการพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ และทำการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง 2 การพัฒนาครูและบุคลากรด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน 

ท่ี ภาคเรียนที่/วันที่ เรื่อง/หัวข้อ/ประเด็น สถานที/่ห้อง 
1 18-19 พฤศจิกายน 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยในชั้นเรียนสู่ประเด็นท้าทายใน 

ว. PA” ประกอบด้วย 
1) ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2) การเขียนเค้าโครงวิจัย

มัลติมีเดีย 

2 25-26 พฤศจิกายน 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครื่องมือวิจัยให้สอดคล้อง
กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน” 
ประกอบด้วย 
1) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
ของผู้เรียน
2) การสร้างเครื่องมือวิจัย
3) การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย

KKSecEd 
Zoom Cloud 
Meeting 

3 7 มกราคม 65 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานวิจัยและ 
การเผยแพร่ผลการวิจัย” 

มัลติมีเดีย 
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 ขั้นการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน (Evaluating) โดยการสำรวจความคิดเห็นของครูและ
บุคลากร จำนวน 60 คน หลังการพัฒนาและขับเคลื่อนการทำวิจัยในชั้นเรียนตลอดภาคการศึกษา  
ผ่านกระบวนการ SPAE-FangwitTrip ซึ่งประกอบด้วย ด้านความรู้ความเข้าใจในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
หลักการทำวิจัยในชั้นเรียนและจริยธรรมการวิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัย การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียน การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย การเขียนรายงานวิจัย 
และการเผยแพรผ่ลการวิจัย แสดงดังตารางต่อไปน้ี 

ตาราง 3 ผลการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียน 

ข้อที่ การพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1 ความรู้ความเข้าใจในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 12.18 14.22 68.46 2.80 2.34 
2 เข้าใจหลักการทำวิจัยในชั้นเรียนและจริยธรรม

การวิจัย 13.46 16.51 58.64 6.02 5.37 
3 ความรู้ความเข้าใจในการเขียนเค้าโครงวิจัย 4.16 14.18 64.52 1.13 16.01 
4 ความสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 

ที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียน 4.06 22.18 42.57 18.94 12.25 
5 ความสามารถสร้างเครื่องมือวิจัย - 1.14 16.42 55.16* 27.28 
6 ความสามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 3.43 2.14 14.38 64.28* 15.77 
7 ความสามารถเขียนรายงานวิจัย 5.16 3.44 27.86 30.71 32.83* 
8 ความสามารถเผยแพร่ผลการวิจัยและนำเสนอ

ผลการวิจัย 16.64 14.24 34.64* 18.12 16.36 
สรุปภาพรวมการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียน 7.39 11.01 40.94 24.64 16.02 

จากตารางสรุปภาพรวมผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการทำวิจัยในช้ันเรียน 
พบว่า ครูและบุคลากรหลังการพัฒนาผ่านกระบวนการ SPAE-FangwitTrip ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ 
ในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หลักการทำวิจัยในชั้นเรียนและจริยธรรมการวิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัย  
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทกัษะของผู้เรียน การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และการเผยแพร่ผลการวิจัยส่วนใหญ่ร้อยละ 40.94 มีความคิดว่าตน
สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้ อยู่ในระดับปานกลางซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน แตห่ากนำรายละเอียด
เชิงลึกมาวิเคราะห์จะพบว่า ความสามารถด้านการสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 
การเขียนรายงานวิจัย และการเผยแพร่ผลการวิจัยและการนำเสนอผลการวิจัยยังอยู่ในระดับต่ำ  
ไม่เพียงพอ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
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 ส่วนการประเมินผลการพัฒนาการทำวิจัยในช้ันเรียนของครูและบุคลากร ในงานวิจัยนี้
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากการประเมินระหว่างการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศติดตาม 
การทำวิจัยในชั้นเรียน โดยผลการประเมินจากแบบประเมินผลทักษะ Rubric Score ใช้เป็นค่าเฉลี่ย (X ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

ตาราง 4 การประเมินระดับคุณภาพการทำวิจัยในชั้นเรียน 

การทำวิจัยในชั้นเรียน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การตีความหมาย 

1) ความรู้ความเข้าใจในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 3.74 0.62 เพียงพอ 
2) เข้าใจหลักการทำวิจัยในชั้นเรียนและจริยธรรม
การวิจัย 2.84* 0.86 ไม่เพียงพอ 
3) ความรู้ความเข้าใจในการเขียนเค้าโครงวิจัย 3.16 0.74 เพียงพอ 
4) ความสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ทักษะของผู้เรียน 3.02 0.58 เพียงพอ 
5) ความสามารถสร้างเครื่องมือวิจัย 3.12 0.82 เพียงพอ 
6) ความสามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 3.04 0.78 เพียงพอ 
7) ความสามารถเขียนรายงานวิจัย 2.68* 0.66 ไม่เพียงพอ 
8) ความสามารถเผยแพร่ผลการวิจัยและนำเสนอ
ผลการวิจัย 3.77 0.59 เพียงพอ 

สรุปภาพรวมการทำวิจัยในชั้นเรียน 3.17 0.70 
ซึ่งเพียงพอแต่มีบางประเด็นที่ 

ไม่เพียงพอ จึงถือว่า 
“ไม่เพียงพอ” 

จากการประเมินภาพรวมการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูและบุคลากร ในงานวิจัยนี้
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากการประเมินระหว่างการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศติดตาม 
การทำวิจัยในชั้นเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ซึ่งเพียงพอแต่มี
บางประเด็นทีไ่ม่เพียงพอ จึงถือว่า “ไม่เพียงพอ” โดยมีรายละเอียดดังนี้ ด้านความรู้ความเข้าใจในทักษะ 
แห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการเขียนเค้าโครงวิจัย ด้านการจัดทำแผนการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ 
ของผู้เรียน ด้านการสร้างเครื่องมือวิจัย ด้านการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย และด้านการเผยแพร่
ผลการวิจัย มีความเพียงพอ ส่วนด้านหลักการทำวิจัยในชั้นเรียนและจริยธรรมการวิจัย และด้านการเขียน
รายงานวิจัยยังมีความไม่เพียงพอในบางประเด็นที่สำคัญ  
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7. อภิปรายผลการวิจัย
ถึงแม้การประเมินผลการพัฒนาการทำวิจัยในช้ันเรียนผ่านกระบวนการ SPAE-FangwitTrip 

ยังไม่เพียงพอหรือยังต่ำอยู่ แต่หากพิจารณาจากจำนวนครูและบุคลากรทั้งหมด 60 คน สามารถทำวจิัย
ตามกระบวนการพัฒนาได้ 17 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 28 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่สูง ดังนั้น กระบวนการ
บริหารจัดการโรงเรียน SPAE-FangwitTrip ในงานวิจัยนี้จึงมีศักยภาพในการส่งเสริมให้ครูผู้สอนทำวิจยัใน
ชั้นเรียน  

8. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการวิจัย
หากต้องการให้ครูและบุคลากรทำวิจัยในชั้นเรียนต่อไปและสูงขึ้นอีก จึงควรส่งเสริมอย่างจริงจัง

และต่อเนื่อง ขับเคลื่อนไปเรื่อย ๆ มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน ดงันั้น การบริหารระดับนโยบาย
ต้องตระหนักและเห็นความสำคัญ ต้องส่งเสริม สนับสนุน และจัดสรรงบประมาณ สำหรับการทำวิจัย 
ในชั้นเรียนในทุกระดับของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประโยชนท์ี่จะเกิดขึ้นอย่างมากมาย ต่อการพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาตใินระยะยาวต่อไป 
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สภาพการบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

State of Administration for Early Childhood Curriculum B.E. 2560  
of Administrators Under Buriram Primary Educational Service  

Area Office 1
วันวิสาข์ ขันทอง1 
กิติวัชร ถ้วยงาม2 

เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 ของผู้บรหิารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช 2560
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จำแนกตาม
ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นครู จำนวน 186 คน กำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามตารางสำเร็จรูปของเครจซี และมอร์แกน และใช้การสุม่แบบชั้นภูมิตามขนาดของโรงเรียน
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพการบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช 2560 ของผู้บริหาร

สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดับมาก  
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการประเมินพัฒนาการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดา้นการจดัทำหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จำแนกตาม
ประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และด้านการจัดสภาพแวดล้อม สื่อและ
แหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05  
ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน และจำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

คำสำคญั:  หลักสูตร  การบริหารหลักสูตร  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
2อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
3อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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Abstract 
The purposes of this research were to : 1) study state of administration for 

Early Childhood Curriculum B.E.2560 of Administrators under Buriram Primary Educational 
Service Area Office 1, 2) compare teachers’ opinion toward state of administration for 
Early Childhood Curriculum B.E.2560 of Administrators under Buriram Primary Educational 
Service Area Office 1 classified by work experience and school size. The samples consisted 
of 186 teachers, selected by using the Table of Krejcie and Morgan. Proportional Stratified 
Random Sampling technique was also employed according to school size. The instrument 
used in this study was a questionnaire. The data were analyzed by using percentage, 
mean and standard deviation. The hypotheses were tested by using t-test and one-way 
ANOVA analysis of variance and multiple comparison test (Scheffe’s Method). 

The findings were as follows: 
1. State of administration for Early Childhood Curriculum B.E. 2560 of

Administrators under Buriram Primary Educational Service Area Office 1 was, in overall 
and each aspect, at a high level. The aspect with the hightest average was development 
assessment and development of the preparation of School curriculum was at the lowest 
level. 

2. The comparison of state of administration for Early Childhood Curriculum
B.E.2560 of Administrators under Buriram Primary Educational Service Area Office 1, 
according to the opinion of teachers classified by work experience, in overall and each 
aspect was found statiscally significant differences at the .05 level, When considering in 
each aspect, it was found that the preparation of School curriculum and the setting up 
of the environment media and learning for children was significantly different at .05, 
while other aspect were not different. and classified by school size, in overall and each 
aspect was not differences. 

Keywords:  Curriculum,  Curriculum administration,  Early Childhood Curriculum 
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1. บทนำ
การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคญัในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้

ความสำคัญกับพัฒนาการในทุกด้านของช่วงอายุแรกเกิดจนถึงห้าขวบ หรือวัยก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่หนึ่ง หรือทีเ่รียกว่า เด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการและสามารถเติบโต 
เป็นคนดีมีคุณภาพ ส่งผลดีต่ออนาคตของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งการลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการ
ลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมได้ดีทีสุ่ดในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรบุคคล
ของประเทศ และลดอัตราการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นรากฐานที่มีผลต่อ
คุณภาพและประสิทธิภาพของคนตลอดชีวิต เด็กอายุ 3-6 ปี เป็นวัยที่ร่างกายและสมองของเด็กกำลังเจริญ 
เติบโต เด็กต้องการความรักความเอาใจใส่และการดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย  
จึงมีหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต 
สำรวจ สร้างสรรค์ และยิ่งเด็กมีความกระตือรือร้นย่ิงทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบจึงต้องส่งเสริม
สนับสนุน ให้ความรักความเข้าใจ ความเอาใจใส่เด็กวัยนี้เป็นพิเศษ เพราะจะเป็นพื้นฐานที่ช่วยเตรียมพร้อม
ให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนและในชีวิตของเด็กต่อไป (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 
2561, หน้า 1) 

ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคญักับการศึกษาในระดับปฐมวัย จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และ 
แนวทางการพัฒนาการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2560-2579 โดยได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาในระดับปฐมวัยไว้ว่า ส่งเสริมให ้
เด็กเล็ก 0-2 ป ีได้รับการดแูลและพัฒนาที่สมวัย รอบด้านอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ปรับระบบการบริหาร
จัดการการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 0-2 ปี การศึกษาปฐมวยั 3-5 ปี ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนา
มาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา การให้บริการ
การศึกษาและการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย จำแนกตามระดับและประเภทการศึกษา พัฒนาหลักสูตร
และคู่มือการเตรียมความพร้อมพ่อแม่และการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กเล็กให้มีพัฒนาการตามวัย และพัฒนา
หลักสูตรการศกึษาระดับปฐมวัย สมรรถนะเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน และระดับสากล 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาการรอบด้าน ให้เหมาะสมตามวัยของเด็กปฐมวัย (สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2560, หน้า 113) 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นหลักสูตรทีส่ถานศึกษา 
สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามจุดหมายของหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย สำนึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติในอนาคต กระทรวงศกึษาธกิาร ได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2546 
เพื่อให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดนำหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้ โดยปรับปรุงให้เหมาะสม
กับเด็กและสภาพท้องถิ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้ันเป็นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรง ได้ติดตามและประเมินผลการใชห้ลักสูตรเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
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พบว่า หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มีจุดดีหลายประการ อย่างไรก็ตามผลการศึกษา
ดังกล่าว ได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นปัญหาที่มีอยู่รอบด้าน และความไม่ชัดเจนของการนำหลักสูตร 
สู่การปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงึได้ดำเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 ให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน เพื่อพัฒนาไปสู่หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศกัราช 2560 โดยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยและแผนแม่บทกฎหมายต่าง ๆ มาใช้ใน 
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
เด็ก และกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม
การจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช 2560 จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้
หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติ ชุมชนและครอบครัว เห็นคุณค่าของการศึกษาปฐมวัยม ี
ความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยร่วมกันทำงานอย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบ ในการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อสิทธิที่เด็กทุกคน
จะต้องได้รับจากการอบรมเลี้ยงดูและการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งสถานศกึษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้น
จำเป็นจะต้องมีการนำหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือสร้างรากฐาน
คุณภาพชีวิตให้เด็กปฐมวัยพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัวชุมชน
สังคมและประเทศชาติต่อไป (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560, หน้า 1) 

จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าวทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของ 
การบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องจะต้องให้ความสำคัญกับการบริหารหลักสูตรการศกึษาปฐมวัยในสถานศึกษา  
ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช 2560  
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เพื่อนำข้อมลู 
ที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2560 ของผู้บรหิารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดของโรงเรียน 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2561, หน้า 41) ได้กล่าวถึงการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 

ไว้ว่า หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นหัวใจสำคัญของการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งจะต้องจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ภายใต้บริบทและสภาพความต้องการ 
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ของชุมชน โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อใหห้ลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยมคีวามเหมาะสม 
เป็นไปได้ นำไปสู่การปฏิบัติในการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนอย่างมีคุณภาพซึ่งการบริหารหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี ้

1. การจัดทำหลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัย สถานศกึษาปฐมวัยหรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยั
ที่เปิดสอนระดบัปฐมวัยแต่ละแห่ง ต้องจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้องกบัหลักสูตรการศกึษา
ปฐมวัย พุทธศกัราช 2560 เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา บรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ตัวบ่งช้ีและสภาพที่พึงประสงค์ตามที่หลักสตูรกำหนดโดยสถานศึกษาหรอืสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถ
ออกแบบการจัดประสบการณ์ได้หลากหลายตามแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย 
โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องตามหลักการในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 การจดัทำ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ควรดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้1) สร้างความเข้าใจในเอกสารหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและคู่มือหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย ใหแ้ก่บุคลากรที่เกีย่วข้อง 2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ 3) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 
4) ตรวจสอบหลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัย มีการประเมินก่อนนำไปใช ้5) ขออนุมัติการใชห้ลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6) ประกาศใช้
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องรับทราบ 7) นำหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยไปใช้โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้บริหารสถานศึกษาสนบัสนุนส่งเสริมนิเทศติดตามและประเมินผล
การใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

2. การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ แผนการจัดประสบการณเ์ป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้แก่เด็ก ช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก
ได้อย่างราบรื่นและมีประสทิธิภาพ ซึ่งส่งผลให้เด็กปฐมวัยเกิดแนวคิด ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะ 
ค่านิยมและความเข้าใจอย่างเหมาะสมกับพฒันาการ ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่มดุล สอดคลอ้งกับ
จิตวิทยาพัฒนาการและมีความสุขในการเรยีนรู้ โดยได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ 
ดังนี ้1) ศึกษาทำความเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษา 2) ออกแบบการจัดประสบการณ์ 3) เขียนแผนการจัด
ประสบการณ์ 4) ประเมินหลังการจัดประสบการณ ์

3. การจัดประสบการณ ์การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กวัย 3-6 ปี จะจดัในรูปแบบ
ของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นด้วยการปฏิบัติจริงโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะและเจตคติในการเรียนรู้ ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา ดังนั้น การจัดกิจกรรมจะต้องครอบคลุมประสบการณ์สำคัญและสาระที่ควรเรียนรู ้
ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 การจัดประสบการณ์ควรยืดหยุ่นให้มสีาระ 
ที่ควรเรียนรู้ที่เด็กสนใจและการกำหนดกิจกรรมให้เด็กในแต่ละวันไม่จัดเป็นรายวิชาและอาจใช้ชื่อเรียก
กิจกรรมแตกตา่งกันไปในแต่ละหน่วยงาน นอกจากน้ีผู้สอนต้องศึกษาและทำความเข้าใจในหลักการ 
จัดประสบการณ์ แนวการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมประจำวัน เพื่อนำหลักสูตรสถานศึกษา 
ลงสู่การปฏิบัติ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยนั้นครตู้องเป็นผู้มีความรอบรู้เกี่ยวกับ 
การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กกระตือรอืร้นในการปฏิบัติงานจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ้
เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดประสบการณ ์



380 

4. การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้สำหรับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีความสำคัญต่อเด็ก เนื่องจาก
ธรรมชาติของเด็กในวัยนี้สนใจที่จะเรียนรู้ คน้คว้า ทดลองและต้องการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตวั  
อีกทั้งสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ เป็นตัวกลางนำความรู้จากผู้สอนสู่เด็ก ทำให้เดก็เกิดการเรียนรู ้
ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ทำใหส้ิ่งที่เป็นนามธรรมเข้าใจยาก เปลี่ยนเป็น
รูปธรรมที่เด็กเข้าใจง่าย เรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว เพลิดเพลิน เด็กสามารถเรียนรู้จากการเล่นที่เป็น
ประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทัง้ห้า เกิดการเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง ดังนั้น 
การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ตามความต้องการของเด็กจึงมีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
และกระบวนการเรียนรู้ของเด็กทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยตามบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
เพื่อส่งผลให้บรรลุจุดหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป 

5. การประเมนิพัฒนาการ การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 3-6 ปี เป็นการประเมิน
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปญัญาของเด็ก ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการปฏิบัติ กิจวัตรประจำวันเป็นความรับผิดชอบของผู้สอนที่ต้องดำเนินการ
ต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมวิธีการประเมินที่เหมาะสม ได้แก ่การสังเกต การบันทึก
พฤติกรรม การสนทนาหรือสมัภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กและสรุปผลการประเมินเพื่อให้ได้
ข้อมูลว่าเด็กบรรลุตามสภาพที่พึงประสงค์ ตัวบ่งช้ีและมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือไม่เพียงใด 
ผู้สอนควรวางแผนและพัฒนาการจัดประสบการณ์อย่างไรต่อไป โดยมีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ควรยึดหลักการ ดังน้ี 1) วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 2) ประเมินพัฒนาการเด็กครบ 
ทุกด้าน 3) ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี 4) ประเมินพัฒนาการ
ตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 5) สรุปผลการประเมิน  
จัดทำข้อมูลและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
จากการศกึษา ค้นคว้า แนวคดิ ทฤษฎี งานวจิัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศกัราช 2560 ผู้วิจัยได้ยึดกระบวนการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ในคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2561,  
หน้า 41-114) เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิของการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ครทูี่สอนในระดับชั้นปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 359 คน 
 กลุ่มตัวอย่างได้มาจากประชากร โดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสำเร็จรูปของ 

เครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 608-610 อ้างถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์, 2555, 
หน้า 148-149) ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูจำนวน 186 คน แล้วทำการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Straified Sampling) 
ตามขนาดของโรงเรียน 

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 การวิจัยครั้งในนี้ผู้วิจัยได้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการวิจัย เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ

สภาพการบรหิารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศกัราช 2560 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ผู้วิจัยดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้วิธีการสำรวจ (Survey Research) 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น 

ของครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นข้อคำถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้วย 
ประสบการณใ์นการทำงานและขนาดของโรงเรียน ตอนที่ 2 ความคิดเหน็ของครูเกี่ยวกับสภาพการบรหิารงาน
หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พทุธศักราช 2560 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จำนวน 5 ด้าน คือ ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ด้านการจัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์ ด้านการจัดประสบการณ์ ด้านการจัดสภาพแวดล้อม สื่อ แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริม 

ตัวแปรอิสระ 

1. ประสบการณ์ในการทำงาน
1.1 ต่ำกว่า 10 ปี
1.2 10 ปีขึน้ไป

2. ขนาดของโรงเรียน
2.1 ขนาดเล็ก
2.2 ขนาดกลาง
2.3 ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ

ตัวแปรตาม 

การบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย

1. การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
2. การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์
3. การจัดประสบการณ์
4. การจัดสภาพแวดล้อม สื่อและแหล่งเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
5. การประเมินพัฒนาการ
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พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก และด้านการประเมินพัฒนาการ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.311-0.771 และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) เท่ากับ 0.956 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามและหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียน

ในสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย ์เขต 1 ที่เปน็กลุ่มตัวอย่างแล้วขอรับแบบสอบถาม
ด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีมีแบบสอบถามที่ไม่ได้รับคืนผู้วิจัยจะดำเนินการติดตาม 
ด้วยตนเอง สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืนมาได้ 186 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

5.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับ คือ ตรวจสอบความสมบูรณ ์

ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ แล้วกำหนดตัวเลขแทนค่าข้อมูลในแบบสอบถามแต่ละข้อทุกฉบับ ลงข้อมูล
ในคอมพิวเตอร์ และประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ เมื่อดำเนินการจัดกระทำ
ข้อมูลแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่
หาค่ารอ้ยละ (Percentage) นำเสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจำนวนและร้อยละ 

2) วิเคราะห์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 วิเคราะห์
ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปลความหมาย  
และการจัดอันดับ เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำอธิบาย 

3) วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยใช้ t-test Independent กำหนด
ค่าสถิติทีร่ะดับที่ระดับนัยสำคัญ .05 

4) วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จำแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
ANOVA (One-way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน จะทำ 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe ¢ Method) กำหนดค่าสถิติทีร่ะดับ
นัยสำคัญที่ .05 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) สถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

1.1) ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
1.2) อำนาจจำแนก (Discrimination) ของแบบสอบถามใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม  
1.3) ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้การวิเคราะห์ 

ค่าสัมประสิทธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) 
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2) สถิติพื้นฐาน
2.1) ร้อยละ (Percentage)
2.2) ค่าเฉลี่ย (Mean)
2.3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

3) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
3.1) การวิเคราะห์ค่า t-test Independent ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
3.2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ANOVA (One-way Analysis of Variance)

หรือ F–test เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละดา้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
แล้วใช้วิธีการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe ¢ Method) 

6. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพการบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
สรุปผลการวิจยัได้ ดังนี้ 

 6.1 สภาพการบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านการประเมินพัฒนาการ รองลงมา คอื 
ด้านการจัดประสบการณ์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดา้นการจัดทำหลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัย 

 6.2 สภาพการบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ 
ในการทำงาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
และด้านการจัดสภาพแวดล้อม สื่อและแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไมแ่ตกต่างกัน 

 6.3 สภาพการบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน 
พบว่า ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยัเรื่องสภาพการบริหารงานหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พทุธศักราช 2560  

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 อภิปรายผลได้ 
ดังนี้ 

7.1 สภาพการบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดับมาก  
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการประเมินพัฒนาการ ทั้งนี้เป็นเพราะ กระทรวงศึกษาธิการ 
มีนโยบายให้มกีารพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
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ให้สอดคล้องกบัสภาพการเปลี่ยนแปลง มีการจัดทำคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้สถานศึกษา  
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และหน่วยงานที่เกีย่วข้องได้มคีวามรู้ความเข้าใจในการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สู่การปฏิบัติ โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการหลักสูตรปฐมวัยไว้อย่างชัดเจน 
อีกทั้งสถานศึกษาได้นำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสตปิัญญา เป็นคนดีมีวินัย สำนึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปิยะพร ดวงศรี 
(2558, หน้า 147-150) ได้ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยมีการกำหนดนโยบายการบริหารการศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม ตั้งแต่ขั้นการวางแผน การประเมินความต้องการ ความจำเป็นของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย การวิเคราะหส์าเหตุ และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขตามประเด็นสำคญั สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ คนาวรรณ พันธ์โชติ (2560, หน้า 21-24) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน  
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะทุกสถานศึกษาต้องมีการจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับ 
เด็กปฐมวัย มีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เหมาะสมกับนกัเรียน มีการจดักิจกรรมที่เหมาะสม
สำหรับเด็ก และมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครองของเด็ก สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ผกาวรรณ ทีทอง (2560, หน้า 122-123) ได้ศึกษาบทบาทผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
ในเขตพื้นทีจ่ังหวัดอุบลราชธานี พบว่า บทบาทผู้บริหารศนูย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช 2546 ในเขตพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีความพร้อมในการใช้หลักสูตร มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 อย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปุณฑริก พรชนะวัฒนา (2562, หน้า 69-74) ได้ศึกษาการบริหารหลักสตูร
ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา พบว่า 
สภาพการบริหารหลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษา
เอกชน จังหวัดพะเยา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักให้กับบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการอบรม และสนับสนนุให้นำความรู้ไปใช้ในการจัดทำหลักสูตร 

 7.2 สภาพการบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ 
ในการทำงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของ 
การวิจัยในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและ 
ด้านการจัดสภาพแวดล้อม สื่อและแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก แตกต่างกัน 
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อย่างมีนัยสำคัญที่ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะ ครูที่มีประสบการณ์การสอนระดับ 
ปฐมวัยต่ำกว่า 10 ปี ส่วนใหญ่เป็นครูที่ได้รบัการบรรจุใหม่ ซึ่งยังขาดทกัษะและประสบการณ์ในการนำ
หลักสูตรการศกึษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติในช้ันเรียน อีกทั้งยังคุ้นเคยกับการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ ตา่งจากครูที่มีประสบการณ์ในการสอนระดับปฐมวัย 10 ปขีึ้นไป 
ที่มีประสบการณ์ในการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เข้าใจในบริบทของสถานศึกษา
และการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา อีกทั้งยังคุ้นเคยกับการใชห้ลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 ซึ่งเป็นหลักสูตรเก่า จึงทำให้ความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ในการสอนระดับช้ันปฐมวัยต่ำกว่า 
10 ป ีและ 10 ปีขึ้นไป แตกต่างกัน ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มัทนา ฉวนพยัคฆ์ 
(2558, หน้า 89-94) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศกึษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการสอน
ระดับปฐมวัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการสร้างสภาพแวดล้อมทีเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเด็ก  
ด้านจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประสบการณ์การสอนของครูนั้นเป็นส่วนสำคัญ
ในการแก้ไขปญัหา และเมื่อพบปัญหาครูย่อมใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ
เหมาะสม ดังนั้น จึงส่งผลให้ปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอ้งกับผลการวิจัย
ของ ดาวรุ่ง ผ่องใส (2559, หน้า 85-89) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า  
ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อปัญหาการจัดกจิกรรมตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นกิจกรรมด้านเสริมประสบการณ์และด้านกิจกรรมเกมการศึกษา 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอนระดับการศึกษา
ปฐมวัยต่ำกว่า 5 ป ีนั้นเป็นครูรุ่นใหม่ที่ยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการจัดการกับปัญหาในการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยส่วนครผูู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัยที่มีประสบการณ์ในการสอน
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปนั้นจะมีทักษะและกระบวนการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยได้ดีกว่าครู 
ที่มีประสบการณ์การสอนระดับปฐมวัยต่ำกว่า 5 ปี ส่งผลให้ปัญหาการจดักิจกรรมตามหลักสูตรการศกึษา
ปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ จุฑารัตน์ หิ้งทอง (2560, หน้า 81-88) ได้ศึกษาปญัหา
การจัดการศกึษาระดับปฐมวยัในสถานศกึษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 
พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนระดับปฐมวยัแตกต่างกัน มีความคดิเห็นตอ่การจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน
การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและสถานศึกษา แตกต่างกัน อย่างไม่มี
นัยสำคญัทางสถิต ิส่วนด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก และด้านการประเมิน 



386 

พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางที่ระดับ .05 ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะครู 
ที่มีประสบการณ์การสอนปฐมวัยต่ำกว่า 5 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นครูที่ได้รับการบรรจุใหม่หรือเป็นครูที่ยา้ยมา
ใหม่ ซึ่งบางคนไม่มีประสบการณ์ในการสอนเด็กปฐมวัย  

 7.3 สภาพการบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน 
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ ทั้งนี้เป็นเพราะ  
การจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  
ได้มีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างชัดเจน โดยบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยให้ความสำคัญด้านการบูรณาการ 
การเรียนรู้ ดำเนินการด้านการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับเด็กอย่างถูกแนวทาง มีการจัดทำแผน 
การจัดประสบการณ์ที่คำนึงถึงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการจดักิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรูข้องเด็ก จัดสร้างสภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กให้เด็กได้
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเต็มที่ ตลอดทั้งประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักการประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็ก จึงเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปิยะพร ดวงศรี (2558, หน้า 147-150) ได้ศึกษาสภาพ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนชั้นปฐมวัยที่มีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา ไมแ่ตกต่างกัน ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้เนื่องจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีนโยบายการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
ที่ชัดเจนมีรูปแบบการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
สามารถนำแนวทางการปฏิบัติไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในสถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีรูปแบบ
การดำเนินงานที่ไม่แตกต่างกัน เพื่อให้ประสิทธิภาพตามความมุ่งหมาย โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้อง
ให้การอุดหนุนด้านงบประมาณ และบุคลากรที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชุดานันท์ จันทะปลาขาว (2559, หน้า 171-177) ได้ศึกษา
ปัญหาการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
ที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน สังกดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคามไม่แตกต่างกัน 
ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เพราะ บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา
ก็มีภาระหน้าที่สำคัญเช่นเดียวกัน คือ พยายามพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ผกาวรรณ ทีทอง (2560, หนา้ 122-123) ได้ศึกษาบทบาทผู้บริหารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในเขต
พื้นที่จงัหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นส่วนมากมีความเขา้ใจ 
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ในแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และมีการวางแผนปรึกษาหารือร่วมกัน
ในการกำหนดวิสัยทัศน์ ส่งเสริมความร่วมมอืกันระหว่างครูผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครอง คณะทำงาน
พัฒนาการศึกษาปฐมวัยโดยที่ให้คำแนะนำ ที่เน้นพัฒนาการทุกด้านของเด็ก จึงเป็นสาเหตุให้ความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช ้

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยในการนำไปใช้ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1. ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการประเมิน

ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยก่อนนำหลักสูตรไปใช้ โดยอาศัยความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรให้ครบถ้วน ชัดเจน สอดคล้องและมีคุณภาพ สนองความ
ต้องการของสถานศึกษาโดยแท้จริง มคีวามเป็นไปได้ทันเวลาในการนำไปใช ้

2. ด้านการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดให้มีคณะกรรมการ
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดประสบการณ์ของครูจากแผนการจัดประสบการณ์ โดยจัดให้มีการประเมิน
อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนันสนุนให้ครูนำผลการประเมนิมาพัฒนา ปรับปรุงแผนการจัด
ประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. ด้านการจัดประสบการณ์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ครอบครัว
ชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก ทั้งการวางแผน การสนับสนนุสื่อ แหล่งเรียนรู้ 
การเข้าร่วมกจิกรรม การประเมินพัฒนาการ และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์
ให้กับเด็ก ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็กเห็นคุณค่า และเกิดสำนึกรักชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ 

4. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่งเรียนรู ้เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็ก ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจัดสรรงบประมาณให้ครูจัดมมุประสบการณ์ตามความเหมาะสม  
มีของเล่นวัสดอุุปกรณใ์นมุมอย่างเพียงพอสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวันของเด็ก โดยคำนึงถึงความปลอดภัย 
ความสะอาด เป้าหมายการพัฒนาเด็ก ความเป็นระเบียบ ความเป็นตัวของเด็กเอง ให้เด็กเกิดความรู้สึก
อบอุ่น มั่นใจและมีความสุข 

5. ด้านการประเมินพัฒนาการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนบัสนุนให้ครูวางแผนการ
ประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากนำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติ 
ด้วยการออกแบบและจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กำหนดวัตถุประสงค์
การประเมิน วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลที่ได้ไปสู่การวิเคราะห์
ข้อมูลและการแปลผลต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2560 ของสถานศึกษา 
2. ควรมีการศกึษาแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พทุธศักราช 2560

ที่มีประสิทธิภาพ 
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สภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 อำเภอธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม 
Situations, Problems and Guidelines for Problems Management 
of Child Development Centers in the Pandemic of Coronavirus 

Disease Covid-19 That Phanom Nakhon Phanom Province 
ธีระศักดิ์ บุญเรืองนาม1 
ชาญวิทย์ หาญรินทร์2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
2) เพื่อศึกษาปญัหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 216 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์
ร้อยละ ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ และคำถามปลายเปิด จำนวน 1 ฉบับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ มีค่าอำนาจ
จำแนกรายข้อ ระหว่าง .33-.81 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากบั .97 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที t-test แบบ Independent Samples และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า (1) สภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการเปรียบเทียบ จำแนกตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานภาพ โดยรวมพบว่าแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 (2) ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา โควิด-19 คือ (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้รับการประเมินให้เปิดเรียนตามปกติได้ แนวทางแก้ไขปัญหา คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการเตรียมความพร้อมมาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและขอรบัการ
ประเมินให้เปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบปกติตามแนวทางหน่วยงานด้านสาธารณสุข (2) จำนวนครู
ผู้ดูแลเด็กไม่เพยีงพอกับจำนวนเด็ก แนวทางแก้ไขปัญหาคอื ควรเพ่ิมอัตรากำลังครูผู้ดูแลเด็กให้เพียงพอกับ
จำนวนเด็ก (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่มีแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
แนวทางแก้ไขปัญหา คือ ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดทำแผนเผชญิเหตุเพื่อรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
ในสถานศึกษา (4) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กขาดการบริหารจัดการการส่งเสรมิสุขภาพและการเรยีนรูใ้นสถานการณ์
โรคโควิด-19 แนวทางแก้ไขปัญหา คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรกำหนดข้อปฏิบัติในการบริหารจัดการ

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ รอ.ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยนครพนม



390 

การส่งเสรมิสุขภาพและการเรยีนรูใ้นสถานการณ์โรคโควิด-19 (5) การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กกบัครอบครัวและชุมชนยังไม่ต่อเนื่อง แนวทางแกไ้ขปัญหาคือ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กควรมีการประสาน
ครอบครัวและชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

คำสำคญั:  การบริหารจัดการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to examine and compare the Situations, 

Problems and Guidelines for Problems Management of Child Development Centers in the 
Pandemic of Coronavirus Disease COVID-19 That Phanom, Nakhon Phanom 2) to examine 
problems and guidelines of the Situations, Problems and Guidelines for Problems 
Management of Child Development Centers in the Pandemic of Coronavirus Disease 
COVID-19. The study sample included 216 administrators, Child Development Center 
Board and ChildCare Teachers.  They were selected by multi-stage randomization sampling, 
The instrument used to collect data was a five-rating scale questionnaire and its open-end 
questions with the index of item congruence (IC) of 1.00, the discrimination values 
between .33 to .81, and the reliability of .97 The statistics employed were percentage, 
mean, standard deviation, t-test (Independent Samples), and one-way analysis of variance 
analysis (One-way ANOVA). The results revealed that (1) the level situation of child 
development center management in the Pandemic of Coronavirus Disease COVID-19 was 
the high level in overall. Classified by local government category and status they were 
significantly different at .01 level in overall. (2) The problems for Child Development 
Center Management in the pandemic of Coronavirus disease COVID-19 involved five 
aspects: 1) Some local government child development centres have not been assessed to 
open schools as usual, The guidelines was Child development centers should be prepared, 
measures are taken, the opening of child development centers and requesting assessments 
to open in normal forms in accordance with health authority guidelines. 2) The number 
of childcare teachers is not enough with the number of children. The guidelines was 
teacher capacity rates should be increased to be sufficient for the number of children.  
3) Child development centers have no plans to face the pandemic of covid-19 in schools.
The guideline was child development centers should draw up a plan to support the
pandemic of covid-19 in schools. 4) Child development center lacks health promotion
and learning management in covid-19 situation. The guideline was child development
centers should establish practices for managing health promotion and learning in covid-19
situations. 5) The promotion of child development center contributions to families and
communities is not continuing. The guidelines was child development centers should
coordinate families and communities to participate in the planning and implementation
of child development centers.

Keywords:  Management,  Child Development Centers,  The Coronavirus Disease COVID-19 
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1. บทนำ
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
โดยแนะนำให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 สถานการณ์โควิด-19 
ในเด็ก มีรายงานผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในประเทศที่มีการระบาดทั้งประเทศจีน ประเทศในทวีปยุโรป ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย (กรมอนามัย, 2563, หนา้ 5-7) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นสถานที ่
ที่มีเด็กปฐมวัยอยู่รวมกันจำนวนมาก มักจะมีความเสี่ยงสูง หากมีระบบการจัดการที่ไม่ดี อาจจะมีการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มเด็กปฐมวัยเนื่องจากพบว่าการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนใหญ ่
จะไม่ค่อยมีอาการ หรือมีอาการแสดงค่อนข้างน้อยความรุนแรงจะน้อยมาก แต่เด็กปฐมวัยจะเอาเช้ือ 
กลับบ้าน อาจทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้รวดเร็วไปยังบุคคลในบ้าน หากมีการระบาดในกลุ่มเด็กปฐมวัยขึ้น 
จะมีผลกระทบในสังคมหรือผู้ใกล้ชิด เช่น ครูผู้ดูแลเด็ก พอ่แม่ผู้สูงอายุ ที่ติดเชื้อจากเด็ก อย่างไรก็ตามหาก
มีการเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีโอกาสสูงที่จะเกิดการติดเช้ือในกลุ่มเด็กเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเด็กปฐมวัยเป็น
กลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลและระมัดระวังในการกระจายเช้ือเป็นอย่างมาก มาตรการในการเปิดสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยจึงมีความสำคัญมาก ในการควบคุมการระบาด การวางแผนเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงต้อง
มั่นใจว่าจะควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในเด็กปฐมวัยได้ (กรมอนามัย, 2563, หน้า 8)  

การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พฒันา
เด็กเล็กในสังกดัดำเนินการดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เปิดทำการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง ให้ปฏิบัต ิ
ตามมาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอน ณ  
สถานที่ตั้ง ให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนรูปแบบสื่อสารทางไกล รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอ่ืน 
สถานศึกษาดำเนินการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พทุธศักราช 2560 
โดยมีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยการลงมือกระทำบูรณาการผ่านการเล่นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยการส่งเอกสารที่บ้าน (On-Hand) โดยสถานศึกษาให้ครอูอกเยี่ยมบ้าน 
ของเด็ก เพื่อจัดส่งคู่มือหรือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ ตารางการจัดกิจกรรมแต่ละวัน แต่บาง
กิจกรรมสามารถใช้หรือบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Online) หรือผ่านระบบโทรทัศน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส ์(On-air/On-Demand) ตามความเหมาะสมและ
ความพร้อมของผู้ปกครอง ใช้แอปพลิเคชัน KhunLook ในการติดตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
(กระทรวงมหาดไทย, 2564, หน้า 2) ดังนั้น การสร้างความตระหนักรู้เทา่ทัน และเตรียมความพร้อม 
ในการรับมือกบัการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดความเสี่ยงและ
ป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรในสถานพฒันาเด็กปฐมวัย  
อันเป็นทรัพยากรที่สำคญัในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในอนาคต (กรมอนามัย, 2564, หน้า 3) 

จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่อง
สภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพ่ือเตรียมการรับมอืและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ซึ่งจะเปน็แนวทางในการบรหิารจัดการศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบสภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

3. กรอบแนวคิดการวจิัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาตามกรอบของกระทรวงมหาดไทย (2564, หน้า 1-4);  

กรมอนามัย (2563, หน้า 11-45); กรมกิจการเด็กและเยาวชน (2563, หน้า 6-11); สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2564, หน้า 30-34) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2563, 
หน้า 18-21) เขียนเป็นแผนภมูิได้ ดังนี ้

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

4. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรในการศึกษาครัง้นี้ ได้แก่ ผู้บรหิาร คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 551 คน 
จำแนกเป็นผู้บริหาร จำนวน 48 คน คณะกรรมการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จำนวน 387 คน และครผูู้ดูแลเด็ก 
จำนวน 116 คน 

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประกอบไปด้วย 
5 ด้าน ดังนี้  

1. การบรหิารจัดการอย่างเป็นระบบ
2. การบรหิารจัดการบุคลากร
3. การบรหิารจัดการสภาพแวดล้อม

เพื่อความปลอดภัย 
4. การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

และการเรียนรู ้
5. การมีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุน

1. ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1 องค์การบริหารส่วนตำบล 
1.2 เทศบาลตำบล 

2. สถานภาพ จําแนกเป็น
2.1 ผู้บริหาร 
2.2 คณะกรรมการศูนย ์
2.3 ครผูู้ดูแลเด็ก 
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีได้แก่ ผู้บริหาร คณะกรรมการศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
และครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 216 คน 
จำแนกเป็น ผู้บริหาร จำนวน 32 คน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 96 คน และครูผู้ดแูลเด็ก 
จำนวน 88 คน การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์ร้อยละ และได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามสภาพ (Questionnaire) และ

แบบสอบถามปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ สถานภาพและประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
ตอนที่ 2 สภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
โควิด-19 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ มีค่าดัชน ี
ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ระหว่าง .33-.81 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .97 ตอนที่ 3 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม แบบสอบถามเป็นคำถาม
ปลายเปิด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง 

ด้วยตนเอง และได้แบบสอบถามคืน จำนวน 216 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง
ของแบบสอบถาม 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นการสำรวจรายการ 

โดยการหาค่าความถี่และร้อยละ และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 
 ตอนที ่2 วิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ซึ่งมีลักษณะเปน็แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ นำคะแนนของแบบสอบถาม
สภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 
ไปวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 ไปวิเคราะห์ โดยภาพรวมและรายด้านด้วยการทดสอบ
สมมตฐิาน ดังนี้ จำแนกตามประเภทองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น โดยใช้การทดสอบค่าท ีแบบ Independent 
Samples จำแนกตามสถานภาพโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว กรณีถ้าพบ 
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการ ของ Scheffe'  

ตอนที่ 4 วิเคราะห์ปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 โดยวิธีหาความถี่ และร้อยละ  

 ตอนที่ 5 วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 โดยวิธีหาความถี่และร้อยละ ประกอบการพรรณนาวิเคราะห์ 
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5. ผลการวิจัย
จากการวิจัยสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สามารถ
สรุปผลการวิจยัได ้ดังนี้ 

 5.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมปรากฏผลดังตาราง 1 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ ์
           การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
           โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน 

สภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 

ระดับการดำเนินงาน 
X S.D. แปลผล 

1. ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 4.16 .26 มาก 
2. ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 4.04 .23 มาก 
3. ด้านการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 4.05 .22 มาก 
4. ด้านการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 4.15 .23 มาก 
5. ด้านการมีสว่นร่วม และส่งเสริมสนับสนุน 4.16 .22 มาก 

รวม 4.11 .17 มาก 

จากตาราง 1 พบว่า สภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.11) 
เมือ่พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ และด้านการมีส่วนร่วม และส่งเสริมสนบัสนุน ( X = 4.16) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 
ด้านการบริหารจัดการบุคลากร (X = 4.04) 

 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำแนกตามประเภทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณก์ารแพร่ระบาด 
           ของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำแนกตามประเภทองค์กร 
           ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวม และจำแนกเป็นรายด้าน 

สภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 

ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

t Sig 
องค์การบริหารส่วน

ตำบล 
เทศบาลตำบล 

X S.D. X S.D.
1. ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 4.13 .26 4.20 .19 2.21* .02 
2. ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 4.02 .24 4.07 .22 1.41 .16 
3. ด้านการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
เพื่อความปลอดภัย 4.03 .21 4.07 .25 1.37 .19 
4. ด้านการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และการเรียนรู้ 4.11 .25 4.20 .19 2.53** .01 
5. ด้านการมีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุน 4.14 .24 4.21 .19 2.35** .01 

รวม 4.09 .18 4.15 .14 2.67** .01 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 โดยรวมและรายด้าน พบว่า  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกัน จำนวน  
3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2) ด้านการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ และ 3) ด้านการมีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำแนกตามสถานภาพ 
ปรากฏดังตาราง 3 
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณก์ารแพร่ระบาด 
           ของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จําแนกตามสถานภาพโดยรวม 
           และจำแนกเป็นรายด้าน 

สภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

โคโรนา โควิด-19 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig 

1. ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.84 
11.08 
11.92 

2 
213 
215 

.42 

.05 
8.12** .00 

2. ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
213 
215 

.24 

.05 
4.68** .01 

3. ด้านการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
เพื่อความปลอดภัย

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
213 
215 

.45 

.05 
9.65** .00 

4. ด้านการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และการเรียนรู้

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
213 
215 

.35 

.05 
6.94** .00 

5. ด้านการมีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
213 
215 

.31 

.05 
6.51** .00 

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
213 
215 

.17 

.03 
6.15** .00 

** มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จําแนกตามสถานภาพ 
โดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน  

 5.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ทั้ง 5 ด้าน ดังน้ี (1) ด้านที่ 1 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้รับการประเมินให้เปดิเรียนตามปกติได้ (2) ด้านที่ 2 จำนวนครูผู้ดูแลเด็กไม่เพียงพอ 
กับจำนวนเด็ก (3) ด้านที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่มแีผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 
ในสถานศึกษา (4) ด้านที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดการบริหารจัดการการส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
ในสถานการณโ์รคโควิด-19 (5) ด้านที่ 5 การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับครอบครวั
และชุมชนยังไม่ต่อเนื่อง 
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ผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 ทั้ง 5 ด้าน (1) ด้านที่ 1 ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการเตรียม
ความพร้อมมาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและขอรับการประเมินให้เปิดทำการเรียนการสอน
ในรูปแบบปกติตามแนวทางหน่วยงานด้านสาธารณสุข (2) ด้านที่ 2 ควรเพิ่มอัตรากำลังครูผู้ดูแลเด็ก 
ให้เพียงพอกับจำนวนเด็ก (3) ด้านที่ 3 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กควรจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับการแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา (4) ด้านที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรกำหนดข้อปฏิบัติในการบริหาร
จัดการการส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด-19 (5) ด้านที่ 5 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
ควรมีการประสานครอบครัวและชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการจัดการเรียน 
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

6. สรุปผลและการอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีประเด็น
อภิปรายผล ดังนี ้

 6.1 สภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา โควิด-19 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นโยบายการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกดั ดำเนินการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง การเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดเรียน การจัดการเรียนการสอน มาตรการระหว่างการเปิดการเรียนการสอน และ
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 (กระทรวงมหาดไทย, 2564, หน้า 1-4) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย วชิรดล คำศิริรักษ์ (2563, หน้า 39) ได้ทำการวจิัยเรื่อง สภาพที่เป็นจริง สภาพที่คาดหวังและ
ความต้องการจำเป็น การบริหารจัดการโรงเรียน ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ผลการวิจัยพบว่า สภาพที่เป็นจริง การบริหาร
จัดการโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล ทั้ง 6 มิติ อยู่ในระดับมาก ทุกมิต ิ

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 จําแนกตามสถานภาพของผู้บริหาร คณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก โดยรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ทั้งนี้ 
อาจเนื่องมาจาก การตัดสินใจนโยบายอยู่บนพื้นฐานของการสํารวจความต้องการทั้งจากนักเรียน ครู  
และโรงเรียน โดยผู้บริหารต้องชี้นำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กระตุ้นให ้
มีความรับผิดชอบ มีอิสระทางความคิด และเข้าใจในสภาพปัญหาต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นกับองค์การ (รัตนา 
กาญจนพันธุ, 2563, หน้า 545) ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัย เพลินพิศ เลก็ประโคน (2558, หน้า 111-112) 
การศึกษาสภาพการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกกรองส่วนท้องถิ่น อำเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยผบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกกรองส่วนท้องถิ่น อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามสถานภาพ 
พบว่าทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
จำแนกตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล โดยรวม
แตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 ทั้งนี้อาจเนือ่งมาจาก บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และความพร้อมของสถานศึกษาในการป้องกันและควบคมุโรคในสถานศึกษา (กระทรวงมหาดไทย, 2564, 
หน้า 1-4) สอดคล้องกับงานวิจัย วิธิดา พรหมวงศ์ (2563, หน้า 209) ซึ่งได้ทำการวิจัยเรื่อง สภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โควิด-19 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด–19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จำแนกตาม
สถานที่ตั้ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

 6.2 ปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา โควิด-19 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ทั้ง 5 ด้าน (1) ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้รับการประเมินให้เปิดเรียนตามปกติได้  
(2) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร จำนวนครูผู้ดูแลเด็กไม่เพียงพอกับจำนวนเด็ก (3) ด้านการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่มีแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาด
โรคโควิด-19 ในสถานศึกษา (4) ด้านการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาด
การบริหารจัดการการส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด-19 (5) ด้านการมีส่วนร่วม
และส่งเสริมสนับสนุน การสง่เสริมการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับครอบครัวและชุมชนในยัง
ไม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ควบคุม ไมส่ามารถเปิดทำการเรียน
การสอน ณ สถานที่ตั้งได้ จะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่ทางราชการกำหนด ภายใต้การกำกับ
ดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงมหาดไทย (2564, หน้า 1-4) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณี
แผ่นทอง (2564, หน้า 1152) ได้ทำการวิจัยเรื่องความเสี่ยงของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ผลการวิจัยพบว่า ความเสี่ยงของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรมนุษย์ ดา้นการจัดการ
ความปลอดภัย ด้านระบบฐานข้อมูล ด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านคุณภาพของผู้เรียน และด้านโภชนาการของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ceyhun
Kavrayıcı and Eren Kesim (2021, pp. 1005-1060) ได้ทำการวิจัย การบริหารจัดการโรงเรียนในช่วง
การระบาดของ COVID-19: การศึกษาเชิงคุณภาพ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเผยกระบวนการ
บริหารจัดการโรงเรียนในช่วงการระบาดของโควิด-19 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาของผู้บริหารโรงเรียน
ส่วนใหญ่เกี่ยวกับสองกลุ่มคือ ทรัพยากรของโรงเรียนและนักเรียน และการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ทางการศึกษาและการสอน ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือการขาดอุปกรณ์ที่จะเปิดใช้งานให้นักเรียนเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตระหว่างการศึกษาทางไกลและยังไม่เพียงพอ โรคระบาดยังคงดำเนินต่อไปสร้างความเหลื่อม
ล้ำในระบบโรงเรียน
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 แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ทั้ง 5 ด้าน (1) ด้านการบรหิาร
จัดการอย่างเป็นระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการเตรียมความพร้อมมาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและขอรับการประเมินให้เปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบปกติตามแนวทางหน่วยงาน 
ด้านสาธารณสุข (2) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ควรเพิ่มอัตรากำลังครูผู้ดูแลเด็กให้เพียงพอกับ 
จำนวนเด็ก (3) ด้านการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดทำ
แผนเผชิญเหตเุพื่อรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา (4) ด้านการจัดการเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพและการเรียนรู้ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กควรกำหนดข้อปฏิบัติในการบริหารจัดการการส่งเสริมสุขภาพ
และการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด-19 (5) ด้านการมีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ควรมีการประสานครอบครัวและชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการจัดการเรียน 
การสอนศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก แนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแ้ละส่งเสรมิพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย และการเตรียมความพร้อมการเปดิศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา โควิด-19 เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนปกติ (กระทรวงมหาดไทย, 2564, หน้า 1-4) ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิธิดา พรหมวงศ์ (2563, หน้า 221) ซึ่งได้ทำการวิจัยเรื่อง สภาพปัจจุบัน ปัญหาและ 
แนวทางการแก้ปัญหาการจดัการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการแก้ไข
ปัญหา โรงเรียนควรปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ  
อย่างเคร่งครัด มีการคัดกรองนักเรียนและบคุคลกรโดยการวัดไข้ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา มีบริการเจลล้างมือ ต้องเว้นระยะห่างที่เหมาะสม ทำความสะอาดบริเวณที่ใช้ร่วมกัน
และลดการทำกิจกรรมที่นักเรียนมารวมตัวกัน เป็นจำนวนมาก ประกาศและแจ้งให้นกัเรียนผู้ปกครอง
ทราบถึงการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขโดยการสวมหน้าการอนามัยทุกครั้งที่มาโรงเรียน ครูใช้
วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนการสอน นำการเรียนหรือสื่อต่าง ๆ 
มาประกอบกับการเรียนในชั้นเรียนและมีการสอนแบบบูรณาการในรายรายวิชาสามารถบูรณาการกันได้ 
โรงเรียนควรสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านโทรทัศนใ์นระบบดิจิทัล และระบบ
ดาวเทียมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ในทกุครัวเรือนโรงเรียนควรมีการประชุมครู ผู้ปกครองเพื่อช้ีแจง
ทำความเข้าใจและหาข้อตกลงร่วมกัน จัดตั้งกลุ่มไลน์ของครู นักเรียน ผู้ปกครองในแต่ละชั้น สนับสนุน
งบประมาณให้กับครูในการจดัทำสื่อใบงานต่าง ๆ และเปน็ค่าดำเนินการออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน  
เพื่อพูดคุยกับผู้ผกครองนักเรียน เรียนรู้ลักษณะของครอบครัวความเป็นอยู่ของนักเรียนแต่ละคน โดยให้
ผู้ปกครองร่วมออกแบบการเรียนการสอนร่วมกันและให้ครูนำมาปฏิบัติกับแผนการสอนให้ครูศึกษาหลักสูตร
ให้เข้าใจเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนือ้หามาตรฐานการเรียนรู้สนบัสนุนงบประมาณ 
ที่ใช้ในการดำเนิน 
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7. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช ้

1. ผลจากการศึกษา สภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ  
ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ดังนั้น ควรเพ่ิมอัตรากำลังครูผู้ดูแลเด็กให้เพียงพอกับจำนวนเด็ก  
ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ครบทุกคน 
เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรในตำแหน่งอื่น เช่น คนทำความสะอาด แม่ครวั ให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดสรรงบประมาณให้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรได้เข้ารับการอบรมพัฒนา 
ด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และครูผู้ดูแลเด็ก ควรนำแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ไปใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความพรอ้มมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศกึษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
2. ควรมีการศกึษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ในท้องถิ่นเขตพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป 
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ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์และการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

Creative Leadership and Work Empowerment for Teacher  
Under Samutsakhon Primary Educational Service Area Office 

วสันต์ ระเบียบ1 
อรสา จรูญธรรม2 

ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิาร 

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำแนกตามประสบการณ์
การทำงานของครู 2) เพ่ือเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครูในโรงเรียนตาม 
ความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร จำแนกตามประสบการณ์
การทำงานของครู กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครผูู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2563 จำนวน 343 คน โดยคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ  
ทาโร ยามาเน่ และดำเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก ่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยการหาค่า 
ความแปรปรวนทางเดียว และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำ
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18, S.D. = 0.64) และรายด้านทั้ง 10 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
เมื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จำแนกตามประสบการณ์การทำงานของครู พบว่า โดยรวมและรายด้าน  
ไม่มีความแตกต่างกัน 2) การเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.17, S.D. = 0.64) และรายด้านทั้ง 10 ด้าน 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลงัอำนาจการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำแนกตามประสบการณ์การทำงานของครู พบว่า โดยรวมและ
รายด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน  

คำสำคัญ:  ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค ์ ผู้บริหารสถานศึกษา  การเสริมสร้างพลังอำนาจ 

1118 หมู ่18 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
2มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี
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Abstract 
The objectives of this research were to 1) compare creative leadership of school 

administrators, 2) compare work empowerment for teacher under Samutsakhon primary 
educational service area office. The sample used in the study consisted of 343 Catholic 
School teachers under Samutsakhon primary educational service area office in the 2020 
academic year was drawn from Taro Yamane table and proportionate stratified random 
sampling according to the size of the school. The questionnaire was done with the tryout 
of reliability at 0.99. The statistic using in this research for analysis the data were mean, 
standard deviation, Using One-way ANOVA and Pearson’s correlation analysis. 

The research finding: 1) Creative leadership of school administrators of the whole 
was high (X = 4.20, S.D. = 0.57). The compare creative leadership of school administrators 
under Samutsakhon primary educational service area office which classified from the 
variance of teacher’ work experience found that there is overall no difference. 2) Work 
empowerment for teacher of the whole was high (X = 4.17, S.D. = 0.64). The compare 
work empowerment for teacher under Samutsakhon primary educational service area 
office which classified from the variance of teacher’ work experience found that there is 
overall no difference.  

Keywords:  Creative leadership,  School administrators,  Empowerment 
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1. บทนำ
ในโลกยุคปัจจบุัน ความก้าวหน้ามีมากในการทำงาน ตัวบุคคลมีส่วนอย่างมาในการทำงาน 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สิ่งหนึง่ที่มีผลคือ ตัวของผู้นำที่จะนำพาบุคลากร และองค์กรให้มีการพัฒนาไปได้
อย่างดียิ่ง โดยสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องศึกษาเพ่ือให้องค์กรก้าวหน้าไปได้ดีนั้น กล่าวคือ ภาวะผู้นำ มีผู้ที่ศึกษา
อยู่จำนวนมาก และมหีลายแนวคิด โดยแต่ละแนวคิดมีความเหมือนและต่างกันในบางส่วน แต่ภาวะผู้นำ 
ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันผูน้ำจะเป็นแต่เพียงผู้มีความสามารถ มีทักษะ 
ในการบริหาร มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และรู้จักสถานการณ์ที่ไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ผู้นำจะต้องเป็นผู้นำ
ทางความคิดด้วย การคิดเองหรือนำความคิดของคนอื่นมาประยุกต์ใช้ พัฒนาให้เป็นของตนเองที่ชัดเจน 
และแนวทางนัน้ควรจะต้องเป็นแนวทางที่เหมาะสม มีคุณค่าสะท้อนทิศทางและเป้าหมายขององค์กร 
ที่ชัดเจน (ไพฑูรย์ สินลารัตน,์ 2548) นั่นคือ ลักษณะประการสำคัญของการเป็นผู้นำในยุคปัจจุบันนี้  
สโตล์ และทิมเพอร์เลย์ (Stoll & Temperley, 2009) กล่าวว่าภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ คือ การมีปฏิกิริยา
ตอบสนองเชิงจินตนาการในโลกแห่งอนาคต โดยการคิด ไตร่ตรอง อย่างละเอียด รอบคอบ ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่มีความกดดันและทา้ทาย นอกจากนี้สิ่งที่ผู้นำจำเป็นต้องมี คือ การเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับ 
ผู้ตาม ในท่ามกลางสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในวงการศึกษา หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา มุง่เน้น 
ที่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี ้องค์การที่มีระบบ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะสามารถแข่งขันได้และเป็นส่วนหน่ึงที่สำคัญในการกำหนดความสำเร็จ
ขององค์การ (ภิราช รัตนันต,์ 2560) สำหรบัการขับเคลื่อนองค์การสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายนั้นต้องใช้
ความสามารถของทรัพยากรบุคคล ทกุระดับ และทุกคน เนื่องจาก “คน” ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด
หรือมีค่ามากทีสุ่ดในจำนวนทรัพยากรทางการศึกษาทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ/อุปกรณ์  
และการจัดการ อย่างไรก็ตามสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนใหญ่ผู้บริหาร 
เป็นผู้ตัดสินใจ นอกจากนี ้ยังให้ความสำคญักับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีมน้อย 
รวมทั้งขาดการประสานสัมพนัธ์กันระหว่างบุคลากร (เอมรินทร์ จันทร์บญุนาค, 2561) จึงทำให้บุคลากร
หรือครูทำงานได้ไม่เต็มที่ ดังนั้น ครูจึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนปัจจัยและกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้าง
พลังอำนาจในการทำงานที่ส่งผลให้ครสูามารถปฏิบัติหน้าที่หลัก คือ จดัการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิจึงนับได้ว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นบุคคลสำคญัในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการบริหารของโรงเรียน เพราะผู้บริหาร
สามารถที่จะตดัสินใจ วางแผน และอำนวยการต่าง ๆ ได้ รวมถึง การมีอำนาจในการมอบหมายงาน 
เพื่อให้บรรลุในวัตุประสงค์ของงาน และในสภาวะการณ์การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
จึงจำเป็นที่ผู้บริหารจะต้องสร้างภาวะผู้นำที่ทำให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียน หรือสถานศึกษาของตนเอง 
ผู้บริหารที่ใช้ภาวะผู้นำอย่างเหมาะสมแล้วนั้นสามารถที่จะทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จอย่างชัดเจน 
เพราะผู้นำจะมีความสามารถในการนำพาบุคลากรให้มแีรงจูงใจในการทำงานให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
และเกิดประสิทธิภาพ องค์กรพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นความก้าวหน้า ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์นั้น
จะเป็นกระบวนทศัน์ใหม่ของการเป็นผู้นำเชิงคุณภาพ สามารถกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรได้สร้างสรรค์ 
สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมาที่ทำให้เหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบันที่ต้องการนวัตกรรมใหม่ให้กับองค์กรของตัวเอง และ
เกิดประสิทธิภาพกับองค์กรในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (Sahenk, 2010 อ้างใน องอาจ สิมเสน, 2556)  
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ที่กล่าวว่า การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จนัน้ สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ คอื
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในเรือ่งของภาวะผู้นำ ความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการ การสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งมีผลตอ่ประสิทธิผล 
ของสถานศึกษา (Greenberg & Baron, 2003) ผู้นําในด้านการศึกษาควรจะมองให้ลึกซึ้งและกว้างขึ้น 
ผู้นําต้องมีความคิดวิเคราะห์อนาคต เมื่อวิเคราะห์แล้วจะต้องคิดสิ่งใหม่ ๆ ในที่สุดก็จะนําไปสู่ผู้นําเชิง
สร้างสรรค์และผลิตภาพ หมายความว่า ผู้นำรุ่นใหม่ต้องคิดใหม่และต้องมีผลงานจากการคิด ภาวะผู้นํา 
เชิงสร้างสรรค์จึงควรเป็นโมเดลของการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่ง 
ในการศึกษาด้านภาวะผู้นำต่อไปด้วยวิธีการวิจัยทั้งในเชิงแนวคิด รูปแบบและกระบวนการ (ไพทูรย์  
สินลารัตน,์ 2553) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรสำคัญต่อการบริหารและการจัดการศึกษา ผลงาน 
ของสถานศึกษาจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับผู้บรหิารเป็นส่วนใหญ่ สถานศึกษาที่นักเรียนมคีุณภาพดีมัก 
จะเป็นสถานศึกษาที่ผู้บริหารใส่ใจงานด้านวิชาการมาก การบริหารสถานศึกษา เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วย
ให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารบรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนด คือ การพัฒนาผู้บริหาร
โรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียน มีฐานะเป็นนักบริหาร มีหน้าที่ทำให้บรรลุวัตถปุระสงค์  
เป็นผู้มีหน้าที่ จะต้องส่งเสริมให้เกิดระบบความร่วมมือในการปฏิบัติงาน (พิมพรรณ สุริโย, 2552)  
ผู้บริหารสถานศึกษา คือ ผู้ทีม่ีบทบาทสำคญัยิ่งในการปฏิรูปการศึกษาระดับสถานศึกษา  

เมื่อผู้บริหารมบีทบาทสำคัญแล้วนั้น ผู้บริหารจำเป็นต้องเสริมสร้างพลังอำนาจให้เหมาะสมกับ
บุคคลด้วย เพราะการเสริมสร้างพลังอำนาจเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาบุคคล ทีมงาน และองค์กร 
หากแบ่งเป็น 2 ด้าน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต,ิ 2559) 1) พลังอำนาจด้านการปฏิบัติงาน 
เป็นศักยภาพ หรือความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ มีการสนับสนุน ดา้นทักษะ ความรู้ 
และทรัพยากรต่าง ๆ มีอิสระในการตัดสินใจการทำงาน 2) พลังอำนาจด้านจิตใจ เป็นคุณลักษณะด้านจิตใจ 
ซึ่งเป็นตัวผลักดันให้ครูลงมือทำงานด้วยความรับผิดชอบ สำหรับวิจัยนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างพลังอำนาจ 
ในการทำงานของครูให้มีความสามารถในการทำงานด้วยการเสริมสร้างพลังอำนาจให้เพิ่มมากขึ้น  
จากการมีอำนาจอยู่ในตัวบุคคลอยู่แล้ว โดยนำหลักการเสริมสร้างพลังอำนาจของครูตามแนวคิดของ 
แดนี่ ทราซี่ (Diane Tracy, 1990) ดังนี้ การให้ความชัดเจนเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบของบุคคล  
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ มีการกำหนดมาตรฐานการทำงาน มีการฝึกอบรมและการพัฒนา ให้ความรู้
และสารสนเทศ ให้ข้อมูลป้อนกลับ ให้การยกย่องยอมรับ ให้ความไว้วางใจ ยอมรับข้อผิดพลาด ให้เกียรติ
และเคารพต่อการตัดสินใจความเชื่อมั่นในตนเอง โดยเสริมสร้างพลังอำนาจให้ได้แสดงออกถึงความรู้  
และทักษะประสบการณใ์นการทำงาน  

จากสภาพปญัหาและความสำคัญดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร จะประสบความสำเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ของ “คน” เปน็สำคัญ การแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาที่ตัวคน โดยการเสริมสร้างพลังอำนาจ 
เพื่อให้คนไดม้ีบทบาทในการทำงาน และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจการศึกษา 
ในตัวบุคคลในด้านของภาวะผู้นำแบบการสร้างสรรค์และการเสริมพลังอำนาจให้กับบุคคล เพื่อให้บคุลากร
สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ และทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
ของบุคลากร 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำแนกตามประสบการณ์การทำงานของครู 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครูในโรงเรียนตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน
ของคร ู

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิารโรงเรียน  

ใช้ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของอาร์ชและเพอร์ชาล (Ash and Persall, 2007) และการเสริมสรา้ง
พลังอำนาจการทำงานของครู โดยใช้แนวคดิของแดนี่ ทราซี่ (Diane Tracy, 1990)  

4. กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ 
1. การทำงานเป็นทีม
2. การเจรจาต่อรอง
3. การไว้วางใจ
4. การสร้างสรรค์นวัตกรรม
5. การบริหารเวลา
6. การให้บริการ
7. การสื่อสาร
8. การสร้างมนุษยสัมพันธ์
9. การกระจายอำนาจ
10. การยอมรับการเปลี่ยนแปลง

การเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู 
1. ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
2. มอบหมายอำนาจหน้าที่  
3. กำหนดมาตรฐานการทำงาน
4. มีการฝึกอบรมและการพัฒนา
5. ให้ความรู้และสารสนเทศ
6. ให้ข้อมูลป้อนกลับ
7. ให้การยกย่องยอมรับ
8. ให้ความไว้วางใจ
9. ยอมรับข้อผิดพลาด
10. ให้เกียรติและเคารพต่อการตัดสินใจ

ประสบการณ์การทำงานของครู 
น้อยกว่า 5 ปี 

5–10 ปี 
มากกว่า 10 ปี 
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5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

จำนวน 2,383 คน โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ  
ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
ทั้งสิ้น 343 คน โดยสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิตามขนาดของโรงเรียน คือ แบ่งโรงเรียนเป็น 4 ขนาด และกำหนด
กลุ่มตัวอย่างของโรงเรียน โดยกำหนดจำนวนโรงเรียนมา 50 % ของโรงเรียนทั้งหมดในแต่ละขนาดโรงเรียน 
ได้โรงเรียนทั้งหมด 53 โรงเรยีน และสุ่มครจูากโรงเรียน แต่ละขนาดตามสัดส่วนของประชากร  

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  

มีการทดสอบความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ได้ค่า IOC ของข้อคำถามทั้งหมดอยู่ระหว่าง 
0.60-1.00 ทุกข้อ และมีการทดสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือมีความเช่ือมั่นรวมทุกขอ้เท่ากับ 0.97 

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ผู้วิจัยขอหนงัสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์ไปยังผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพือ่ขอความอนุเคราะห์ให้ครูผู้สอนในโรงเรียนทำแบบสอบถาม 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช ้คือ ครสูังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสมุทรสาคร จำนวน 343 คน 

2) ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปแจกที่สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และบางส่วน
ส่งไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร และรบัแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่างภายในเวลา 
2 สัปดาห์  

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ

และค่าเฉลี่ยแล้วนำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 
2) วิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา

และการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครูในโรงเรียน โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และการเสรมิสรา้งพลังอำนาจการทำงานของครูในโรงเรยีน จำแนกตามประสบการณก์ารทำงาน
ของครู โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่าง 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ก็ทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

5.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(standard Deviation: S.D.) และการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
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6. ผลการวิจัย

ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
           การศกึษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำแนกตามตัวแปรประสบการณ์การทำงานของครู  

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ประสบการณ์การทำงาน 
ระดับ

ความเห็น 
F Sig. น้อยกว่า 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี 

( X ) S.D. (X ) S.D. ( X ) S.D.
การทำงานเป็นทีม 4.15 0.63 4.16 0.50 4.18 0.64 มาก .043 .958 
การเจรจาต่อรอง 4.11 0.64 4.13 0.61 4.12 0.77 มาก .019 .982 
การไว้วางใจ 4.18 0.61 4.13 0.57 4.19 0.77 มาก .117 .890 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม 4.18 0.62 4.21 0.62 4.22 0.78 มาก .067 .936 
การบริหารเวลา 4.20 0.58 4.28 0.57 4.20 0.72 มาก .306 .737 
การให้บริการ 4.15 0.62 4.22 0.59 4.13 0.78 มาก .341 .711 
การสื่อสาร 4.13 0.59 4.20 0.60 4.11 0.82 มาก .321 .726 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 4.16 0.60 4.21 0.63 4.18 0.77 มาก .082 .921 
การกระจายอำนาจ 4.15 0.67 4.23 0.57 4.22 0.63 มาก .274 .761 
การยอมรับการเปลี่ยนแปลง 4.17 0.62 4.17 0.59 4.24 0.78 มาก .188 .829 

ผลรวม 4.16 0.57 4.19 0.52 4.18 0.63 มาก .323 .725 

ผลการศึกษาพบว่า ประสบการการทำงาน น้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอนัดับแรก ได้แก่ ด้านการบริหารเวลา ( X = 4.20, S.D. = 0.58) 
ลำดับที่สอง ได้แก่ การไว้วางใจ ( X = 4.18, S.D. = 0.61) ลำดับสาม ได้แก่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม  
(X = 4.18, S.D. = 0.62) ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก ได้แก่ ด้านการบริหารเวลา (X = 4.28, S.D. = 0.57) ลำดับทีส่อง 
ได้แก่ การกระจายอำนาจ ( X = 4.23, S.D. = 0.57) ลำดับสาม ได้แก่ การให้บริการ (X = 4.22,  
S.D. = 0.59) ประสบการการทำงาน มากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก ได้แก่ ด้านการยอมรับการเปลี่ยนแปลง (X = 4.24, S.D. = 0.78)
ลำดับที่สอง ได้แก่ กระจายอำนาจ ( X = 4.22, S.D. = 0.63) ลำดับสาม ได้แก่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
( X = 4.22, S.D. = 0.78) และแสดงให้เห็นว่าครูว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหาร จำแนกตามประสบการณ์การทำงานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมและรายด้านไม่มี
ความแตกต่างกัน
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ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
           การศกึษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำแนกตามตัวแปรประสบการณ์การทำงานของครู  

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ประสบการณ์การทำงาน 
ระดับ

ความเห็น 
F Sig. น้อยกว่า 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี 

(X ) S.D. (X ) S.D. ( X ) S.D.
ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับงาน 
ที่รับผิดชอบ  4.09 0.58 4.17 0.58 4.14 0.74 มาก .219 .803 
มอบหมายอำนาจหน้าที่  4.14 0.59 4.20 0.58 4.14 0.72 มาก .167 .846 
กำหนดมาตรฐานการทำงาน 4.16 0.60 4.15 0.59 4.17 0.66 มาก .011 .989 
มีการฝึกอบรมและการพัฒนา 4.18 0.56 4.22 0.55 4.18 0.77 มาก .065 .937 
ให้ความรู้และสารสนเทศ 4.17 0.57 4.26 0.62 4.18 0.80 มาก .373 .690 
ให้ข้อมูลป้อนกลับ 4.14 0.58 4.19 0.58 4.07 0.80 มาก .429 .652 
ให้การยกย่องยอมรับ 4.14 0.60 4.25 0.54 4.07 0.93 มาก .923 .399 
ให้ความไว้วางใจ 4.14 0.57 4.20 0.63 4.16 0.73 มาก .149 .862 
ยอมรับข้อผิดพลาด 4.17 0.57 4.19 0.59 4.10 0.81 มาก .239 .788 
ให้เกียรติและเคารพ 
ต่อการตัดสินใจ  4.17 0.60 4.19 0.62 4.05 0.94 มาก .504 .605 

ผลรวม 4.15 0.54 4.20 0.57 4.13 0.68 มาก .393 .676 

ผลการศึกษาพบว่า ครูที่มีประสบการณ์การทำงาน น้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นโดยรวม  
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลีย่มากเป็นอันดับแรก ได้แก ่ด้านมีการฝึกอบรมและการพฒันา  
( X = 4.18, S.D. = 0.56) ลำดับที่สอง ได้แก่ ดา้นให้ความรู้และสารสนเทศ ( X = 4.17, S.D. = 0.57) 
ลำดับสาม ได้แก่ ด้านการยอมรับข้อผิดพลาด (X = 4.17, S.D. = 0.57) ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ป ี
มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากเปน็อันดับแรก ได้แก่ ด้านการให้
ความรู้และสารสนเทศ (X = 4.26, S.D. = 0.62) ลำดับที่สอง ได้แก่ การให้การยกย่องยอมรับ (X = 4.25, 
S.D. = 0.54) ลำดับสาม ได้แก่ ด้านมีการฝึกอบรมและการพัฒนา (X = 4.22, S.D. = 0.55)
ประสบการณ์การทำงาน มากกว่า 10 ป ีมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากเปน็อันดับแรก ได้แก่ ด้านให้ความรู้และสารสนเทศ (X = 4.18, S.D. = 0.80) ลำดับที่สอง
ได้แก่ ด้านการมีการฝึกอบรมและการพัฒนา ( X = 4.18, S.D. = 0.77) ลำดับสาม ได้แก่ ด้านการกำหนด
มาตรฐานการทำงาน ( X = 4.17, S.D. = 0.66) แสดงให้เหน็ว่าครูว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
พลังอำนาจการทำงานของคร ูจำแนกตามประสบการณก์ารทำงาน โดยรวมและรายด้านไม่มีความแตกตา่งกัน

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสมุทรสาคร จำแนกตามตัวแปรประสบการณ์การทำงาน
ของครโูดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับ กาญจนา ศิลา (2556, 
บทคัดย่อ) ซึ่งทำการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 



411 

สำนักงานเขตบางเขน (เครือข่ายที่ 19) ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตาม ขนาดของสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 จำนวนสองด้าน ได้แก่ 
ด้านการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การไว้วางใจ และจำแนกตามประสบการณ์การทำงานของครู พบว่า โดยรวม
มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และด้านการเจรจาต่อรอง มีความแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการบริหารเวลา ด้านการสื่อสาร ด้านการไว้วางใจ  
ด้านการทำงานเป็นทีม พบว่า ไม่แตกต่างกัน จารินี สิกลุจ้อย (2558, บทคัดย่อ) ศึกษาภาวะผู้นำ 
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบรรยากาศโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

7.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำแนกตามตัวแปรประสบการณ์การทำงานของครู 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับ วีรพงศ์ โฆษิตพิมานเวช (2562, 
บทคัดย่อ) ซึ่งทำการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการเสริมสร้างพลังอำนาจครูของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบสภาพการเสริมสร้าง
พลังอำนาจครูของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จำแนกตามเพศ พบว่า ผู้บริหารสถานศกึษา และครูผูส้อน 
ที่มีเพศต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และจำแนกตามขนาดสถานศกึษา พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ภูมิพัฒน์ เสริมสุข (2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครูในโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองบัวลำภู เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การเสริมสร้างพลัง
อำนาจการทำงานของครูในโรงเรียนที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกันโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
ระดับนัยสำคัญที่ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ความสามารถของครูแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี  
มีระดับการเสริมสร้างพลังอำนาจสูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การทำงานระหว่าง 5–10 ป ี
ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่างกัน 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
8.1 จากผลการวิจัยที่พบว่าผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 

ศึกษาสมุทรสาคร มีคา่เฉลี่ยภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ด้านการเจรจาต่อรอง การทำงานเป็นทีม การไว้วางใจ 
และการสื่อสาร มีคะแนนที่อยู่ในลำดับสุดทา้ยแล้วนั้น ผู้บริหารระดับสูงในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ควรสร้างความตระหนักในการบรหิารจัดการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัด ได้แก ่การจัดการอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมให้กับผู้บริหาร และการจัดทำการวิจัยในครั้งต่อไปควร
นำเอาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ทั้งสี่ด้านที่กล่าวมาทำการวิจัย เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาวะผู้นำ
เชิงสร้างสรรค์ต่อไป 
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8.2 จากผลการวิจัยที่พบว่าผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสมุทรสาครมีค่าเฉลี่ยการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู ด้านให้ความชัดเจนเกี่ยวกับงาน 
ที่รับผิดชอบ การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการให้เกียรติและเคารพต่อการตัดสินใจ มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่นสาม
ลำดับสุดท้ายแล้วนั้น ผู้บริหารควรมีข้อมูลทีด่ีของบุคลากรครูที่มีการวิเคราะห์ความแตกต่างของบุคคล 
มีการมอบหมายงานตามความรู้ ความถนัด และสร้างแรงจงูใจในการทำงาน ตามหลักการบริหารงาน  
เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครูต่อไป 

8.3 ผู้บรหิารสถานศกึษาควรกระตุ้นและสรา้งความตระหนักใหแ้กค่รูผู้สอนในการนำผลการวิจัย
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนให้เกิดประโยชน์ 
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การใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

Using Gamification Concept to Improve Prathomsuksa 6 Students’ 
English Vocabulary Leaning Ability 

อัมรินทร์ พาลี1 
กิตติพร โนนคู่เขตโขง2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนรู้คำศัพท์

ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคช่ันของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ก่อนและหลังเรียน เพื่อศึกษา
เจตคติต่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคช่ันของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
และเพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่นของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีนหนองแวงม่วง 
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 8 คน เลือกโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  
แบบแผนการวจิัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรยีนรู้
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติต่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่น  
การดำเนินการทดลองใช้ระยะเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 24 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบกลุ่มเดียวและ 
การทดสอบทีแบบไม่อิสระ 

ผลการวิจัยสรปุได้ดังนี้ 
1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการเรยีนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 22.25 คิดเป็นร้อยละ 55.63 และค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 32.63 คิดเป็นร้อยละ 81.56 
ซึ่งมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า นักเรียน 
มีความสามารถในการเรียนรูค้ำศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนมีเจตคติต่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟเิคชั่นอยู่ในระดับ
ดีมาก 

3. นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่น
หลังเรียน 2 สัปดาห์ 

คำสำคัญ:  แนวคิดเกมมิฟิเคชั่น  การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  เจตคติ 

1นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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Abstract 
The purposes of this research were to study and compare the English vocabulary 

learning ability before and after using gamification concept, to study attitude towards 
teaching English vocabulary using gamification concept and to study students’ retention 
of English vocabulary learning using gamification concept of Prathomsuksa 6 students. 

The sample consisted of 8 Prathomsuksa 6 students in the first semester of 
the academic year 2021 at Nongweangmuang School, under the Office of Kalasin Primary 
Education Service Area 2. They were selected using cluster random sampling. The design 
of this research was a one group pretest-posttest design. The research instruments included 
12 lesson plans, an English vocabulary learning ability test and an attitude questionnaire. 
The experiment lasted 12 weeks, 2 hours a week, or 24 hours for all. The mean, percentage, 
standard deviation, one-sample t-test and t-test for Dependent Samples were used for 
data analysis. 

The findings of this research were as follows: 
1. The students’ pretest and posttest mean scores on English vocabulary

learning ability were 22.25 or 55.63 percent and 32.63 or 81.56 percent respectively.  
The students’ posttest means score was higher than the set criteria of 70 percent and 
higher than that of the pretest. 

2. The students’ attitude towards teaching English vocabulary using
gamification concept was at a very good level. 

3. The students had retention of English vocabulary learning after two weeks. 

Keywords:  Gamification Concept,  English Vocabulary Learning,  Attitude 
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1. บทนำ
โลกในศตวรรษที่ 21 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าไปหลายด้าน เช่น 

ด้านการศึกษา ด้านการสื่อสาร ด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์ โดยให้ความสำคัญกับการศึกษาความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้ติดต่อสื่อสารทั่วโลก ดงัที่ อรรชนิดา หวานคง (2559, 
หน้า 309) กลา่วว่าภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทสำคญัของคนไทยและคนทั่วโลก เนื่องจากประชากร
โลกติดต่อสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกันโดยตรง หรือการใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น 
อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ตลอดจนหนังสือคู่มือทางวิชาการ ล้วนมีภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง 
ที่จึงเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21  

จากการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มีวิธีการสอน กระบวนการ
สร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนที่หลากหลาย ผู้วิจัยพบว่า การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาควร
มุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในชั้นเรียน ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้กบัผู้เรียนเพ่ือทำให้เกิดการเรียนรู ้
ที่ยั่งยืนและมีความหมายมากยิ่งขึ้นจึงได้ศึกษาค้นคว้า วิธีการสอนที่สามารถสร้างองค์ความรู้ของนักเรียน
เพื่อให้สามารถนำคำศัพท์ไปใช้ในการสื่อสารได้ด้วยการนำแนวคิดเกมมิฟเิคชั่นมาปรับใช้และพัฒนา 
การเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตามที่ดิกเกเลน (Diggelen, 2011, p. 2) ให้ความหมายของเกม
มิฟิเคชั่นว่า เป็นกระบวนการคิดแบบเกมและกลไกเกมเพื่อแก้ปัญหาและมีส่วนร่วมของผู้เรียน  
ซึ่งสอดคล้องกับ แคปป์ (Kapp, 2012, p. 7) ที่ได้กล่าวถึงเกมมิฟิเคชั่นว่าเป็นการนำเอากลไกของเกมมา
สร้างความน่าสนใจในการเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงจูงใจและความน่าตื่นเต้นในการเรียนรู้ ทำให้เกิดเป็น
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทีด่ี มีกระบวนการที่ง่ายต่อการเข้าใจในสิ่งที่ซับซ้อน โดยใช้เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวันในความเป็นจริงมาจัดเป็นกิจกรรมในลักษณะของเกม และสอดคล้องกับ กุมาร์ และครุานา 
(Kumar & Khurana, 2012, p. 46) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคช่ัน 
ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล และมีความสนุกสนาน โดยมี
ระดับเนื้อหา 3 ระดับ คือ ระดับเริ่มต้น ระดบักลาง และระดับสูง นอกจากนี้แมคมีคิน (MacMeekin, 2013) 
ได้กล่าวถึงรูปแบบการพัฒนาเกมมิฟิเคช่ันว่าเปน็การบูรณาการของกลศาสตร์เกมเข้าไปในการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน โดยใช้รางวัลเพื่อจูงใจให้กับผู้เลน่ที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจจะเป็นแต้ม 
(Point) เข็มหรือตรารับรอง (Badge) หรือการได้เลื่อนระดับขั้น (Level)  

จากความสำคัญและเหตุผลดงักล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะพัฒนาความสามารถ 
การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยนำแนวคิดเกมมิฟิเคช่ัน มาประยุกต์กับการเรียนการสอนคำศัพท์
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้วิจัยต้องการศึกษาว่า การสอนคำศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคช่ันจะพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพทภ์าษาอังกฤษสูงกว่า
ก่อนเรียนหรือไม่ ผู้เรียนมีเจตคติต่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟเิคชั่นในระดับใด 
และผู้เรียนจะมีความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษหรือไม่ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคำศัพทภ์าษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคช่ัน 
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นต่อไป   
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบความสามารถทางการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้

แนวคิดเกมมิฟเิคชั่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กอ่นและหลังเรยีน 
2.2 เพื่อศึกษาเจตคติต่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคช่ันของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2.3 เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่น 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่น หมายถึง การจัดกิจกรรมการสอน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟเิคชั่น ซึ่งเป็นการปรับใช้หลักการและองค์ประกอบเกมมิฟิเคช่ัน 
ของ กุมาร์ และคุรานา (Kumar & Khurana, 2012, p. 49) โดยแบ่งระดับของเนื้อหาออกเป็น 3 ระดับขั้น 
ได้แก่ ขั้นเริ่มตน้ (Beginner) ประกอบด้วย เนื้อหาและกิจกรรมระดับเริ่มต้นตามเป้าหมายและจุดประสงค์
ซึ่งเป็นการเรียนรู้เนื้อหาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาในระดับต่อไป ขั้นกลาง (Intermediate) ประกอบด้วย 
เนื้อหาที่ยากขึ้น และกิจกรรมที่มีความท้าทายขึ้นเพ่ือนำไปใช้ในระดับขั้นต่อไป และขั้นสูง (Advanced) 
ประกอบด้วย เนื้อหาและกิจกรรมที่มีความพิเศษเฉพาะการแข่งขัน (Challenges) ที่แสดงถึงการนำความรู้
ความสามารถจากเนื้อหาที่เรียนไปใช้ได้โดยการมีส่วนร่วมในกลุ่ม (Social Integration) โดยแต่ละขั้น 
จะมีการให้รางวัลสะสมในรูปแบบของเงินเสมือนจริง (Virtual Currency) เหรียญตรายศ (Badges)  
และของรางวัล (Virtual Gifts) จากน้อยไปหามากตามตารางทำเนียบผู้ชนะ (Leader Boards) และ 
มาบูรณาการตามขั้นตอนการสอนคำศัพท์ของ เบเคอร ์และเวสธ์รับ (Baker & Westrup, 2003, pp. 23-29) 
คือ ขั้นนำเสนอเนื้อหา ขั้นฝึกปฏิบัติ และขั้นนำไปใช้ โดยผู้วิจัยนำมาจัดทำเป็นขั้นตอน  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กิ่งกมล ศิริประเสริฐ (2563) ได้ศึกษาผลของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ตามแนวคิดเกมมิฟิเคช่ันกับรูปแบบการเรียนออนไลน์ได้มีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
สำหรับเป็นแนวทางให้ผู้สอนภาษาอังกฤษนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
ซึ่งเป็นการสอนภาษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ตามความต้องการในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ทั้งในชั้นเรียนและชีวิตประจำวัน โดยนำแนวคิดเกมมิฟิเคชั่นมาปรับใช้กับกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมทำให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวมีความกระตือรือร้นในการเรียน ควบคู่ไปกับการเรียน
ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถให้ผู้เรียนไดศ้ึกษาความรู้จากสื่อและแหลง่เรียนรู้ที่หลากหลายให้สามารถ
ศึกษาได้ทุกสถานที่และทุกเวลา 

 วรพงษ์ แสงประเสริฐ (2563) ได้ศึกษาผลการสอนการอ่านโดยใช้เกมมิฟิเคช่ันที่มีต่อ
ผลสมัฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ความเข้าใจและเจตคติที่มีต่อการสอนอ่านของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า (1) ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ทักษะ
การอ่านโดยใช้เกมมิฟิเคช่ัน หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และ  
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(2) เจตคติของนักเรียนต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เกมมิฟิเคช่ันโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(M = 4.51, S.D. = .08)

ณัฐพงศ์ มใีจธรรม (2564) ได้ศึกษาผลของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชั่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค 
เกมมิฟิเคช่ันสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียน 
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชั่นอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (X  = 3.65, 
S.D. = 0.24)

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้

แนวคิดเกมมิฟเิคชั่น โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี ้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษา ห้วยเม็ก 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 ทั้งหมด 178 คน 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้คือ นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 นักเรียนท้ังหมด จำนวน 
8 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองแวงม่วง ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากาฬสินธุ์ เขต 2 เลือกโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest–Posttest Design 

ตัวแปรต้น

การสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่น 
- ขั้นนำเสนอเนื้อหา (Presentation): ขั้นเริ่มต้น (Beginner)
- ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice): ขั้นกลาง (Intermediate)
- ขั้นนำไปใช้ (Production): ขั้นสูง (Advanced)

ตัวแปรตาม

- ความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ การออกเสียง สะกดคำ
บอกความหมายและการนำไปใช้
- เจตคติต่อการสอนคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวคิดเกม
มิฟิเคชั่น
- ความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ

ผู้เรียน 
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5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1) แผนการจัดการเรียนรู้การสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคช่ัน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง ระยะเวลาการจัดการเรียนรู้ 
24 ชั่วโมง 

2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มี 1 ชุด 2 ตอน คอื
2.1) ตอนที ่1 แบบทดสอบวดัความสามารถในการออกเสียงคำศัพท ์เป็นแบบทดสอบ

เพื่อใช้ทดสอบการออกเสียงคำศัพท์ จำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน 
2.2) ตอนที ่2 แบบทดสอบความสามารถการสะกดคำศัพท์ การบอกความหมาย 

คำศัพท์และการนำคำศัพท์ไปใช้ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกคำตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน 
3) แบบวัดเจตคติต่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟเิคชั่น

เป็นการวัดประมาณค่า (Rating Scale) ม ี5 ระดับความคิดเห็น ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นข้อความเชิงบวกและลบ จำนวน 20 ข้อ 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้ 

1) ผู้วิจัยทำการสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสรา้งขึ้น จำนวน 40 ข้อ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงคำศัพท์ จำนวน 10 ข้อ 
10 คะแนน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 

ตอนที่ 2 แบบทดสอบความสามารถการสะกดคำศัพท์ การบอกความหมายคำศัพท์
และการนำคำศัพท์ไปใช้ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกคำตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน ใช้เวลา 
1 ชั่วโมง  

2) ผู้วิจัยดำเนินการเรียนการสอนกลุ่มตัวอย่างโดยใชก้ิจกรรมการสอนคำศพัท์ภาษาอังกฤษ
โดยใช้แนวคดิเกมมิฟิเคชั่นทีผู่้วิจัยสร้างขึ้น และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
จำนวน 12 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง 

3) ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบทสอบวัดความรู้ค้านคำศัพท์
กับนักเรียนกลุม่ตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน 

4) ผู้วิจัยดำเนินการวัดเจตคติที่มีต่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิด
เกมมิฟิเคช่ันทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบทั้ง 12 แผนแลว้

5) ผู้วิจัยวดัความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่น
หลังจากการเรียนเสร็จสิ้นลง 2 สัปดาห์ โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษฉบับเดิมที่ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

6) ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนแล้วนำผลที่ได้จากการทคลองมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ
เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้
แนวคิดเกมมิฟเิคชั่นกอ่นและหลังเรียนโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2) สถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมตฐิานโดยการวัดความสามารถในการเรียนรู้คำศพัท์ภาษาอังกฤษ
โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคช่ันเทยีบเกณฑ์ร้อยละ 70 ด้วยวิธีทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว (One-sample t-test) 

3) วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้คำศัพทภ์าษาอังกฤษ
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test for Dependent Samples)

4) วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษาเจตคติต่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิด
เกมมิฟิเคช่ันโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำมาแปลผลการวัดเจตคติ

5) หาค่าความคงทนของคำศัพท์ โดยหาค่าคะแนนความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษหลังเรียน และคะแนนสอบหลงัเรียน 2 สัปดาห์ ด้วยการทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test for 
Dependent Samples) 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื้นฐาน ใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำเร็จรูปสำหรบัการวิเคราะห์ข้อมูลในการวจิัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows) 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ 

1) ค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเรียนรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 โดยคำนวณจากโปรแกรมสำเร็จรูป TAP (Test Analysis Program) 

2) ค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเรียนรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 โดยคำนวณจากโปรแกรมสำเร็จรูป TAP (Test Analysis Program) 

3) ค่าความเชือ่มั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเรียนรู้
คำศัพท์ภาษาอังกฤษชุดที่ 1 โดยคำนวณจากสูตรของสกอตต์ (Scott, 1981) 

4) ค่าความเชือ่มั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเรียนรู้
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 โดยคำนวณจากโปรแกรมสำเร็จรูป TAP (Test Analysis Program) ใช้สูตร 
KR-20 ของคูเดอร-์ริชาดสัน 

5) วิเคราะหข์้อมูลเพื่อหาความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบ
วัดความสามารถด้านการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม 
กับจุดประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  

5.7 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
1) สถิติทีใ่ชใ้นทดสอบสมมตฐิานโดยการวัดความสามารถด้านการเรียนรูค้ำศัพท์ภาษาอังกฤษ

โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่น เทียบเกณฑ์ร้อยละ 70 ด้วยวิธีทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว (One sample t-test) 
2) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานโดยเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนการทำแบบทดสอบ

วัดความสามารถด้านการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดเกมมิฟิเคชั่นของนักเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยวิธีการทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test for Dependent Samples) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจัยทางสังคมศาสตร ์(SPSS for Windows) 
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3) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานโดยเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนการทำ
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดเกมมิฟิเคชั่น
ของนักเรียนหลังเรียนและหลัง 2 สัปดาห์ ด้วยวิธีการทดสอบทีแบบไมอ่ิสระ (t-test for Dependent 
Samples) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัทางสังคมศาสตร์ 
(SPSS for Windows) 

6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวคิดเกมมฟิิเคชั่น 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรยีนและหลังเรียน ปรากฏผลดังตาราง 1 

ตาราง 1 สรุปผลค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test 

การทดสอบ n X S.D. ร้อยละ t 
ก่อนเรียน 8 22.25 2.18 55.63 

27.67** 
หลังเรียน 8 32.63 2.78 81.56 

** มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

6.2 ผลการศึกษาเจตคติต่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคดิเกมมิฟิเคชั่น 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏดังตาราง 2 

ตาราง 2 สรุปผลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ 

การวัด X S.D. ระดับเจตคต ิ
เจตคติต่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่น 4.80 0.32 ดีมาก 

6.3 ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่น
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏผลดังตาราง 3 

ตาราง 3 สรุปผลค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test 

การทดสอบ X S.D. ร้อยละ t 
หลังเรียน 32.63 2.77 81.56 

1.00 
หลังเรียนผ่านไป 2 สัปดาห ์ 32.25 2.49 80.63 
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7. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้ สรุปได้จากการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูค้ำศัพท์

ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคช่ันของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
คะแนนจากแบบวัดเจตคติ และความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียนหลังผ่านการทดสอบไปแลว้  
2 สัปดาห์ ซึ่งสรุปผลได้ดังนี ้

 7.1 นักเรียนที่เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่นมีคะแนนความสามารถ
ในการเรยีนรูค้ำศัพท์ภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากบั 22.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 55.63 และหลังเรียน 
เฉลี่ยเท่ากับ 32.63 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.56 ซึ่งนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าร้อยละ 70 และ
เมื่อทดสอบความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่า คะแนนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 7.2 นักเรียนมีเจตคติต่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่นในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.80 อยู่ในระดับดีมาก 

 7.3 นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคช่ันมคีวามคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษหลังจากการสอนสิ้นสุดลงและทิ้งช่วง 14 วัน 

8. อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้

คำศัพท์ภาษาองักฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่นก่อนเรียนและหลังเรียน เจตคติต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
คำศัพท์ภาษาองักฤษ และความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟเิคชั่นจากการศกึษา
สามารถอภิปรายผลเป็นประเด็นได้ตามลำดับ ดังนี ้

 8.1 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่า 
นักเรียนมค่ีาเฉล่ียก่อนเรียนเทา่กับ 22.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 55.63 หลงัเรียนเท่ากับ 32.63 คิดเป็น
ร้อยละ 81.56 พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และคะแนนความสามารถในการเรียนรู้
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
ในข้อที่ 1 และข้อที่ 2 สาเหตทุี่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก 

 ประการแรก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิด 
เกมมิฟิเคชั่น เป็นวิธีการสอนที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระดับประถมศึกษา เนื่องจากการสอนคำศัพทภ์าษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคช่ัน เป็นการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งเป็นแนวคิดที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้
และร่วมกิจกรรมทั้งในรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยใช้เกม การทำงานร่วมกิจกรรมเป็นคู่และการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม โดยในกจิกรรมการเรียนรู้คำศัพท์เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
อันดับแรกของการเรียน คือ การนำเกมมาใช้ประกอบการเรียนรู ้ซึ่งมีการให้รางวัลควบคู่กับการเรียนรู ้
และเป็นการแข่งขันที่ท้าทายของนักเรียนรายบุคคล กิจกรรมถัดไปเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เป็นคู่ซึ่งนักเรียน
จะได้มีการเรียนรู้ร่วมกันกับคูข่องนักเรียน นักเรียนมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเมื่อทำงานเป็นคู่และได้รางวัลมา
สะสม และกิจกรรมสุดท้ายเป็นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่งเป็นการระดมความคิดนำความรู้ คำศัพท์ 
และโครงสร้างประโยคมาใช้และสร้างความสามัคคีเป็นหมูค่ณะ กิจกรรมกลุ่มเป็นการทา้ทายสูงสุด 
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มีการนำเสนอหน้าช้ันเรียน ในแต่ละกิจกรรมนักเรียนได้ออกเสียงคำศัพท์ สะกดคำ และนำคำศัพท์ไปใช้ใน
ประโยค มีการสะสมรางวัลในทุกกิจกรรม นกัเรยีนเกิดการเรียนรู้โดยมีความสนกุสนานสอดแทรกในกิจกรรม
ทำให้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ แมคมีคิน (MacMeekin, 2013) ได้กล่าวถึงรูปแบบการพัฒนา 
เกมมิฟิเคช่ันว่าเป็น การบูรณาการของกลศาสตร์เกมเข้าไปในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้รางวัลเพื่อจูงใจ
ให้กับผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจจะเป็นแต้ม (Point) เข็มหรือตรารับรอง (Badge) 
หรือการได้เลื่อนระดับขั้น (Level) 

 ประการที่สอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิด 
เกมมิฟิเคช่ันนี้ ผู้วิจัยได้นำเอาขั้นตอนการสอนคำศัพท์ของ เบเคอร ์และเวสธ์รัพ (Baker & Westrup, 
2003, pp. 23-29) และการปรับใช้หลักการและองค์ประกอบเกมมิฟิเคชั่นของ กุมาร์ และคุรานา (Kumar 
& Khurana, 2012, p. 49) มาบูรณาการเป็นขั้นตอนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิด 
เกมมิฟิเคช่ัน ซึ่งแบ่งระดับเนื้อหาออกเป็น 3 ระดับขั้น ได้แก่ ขั้นเริ่มต้น (Beginner) ประกอบด้วย เนื้อหา
และกิจกรรมระดับเริ่มต้นตามเป้าหมายและจุดประสงค์ซึ่งเป็นการเรียนรู้เนื้อหาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนา 
ในระดับต่อไป ขั้นกลาง (Intermediate) ประกอบด้วย เนื้อหาที่ยากขึ้น และกิจกรรมที่มีความท้าทายขึ้น
เพื่อนำไปใช้ในระดับขั้นต่อไป และขั้นสูง (Advanced) ประกอบด้วย เนื้อหาและกิจกรรมที่มีความพิเศษ
เฉพาะการแข่งขัน (Challenges) ที่แสดงถึงการนำความรู้ความสามารถจากเนื้อหาที่เรียนไปใช้ได้โดยการ
มีส่วนร่วมในกลุ่ม (Social Integration) โดยแต่ละขั้นจะมกีารให้รางวัลสะสมในรูปแบบของเงินเสมือนจริง 
(Virtual Currency) เหรียญตรายศ (Badges) และของรางวัล (Virtual Gifts) จากน้อยไปหามากตามตาราง
ทำเนียบผู้ชนะ (Leader Boards) ซึ่งวิธีสอนตามแนวคิดเกมมิฟิเคชั่นเป็นแนวทางที่เน้นกิจกรรม 
การฝึกปฏิบัติจะเห็นได้ว่าในแต่ละขั้นของระดับเนื้อหาจะมีความยากขึ้นไปตามระดับ ซึ่งจะมีการแข่งขัน  
มีความท้าทายของเนื้อหา ระดับขั้นที่ 1 นักเรียนได้ออกเสียงคำศัพท์ สะกดคำ มีเกมมากระตุ้นให้การเรียนรู้ 
และให้รางวัลเปน็เงินเสมือนจริงตามเกณฑ์ ระดับขั้นที่ 2 นักเรียนได้จับคู่ฝึกนำคำศัพท์ที่เรียนไปแลว้  
ออกเสียง สะกดคำ บอกความหมายและนำไปใช้ในประโยคโดยการเรียงลำดับประโยคและรับรางวัล 
เป็นเหรียญตรายศ ส่วนในขัน้ที่ 3 นักเรียนฝึกปฏิบัติ โดยกิจกรรมกลุ่มรว่มกันออกแบบประโยคบทสนทนา
โดยนำคำศัพท์ที่เรียนมาแล้วมาใช้ในประโยค แล้วนำเสนอหน้าช้ันเรียน และรับรางวัลเป็นถ้วยรางวัลใหญ่ 
ซึ่งในทุกกิจกรรมระดับเนื้อหามีการเรียงลำดับขึ้นตารางอันดับ และหลังจากสรุปบทเรยีนแล้วมีการเปลี่ยน
รางวัลเป็นคะแนน โดยครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน และนักเรียนผู้ชนะมาบอกวิธีการเรียนรู้คำศัพท์
ที่ได้คะแนนสูงสุด ดังน้ัน การสอนแบบนี้จึงเหมาะสมกับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงกล่าวได้ว่าขั้นตอน
และวิธีการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่นสามารถพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้
คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ดี ทำให้ผลคะแนนทดสอบของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 ประการที่สาม นักเรียนที่เรียนโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่น ได้เรียนรู้โดยใช้เกม 
ที่หลากหลาย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกเกมที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความสนุกสนาน ได้แก่ เกมจับคู่คำศัพทก์ับภาพ เกมจับคู่คำศัพท์กับ
ความหมาย เกมบิงโก เกมเดอะดาวินชี และเกมใบ้คำ ตามแนวคิดของ แคปป์ (Kapp, 2012, p. 7)  
ซึ่งได้กล่าวว่า เกมมิฟิเคชั่นเป็นการนำเอากลไกของเกมมาสร้างความน่าสนใจในการเรียนรู้ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจและความน่าตื่นเต้นในการเรียนรู้ทำให้เกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่ดี มีกระบวนการที่ง่ายต่อการเข้าใจ
ในสิ่งที่ซับซ้อน โดยใช้เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันในความเป็นจริงมาจัดกิจกรรมในลักษณะของเกม  
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ซึ่งการนำเกมมาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกระบวนการกลุ่ม การมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางเป็นการเรียนรูแ้บบเชิงรุก ดังที ่ซิเชอรแ์มน (Zichermann, 2011) ซึ่งได้ใหค้วามหมายของ 
เกมมิฟิเคชั่นว่าเป็นกระบวนการที่นำระบบการคิดแบบเกมและองค์ประกอบของเกมมาใช้กระตุ้นให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทำงานและการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
กิ่งกมล ศิริประเสรฐิ (2563) ทีไ่ดศ้ึกษาผลของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดเกมมิฟิเคชั่น
กับรูปแบบการเรียนออนไลนไ์ด้มีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับเปน็แนวทางให้ผู้สอน
ภาษาอังกฤษนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการสอนภาษาที่มุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ชว่ยให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการติดต่อ 
สื่อสารกับผู้อื่นได้ตามความต้องการในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในชั้นเรียนและชีวิตประจำวัน โดยนำแนวคิด
เกมมิฟิเคช่ันมาปรับใช้กับกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมทำให้ผู้เรียนมีความ
ตื่นตัวมีความกระตือรือร้นในการเรียน ควบคู่ไปกับการเรียนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถให้ผู้เรียนได้
ศึกษาความรู้จากสื่อและแหลง่เรียนรู้ที่หลากหลายให้สามารถศึกษาได้ทุกสถานที่และทุกเวลา กล่าวได้ว่า 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟเคช่ัน ทำให้บรรยากาศ 
ในการเรียนไมต่ึงเครียด ช่วยในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนได้
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 8.2 ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการสอนคำศัพทภ์าษาอังกฤษโดยใช้แนวคิด 
เกมมิฟิเคช่ัน พบว่า เจตคติของนักเรียนต่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคช่ัน  
อยู่ในระดับดีมาก ดังจะเห็นได้จากข้อคำถาม การสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคช่ัน 
ช่วยให้นักเรียนสะกด ออกเสียง บอกความหมาย และนำคำศัพท์ไปใช้ได้อย่างมั่นใจ กิจกรรมกลุ่มทำให้
นักเรียนทกุคน มีความมั่นใจมากขึ้นในการร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมทำให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ในการทำกิจกรรม มีความสามัคคีกันและรู้จกัทำงานเป็นกลุ่ม การได้รับรางวัลในการร่วมกิจกรรมเป็น 
การสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมากขึ้น นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น ขั้นตอนใน
การสอนเข้าใจง่ายและสามารถปฏิบัติติได้ นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถทำกิจกรรมที่หลากหลาย
และนำเสนอหน้าช้ันเรียนได้ และการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่นเหมาะสำหรับ
นำมาใชใ้นการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จากการสังเกตของผู้วิจัยในระหว่างที่ทำการทดลอง นักเรียนมี
ความสุขสนุกสนาน ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาการสอน เพราะนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยการเล่นเกม การจดจ่อกบัการแข่งขัน ความท้าทายของกิจกรรม นอกจากนี้ วิธีสอนตามแนวคิด 
เกมมิฟิเคช่ัน ยงัสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี เป็นสาเหตุหนึ่งที่ช่วยสร้าง
เจตคติที่ดีต่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับรางวัล สะสมรางวัลจากการเล่นเกม
หรือร่วมกิจกรรมประกอบการเรียนทำให้นกัเรียนเข้าใจรูปแบบของภาษา ความหมาย และการนำคำศัพท์
ไปใช้มากขึ้น การทำกิจกรรมเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มส่งเสรมิให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน 
ทำให้เกิดความมั่นใจในการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง  
การได้ทำงานและฝึกปฏิบัติเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่มหน้าชั้นเรียนทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งเป็น 
แรงกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น ดังที่ แมคมีคิน (MacMeekin, 2013) ซึ่งได้
กล่าวถึงรูปแบบการพัฒนาเกมมิฟิเคชั่น การสร้างเกมมิฟิเคชั่นว่าเป็นการบูรณาการของกลศาสตร์เกม 
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เข้าไปในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้รางวัลเพื่อจูงใจให้กับผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของฮาร์โรลด์ (Harrold, 2014) ที่ได้ศึกษาผลลัพธ์การใช้เกมมิฟิเคช่ันในการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตพฤติกรรม บันทึกผลกลางสัปดาห์  
(เวลาเรียน 9 สัปดาห์) และสัมภาษณ์กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเกมมิฟิเคชั่นนี้ ทำให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจในการศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตัวเอง สร้างนิสัยการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพด้วยตัวเองได้มากกว่าเรียนในห้องปกติ และจากการ
สัมภาษณ์นักเรยีนพบว่านักเรียนทุกคนรับรูค้วามสามารถของตัวเองมากขึ้น นำไปสู่การกำหนดใจตัวเอง 
ที่มีแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นต่ำให้สูงขึ้น จนเกิดการสร้างนิสัยการเรียนรู้ และสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ 
ณัฐพงศ์ มใีจธรรม (2564) ทีไ่ด้ศึกษาผลของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค
เกมมิฟิเคชั่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกจิกรรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคช่ันอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

 8.3 ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยคะแนนความคงทน 
ในความรู้คำศพัท์ภาษาอังกฤษ หลังจากการสอนสิ้นสุดลง และทิ้งช่วง 14 วัน นักเรียนที่ได้รับการสอน 
โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่น มีความคงทนในความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานในข้อที่ 3 
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการสะกดคำ  
การออกเสียงคำศัพท์ การบอกความหมายและการนำคำศัพท์ไปใช้มีขั้นตอนในการสอนคำศัพท์ 3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นนำเสนอเนื้อหา ขั้นฝึกปฏิบัติ และขั้นนำไปใช้ ในแต่ละขั้นตอนมีกิจกรรมการเรยีนที่ชัดเจนและ 
เป็นระบบโดยเริ่มจากขั้นนำเสนอ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเนื้อหาที่จะเรียนช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จ
ในขั้นการฝึกปฏิบัติควบคู่ไปกับการเล่นเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย โดยในขั้นฝึกปฏิบัตินี้นักเรียน
จะได้ฝึกปฏิบัติเป็นคู่ โดยมีเกมที่ต้องปรึกษาช่วยเหลือกันในแต่ละคู่ และในขั้นนำภาษาไปใช้ นักเรียน 
ได้ฝึกนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารในบริบทใหม่ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งสอดคล้อง
กับ แคปป์ (Kapp, 2012, p. 13) ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของเกมมิฟิเคช่ันว่าเป็นการแก้ปัญหา (Solve 
Problems) เกมมิฟิเคชั่นมีศกัยภาพสูงที่ช่วยในการแก้ปัญหาธรรมชาติของเกมที่มุ่งเน้นความร่วมมือ 
ในการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม รวมถึงธรรมชาติของเกมด้านการแข่งขันซึ่งเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกในกลุ่มพยายาม
ที่จะแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด เพื่อให้สามารถไปถึงเป้าหมายหรือเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะซึ่งกิจกรรมที่นักเรียน 
ได้เรียนรู้เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ การร่วมกิจกรรม
กระบวนการเดี่ยว เป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ในการที่จะช่วยให้กระบวนการเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น การที่ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น อภิปรายในข้อบกพร่องเพื่อแก้ไขในกิจกรรมอื่น ทำให้นักเรียนกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ และจดจำเรื่องที่เรียนได้มากยิ่งขึ้น เกิดความคงทนในสิ่งที่เรียน ดงัที่ แคปป์ (Kapp, 
2012, p. 13) ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของเกมมิฟิเคชั่นว่าเป็นการส่งเสริมการเรยีนรู ้(Promote Learning) 
เกมมิฟิเคช่ันสามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การให้คะแนนสำหรับการทำกิจกรรมการแนะนำ
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข ข้อผดิพลาดการกระตุ้นการทำงานร่วมกันด้วยกิจกรรมที่ออกแบบ โดยผสมผสาน
เกมมิฟิเคช่ันทีท่ั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และดังที่ อดัม (Adam, 1967, p. 9) ที่ได้กล่าวว่า 
ความคงทนในการจำเป็นการคงไวซ้ึ่งผลการเรียนหรือความสามารถที่จะระลึกได้ต่อสิ่งที่เคยเรียน  
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หรือเคยมีประสบการณ์รับรูม้าแล้วหลังจากที่ทิ้งไประยะหนึ่ง ผลการศกึษาพบว่าจากผลคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้นมากกว่าความสามารถก่อนเรียนซึ่งในการวัดความคงทน พบว่า
นักเรียนเกิดความคงทนต่อการจดจำคำศัพท์ได้ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ดงันั้นการสอนโดยใช้แนวคิด 
เกมมิฟิเคช่ันช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้มากขึ้นซึ่งเป็นการพัฒนาทางภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ 
โดยผู้เรียนจะเริ่มเรียนรู้ภาษาจนมีความคล่องแคล่วแม่นยำ  

การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้คำศัพทภ์าษาอังกฤษซึ่งมีการสะกดคำ ออกเสียง  
บอกความหมายและการนำคำศัพท์ไปใช้โดยนำแนวคิดเกมมิฟิเคชั่นมาประยุกต์กับการเรียนการสอนคำศัพท์
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผลการศึกษาพบว่า การสอนคำศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่นพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน มีเจตคติต่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่น และมีความคงทน 
ในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

9. ข้อเสนอแนะ
จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการวิจัย เรื่อง การใช้แนวคิดเกมมิฟเิคชั่นเพื่อพัฒนาความสามารถ 

ในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผูว้ิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่นใหม้ีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. จากการวิจัยพบว่า การสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่น
เป็นวิธีการเรียนรู้หนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนอ่านออกเสียง สะกดคำ บอกความหมาย และยังสามารถนำคำศัพท์
ไปใช้ในประโยคหรือในบริบทใหม่ได้ ดังนั้น ครูผู้สอนควรนำรูปแบบการพัฒนาความสามารถการเรียนรู้
คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟเิคชั่นไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้ทุกระดับชั้นและทุกกลุม่สาระ
การเรียนรู ้

2. จากการวิจัยพบว่า การนำกิจกรรมหรือเกมที่แปลกใหม่ท้าท้ายมาใชป้ระกอบ
การเรียนการสอนสามารถกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดี เพราะนักเรียนจะรู้สึกสนกุสนาน 
และกระตือรือร้นที่จะมีส่วนรว่มในกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. จากการวิจัยพบว่า การสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่น
เป็นวิธีสอนที่นักเรียนได้เรียนแบบมีส่วนร่วมและได้ลงมือฝกึปฏิบัติ การนำคำศัพท์ไปใช้จริง นักเรียนเรียนรู้
อย่างสนุกสนาน บรรยากาศไม่เครียด เกิดความสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

4. จากการวิจัยพบว่า การสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่น
ช่วยส่งผลในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นจึงเป็นวิธีที่ควรนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอน 
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 ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะทำวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่นต่อไปและผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้คำศัพทภ์าษาอังกฤษโดยใช้แนวคิด
เกมมิฟิเคช่ันของนักเรียนในระดับชั้นอื่น 

2. ควรมีการวจิัยการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่นร่วมกับทักษะด้านอ่ืน
เช่น การอ่าน การพูดและการฟังภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

3. ควรมีการวิจัยการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่นด้วยกิจกรรมแบบอื่น
เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 
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การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
A Study of Guidelines for Developing Management Leadership 

Competencies Based on the Concept Sufficiency Economy 
Philosophy for School Administrators Under the Mukdahan 

Secondary Education Service Area Office 
วินิจ พลธะรัตน์1

บทคัดย่อ 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ตามแนวคิดปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร แบ่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 57 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสภาพและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร 
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพปัจจุบันของสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า  
1) สมรรถนะหลักของผู้บริหาร ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านการบริการที่ดี 
ด้านการทำงานเป็นทีม และด้านการพัฒนาตนเอง ตามลำดับ สมรรถนะประจำสายงานของผู้บริหาร
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการสื่อสารและ
การสร้างแรงจูงใจ ด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ และด้านการพัฒนาบุคลากรตามลำดับ
2) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า
แนวทางในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา ประกอบด้วย
ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป และด้านบุคลากร

คำสำคญั:  สมรรถนะผู้นำทางการบริหาร  แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม เลขที่ 105 หมู่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จงัหวัดมุกดาหาร 49000 
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Abstract 
A study of guidelines for the development of executive leadership competencies 

according to the Sufficiency Economy Philosophy for Educational Institution Administrators 
Under the Mukdahan Secondary Education Service Area Office The objectives were  
1) to study the current situation of management leadership competency. according to
the concept of Sufficiency Economy Philosophy; and 2) to study the development of
management leadership competency. According to the concept of sufficiency economy
philosophy for administrators of educational institutes under Mukdahan Secondary
Education Service Area Office The target group was administrators of educational institutes
under Mukdahan Secondary Education Service Area Office, divided into director of
educational institutes and deputy director of educational institutes, totaling 57 people.
Executive Leader according to the sufficiency economy philosophy The questionnaire
was a 5-level estimation scale. The statistics used in the data analysis were percentage,
mean ( ), standard deviation (S.D.). Current conditions of management leadership
competencies According to the Sufficiency Economy Philosophy, it was found that
1) Core Competencies of Executives The overall picture is at the highest level. in terms
of achievement good service team work and self-development respectively The overall
picture is at the highest level. vision Transformational Leadership Communication and
Motivation analytical and synthetic thinking and personnel development respectively
According to the Sufficiency Economy Philosophy for Educational Institutions Administrators
under Mukdahan Secondary Educational Service Area Office, it was found that the
guidelines for applying the Sufficiency Economy Philosophy in educational institution
development consisted of management, academic, budget, administration. general and
personnel.

Keywords:  Management leadership competency,  Sufficiency  Economy Philosophy 
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1. บทนำ
ปัจจุบันการศึกษาได้มีการพัฒนาตามกระแสโลกในยุคโลกาภิวัฒน์เข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง

สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge economy society) ทั้งความเจริญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการเมือง การปกครอง ความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเข้าสู่สังคม
สูงวัยของโลก รวมถึงด้านการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ที่ต้องใช้วามรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลัก 
ในการพัฒนาและผลิตมากกวา่การใช้เงินทุนหรือแรงงาน (วิจารณ์ พานิช, 2546, หน้า 1) ตลอดจน
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ต่างมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน
ทรัพยากรมนษุย์เป็นทรัพยากรที่นำมาซึ่งศกัยภาพความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน (พิชิต เทพวรรณ์, 2555, หน้า 3) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบและเป็นแรงผลักดัน
ให้ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ทั้งองค์กรทางธุรกิจและองค์กร
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนในองค์กรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีปัญญา มีความรูแ้ละ 
มีภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (สุรศักดิ์ ศุภเมธีวรกุล, 2557, หน้า 219)   

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง พ.ศ. 2545) ได้บัญญัติหน้าที่
ของผู้บริหารไว้ 4 ด้าน ได้แก ่การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ 
และการบริหารงานทั่วไป ซึ่งหัวใจของงานทั้งหมดอยู่ที่คนหรือบุคลากรเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรด้วยกัน
ทั้งสิ้น ซึ่งประกอบไปด้วยกรวางแผนการจัดการองค์กร การจัดการเกี่ยวกับบุคคล การประสานงาน  
การควบคุมงานการประเมินผลงานและการรายงานผล กล่าวได้ว่าการพัฒนาองค์กร ล้วนแล้วแต่ต้องใช้
บุคลากรเป็นผูป้ฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร หรือเรียกว่าการมีสมรรถนะ (Competency)  
ในการทำงาน ซึ่งปัจจุบันระบบราชการเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการนำนโยบายของรัฐ 
ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งการบริหาร
การศึกษาให้พฒันาอย่างต่อเนื่องนั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศนข์อง
ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามที่รัฐกำหนด ความสำคัญของสมรรถนะหลัก
ของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง
และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน โดยแยกเป็นสมรรถนะหลัก 4 สมรรถนะ คือ 1) มุ่งผลสมัฤทธิ์  
2) การบริการที่ด ี3) การพัฒนาตนเอง 4) การทำงานเป็นทีมและสมรรถนะประจำสายงาน 4 สมรรถนะ
คือ 1) การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 2) การสื่อสารและการจูงใจ 3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และ 4) การมีวิสัยทัศน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548)

จากความสำคัญดังกล่าวในปัจจุบันจึงมีการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตคนที่มีคุณภาพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนำ 
กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาเป็น
แนวปฏิบัติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้มีความสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ 
ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐาน
ความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรยีนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
(สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2559) หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นหลักพฒันาคน
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ให้มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดขีดความสามารถที่พร้อมรองรับต่อยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบันการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบรบิทไทยนัน้ เป็นการพัฒนาที่ต้องคำนึงถึงความเป็นองค์รวมของทุก ๆ 
ด้านอย่างสมดุลบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ด้วยการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง และ
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอ้ม 
และวัฒนธรรม เพื่อให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤต สามารถดำรงได้อยู่อย่างมั่นคง และนำไปสู่การพัฒนา 
ที่มีคุณภาพและยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ที่นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวมต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัของสมรรถนะผู้นำทางการบรหิาร ตามแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ตามแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร 
 ในการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) ได้กำหนด 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง และการทำงานเป็นทีม และสมรรถนะประจำสายงาน ประกอบด้วย  
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสารและกำรจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน์เพื่อใช้
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา (บุญสืบ เทียมหยิน, 2553) การนำสมรรถนะ 
เป็นเปา้หมายในการจัดการศึกษาโดยมีการกำหนดสมรรถนะทั้งน้ีอาจกล่าวได้ว่า ปัญหาคุณภาพของผู้เรียน
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูเป็นสำคัญเพราะครูเป็นผู้นำแนวคิดหรือนโยบาย ทางการศึกษาไปสู่ระดับปฏิบัติ
ในห้องเรียน และจากการติดตามผลการจัดการศึกษาของไทย การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พบว่าอุปสรรคในการจัดการศึกษาที่ต้องเร่งรัดแก้ไข ประการหนึ่งก็คือคุณภาพครู เนื่องจาก
ส่งผลกระทบถงึนักเรียนโดยตรง ซึ่งกล่าวว่าครูไม่มีคุณภาพเกิดจากการที่ครูขาดแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์  
ซึ่งจะส่งผลใหอ้งค์กรบรรลุเปา้หมายหรือบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ต้ังไว้ ดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีกระบวนการ 
ที่ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยต้องมีวิธีการจูงใจ
ที่ดีที่ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ มีความกระตือรือร้นในการพฒันางาน การจัดการเรียนการสอน และ
ต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะเฉพาะในลักษณะงานด้วย เพื่อจะได้เข้าใจงานที่ชัดเจน ผลักดันใหม้ีความกระตือรือร้น
ในการทำงาน เพื่อนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไป
จนถึงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให ้ประยกุต์ใช้ความรูใ้นงานต่าง ๆ ในสถานการณจ์ริง และการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวัน และการประเมินผลที่เน้นองค์รวมของสมรรถนะที่ควรเกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ทั้งด้านหลักสูตร 
การเรียนการสอน และการวดัประเมินผลฐานสมรรถนะ จึงเกิดเป็นการศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะ 



433 

ที่ถือเป็นการเปลี่ยนผา่นสำคญั ไปสู่ยุคปฏิรปูการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับสมรรถนะของผู้เรียน (เฉลิมชัย 
พันธ์เลิศ, 2562) ทั้งนี ้สมรรถนะในการบรหิารสถานศึกษานั้นสอดคล้องกับคุณลักษณะร่วมของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง ซึ่งในการบริหารสถานศึกษาสิ่งสำคัญของผูบ้ริหารจึงต้องมี
สมรรถนะเข้ามา เป็นบทบาทสำคัญเพื่อใหก้ารพัฒนาองค์การเกิดประสิทธิภาพ องค์การจะขับเคลื่อน 
และพัฒนาอยา่ง ต่อเนื่องได้นั้นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในองค์การ การบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพในองค์การ ความสำเร็จหรือความล้มเหลว
ของการบริหารสามารถดูได้จากสภาพการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน เพราะการบริหารงานบุคคล
เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของงานโดยตรงในวงการบริหาร ถือวา่การบริหารงาน 
บุคคลเป็นหัวใจสำคัญของการบริหาร เพราะความสำเร็จของงานขึ้นอยู่กับคนเป็นสำคัญ ผู้บรหิารที่ด ี 
จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถสูงในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) 
 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ ได้เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1970 โดยสำนักงาน ข่าวสารแห่งประเทศ

สหรัฐอเมริกา (The Us State Department) ซึ่งมีหน้าทีใ่นการเผยแพรว่ัฒนธรรม และข่าวสารตา่ง ๆ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศตา่ง ๆ ทั่วโลก ได้วา่จา้ง Mcber ภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์
แมคซแลนด์ (McClelland, 1970) ศาสตราจารย์นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard ได้พัฒนา 
แบบทดสอบุคลิกภาพเพ่ือศึกษาว่าบุคคลที่ทำงานอยา่งมีประสิทธิภาพนั้นมีทัศนคติและนิสัยอย่างไร 
McClelland ได้ใช้ความรู้เหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาการคัดเลอืกบุคคลใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
พัฒนาระบบความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency System) มาประยุกต์ใช้ในแง่มุมต่าง ๆ  
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากข้ึน ซึ่งระบบบริการความสามารถ
เชิงสมรรถนะมีพัฒนาการ มากกวา่ 30 ปีแล้ว แมคซแลนด์ (McClelland, 1973) แบ่ง Competency 
ออกเป็น 3 ประเภท คือ Core Competency หมายถึง บคุลิกภาพของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองค์กรโดยรวมที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ได ้Job Competency หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถงึความรู้ ทักษะ 
ทัศนะคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่จะช่วยส่งเสริมให้คน ๆ นั้นสามารถสรา้งผลงานในการปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนั้น ๆ ได้สูงกวา่มาตรฐาน Personal Competency หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อน 
ให้เห็นถึงความรู ้ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย ที่ทำให้บุคคลคนนั้นมีความสามารถในการทำสิ่งใด
สิ่งหนึ่งได้โดดเด่นกว่าคนทั่วไป ซึ่งเรามักจะเรียก Personal Competency ว่า”ความสามารถพิเศษ 
ส่วนบุคคล” เป็นต้น

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง 

และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจน
ใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังน้ี กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่ 
และปฏิบัติตนในทางทีค่วรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยกุต์ใช้
ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย 
และวิกฤต เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมา
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ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับโดยเน้นการ ปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็น
ขั้นตอน 

เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพรอ้ม ๆ กัน ดังนี ้ความพอประมาณ 
หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น เช่น การผลิตและ
การบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง
น้ัน จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกนัที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล เงื่อนไขการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ให้อยู่ใน
ระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัย ทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน กล่าวคอื เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วย 
ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้น 
มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ เงื่อนไขคุณธรรม 
ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน  
มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ปาริฉัตร ช่อชิต (2559) ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะผู้บริหารกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิจัยสมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการมีวิสัยทัศน ์ 
การสื่อสารและจูงใจ การทำงานเป็นทีม และลำดับที่มีค่ามัชฌิมเลขคณติน้อยที่สุด การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 

ทิพวัลย์ อ่างคำ (2561) ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการ
สู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนอื ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะ 
ของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาภาคเหนือ พบว่า โดยภาพรวมสมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  
มีสมรรถนะทางการบริหารอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สมรรถนะตามตำแหน่งงาน 2) การเปรียบเทยีบ
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู มีความคดิเห็นต่อสมรรถนะของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภาคเหนือ ไม่แตกต่างกัน  
3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรยีนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือที่มีขนาดต่างกันไม่แตกต่างกัน

ภาคินี มีวารา (2560) ได้ศึกษาเรื่องสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาประกอบด้วย 1) หลักนโยบายการบริหาร
และกระบวนการบริหารสถานศึกษา 2) การบริหารวิชาการ 3) การบริหารด้านธุรการการเงินพัสดุและ
อาคารสถานที่ 4) การบริหารงานบุคคล และ 5) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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 Thompson (2003) ได้ศึกษาวิจัยและสรุปผลการประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
ว่าการะประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการได้ยาก เนื่องจากแต่ละสถานศึกษามีความแตกต่าง 
ด้านสภาพแวดล้อม บริบทของชุมชน สังคม จากผลการศึกษาพบว่า การประเมินสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาควรเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมากกว่าใช้การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 
หรือการรายงานเหตุการณ์ กิจกรรม โครงการ การประเมินควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย 
(Multiple Sources) และควรมีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้บริหารทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
วิชาชีพ 

สัญญา จารุจินดา (2551) วิจยัเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการในการน้อมนำแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการในการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
ประถมศึกษา และเพื่อศกึษาแนวทางการพัฒนาครูในการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ของโรงเรียนประถมศึกษา ในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 30 คน และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 30 คน  
รวม 60 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าและแบบปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการบริหารจัดการ
ในการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ทั้ง 4 ด้าน คือ ดา้นบริหาร งานวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล  
และด้านบริหารทั่วไปในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย

ภาพประกอบ 2 วิธีดำเนินการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร แบง่เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 57 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบสอบถามสภาพและแนวทางในการพฒันาสมรรถนะผู้นำทางการบรหิาร ตามแนวคดิ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร ซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี ้

 2.1.1 ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม      
ได้แก เพศ ประสบการณ์บริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 

 2.1.2 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สภาพของสมรรถนะและแนวทาง 
ในการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

ตัวแปรตาม
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร 
ได้แก ่
1. สมรรถนะหลัก 

1.1 มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
1.2 การบริการที่ดี 
1.3 การพัฒนาตนเอง 
1.4 การทำงานเป็นทีม

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
1.1 การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
1.2 การสื่อสารและการจูงใจ 
1.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
1.4 การมีวิสัยทัศน์

ตัวแปรต้น
1. เพศ

- ชาย
- หญิง

2. ประสบการณ์บริหารสถานศึกษา
- 1–5 ปี
- 6–10 ปี
- 11–15 ปี
- 16–20 ปี
- 20 ปี ขึ้นไป

3. ขนาดของสถานศึกษา
- ขนาดเล็ก
- ขนาดกลาง
- ขนาดใหญ่
- ขนาดใหญ่พิเศษ

หลักการ แนวคิด
1. แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการบริหาร
สถานศึกษา 

2. สมรรถนะผู้นำทางการบริหาร แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
สมรรถนะหลัก ประกอบดว้ย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี 
การพัฒนาตนเอง และการทำงานเป็นทีม 
สมรรถนะประจำสายงาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และการมีวิสัยทัศน์

ศึกษาหลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ 
1. แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สมรรถนะผู้นำทางการบริหาร

แบบสอบถามสภาพปัจจุบันของสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

1. ศึกษาสภาพปัจจุบันของสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร 
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร กลุ่มผู้ข้อมูล จำนวน 57 คน 
2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  



437 

 2.1.3 ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นคำถาม
ปลายเปิด โดยลักษณะคำถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (rating scale) ของลิเคอร์ท (Likert, 1967, 
pp. 5-7) แต่ละข้อจะแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 หมายถึง มีความคิดเห็น/ระดับการปฏิบัติ น้อยที่สุด  
ระดับที่ 2 หมายถึง มีความคิดเห็น/ระดับการปฏิบัติ น้อย  
ระดับที่ 3 หมายถึง มีความคิดเห็น/ระดับการปฏิบัติ ปานกลาง 
ระดับที่ 4 หมายถึง มีความคิดเห็น/ระดับการปฏิบัติ มาก  
ระดับที่ 5 หมายถึง มีความคิดเห็น/ระดับการปฏิบัติ มากที่สุด 

2.2 นำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณา 
 2.3 นำแบบสอบถามที่ได้รับข้อเสนอแนะ และคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวฒุิ มาปรับปรุง

แก้ไขเพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพเหมาะสมและเชื่อถือได ้
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 ผู้วิจัยนำแบบสอบถาม เรื่อง สภาพและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการ
บริหาร ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบียบข้อมูล ลงรหัสข้อมูล และวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิต ิ
4.2 วิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ 

(frequency) และร้อยละ (percentage) 
4.3 วิเคราะห์ขอ้มูลระดับการปฏิบัต ิและแนวทางในการพัฒนา โดยหาค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายด้าน และรวมทุกด้าน 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

5.1 สถิติพื้นฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือใช้ในการวิจัย
5.3 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้วิธีการหาดัชนี

ความสอดคล้อง IOC (Index Item of Objective Congruence) 
5.4 การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม เรื่อง สภาพความต้องการ 

และแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหารตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร โดยใช้วิธีของ Lovett 

6. ผลการวิจัย
การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
มีผลการวิจัย ดังนี้  
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 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตาม เพศ ประสบการณ์บริหาร
สถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 

ตาราง 1 จำนวน และร้อยละ จำแนกตามสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตาม เพศ ประสบการณ์ 
           บรหิารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป 
จำนวน 

N (57) ร้อยละ 
เพศ 

 ชาย 51 89.47 
 หญิง 6 10.53 

รวม 57 100.00 
ประสบการณ์บริหารสถานศกึษา 

- 1–5 ปี 28 49.12 
- 6–10 ปี 4 7.01 
- 11–15 ปี 12 21.05 
- 16–20 ปี 6 10.53 
- 20 ปี ขึ้นไป 7 12.28 

รวม 57 100.00 
ขนาดของสถานศึกษา 

- ขนาดเลก็ 7 12.28 
- ขนาดกลาง 20 35.09 
- ขนาดใหญ่ 23 40.35 
- ขนาดใหญ่พิเศษ 7 12.28 

รวม 57 100.00 

จากตาราง 1 พบว่า จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 และเพศหญิง จำนวน 6 คน คิดเปน็ร้อยละ 10.53 จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถามจำแนกตามประสบการณ์บริหารสถานศึกษา พบว่า ประสบการณ์บริหารสถานศึกษา 1–5 ปี 
มากที่สุด จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 49.12 รองลงมาประสบการณ์บริหารสถานศกึษา 11–15 ปี 
จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 และประสบการณ์บริหารสถานศกึษา 6–10 ปี น้อยทีสุ่ด จำนวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.01 ตามลำดับ และขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่สังกัดโรงเรียน
ขนาดใหญ่ จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 40.35 มีมากทีสุ่ด รองลงมาผูบ้ริหารสถานศกึษาที่สังกัด
โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 35.09 และผู้บริหารสถานศึกษาทีส่ังกัดโรงเรียนขนาด
เล็กและขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.28 ซึ่งมีจำนวนน้อยที่สุด ตามลำดับ  
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 ตอนที่ 2 สภาพและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร  

ตาราง 2 ผลการศึกษาสภาพและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ตามแนวคิดปรัชญา 
           ของเศรษฐกิจพอเพยีง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           มัธยมศึกษามุกดาหาร   

รายการประเมิน 
(N = 57) 

ระดับ ลำดับ  S.D.
5 4 3 2 1 

สมรรถนะหลักของผู้บริหาร 
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 58.32 37.18 4.5 0 0 0.44 มากที่สุด 1 
2 การบริการที่ดี 56.15 40.53 3.32 0 0 0.59 มากที่สุด 2 
3 การพัฒนาตนเอง 49.33 44.41 6.26 0 0 0.67 มากที่สุด 4 
4 การทำงานเป็นทีม 53.29 41.24 5.47 0 0 0.74 มากที่สุด 3 

รวม 54.27 40.84 4.89 0 0 0.61 มากที่สุด 
สมรรถนะประจำสายงานของผู้บริหาร 
1 การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 51.62 46.36 2.02 0 0 0.61 มากที่สุด 4 
2 การสื่อสารและการสร้างแรงจงูใจ 53.36 37.49 9.15 0 0 0.49 มากที่สุด 3 
3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 49.78 37.17 10.24 2.81 0 0.61 มากที่สุด 5 
4 การมีวิสัยทัศน์ 58.79 30.21 7.84 3.16 0 0.44 มากที่สุด 1 
5 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 56.01 27.62 8.86 7.51 0 0.55 มากที่สุด 2 

รวม 53.91 35.77 7.62 2.69 0 0.54 มากที่สุด 

จากตาราง 2 ผลการศึกษาสภาพและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร  
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า สมรรถนะหลักของผู้บริหาร ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 58.32, S.D. = 0.44  
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการบริการที่ดี คา่เฉลี่ยเท่ากับ 56.15, S.D. = 0.59 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ตามลำดับ และด้านการพัฒนาตนเอง ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 49.33, S.D. = 0.67 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ส่วนสมรรถนะประจำสายงานของผู้บริหาร ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ การมีวิสยัทัศน์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 58.79, S.D. = 0.44 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 56.01, S.D. = 0.55 อยูใ่นระดับมากที่สุด และด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 49.78, S.D. = 0.61 อยู่ในระดับมากที่สุด 
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 ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิดเพื่อพัฒนาแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ถึงแนวทางในการบริหารเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 มาวิเคราะหป์ระกอบเพื่อให้ได้
แนวทางการบริหารเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ดังนี ้ 

แนวทางในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการ มีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ดังนี้ 

1. กำหนดเป็นนโยบายในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ แผนปฏิบัติการ
2. บูรณาการงานวิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหารทั่วไป ชุมชนสัมพันธ์
3. นำหลักการทรงงานมาปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษา
4. เน้นการบรหิารทรัพยากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงการมีส่วนร่วม

รู้รักสามัคคี ไมป่ระมาท 
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังให้เป็นวิถีชีวิตเรียนรู้

ด้านวิชาการ มีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ดังนี้
1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้มีการสอนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดทำ

รายวิชาเพิ่มเติมหรือหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำหนดรายวิชา   

2. จัดการเรียนการสอน จัดทำหน่วย/แผนการเรียนรู้หรือสื่อการเรียนรู้ที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสาระการเรียนรู้ตา่ง ๆ 

3. สร้างสื่อ/แหล่งเรียนรู้ สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยพัฒนาและจัดการแหล่งเรียนรูป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. จัดทำเครื่องมือวัด/ประเมินผล
5. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว ลูกเสือ/ยุวกาชาด ชมรม/ชุมนุม กิจกรรมเพ่ือสังคม

และสาธารณประโยชน์ 
ด้านงบประมาณ มีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ดังนี ้

1. วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีแผนการบริหารงบประมาณ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงบประมาณ 
มีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการงบประมาณที่มีศักยภาพและเหมาะสม มีการจัดสรรงบประมาณ 
อย่างเหมาะสมและเป็นเหตุเป็นผล โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 

2. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
ของสถานศึกษาทราบ มีผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายแต่ละโครงการตามแผนงาน เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการด้วยความซื่อสัตย ์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการสนับสนนุงบประมาณอย่างหลากหลาย 

3. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและ
ประเมินประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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4. นำผลการตดิตามมาพัฒนา/ปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการพิจารณาร่วมกัน เพ่ือหาเหตุและปัจจัย ที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและลบ 
ต่อการบรหิารจัดการงบประมาณ หาทางแก้ไข และดำเนินการปรับปรุง/พัฒนาการบริหารจัดการ
งบประมาณตามที่ได้ดำเนินการแล้ว 

ด้านการบริหารทั่วไป มีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ดังนี ้
1. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ การใช้/ดูแล/รักษา/ปรับปรุง อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้

ในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม ผู้เรียน บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการใช้ การดูแล  
อย่างเหมาะสมกับภูมิสังคม มีการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เพือ่พัฒนาคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” มีการบำรุงรักษา
เพื่อใช้ประโยชน์ได้นานและคุ้มค่า 

2. ประสานกับชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
อยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน มีการใช้ประโยชน์จากบุคลากรและทรัพยากรของชุมชนในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคณุลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน โดยมีผู้รับผิดชอบงานประสานสัมพันธ์
ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในอย่างหลากหลาย  

ด้านบุคลากร มีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ดังนี ้
1. จัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาบคุลากรของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

และตระหนักในคุณค่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมให้นักเรียน คณะครูและบุคลากรทุกคน คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วม

ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและภารกิจหน้าที ่

3. ส่งเสริมให้บคุลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
นำไปใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

4. ส่งเสริมให้บคุลากรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงชีวิตอย่าง
เหมาะสมตามฐานะเศรษฐกจิและสังคม ลด ละ เลิกอบายมุข ดำรงตนเป็นพลเมืองดีของสังคม มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน พัฒนาสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  

5. ติดตามผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมการดำเนิน
ชีวิตและปฏิบัติภารกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำผลการติดตาม มาปรับปรุงพัฒนา 
การดำเนินโครงการ และรายงานผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 สภาพปัจจุบันของสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พบว่า สมรรถนะหลักของผู้บริหาร ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี 
ด้านการทำงานเป็นทีม และด้านการพัฒนาตนเอง ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน 
ที่มุ่งผลสัมฤทธิข์องงานจะส่งผลต่อสมรรถนะความเป็นผู้นำของผู้บริหาร ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ 
ความสามารถและทักษะของการมีภาวะผู้นำทางการบริหาร ส่วนสมรรถนะประจำสายงานของผู้บริหาร  
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ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการสื่อสาร 
และการสร้างแรงจงูใจ ด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห ์และด้านการพัฒนาบุคลากรตามลำดับ 

7.2 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พบว่า 
แนวทางในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา ประกอบด้วย  
ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป และด้านบุคลากร 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
8.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรนำแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาแบบองค์รวมให้เหมาะสมกับสภาพและบริบท 
ของสถานศึกษา 

8.2 ควรศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการบริหาร ตามแนวคิดปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสรุปแนวทางการพัฒนาที่นำไปสู่การพัฒนารูปแบบในการบริหารเชิงกลยุทธ ์

9. เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2548). พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พุทธศักราช 2547. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 
. (2550). แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: ที.เอส.บี.โปรดักส์. 

เฉลิมชัย พันธ์เลิศ. (2562). หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน. วารสารวิชาการ, 22(1). 
ทิพวัลย์ อ่างคำ. (2561). สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ  

มาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภาคเหนือ. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยสยาม. 

บุญสืบ เทียมหยิน. (2553). ปจัจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. 
ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ปาริฉัตร ช่อชิต. (2559). สมรรถนะผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

พิชิต เทพวรรณ์. (2555). เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชช่ัน. 
ภาคินี มีวารา. (2560). สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

อ่างทอง ตามมารตฐานวิชาชีพของคุครุสภา. วารสารบัณฑิตศึกษา คณะศกึษาศาสตร์, 2559. 
วิจารณ์ พานิช. (2546). องคก์ารแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้. เข้าถึงได้จาก 

http:www.ha.or.th/km.html 17 กรกฎาคม 2554. 
สัญญา จารุจินดา. (2551). แนวทางการบริหารจัดการในการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วิทยานิพนธ์ ค.ม. เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 



443 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). แนวปฏิบัติตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักส์. 

สุรศักดิ์ ศุภเมธีวรกุล. (2557). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศ 
ตามมาตฐานสากลในการบรหิารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์. 

Thomson. (2003). The next generation of corporate learning: achieving the right blend. 
Retrieved form http://www.netg.com/NewsAndEvents/Presseleases/view.
aspPressID=75=top November 25th, 2009. 

http://www.netg.com/NewsAndEvents/Press


444 

การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

Needs Assessment Research of Internal Quality Assurance 
Operation of Phrapariyattadhamma Schools, Division  

of General Education 
พระมหากิตตินนท์ รัตนสิงห์สกุล1 

จตุภูมิ เขตจัตุรัส2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา 2) ประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน 215 รูป/คน โดยการสุ่ม 
แบบแบ่งช้ัน 2 ขั้นตอน (two-stages stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศกึษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใชค้า่เฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้เทคนิค 
Modified Priority Needs Index (PNIModified) ในการจัดความต้องการจำเป็น  

ผลวิจัยพบว่า 
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน

อยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) มากทีสุ่ด และการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
น้อยที่สุด 

2. ผลการจัดลำดับความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา พบว่า การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีความต้องการ
จำเป็นมากที่สดุ รองลงมา คือ การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของการติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามลำดับ 

คำสำคญั:  การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น  ประกันคุณภาพภายใน 
              โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the state of internal quality 

assurance operation of phrapariyattidhamma schools, division of general education and 
2) to needs assessment of internal quality assurance operation of phrapariyattidhamma
schools, division of general education. The samples were used by administrators, teachers
and education personnel at Phrapariyattidhamma School, division of general education.
The number of sampling were 215 persons using two stages stratified random sampling.
The research instrument was a questionnaire of the needs assessment of internal quality
assurance operation of phrapariyattidhamma schools, division of general education.
The data were analyzed using mean, standard deviation (S.D.) and Modified Priority
Needs Index (PNIModified) technique to manage needs.

The research found that: 
1. The administrators, teachers and education personnel had internal quality

assurance operations at a moderate level in all aspects. When considering each aspect, 
it was found that the self-assessment report (SAR) was the most and the educational 
standard setting of the educational institutions was the least. 

2. The ranking of the needs assessment of internal quality assurance operation
of phrapariyattidhamma schools, division of general education found that the setting of 
educational standards of educational institutions had the most needs. The following was 
the processing of educational management develop plans of educational institutions, 
The Assessment and quality inspection within educational institutions, The Preparations 
of educational management develop plans for mornitoring to develop educational 
institutions had quality according to educational standards and Self Assessment Report 
(SAR). 

Keyword:  Needs assessment,  Internal quality assurance,  Phrapariyattidhamma schools 
division of general education 
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1. บทนำ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา

ทั้งแผนกบาลีสนามหลวง และแผนกธรรมสนามหลวง ควบคู่กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อให้การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นไปตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก โบราณราชประเพณี และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ 2) เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรมีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ใหเ้กิดการพัฒนา
และจิตปัญญา และมีการรักษาพระธรรมวินัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องดีงามโดยเคร่งครัดเป็นที่เลื่อมใส 
ศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป 3) เพื่อให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้
ในการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง (พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562) จึงกล่าวได้ว่า 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นสถานศึกษาที่มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาเป็นเอกลักษณ์
และมีวัตถุประสงค์พิเศษ กลา่วคือ เป็นโรงเรียนเฉพาะด้านพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นการสร้างศาสนทายาท
ที่ดีเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มคีวามพร้อมเป็นศาสนทายาทที่เปี่ยมด้วยปัญญา
พุทธธรรม ประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักธรรมวินยั มีหลักพุทธธรรมนำชีวิตอันเป็นคุณลักษณะ
ปริยัติสามัญทีพ่ึงประสงค์ และสามารถทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเชิงบูรณาการวิชาการทั้งทางธรรมและทางโลก เหมาะสมกับสภาพสงัคม
ปัจจุบันอีกด้วย (พระอธิการคำพันธ์ ธมฺมครุโก, 2561) นบัตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศกึษา ขึ้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม พ.ศ. 2514 จนถงึปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน 408 แห่ง  
มีผู้บริหาร/ครปูระจำ จำนวน 2,241 รูป/คน ครูพิเศษ จำนวน 1,681 รูป/คน ครูสอนภาษาบาลี จำนวน 
384รูป/คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,306 รูป/คน มีนักเรียนที่เป็นพระภิกษ-ุสามเณรที่เข้ารบัการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 จำนวน 34,208 รูป (สำนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2563) 

จากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ไดป้ระกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 11ก หน้า 3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กล่าวถึง “การประกันคุณภาพ
การศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแตล่ะระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพ
การศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนว่า สถานศึกษานัน้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยใหส้ถานศึกษาแตล่ะแห่งจัดให้มรีะบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กำหนดพร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ตดิตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถาน ศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศกึษา
เป็นประจำทุกปี (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2561) 
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จากผลการประเมินโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใน 3 รอบที่ผ่านมา มีโรงเรียนเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถ
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษา กล่าวคือ ผลการประเมินในรอบที่ 1  
มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา ได้รับการประเมิน 382 แห่ง รับรองมาตรฐาน 28 แห่ง  
ไม่รับรองมาตรฐาน 354 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) โรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา ได้รับการประเมิน 391 แห่ง รับรองมาตรฐาน 209 แห่ง ไม่รับรอง
มาตรฐาน 182 แห่ง (กองพุทธศาสนศึกษา, 2552 อ้างถึงใน สุพรรณ์ ยากองโต, 2555) และผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่ 3 (พ.ศ. 2554-2558) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้รับการประเมิน 
405 แห่ง รับรองมาตรฐาน 227 แห่ง ไม่รับรองมาตรฐาน 178 แห่ง (จตภุูมิ เขตจัตุรัส, 2562) แสดงให้
เห็นว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา ยังมีการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไม่มากเท่าที่ควร รวมถึงยังขาดแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพที่ชัดเจนจากหน่วยงาน 
ต้นสังกัด สอดคล้องกับ พระสิทธิชัย ยืนยาว (2559) กล่าวว่า ควรนำผลการประเมินมาปรับปรุง ควรมีการ
วิเคราะหห์าจุดเด่นและจุดด้อยที่จะต้องปรบัปรุง รวมทั้งค้นหาสาเหตแุละแนวทางแก้ไข โดยใหผู้้ที่เกีย่วข้อง
ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม เพือ่นำไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับ สุพรรณ์ 
ยากองโต (2555) กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรกำหนดนโยบายการส่งเสรมิการดำเนนิการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจน ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมและทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากและเป็นขั้นตอน
แรก ๆ ในการวางแผนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา คือ การวิจัยประเมิน
ความต้องการจำเป็น (Needs Assessment Research) 

ในการพัฒนาสถานศึกษานั้นมีความจำเป็นต้องทราบเรื่องที่ต้องพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ
ตามจุดมุ่งหมาย หากไม่ทราบว่าต้องการพัฒนาในเรื่องใด หรือเรื่องที่จะนำไปพัฒนานั้นตรงกับความต้องการ
ที่แท้จริงของบคุลากรทางการศึกษาของสถานศึกษานั้นหรือไม่ การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น 
(Needs Assessment Research) จะช่วยวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและให้แนวทางการแก้ไข การประเมิน
ความต้องการทำให้ได้ข้อมูลที่นำไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษา สุวิมล ว่องวาณิช 
(2562) ได้สรุปความหมายการประเมินความต้องการจำเป็นว่า คือ กระบวนการประเมินเพ่ือกำหนด 
ความแตกต่างของสภาพที่เกิดขึ้นกับสภาพที่ควรจะเป็นโดยระบุสภาพปัญหาและความต้องการต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือหน่วยงาน อันจะมีความสำคัญต่อการวางแผนและพัฒนาหน่วยงาน ดังน้ัน  
การที่หน่วยงานใดจะดำเนินการพัฒนาจำเป็นจะต้องพิจารณาตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้  
จากการประเมินความต้องการจำเป็นเสียก่อนว่า ปัญหาหรือความต้องการจำเป็นที่แท้จริง คืออะไร  
เพราะถ้าเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดนั้นย่อมหมายถึงการสูญเสียทางด้านงบประมาณ เวลา และยังส่งผล
กระทบไปยังผู้เรียนอีกด้วย อีกทั้งการวางแผนเพื่อพัฒนาโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการจำเป็นระดับบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ย่อมกอ่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  
การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น จะทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายของหน่วยงานกำหนดระดับ
ความสำเร็จที่มุ่งหวัง และกำหนดแนวทางการใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยในการทำงาน นอกจากนี้ ยังสามารถ
ชี้จุดบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือนำไปสู่การกำหนดแนวทางการแก้ไข การวิจัยประเมินความต้องการ
จำเป็นจึงเปน็กิจกรรมที่สำคัญขาดไม่ได้ในการวางแผนและพัฒนางานและเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการตั้งแต่
ก่อนเริ่มวางแผนงานระหว่างการปฏิบัติงานหรือหลังสิ้นสุดการทำงาน 
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จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำการวิจัยประเมิน
ความต้องการจำเป็นของการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพ่ือศึกษา
สภาพปัญหาและความต้องการในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อันจะเป็นข้อมูล
สารสนเทศที่มคีวามจำเป็นต่อการวางแผนและพัฒนาองค์กร เพื่อให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ซึ่งเป็นต้นสังกัดหรือหน่วยงานกำกับดูแลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และสถานศึกษา
นำไปใช้ในการแผนและพัฒนาการประกันคุณภาพการภายในต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศกึษา  
2.2 เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิดและหลักการเกีย่วกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพการศึกษา
ที่สถานศึกษาจดัขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า 
สถานศึกษานัน้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ 
ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญประการ
หน่ึงที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหด้ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานได้อย่างเป็น
ระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้ที่จบการศกึษามีคุณภาพตามที่มุ่งหวัง ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร/
สถานประกอบการที่รับข่วงผู้จบการศึกษาแต่ละแห่งมีคุณภาพได้มาตรฐาน แม้จะไม่เท่ากันแต่ก็แตกต่างกัน
ไม่มากนัก นักเรียนทีจ่บการศกึษาจากสถานศึกษาทุกแห่งมีความรู ้ความสามารถ มีทักษะ และมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด ดังนั้น ผู้เรียนจึงเป็นบุคคลสำคญัที่สุดที่สถานศึกษา  
(ซึ่งหมายถึง ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรสนับสนุนทุกคนในสถานศึกษา) ตอ้งคำนึงถึงตลอดเวลา ไม่ว่าจะคิด
ทำกิจกรรมใดหรือโครงการใดก็ตาม ผู้เรียนจะต้องได้รับผลหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 
นอกจากนี้ในการจัดการศึกษาจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนรว่มของบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามที่คาดหวังกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นเครื่องมือที่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาในปัจจุบันและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนการดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานั้น กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้
สถานศึกษาแตล่ะแห่งจัดให้มรีะบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
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คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสง่รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกป ี

3.2 การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น 
 การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น (Needs Assessment Research) เป็นกระบวนการ

ที่เป็นระบบในการกำหนดความแตกต่างระหว่างสภาพที่มุ่งหวังกับสภาพที่เป็นอยู่จริง จากนั้นมีการจัดเรียง 
ลำดับความสำคัญของความแตกต่างนั้น แล้วเลือกความต้องการจำเป็นมาวิเคราะห์เพื่อเป็นทางเลือก 
ในการวางแผนและพัฒนาองค์กร การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ข้อมูล 
ซึ่งกับความต้องการของหน่วยงานหรือบุคคลในหน่วยงาน เพื่อจะนำมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 การจัดลำดับความต้องการจำเป็น เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการกำหนด 
ความต้องการจำเป็น ซึ่งจะสง่ผลให้การประเมินความต้องการจำเป็นมีความสมบูรณ์ การจัดลำดับ
ความสำคัญจะช่วยให้ผู้ประเมินความต้องการจำเป็นทราบถึงความต้องการจำเป็น หรือปัญหาที่แท้จริง 
ที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ก่อนปัญหาอ่ืน สามารถนำผลไปใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทาง
ในการพฒันาต่อไปได้ ในที่นี้ขอเสนอวิธี Modified Priority Needs Index: PNIModified ที่ปรับปรุงโดย  
นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช ซึ่งเป็นวิธีการหาค่าความแตกต่างของสภาพที่ควรจะเป็น 
(Importance: I) และสภาพที่เป็นอยู่ (Degree of Success: D) แล้วหารด้วยสภาพที่เป็นอยู่ (D)  
เพื่อควบคุมขนาดของความต้องกาจำเป็นให้อยู่ในพิสัยที่ไมม่ีช่องกว้างมากเกินไป และให้ความหมาย 
เชิงเปรียบเทียบ เมื่อใช้ระดับของสภาพที่เป็นอยู่เป็นฐานในการคำนวณค่าอัตราการพัฒนาสู่สภาพ 
ที่คาดหวังของกลุ่ม (สุวิมล ว่องวาณิช, 2562)  

3.3 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 สุพรรณ์ ยากองโต (2555) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารจัดการระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
1) สภาพการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศกึษา ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
2) ปัญหาการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศกึษา ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
3) แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรกำหนดนโยบาย 
การส่งเสริมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจน ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ควรมีการส่งเสริม สนับสนนุให้ครแูละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เรยีนรูแ้ละทำความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยส่งเข้ารับการอบรม หรือเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความเช่ียวชาญไปบรรยาย 
เพื่อให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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4. กรอบแนวคิดการวจิัย
จากการศึกษา แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้วิจัยใช้

แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น 
ของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังนี้ 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา ที่เป็นหวัหน้ากลุ่มงาน 408 แห่ง จำนวน 2,241 รูป/คน (สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2563) 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บรหิาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน โดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 อ้างถึงใน วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, 2562) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
จำนวน 327 รปู/คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ 2 ขั้นตอน (two-stages stratified random sampling) 
จำแนกตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 (พ.ศ. 2554-2558) และภูมิภาค โดยมีอัตรา 
การตอบกลับ จำนวน 215 รปู/คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 สถานภาพส่วนใหญ่เป็นคฤหัสถ ์จำนวน 129 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60 บรรพชิต จำนวน 86 รูป คิดเป็นร้อยละ 40 เมื่อพิจารณาตามภูมิภาค พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 113 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 52.6  
เมื่อพิจารณาตามประสบการณ์การสอน/การปฏิบัติงานในโรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนกสามัญศกึษา พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป จำนวน 69 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 
เมื่อพิจารณาการเข้ารับการอบรมด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 
3. การดำเนินการตามแผน
4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
5. การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนา

สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
6. การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง

(Self Assessment Report : SAR) 

ความต้องการจำเป็นในการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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ส่วนใหญ่ เคยเข้ารับการอบรมด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 163 รูป/คน คิดเปน็
ร้อยละ 75.8 

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งอาศัยหลักการของการวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น 

เข้ามามีส่วนในการดำเนนิงาน ประกอบด้วย การระบุความต้องการจำเป็น (NI) การจัดลำดับความสำคญั (NP) 
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2562) โดยศึกษาสภาพการดำเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลและจัดลำดับความต้องการจำเป็น
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความต้องการจำเป็นของการ

ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างและพัฒนาขึ้น โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน มีรายละเอียด ดังนี ้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ ได้แก่ สถานภาพ (บรรพชิต/คฤหัสถ์), ช่ือสถานศึกษา, 
จังหวัด, ประสบการณก์ารสอนในโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา และการอบรมด้านการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา คำถามในตอนนี้เป็นรูปแบบการเขียนตอบและตรวจสอบรายการ (checklist) 

 ตอนที่ 2 สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศกึษาแบบสอบถามในตอนน้ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ  
อยู่ในรูปแบบของการตอบสนองคู่ กล่าวคือ คำถามทุกข้อจะต้องมีข้อมูลที่ต้องตอบ 2 สภาพ คือ สภาพ
การดำเนินการที่คาดหวัง (สภาพที่ควรจะเป็น) กับสภาพการดำเนินการปัจจุบัน (สภาพที่เป็นจริง) 
แบบสอบถามนีส้ร้างขึ้นโดยมีพื้นฐานจากแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 6 ประเด็น ๆ ละ 5 ขอ้ รวม 
30 ข้อ คือ (1) การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (2) การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3) การดำเนินการตามแผน (4) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(5) การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (6) การจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ซึ่งกำหนดความหมายของระดับคะแนน
5 ระดับ ดังนี้

5 หมายถึง ระดับปฏิบัติการในเรื่องนั้นมากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับปฏิบัติการในเรื่องนั้นมาก 
3 หมายถึง ระดับปฏิบัติการในเรื่องนั้นปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับปฏิบัติการในเรื่องนั้นน้อย 
1 หมายถึง ระดับปฏิบัติการในเรื่องนั้นน้อยที่สุด 
ผลการความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม พบว่า ข้อคำถามมีความชัดเจน 

และสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ มีค่าดัชนี CVI = 1.0 ข้อคำถามในสภาพการดำเนินการที่คาดหวัง 
โดยภาพรวมมีค่าเท่ากับ .968 ข้อคำถามในสภาพการดำเนินการปัจจุบัน โดยภาพรวมมีค่าเท่ากับ .982 
เมื่อแยกเป็นรายด้านมีค่าความเที่ยง (Reliability) อยู่ระหว่าง .803-.932  
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5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยนำส่งหนังสือราชการ ซึ่งมี  

QR Code แบบสอบถามการวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงผู้อำนวยการ
สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยไปรษณีย์ไทยหรือช่องทางอ่ืน ๆ  

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอน 

ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป มีรายละเอียด ดังนี้  
 ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบ ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ตอนที่ 2 การวเิคราะห์สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา ผู้วิจัยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้น
ดำเนินการเรียงลำดับของผลต่างของคะแนนเฉลี่ยโดยใช้วิธี Modified Priority Needs Index: PNIModified 
ที่ปรับปรุงโดย นงลักษณ์ วิรชัชัย และสุวิมล ว่องวาณิช (สุวิมล ว่องวาณิช, 2562)  

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 

1) ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน
2) การจัดเรียงลำดับความสำคัญ ได้แก่ Modified Priority Needs Index: PNIModified

โดยมีสูตรในการคำนวณ ดังนี ้
PNIModified = (I − D)/D 

เมื่อ PNI หมายถึง ดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น 
I หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น 
D  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นอยู่ 

6. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหค์วามต้องการจำเป็นของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา พบว่า 
6.1 สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 ระดับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

จำแนกตามแต่ละขั้นตอนของการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
โดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจัดทำรายงานผล 
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) มากที่สุด (M = 3.82, S.D. = 0.88) รองลงมา คือ 
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา (M = 3.75, S.D. = 0.81) การจัดทำแผนพฒันา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (M = 3.74, S.D. = 0.83) การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (M = 3.70, S.D. = 0.81) การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ



453 

ตามมาตรฐานการศึกษา (M = 3.70, S.D. = 0.85) และการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามลำดับ (M = 3.57, S.D. = 0.88) แสดงรายละเอียดดังตาราง 1 

ตาราง 1 สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
           โดยภาพรวม 

การดำเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
M S.D. แปลผล 

1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3.57 0.88 ปานกลาง 
2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3.74 0.83 ปานกลาง 
3. การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3.70 0.81 ปานกลาง 
4. การประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.75 0.81 ปานกลาง 
5. การติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 3.70 0.85 ปานกลาง 
6. การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report : SAR) 3.82 0.88 ปานกลาง 

 6.2 การประเมนิความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา 

 ผลการจัดลำดบัความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา พบว่า การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีความต้องการ
จำเป็นมากที่สุด (PNIModified = 0.136) รองลงมาคือ การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา (PNIModified = 0.126) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(PNIModified = 0.115) การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (PNIModified = 0.114)  
การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (PNIModified = 
0.112) และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) (PNIModified = 
0.086) ตามลำดับ แสดงรายละเอียดดังตาราง 2 
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ตาราง 2 การประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
           พระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา โดยภาพรวม 

การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เป็นจริง PNI ลำดับ 
M S.D. M S.D. mod 

1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.05 0.80 3.57 0.88 0.136 1 
2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 4.17 0.78 3.74 0.83 0.114 4 
3. การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 4.16 0.73 3.70 0.81 0.126 2 
4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 4.18 0.72 3.75 0.81 0.115 3 
5. การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 4.12 0.77 3.70 0.85 0.112 5 
6. การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) 4.15 0.80 3.82 0.88 0.086 6 

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ผลการศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศกึษา ในภาพรวมของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศกึษา พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
อยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในนี้ สอดคล้องกับ พิชชาวริน 
ชนะคุ้ม (2554) ที่กล่าวไว้ว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ก็มีเป้าหมายของการศึกษา
เช่นเดียวกับสถานบันการศึกษาทั่วไป แต่การเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันนั้น ยังมีปัญหาและอุปสรรค
อีกมากมายนานัปการ ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธผิลของการศึกษาที่มีมาตรฐานต่ำกว่าระดับ
มาตรฐานการศกึษาของชาติ ดา้นความรูแ้ละทักษะของผู้เรยีน ด้านความสามารถในการจดัการเรยีนการสอน
ของครูผู้สอน และด้านหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึงระบบบริหารจัดการที่
ยังไม่ได้คุณภาพ อีกทั้ง ยังไม่มีระบบการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่มีมาตรฐานพอ 
ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ กองพุทธศาสนศึกษา (2553  
อ้างถึงใน พระสิทธิชัย ยืนยาว, 2559) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศกึษาไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
และกลุ่มสถานศึกษาในทุกภูมภิาคยังไม่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและประเมินคุณภาพภายใน  

7.2 ผลการประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา 

 ผลการประเมนิความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา พบว่า การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีความต้องการ
จำเป็นมากที่สุด สอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2563) ที่กล่าวไวว้่า การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการกำหนดมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นเป้าหมาย รวมทั้งมาตรฐาน
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กระบวนการการดำเนินงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่เชื่อว่าจะสามารถส่งผลให้การจัด
การศึกษาบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ในระหว่างดำเนินงานจัดการศึกษาสู่เป้าหมาย สถานศกึษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัด จำเป็นต้องมีการพัฒนากลไกในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการบริหาร 
และการจัดการด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและด้านคุณภาพผู้เรียน  
โดยบุคคลภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้มั่นใจไดว้่าจะสามารถพัฒนาผู้เรียน 
ที่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ อภิรมย์ สีดาดำ และณรงค์ศักด์ิ 
จันทร์นวล (2559) ได้ศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา ในจังหวดัภาคเหนือตอนบน พบว่า ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ผู้บริหารและครูผู้สอนควรมีการวางแผนนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนทั้งในระยะสัน้และระยะยาว 
รวมทั้งกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อกำหนดผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าหมาย และจัดทำแผน
ประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของภาระกิจการทำงานประจำวัน รวมทั้งการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

8. ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

1. จากผลการวิจัย พบว่า การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีความต้องการ
จำเป็นต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา มากที่สดุ 
ดังนั้น สถานศึกษาควรเน้นพัฒนาการดำเนินงานด้านนี้ก่อน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยสถานศึกษาควรนำมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ไปใช้
เทียบเคียงและจัดทำเป็น “มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และ
บริบท สภาพแวดล้อของสถานศึกษา มีใช่การประกาศใช้ตามกระทรวงโดยถ่ายเดียว โดยไม่มีการวิเคราะห์
ศักยภาพ บริบท เอกลักษณแ์ละอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ รวมถงึความต้องการ
ของบุคลากรทางการศึกษา ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อการนำข้อมูลมาประกอบการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษา  

2. สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและหน่วยงานที่กำกับดูแล
สามารถนำข้อมูลสารสนเทศ ไปใช้พัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน และสามารถนำไปวางแผน 
การดำเนินงานให้ตรงกับความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษาอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

3. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา สามารถนำข้อมูลสารสนเทศจากการวิจัย
ประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการวางแผนและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การวิจัยครัง้นี้ เป็นการประเมินความต้องการจำเป็นของครู เท่านั้น การศึกษาวิจัย

ครั้งต่อไปควรมีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานประประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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2. ควรมีการศกึษาวิจัยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศกึษา เนื่องจากวิจัยน้ีเป็นเพียงการวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินงาน
ประกันภายในเท่านั้น ยังไม่ได้โดยระบบการประกันคุณภาพภายใน ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา 
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สภาพ และความต้องการจำเป็นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
Situations and Needs for Personnel Selection in the Recruitment 

and Appointment of Government Teachers and Educational 
Personnel on Assistant Teacher Position of the Mukdahan 

Provincial Education Office 
อิทธิฤทธิ์ คนเพียร1  
ไพฑูรย์ พวงยอด2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงคใ์นการคดัเลือก

บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (2) ประเมินความต้องการจำเป็นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามกุดาหาร จำนวน 400 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ ได้มาโดยการสุ่ม
แบบแบ่งช้ัน เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 2 ฉบับ คอื (1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน มีค่าดัชน ี
ความสอดคล้องเท่ากับ 1.0 ทุกข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ระหว่าง .27–.87 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .78 (2) แบบสอบถามสภาพที่พึงประสงค์ มีค่าดัชนีความสอดคลอ้งเท่ากับ 1.0 ทุกข้อ มีค่าอำนาจ
จำแนกรายข้อ ระหว่าง .28–.82 และค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .84 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนกีารจัดลำดับความสำคัญของความต้องการ
จำเป็นแบบปรับปรุง 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด 
2. ความต้องการจำเป็น ที่มีค่าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก ่1) ด้านการรับสมัครคัดเลือก

2) ด้านการสอบข้อเขียน และ 3) ด้านการประกาศผลการคัดเลือก ตามลำดับ

คำสำคญั:  สภาพปัจจุบัน  สภาพที่พึงประสงค ์ ความต้องการจำเป็น  การคัดเลือก 

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
2อาจารย์ประจำวิชาสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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Abstract 
The objective of this research were (1) to examine the current situations and 

desirable situations in the selection of persons to be recruited and appointed as government 
teachers and educational personnel Assistant teacher position, and (2) to assess the 
desirable situations in the selection of persons to be recruited and appointed as government 
teachers and educational personnel Assistant teacher position of the Mukdahan Provincial 
Education Office. The samples used research were consisted of 400 school administrators 
and teachers from under the Mukdahan Primary Educational Service Area Office.  
The determination of sample size washed by percentage and selected by Stratified Random 
Sampling. There were 2 research instruments: (1) a current situations questionnaire of 
persons to be recruited and appointed as government teachers and educational personnel 
Assistant teacher position with the Index of item Congruence (IC) 1.0 for all items, the 
discrimination between .27–.87, and the reliability of .78. (2) a questionnaire the desirable 
situations in the selection of persons to be recruited and appointed as government 
teachers and educational personnel Assistant teacher position of the Mukdahan Provincial 
Education Office with the Index of item Congruence (IC) 1.0 for all items, the discrimination 
between .28–.82, and the reliability of .84. The statistics employed in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation and the index modified priority needs index. 

The research results were as follows: 
1. The current situations were at the moderate level and desirable

situations were at the highest level. 
2. The top three highest of need assessment in situations and priority needs

index were 1) recruiting; 2) the written exam; and 3) Announcement of the selection 
results respectively. 

Keywords:  Current Situations,  Desirable Situations,  Need Assessment,  Selection 
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1. บทนำ
การคัดเลือก (Selection) เปน็กระบวนการของการบริหารงานบุคคลที่สำคัญประการหนึ่ง 

ทั้งนี้เพราะการที่จะให้ได้บุคคลที่มีความประพฤติดี มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการทำงานใน
ตำแหน่งต่าง ๆ น้ัน ขึ้นอยู่กบัการคัดเลือกหรือวิธีการคัดเลือกเป็นสำคัญ ซึ่งในทางปฏิบัติมิใช่กระทำได้
โดยง่ายทั้ง ๆ ที่ในการบริหารงานบุคคลมีวิธีการคัดเลือกที่จะใช้เป็นเครื่องมือวัดความรู้ความสามารถของ
บุคคลมากมายหลายวิธี เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุด การคัดเลือก
บุคลากรหรือการคัดเลือกบุคคลนี้ในทางราชการนิยมเรียกว่าการคัดเลือกข้าราชการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม, 2564, ออนไลน์) 

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจแุละแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด 
ตามนัยหนังสือ ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยที่มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บญัญัตวิ่า ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา ไม่สามารถดำเนินการสอบแข่งขนัได ้หรือการสอบแข่งขันอาจทำให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์
ของทางราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีอื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งในปัจจบุัน
อำนาจหน้าที่ ในการดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด และสำนกังานศึกษาธิการจังหวัด (สำนักงาน ก.ค.ศ., 2557, หนา้ 1-4) 

การวิจัยเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศกึษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งศึกษาประเด็น
เกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวในช่วงเปลี่ยนผ่านจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาเป็นสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา อาทิเช่น (1) เจ้าหน้าที่รับสมัครขาดประสบการณ์
ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครไมส่มบูรณ์ครบถ้วน และไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
บางคน เช่น วุฒิการศึกษา เพราะบางตำแหน่งมีคุณสมบตัิเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมคัร   
(2) ผู้สมัครสอบบางคนไม่นำเอกสารและหลักฐานฉบับจรงิมาแสดงในวันสมัคร (3) คณุวุฒิการศึกษาตาม
ประกาศรับสมัครสอบไม่มีความละเอียด ไม่ครอบคลุมตามคุณวุฒิที ่ก.ค.ศ. รับรอง ซึ่งบางคุณวุฒบิางสาขา
วิชาเอกไม่ได้ระบุในประกาศรับสมัครทำใหผู้้สมัครบางคนขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ (4) ผู้สมัครสอบ
และเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานบางคนไม่ทราบถึงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการชัดเจนเท่าที่ควร
(5) การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ไม่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน (6) การกำหนดปฏิทินสอบคัดเลือกของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดกระชั้นชิด และมีการปรับเปลี่ยนกำหนดปฏิทินการสอบบ่อยครั้ง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นต้น (สำนักงาน
ก.ค.ศ., 2563, หน้า 35-38)
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จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทำการศึกษาสภาพ และความต้องการจำเป็น  
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำผลการศึกษาครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนา  
การปฏิบัติงานให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

2. คำถามของการวิจัย
2.1 สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
อยู่ในระดับใด 

2.2 ความต้องการจำเป็นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เป็นอย่างไร 

3. ความมุ่งหมายของการวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ

แต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร 

3.2 เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
การวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพ และความต้องการจำเป็นในการคัดเลือกบุคคล 

เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ผู้วิจัยได้ศึกษาตามกรอบแนวคิดของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (2564, หน้า 51-65); สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2564, หน้า 52-54); สำนักงาน 
ก.ค.ศ. (2563, หน้า 4-15) และสำนักงาน ก.พ. (2563, หน้า 37-45) ผู้วิจัยจึงได้นำข้อมูลดังกล่าวมาสรุป
เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี ้

1. ด้านการประกาศรับสมัครคัดเลือก
2. ด้านการรับสมัครคัดเลือก
3. ด้านการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
4. ด้านการสอบข้อเขียน
5. ด้านการสอบสัมภาษณ์
6. ด้านการประกาศผลการคดัเลือก
7. ด้านการบรรจุและแต่งตั้ง
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5. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก ่ผู้บรหิารสถานศึกษา จำนวน 225 คน และคร ู

จำนวน 1,850 คน รวมจำนวน 2,075 คน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร, 2564) 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก ่ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 70 คน และคร ู
จำนวน 330 คน รวมจำนวน 400 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ และได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันในการคัดเลือก 

บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีค่าดัชน ี
ความสอดคล้องเท่ากับ 1.0 ทกุข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ระหว่าง .27–.87 และค่าความเช่ือมั่น 
ทั้งฉบับเท่ากับ .78 (2) แบบสอบถามสภาพทีพ่ึงประสงค์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีค่าดัชนีความสอดคลอ้งเท่ากับ 1.0  
ทุกข้อมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ระหว่าง .28–.82 และค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .84 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยดำเนินการเก็บรวบรวม ดังนี ้

1. ขอหนังสือจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม
เพื่อขออนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

2. ส่งแบบสอบถามใหก้ลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ฉบับ ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามสแกน QR Code เพื่อทำแบบสอบถามออนไลน์ใน Google Form 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับการประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
ช่วยจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (Google Sheet) จำนวน 400 ฉบับ คดิเป็นร้อยละ 100 พร้อมทั้ง
ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามนำเสนอข้อมูลโดยแสดงคา่ร้อยละ 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในการคดัเลือกบุคคล 

เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน 

ตอนที่ 3 ค่าดชันกีารจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง 
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร นำเสนอข้อมลูโดยแสดงค่าดัชนีการจัดลำดับความสำคัญ 
ของความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง (PNIModified) (สุวมิล ว่องวาณิช, 2562, หน้า 275-279) 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื้นฐาน ได้แก ่ร้อยละ คา่เฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีการจัดลำดับ

ความสำคัญของความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง (PNIModified) (สุวิมล ว่องวาณิช, 2562, หน้า 275-279) 

6. ผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องสภาพ และความต้องการจำเป็นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
ผลการวิจัย ดังนี ้

 6.1 สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวมและจำแนก 
เป็นรายด้าน รายละเอียดดังตาราง 1 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน 
           สภาพที่พึงประสงค ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
           ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร โดยรวมและจำแนก 
           เป็นรายด้าน 

การคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 

สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค ์

X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล 
1. ด้านการประกาศรับสมัครคัดเลือก 3.53 0.30 มาก 4.79 0.24 มากที่สุด 
2. ด้านการรับสมัครคัดเลือก 3.21 0.18 ปานกลาง 4.84 0.26 มากที่สุด 
3. ด้านการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 3.64 0.31 มาก 4.86 0.27 มากที่สุด 
4. ด้านการสอบข้อเขียน 3.36 0.23 ปานกลาง 4.80 0.20 มากที่สุด 
5. ด้านการสอบสัมภาษณ์ 3.43 0.32 ปานกลาง 4.69 0.31 มากที่สุด 
6. ด้านการประกาศผลการคัดเลือก 3.34 0.32 ปานกลาง 4.75 0.48 มากที่สุด 
7. ด้านการบรรจุและแต่งตั้ง 3.45 0.23 ปานกลาง 4.79 0.22 มากที่สุด 

รวม 3.42 0.17 ปานกลาง 4.79 0.18 มากที่สุด 

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.42) เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิข้ารับการคัดเลือก (X = 3.64) ด้านการประกาศ
รับสมัครคัดเลอืก (X = 3.53) ด้านการบรรจุและแต่งตั้ง (X = 3.45) ด้านการสอบสัมภาษณ์ (X = 3.43) 
ด้านการสอบข้อเขียน (X = 3.36) ด้านการประกาศผลการคัดเลือก (X = 3.34) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
คือ ด้านการรับสมัครคัดเลือก (X = 3.21) 
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 ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  
ด้านการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (X = 4.86) ด้านการรับสมัครคัดเลือก (X = 4.84) 
ด้านการสอบขอ้เขียน (X = 4.80) ด้านการประกาศรับสมัครคัดเลือก (X = 4.79) ด้านการบรรจแุละแต่งตั้ง 
( X = 4.79) ด้านการประกาศผลการคัดเลือก ( X = 4.75) และด้านที่มีค่าเฉลีย่ต่ำสุด คือ ด้านการสอบ
สัมภาษณ ์(X = 4.69) 

 6.2 ผลการวิเคราะห์การจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง 
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร นำเสนอข้อมลูโดยแสดงค่าดัชนีการจัดลำดับความสำคัญ 
ของความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง (PNIModified) รายละเอียดดังตาราง 2 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค ์ค่าดัชนีการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการ 
           จำเป็นแบบปรับปรุง (PNIModified) และลำดับความต้องการจำเป็นในการคัดเลอืกบุคคลเพ่ือบรรจ ุ
           และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงาน 
           ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน 

การคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 

D I PNIModified 
ลำดับความ 

ต้องการจำเป็น 
1. ด้านการประกาศรับสมัครคัดเลือก 3.53 4.79 0.357 6 
2. ด้านการรับสมัครคัดเลือก 3.21 4.84 0.508 1 
3. ด้านการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 3.64 4.86 0.335 7 
4. ด้านการสอบข้อเขียน 3.36 4.80 0.429 2 
5. ด้านการสอบสัมภาษณ์ 3.43 4.69 0.367 5 
6. ด้านการประกาศผลการคดัเลือก 3.34 4.75 0.422 3 
7. ด้านการบรรจุและแต่งตั้ง 3.45 4.79 0.388 4 

รวม 3.42 4.79 0.401 - 

จากตาราง 2 พบว่า การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ชว่ย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร คา่ดัชนีการจัดลำดับความสำคญั
ของความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง (PNIModified) โดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.401 เมื่อพิจารณาลำดับ 
ความต้องการจำเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าสูงกว่าค่าโดยรวม มี 3 ดา้น ได้แก่ ด้านที่ 2 ด้านการรับ
สมัครคัดเลือก มีค่าเท่ากับ 0.508 ด้านที่ 4 ด้านการสอบข้อเขียน มีค่าเทา่กับ 0.429 และด้านที ่6  
ด้านการประกาศผลการคัดเลือก มีค่าเท่ากบั 0.422 ตามลำดับ 
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7. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องสภาพ และความต้องการจำเป็นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
สรุปผลการวิจยั ดังนี ้

 7.1 สภาพปัจจุบันในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการรับสมัครคัดเลือก 

 7.2 สภาพที่พึงประสงคใ์นการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารบั 
การคัดเลือก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการสอบสัมภาษณ ์

 7.3 การประเมินความต้องการจำเป็นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร พบว่า  
ด้านที่มีค่าสูงกว่าค่าโดยรวม เรียงลำดับความต้องการจำเป็นจากมากไปหาน้อยมี 3 ด้าน ได้แก ่ด้านการรับ
สมัครคัดเลือก ด้านการสอบข้อเขียน และด้านการประกาศผลการคัดเลือก ตามลำดับ 

8. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องสภาพ และความต้องการจำเป็นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
สามารถนำมาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

 8.1 การศึกษา สภาพปัจจุบันในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 

 สภาพปัจจุบันการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจแุละแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีการชะลอการดำเนนิการสรรหาบุคลากร
การคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) และการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และการสอบแข่งขนัตำแหน่งครูผู้ช่วย ออกไปก่อน เนื่องจากใน
ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุม 
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2564, หนา้ 1) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (นางกลีบจันทร์ 
เจริญสุข, 2553, ออนไลน์) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูบรรจุใหม ่สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 8.2 การศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ในการคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่าคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการสอบแขง่ขัน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนด
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วิชาเอกเพื่อใช้ในการคัดเลือก โดยพิจารณาตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา ดำเนินการ
คัดเลือกตามวันและเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานกำหนด (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2564, หน้า 1-2) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย วรรณ์ดี แสงประทีปทอง (2551, ออนไลน)์ 
การติดตามการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูบรรจุใหม ่สังกดัสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมมีความเหมาะสม แต่ระยะเวลา 
การเตรยีมความพร้อม 2 ปี เป็นเวลาที่นานเกินไป ควรใช้เวลา 1 ปี โดยมีการประเมินทุก 6 เดือน  
หรือภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 

 8.3 การประเมินความต้องการจำเป็นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร โดยการหาค่า
ดัชนีการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง (PNIModified) โดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.401 
เมื่อพิจารณาลำดับความต้องการจำเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าสูงกว่าค่าโดยรวม 3 ด้าน ได้แก ่ 
1) ด้านการรับสมัครคัดเลือก มีค่าเท่ากับ 0.508 2) ด้านการสอบข้อเขียน มีค่าเท่ากับ 0.429 3) ด้านการ
ประกาศผลการคัดเลือก มีค่าเท่ากับ 0.422 ตามลำดับ ทั้งนี้อาจะเป็นเพราะหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด ซึ่งในปัจจุบันอำนาจหน้าที่ ในการดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น เป็นอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และสำนกังานศึกษาธิการจังหวัด (สำนักงาน ก.ค.ศ., 2557, หน้า 1-4)
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย หทัยรัตน์ เจียรากร (2557, หน้า 143) ซึ่งได้ทำการวิจัยเรื่องการประเมิน
ความต้องการจำเป็นในด้านการสรรหาและเลือกสรรครูผูช้่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
ความต้องการจำเป็นในด้านการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานครของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สรุปได ้3 ประเด็นหลัก คือ 1) ความต้องการจำเป็นที่จะให้กรุงเทพมหานครทำข้อตกลงร่วมกับองค์กร
ที่ผลิตบัณฑิตครูเพื่อให้ได้ครูผู้ช่วยเข้ามาบรรจุโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน 2) ต้องการให้ส่งครูผู้ช่วยไปบรรจุ
ตามหน่วยงานที่ร้องขอไว ้สามารถทำการสอนได้ทันเวลากับความต้องการของหน่วยงานน้ัน ๆ พอดี
3) ต้องการใหม้ีการขอความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตครูให้ผลิตเนื้อหาวิชาที่มี
ความใกล้เคียงกัน

9. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การศึกษาเรื่อง สภาพ และความต้องการจำเป็นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการวิจยัเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร พบว่า สภาพปัจจุบัน 
ด้านที่ 2 การรบัสมัครคัดเลือก มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ควรให้
ความสำคัญในการรับสมัครคดัเลือกเป็นอย่างยิ่ง โดยควรจัดให้มี Checklist ระบุรายการเอกสารที่ต้อง
ตรวจสอบเพื่อให้เบื้องต้นผู้รับสมัครสามารถตรวจสอบเอกสารได้ครบถ้วน ควรเพิ่มการตรวจสอบคุณสมบัติ
โดยหัวหน้ากลุ่มงาน หรือผู้ทีม่ีความรู้ตรวจคุณสมบัติก่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
2. ควรศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ่

3. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบในการพัฒนากระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 
กับการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
The Relationship Between Technological Leadership of School 

Administrators and Learning Management of Teachers in  
the 21st Century under Pathum thani Primary Educational  

Service Area Office 1 
ธนาภรณ์ ธาราบรรพต1

เบญจวรรณ ศรีมารุต2 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1 2) เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้ของครูใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยขีองผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มเครอืข่ายที ่1 อำเภอเมืองปทมุธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 จำนวน 169 คน ตามตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610 
อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 43) เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเปน็แบบสอบถาม  
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .974 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การจัดการเรียนรู้
ของครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ความสัมพันธร์ะหว่างภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษากบัการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 พบว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 

คำสำคญั:  ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลย ี การจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 

1ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 10220 
2อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 10220 
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Abstract 
This research aims to 1) Technological leadership of school administrators in 

the 21st century under Pathum thani primary educational service area office 1 2) Learning 
management of teachers in the 21st 3) The relationship between technological leadership 
of school administrators and of teachers in the 21st, It’s a quantitative research model. 
The sample is this study is teachers in school network group 1 Pathum thani district, Century 
under Pathum thani primary educational service area office 1, 169 People, According to 
the Krejcie and Morgan table. (Krejcie & Morgan, 1970, pp.607-610, referenced in Boonchom 
Srisaat, 2013, pp. 43) The research tools were to collect data is a questionnaire. has a 
confidence value of .974, And analyzed data by finding the percentage, Mean, Standard 
deviation. And pearson's correlation coefficient. 

The findings showed that 1) Technological leadership of school administrators 
in the 21st century under Pathum thani primary educational service area office 1 overall 
and each aspect were at the highest level 2) Learning management of teachers in the 
21st overall and each aspect were at the highest level 3) The relationship between 
technological leadership of school administrators and of teachers in the 21st It was found 
a positive correlation it was statistically significant at the .01 level, which was consistent 
with the hypothesis. 

Keywords:  Technological leadership of school administrators,  Learning management 
of teachers in the 21st 
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1. บทนำ
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโลกยคุศตวรรษที่ 21 นั้นได้พัฒนามาถึง

ขั้นที่มีความก้าวหน้า เป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับนานาชาติทั้งยังเพิ่มศักยภาพให้กับประเทศ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศกึษา การประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาจึงมีความสำคญัต่อการพัฒนาประเทศ 
ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้บัญญัติหลักในการปฏิรูปการศึกษาของชาติในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาที่ปรากฏอยู่ในหมวด 9 สอดคล้องกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คือยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา (สำนักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 119-125)  

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักและคำนงึถึงความปลอดภัย
ของสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา โดยตระหนักเสมอไม่ว่าสถานการณ์
แวดล้อมจะเลวร้ายและรุนแรงแค่ไหน การเรียนรู้ที่เข้าถึงและมีคุณภาพสำหรับเด็กไทยทุกคนเป็นเป้าหมาย
สูงสุด ตามแนวคิด “การเรียนรู้นำการศึกษาโรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนหยุดไม่ได้” (ประเสริฐ บุญเรือง, 
2563) วิกฤตโควิด 19 ชีใ้ห้เห็นว่าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ21 นั้นความสำคัญโดยการจัดการศึกษา
จำเป็นต้องผลิตและพัฒนากำลงัคนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเร่งด่วน มีการพัฒนาผู้เรียน ครู อาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ทักษะสมรรถนะที่จำเป็นด้านเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเกิดการเรียนรู้การปฏิบัติและการสรา้งแรงบันดาลใจไปพร้อม ๆ กนั 
ครูผู้สอนจะต้องช่วยแนะนำออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้กบัผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะสำหรับออกไป
ดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) จึงเป็นทักษะที่จำเป็นที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(วิจารณ์ พานิช, 2555, หน้า 16-21) ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งควรเป็น 
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องค้นคว้าโดยครูเป็นโค้ชคอยแนะนำและออกแบบการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
ประเมินความก้าวหน้าของตนเอง ประกอบด้วย การเรียนรู้ 3R x 8C เป็นแนวคิดการเรียนรู้ใหม่ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้เรยีนต้องเกิดการเรียนรู้จริงบนพ้ืนฐานของความรู้เดิม และสามารถนำความรู้ไป
ต่อยอดความรู้ใหม่ กลายเป็นตัวกำหนดการจัดการเรียนรู้การปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยครูและ
ผู้เรียนต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้มคีวามหมายเชือ่มโยงกับชีวิตจริง ครู
เป็นกลไกสำคญัในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับความสนใจเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบันซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จ และช่วยขับเคลื่อน
ให้การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้คล่องมากยิ่งขึ้น จึงควรมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการเข้าใจบริบทที่เปลี่ยนแปลง
นี้อย่างลึกซึ้ง และบูรณาการเทคโนโลยีมาใชใ้นห้องเรียนและโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยนำเทคโนโลยี
มาสู่โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 นี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องอาศัยภาวะผู้นำทาง
เทคโนโลยี (Technology Leadership) ที่ต้องสร้างการยอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง
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ให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน ให้เห็นความสำคัญยอมรับ และนำไปบูรณาการกับความรู้ในศาสตร์การสอน
ความรู้ในเนื้อหาวิชา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีความเปน็ครูมืออาชีพ และกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์การไปในที่สุดนั้นเอง (สุกัญญา แช่มช้อย, 2558, หน้า 222) 

ดังนั้นผู้บริหารที่ดีจะต้องมีภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีร่วมกับการพัฒนาคุณภาพครูที่เป็นตัวจักร
สำคัญในการขบัเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ ต้องเร่งพัฒนาทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพกา้วทันทัดเทียมนานาชาติ มีทักษะและความคิดของการเป็นพลเมืองโลกแห่งศตวรรษที่ 21 
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เน้นการอบรมและจัดสื่อการเรียนการสอนที่มคีวามหลากหลาย 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการยกระดับคุณภาพ ปรับผู้เรียนเพื่อลดช่องว่างระหว่างความรู้และทักษะ 
ที่ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนมีเทคนิควธิีให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ ์
รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เช่ือมโยงความรู้จากแหล่งเรียนรูภ้ายนอก ทั้งนี้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้ครูจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ให้เป็นครูใน
ศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์การปฏิรูปการศึกษาในด้านการพัฒนาครูยุคใหม่  

จากความสำคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำเชิง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ที่จะส่งผลให้ผู้บรหิาร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1 มีคุณลักษณะผู้นำเชิงเทคโนโลยี
ที่มีความสัมพนัธ์กับการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 เห็นได้จากการที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้นำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการวัดผลและการประเมินผล นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหด้ียิ่งขึ้นไป 

2. คำถามการวิจัย
2.1 ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยขีองผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนรูข้องครใูนศตวรรษที ่21 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1 อยู่ในระดับใด 
2.2 ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร

สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
อย่างไร 

3. วัตถุประสงค์การวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
3.2 เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
3.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้ของครู 

ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
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4. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยี 
 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยี จากนักวิชาการและนักวิจัย ประกอบด้วย นิคม 

นาคอ้าย (2549); บรรจบ บุญจันทร์ (2554); วสันต์ อดิศัพท์ (2550); ชวลิต เกิดทิพย ์และคณะ (2552); 
สมเจตน์ ภูศรี (2552); คมพศิิษฐ์ ศรีบุญเรอืง (2558); ภัทรา ธรรมวิทยา (2557); ปรเมศวร์ วรรณทองสุก 
(2561); Anderson & Dexter (2000); Flanagan & Jacobson (2003); Haslam (2006); AIR (2009) 
โดยผู้วิจัยพิจารณาจากความถี่ ตั้งแต่ 8 ขึ้นไป มาเป็นตัวแปร 

4.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 
 การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ศึกษาจากแนวคิดจาก ถนอมพร เหลาจรัสแสง 

(2550); วิจารณ์ พานิช (2555); อัญชลี เรือนแก้ว (2560) และธนา ธุศรีวรรณ (2562) มาประยุกต์ใช้ 
เนื่องจากสอดคล้องกับบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ได้จริง 
ในสถานศึกษา  

4.3 บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

5. กรอบแนวคิดการวจิัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้

ของครูในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจยัได้สังเคราะห์ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยี จากนักวิชาการและนักวิจัยหลาย ๆ
ท่าน มาเป็นตัวแปร ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลย ี2) ด้านส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอน 3) ด้านการใช้เทคโนโลยีในการบรหิารงาน 

ส่วนการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ศึกษาจากแนวคิดจาก นักวิจัยหลาย ๆ ท่าน  
มาเป็นตัวแปรประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผนและออกแบบการเรียนรู้ 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 3) ด้านการประเมินผลตามสภาพจริง 

สรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี ้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

6. วิธีดำเนินการวิจัย
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ครูผู้สอนในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 10 โรงเรียน รวมประชากรทั้งสิ้น 293 คน  

ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยี 
1) ด้านมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี
2) ด้านส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และการสอน
3) ด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน

การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 
1) ด้านการวางแผนและออกแบบการเรียนรู้  
2) ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3) ด้านการประเมินผลตามสภาพจริง
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 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 169 คน โดยเทียบตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970, pp. 607-610 อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 43) ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
(Stratified random sampling) 

6.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษาเอกสาร แนวคิดหลกัการและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำเชิง
เทคโนโลยี และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2) สร้างแบบสอบถามที่คลอบคลุมเนื้อหาทีต่้องการศึกษา
3) นำแบบสอบถามที่สร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบ

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและเพ่ิมเติมให้สมบูรณ ์
4) ทำการปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ตามทีอ่าจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ

ได้ให้ข้อเสนอแนะ 
5) นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วใหผู้้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และการใช้สำนวนภาษา (Wording) โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of Item–Objective Congruence: IOC) 
โดยพิจารณาความเที่ยงตรงจากดัชนีความสอดคล้อง คือ เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 
หรือมากกว่า 0.60 ขึ้นไป จึงถือว่าข้อคำถามนั้นมีความเทีย่งตรงตามเนื้อหา 

6) ทำการปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำเสนออาจารย์
ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ แล้วทดลองใช้ (try-out) กับครผูู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จำนวน 30 คน 
และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 117) การพิจารณาความเช่ือมั่นดูจากค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นที่ต้องมี
ค่าเท่ากับหรือมากกว่า 0.75 ขึ้นไป พบว่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.974 

7) นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้วนำมาแก้ไขให้มีความสมบูรณ์
ก่อนนำไปทดลองใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบง่เป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

(Check List) เกี่ยวกับเพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการทำงาน   
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นครูผู้สอนเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยี 

ของผู้บริหารสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ ของลเิคอร์ท (Likert) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 107) 

ตอนที ่3 เปน็แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครใูนศตวรรษที ่21 
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert) (บญุชม ศรีสะอาด, 2560, 
หน้า 107) 
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6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) นำหนังสือจากวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถึงผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาปทุมธาน ีเขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรยีน เพือ่ขอความอนุเคราะห์
ในการใช้เก็บรวบรวมข้อมูลครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 169 ฉบับ 

2) นําแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณแ์ละนำมาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสำเรจ็รูปทางคอมพิวเตอร์ 

6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
1) วิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่

และค่าร้อยละ 
2) วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศกึษา

และการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3) นำข้อมลูจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ
เชิงเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 โดยคำนวณค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's Product Moment 
Correlation Coefficient)  

6.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังนี้ 

1) ค่าร้อยละ (Percentage)
2) ค่าเฉลี่ย (X )
3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
4) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรส์ัน (Pearson’s Product Moment Correlation

Coefficient : r) 

7. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษากบั 

การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้

7.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คิดเป็นร้อยละ 62.1 รองลงมาเป็นเพศชาย 

ร้อยละ 37.87 ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 74.6 รองลงมา
ระดับปริญญาโท จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 24.85 และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คิดเปน็ 
ร้อยละ 0.59 มีประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง 5-10 ปี จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 มากที่สุด 
รองลงมามีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 5 ปี จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 34.32 และมีประสบการณ์
การทำงานมากกว่า 10 ปี จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.53 



476 

 7.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยี 
ของผู้บริหารสถานศึกษา  

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 
           โดยภาพรวม (n=169) 

ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา X S.D. แปลผล อันดับ 
1. ด้านวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 4.56 0.56 มากที่สุด 1 
2. ด้านส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอน 4.54 0.61 มากที่สุด 2 
3. ด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 4.53 0.64 มากที่สุด 3 

รวม 4.54 0.60 มากที่สุด 

 7.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการจัดการเรียนรู้ของครู 
ในศตวรรษที่ 21     

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 
           โดยภาพรวม (n=169) 

การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 X S.D. แปลผล อันดับ 
1. ด้านการวางแผนและออกแบบการเรียนรู้ 4.58 0.54 มากที่สุด 2 
2. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4.57 0.57 มากที่สุด 3 
3. ด้านการประเมินผลตามสภาพจริง 4.61 0.54 มากที่สุด 1 

รวม 4.59 0.55 มากที่สุด 

 7.4 ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหวา่งภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษากบัการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21  
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ตาราง 3 ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศกึษากับการจัดการ 
           เรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

ตัวแปรภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยี
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

r = Pearson’s correlation 
การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 

ด้านวางแผนและ 
การออกแบบการเรียนรู้ 

ด้านการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ด้านการประเมิน 
ผลตามสภาพจริง 

รวม 

ด้านวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี .773** .787* .771** .806** 
ด้านส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
ในการเรียนรู้และการสอน .795** .823** .786** .832** 
ด้านการใช้เทคโนโลยี 
ในการบริหารงาน .763** .772** .759** .793** 

รวม .810** .828** .805** 
** มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์สถิติสหสัมพนัธ์ (Correlation analysis) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแ์บบเพียรสัน (Pearson’s correlation) ระหว่างภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศกึษา
กับการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการเรียนรู้
ของครูในศตวรรษที่ 21 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน 

8. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษากับ

การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
มีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผล จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้ 

 8.1 ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยขีองผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

 จากผลการศึกษาโดยภาพรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านนั้น 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เข้าสูยุ่คดิจทิัลอย่างสมบูรณ์และการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19 ที่เรากำลังเผชิญอยู่ ทำใหก้ารจัดการสถานศึกษามีความจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การสนับสนุนการจัดการเรียนรูอ้ย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงหน่วยงานต้นสังกัดมีนโยบายในการส่งเสริม 
ให้มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและการจัดการเรียนการสอน ส่งผล
ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าทีข่บัเคลื่อนนโยบายและบริหารการศึกษา ต้องพัฒนาตนเอง  
ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน และเป็นต้นแบบในการนำวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีลงสู่การปฏิบัติอย่าง
แท้จริง โดยอาศัยภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยี (Technology Leadership) ที่ต้องสร้างการยอมรับเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ให้เห็นความสำคัญยอมรับและนำไป
บูรณาการกับความรู้ในศาสตร์การสอนความรู้ในเนื้อหาเพื่อส่งเสริมผลักดันสนับสนุนการจัดการเรียนรู ้
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ของครูให้มีความเป็นครูมืออาชีพและกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรไปในที่สุด สอดคล้องกับบทความของ  
สุกัญญา แช่มช้อย (2558) ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยี : การนำเทคโนโลยีห้องเรียนและโรงเรียนในศตวรรษ
ที่ 21 พบว่า ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องยอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่ผู้เรียน และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูให้กลายเป็นครูมืออาชีพ
อย่างแท้จริง สอดคล้องกับ ศศิรดา แพงไทย (2559, หน้า 9) กล่าวว่า การปฏิบัติภารกิจของผู้บริหาร
สถานศึกษาใหป้ระสบความสำเร็จในยุคปัจจบุันจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
โดยเฉพาะสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคของเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทกุภูมิภาคของโลก
เข้าด้วยกัน ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงบทบาทอย่างเต็มที่และใช้กลยุทธ์และเทคนิคการบริหาร
ระดับสูงสอดคล้องกับ ธีรโชติ หล่ายโท้ (2560, หน้า 99) กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นำและวิสัยทศัน์ที่ดี 
ต้องมีการตั้งเป้าหมาย มีการวางแผนในเรื่องเทคโนโลยีในสถานศึกษา สนบัสนุนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนส่งเสริมการเทคโนโลยีในการบริหาร และมีสามัญ
สำนึกที่ดีในการใช้เทคโนโลย ี

 8.2 การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที ่21 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

 จากผลการศึกษาโดยภาพรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านนั้น ทั้งนีค้รู
ในศตวรรษที่ 21 มีบทบาทเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก มีความรู้ในการเตรียมตนเองในศตวรรษ
ที่ 21 ค่อนข้างดี เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ 
ของผู้เรียนทุกด้านศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โปรแกรมประยกุต์ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ สื่อภาพและเสียง  
วีดิทัศน์ ในการสอนแตล่ะครัง้น่าสนใจและสามารถสื่อความหมายของผู้สอนได้ดีขึ้น สอดคล้องกับ ทวีศักดิ์ 
จินดานุรักษ์ (2560) ทีส่รุปว่าครูยุคใหมต่้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทัง้ในศาสตร์ที่เป็นตัวเนื้อหาความรู้
ในวิชาที่สอนและศาสตร์ด้านการสอน มีความสามารถในการปฏิบัติการสอนถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน
ได้ดี มีหลักจิตวิทยาในการถ่ายทอดความรู้หรือจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ได้มากที่สุด มีความสามารถในด้าน ICT สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและตดิตามความก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

 8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการ
จัดการเรียนรูข้องครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1 

 พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาไดต้ระหนักและจำเป็น 
ต้องดำเนินการตามนโยบายของต้นสังกัดในการใช้เทคโนโลยีกับการบริหารสถานศกึษา ควบคู่กับการวางแผน 
กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของครใูห้บรรลุตามวิสัยทัศน์โดยเน้นการสอนและการเรียนรู้
ที่ลงมือปฏิบัติ ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก เป็นผู้แนะแนวทาง ช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างสิ่งที่มี
ความหมายของตนเองได้ เป็นผู้เรียนรู้ร่วม กล้าศึกษาในสิง่ที่ตนเองไม่ถนัดให้ความร่วมมือกับครูคนอื่นใน
การแก้ปัญหา มีการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะทางศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ 
Moore (2000) ที่ว่าครูมีความต้องการที่จะจัดทำหลักสูตรเพื่อใช้ในการเรียนการสอน สำหรับการพัฒนา
ตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ ครูต้องทำอย่างเป็นระบบและร่วมกับบุคคลหลายฝ่ายตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับ
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การจัดการศึกษาได้พยายามจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้ คุณธรรม และ
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ เพ่ือให้บรรลุจุดหมายของการจัดการศึกษาต่อไป และให้ผู้เรียนได้มีทักษะ 
ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (Trilling and Fadel, 2009) ที่ครูต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้ผู้เรียนออกไปเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ทักษะพร้อม ๆ กับทฤษฎีค้นคว้าด้วยตนเอง  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการการสอนกับศาสตร์ต่าง ๆ บ่มเพาะเรื่องเสรีภาพ 
และความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย อาศัยการคิดแก้ปัญหาร่วมกันกับทุกภาคส่วน คิดอย่างมี
วิจารณญาณต่อผลกระทบตามมาจากการนำนวัตกรรมไปใช้ นอกจากนั้นครตู้องเชื่อว่าผู้เรียนทุกคน 
มีศักยภาพในการเรียนรู้ แต่ต้องได้รับสนับสนุนชีแ้นะอย่างเหมาะสม ผู้เรยีนแต่ละคนสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเองได้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถและทักษะต่าง ๆ  
ผ่านกิจกรรมกลุ่ม คิด จินตนาการ ทดลองทำ อภิปราย และสะท้อน ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีช่วยให้ผู้เรียนรู้จักจดจำ
อย่างยาวนาน  

9. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร ด้านการใช้เทคโนโลยีใน
การบริหารงาน เป็นด้านที่น้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความสำคัญและเป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหารงานอย่างแท้จริง เพื่อเป็นอิทธิพลต่อทัศนคติการปฏิบัติงานของครู ช่วยให้การบริหารงาน
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 

2. การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เป็นด้านที่น้อยที่สุด ทั้งนี้ครูควรจัดการเรียนรู้แบบใชป้ัญหาเป็นฐานหรือโครงงานเป็นฐาน หรือรูปแบบ 
การสอนอ่ืน ๆ ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ กระตุ้นให้ผู้เรยีนได้รู้จักสังเกต 
รู้จักตั้งคำถาม รู้จักตั้งสมมติฐาน รู้จักวิธี แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อตอบคำถามที่ตน อยากรู้ รู้จักสรุป 
และทำความเข้าใจกับสิ่งที่ค้นพบ โครงงานอาจจัดในเวลาเรียน หรือนอกเวลาเรียนก็ได ้โดยไม่จำกัดสถานที่
อาจทำเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มได้หากเนื้อหา หรือข้อสงสัยเป็นไปตามรายวิชาใดหรือสาระใด  
จะเรียกว่าโครงงานในรายวิชานั้น ๆ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร ์โครงงานคุณธรรม
จริยธรรม เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาปจัจัย หรืออุปสรรคที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศกึษา

กับการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 
2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา

กับการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษาเอกชนและสถานศึกษาในสังกัดอื่น ๆ
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ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
Selected Factors Affecting the Effectiveness of Internal Quality 

Assurance in Small-Sized Schools under the Sakon Nakhon 
Primary Educational Service Area Office 3 

พนาศักดิ์ ชาคำหลอย1 
สวัสดิ์ โพธิวัฒน์2 

วรกัญญาพิไล แกระหัน3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนีม้ีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยคัดสรร 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายใน 3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 
4) ค้นหาปัจจัยคัดสรรที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีของประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน และสมการพยากรณ์
และ 5) หาแนวทางในการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่ของประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
ภายใน กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก ่โรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็กสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปีการศึกษา 2564 จำนวนทัง้สิ้น 68 โรงเรียน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางของ Krejcie and Morgan และใช้การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย แบบสอบถามปัจจัยคัดสรร
มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .418-.812 มีค่าความเชือ่มั่นทั้งฉบับเท่ากับ .958 แบบสอบถาม
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .441-.774 มีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ .933 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบ t-test ชนิด One samples การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน
(Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ส่วนการหาแนวทางในการพัฒนาใช้เทคนิค
การศึกษาโดยการสัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญ

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ปัจจัยคัดสรรที่เลือกมาศึกษาโดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก
2. ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับมาก
3. ปัจจัยคัดสรรมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน

อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rxy = .770) 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3อาจารย ์ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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4. ปัจจัยคัดสรรที่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน นั้น มี 2 ปัจจัย
เรียงตามลำดับการมีอำนาจพยากรณ์สูงสุดลงไปตามลำดับ คือ ทรัพยากรการเรียนรู้ รองลงมา คือ  
การจัดโครงสร้างการบริหาร โดยสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพภายในโดยรวม ได้ร้อยละ 65.2 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 
± .25668 

5. แนวทางพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีทั้ง 2 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ โรงเรียนต้องมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน โรงเรียนต้องจัดให้มีวัสดุ
อุปกรณ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และมคีุณภาพ สื่อต่าง ๆ ตอ้งสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และผู้บริหารควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรการเรียนรู้
และ 2) ด้านการจัดโครงสร้างการบริหาร โครงสร้างต้องให้ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ ระบุขอบข่ายงาน
ระบุตัวช้ีวัด การวางตัวบุคคลต้องสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความสนใจ
และใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

คำสำคัญ:  ปัจจัยคัดสรร  การประกันคุณภาพภายใน 
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Abstract 
The purposes of this research were to 1) examine the selected factors, 2) identify 

the level of the effectiveness of Internal quality assurance, 3) analyze the relationship 
between the selected factors and the effectiveness of Internal quality assurance,  
4) determine the good predictors of the selected factors affecting the effectiveness
of Internal quality assurance, and forecasting equations, and 5) establish the guidelines
for developing the selected factors that were identified as good predictors for the
effectiveness of internal quality assurance. The samples, obtained through stratified
random sampling, consisted of 68 small-sized schools under Sakon Nakhon Primary
Educational Service Area Office 3 in the 2021 academic year. The Krejcie and Morgan
table was also applied for determining the sample size. The instrument for data collection
was two sets of 5-point rating scale questionnaires comprising a set of questionnaires on
the selected factors with the discriminative power values ranging from .418 to .812 and
the reliability of .958, and a set of questionnaires on the effectiveness of Internal quality
assurance with the discriminative power values ranging from .441 to .774 and the reliability
of .933. The statistics for data analysis were frequency, percentage, standard deviation,
t-test for one sample, Pearson's product-moment correlation coefficient, and Stepwise
multiple regression analysis. The expert interviews were then conducted to establish the
guidelines.

The findings were as follows: 
1. The selected factors were overall at a high level.
2. The effectiveness of Internal quality assurance was at a high level.
3. The selected factors had a positive relationship with the effectiveness of

Internal quality assurance at the .01 level of significance. In addition, all aspects achieved 
a high level of correlation (rxy = 0.770). 

4. The two selected factors were able to predict the effectiveness of Internal
quality assurance and arranged in the following descending order of importance: learning 
resources, and administrative structure. The factors were also able to explain the variance 
of the overall effectiveness of Internal quality assurance at 65.2 percent with a standard 
error of estimate of ± .25668 

5. The proposed guidelines for developing the selected factors that were
identified as good predictors consisted of two aspects: 1) Learning Resources, schools 
must have learning resources both inside and outside formal school settings. In addition, 
schools must provide appropriate, adequate, and quality material conditions, equipment, 
and media to accommodate changes, and foster advanced technology integration and 
implementation. In addition, administrators should implement a participative process for 
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mobilizing learning resources, and 2) Administrative Structure, the administrative structure 
must be straightforward and ensure that the responsibilities are clearly defined, such as 
designating the person in charge, identifying task allocation, determining indicators, selecting 
personnel according to their knowledge, abilities, experience, and interests that are 
required to perform specific tasks, and implementing participative management. 

Keywords:  Selected Factors,  Internal Quality Assurance 
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1. บทนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา

จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และกล่าวถึงหลักการประกันคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา โดยแบ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก 
การประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องของสถานศึกษาที่ต้องจัดทำโดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แต่การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการดำเนินงานโดยหนว่ยงานภายนอกที่เป็นอสิระ และมีความเป็นกลาง
มีบทบาทหน้าที่ในการประเมนิตามมาตรฐานของสถานศึกษาทั่วประเทศและดำเนินการทุก ๆ 5 ปี  
(ราชกิจจานุเบกษา, 2542, หน้า 14) และตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 
กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว ้จัดให้มีการประเมินผล ติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมนิตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปี (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2561, หน้า 48) 

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่สามารถขบัเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้สถานศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบมีคุณภาพ
มาตรฐาน ผู้ทีจ่บการศึกษามีคุณภาพตามที่มุ่งหวัง ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร สถานประกอบการ 
ที่รับช่วงผู้จบการศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือรับเข้าทำงาน มีความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
แต่ละแห่งมีคณุภาพได้มาตรฐาน แม้จะไม่เท่ากันแต่ก็แตกต่างกันไม่มากนัก นักเรียนที่จบการศึกษา 
จากสถานศึกษาทุกแห่งมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด ดังนั้นผู้เรียนจึงเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดในสถานศึกษา ซึ่งหมายถึงผู้บริหาร ครู และบุคลากร
สนับสนุนทุกคนในสถานศึกษาต้องคำนึงถึงตลอดเวลาไม่ว่าจะทำกิจกรรม หรือโครงการโครงการใดก็ตาม 
ผู้เรียนจะต้องได้รับผลหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม นอกจากนี้ในการจัดการศึกษา
จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนรว่มของบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ตามที่คาดหวัง กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคญัอย่างยิ่งในการจัด
การศึกษาในปจัจุบันและต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาใหเ้ข้มแข็งมีประสิทธิภาพและดำเนินการอย่างยั่งยืน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน, 2554, หน้า 3) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) มีภารกิจหลักคือจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างทั่วถึงและให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 29,871 โรงเรียน 
ในจำนวนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 15,158 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.74 (สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2562, หน้า 18) โรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้ถือเป็นความพยามยามแก้ปัญหา 
ของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้สาเหตุจากอัตราการเกิดของประชากรได้ลดลง  
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ดังนั้นจึงทำให้นักเรียนที่เป็นตัวป้อนจึงลดลงตามลำดับด้วย ส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนเพิ่มขึ้น 
อีกทั้งยังส่งผลถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารอัตรากำลังครู 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ดำเนินการมาตรการที่ยุบรวมและรวมโรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง  
อย่างไรก็ดีมาตรการยุบและรวมโรงเรียนมิใช่แนวทางแก้ไขปัญหาที่จะประสบความสำเร็จในทุกกรณี 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด, 2563, บทนำ) 

จากที่ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาและความจำเป็นที่โรงเรียนต้องดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพ่ือเป็นหลักประกันให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน เกิดความมั่นใจว่านักเรียนจะได้รับ
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยตรงแล้ว ผลการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษายังเป็นหลักฐานเช่ือมโยงในการรองรับการการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งจะต้องดำเนินการทุก 5 ปี จากผล
การประเมินภายนอกในรอบที่ผ่านมา (2554-2558) สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 3 มีโรงเรียนสังกัดเข้ารับการประเมินครบทั้ง 182 โรงเรียน แต่มีโรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีมาก 
เพียง 45 โรงเรียนเท่านั้น นอกจากนี้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศทุกวิชา ประกอบกับสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 มีโรงเรยีนขนาดเล็กในสังกัดถึง 82 โรงเรียน ซึ่งขาดแคลนทรัพยากร 
ทั้งงบประมาณ เทคโนโลยี และบุคลากรในการพัฒนาโรงเรียน ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยคัดสรรทีส่่งต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เพื่อนำข้อค้นพบ
มาเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนพัฒนายกระดับระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

2. คำถามของการวิจัย
2.1 ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 อยู่ในระดับใด 
2.2 ประสิทธผิลการประกันคณุภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 อยู่ในระดับใด 
2.3 ปัจจัยคัดสรรที่เลือกมาศกึษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
หรือไม่ อย่างไร 

2.4 ปัจจัยคัดสรรที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดี ของประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน มีปัจจัย
ใดบ้างและมีสมการพยากรณ์เป็นอย่างไร 

2.5 แนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดี ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ควรเป็นอย่างไร 
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3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานของปัจจัยคัดสรรทีส่่งผลต่อประสิทธผิลการประกัน

คุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 

3.2 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษา 
ขนาดเล็ก สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

3.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรที่เลือกมาศึกษากับประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3  

3.4 เพื่อคน้หาปัจจัยคัดสรรทีเ่ป็นตัวพยากรณ์ที่ดี ของประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 
และสมการพยากรณ ์

3.5 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่ของประสิทธิผล 
การประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3   

4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยคัดสรร จากเอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง และมุ่งศึกษาประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 มาใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรพยากรณ์         ตัวแปรเกณฑ ์

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

ปัจจัยคัดสรร 
1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
2. การติดต่อสื่อสารภายใน
3. การจัดโครงสร้างการบริหาร
4. การส่งเสริมการเรียนรู้
5. ทรัพยากรการเรียนรู้

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 
1. คุณภาพของผู้เรียน
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ 

1) ระดับความสัมพันธ์และเป็นตัวพยากรณ์ที่ดีของประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน
2) แนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีของประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน
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6. วิธีดำเนินการวิจัย
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรการวิจัย (Research Population) ได้แก่ โรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 ปีการศกึษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น  
82 โรงเรียน มีแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคลากรทั้งสิ้น 462 คน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 82 คน 
และครูผู้สอน จำนวน 380 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling Unit) ได้แก ่โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 68 โรงเรียน กำหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางของ Krejcie and Morgan (บญุชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 43) โดยใช้
การสุ่มแบบแบ่งช้ันอย่างเป็นสัดส่วน ตามพื้นที่อำเภอที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน 

 เลือกผู้ให้ข้อมูลในโรงเรียน 2 คน ที่เป็นหนว่ยตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บรหิารโรงเรียน และครู 
ที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้กลุม่ตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 68 คน  
ครูผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 68 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 136 คน   

6.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณประเภทการศึกษาความสัมพันธ์เชิงพหุ 

(Multi-Correlation Study) เป็นหลัก เพื่อค้นหาตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นส่วนเสริมเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกอธิบาย
แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 1.00 โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก ่

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศและสถานภาพการดำรงตำแหน่ง มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคัดสรรของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จำนวน 5 ด้าน มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีค่าอำนาจจำแนก .418-.812 และความเช่ือมั่นเท่ากับ .958 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
จำนวน 3 ด้าน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีค่าอำนาจจำแนก 
.441-.774 มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .933  
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6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเสนอคำรอ้งต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้ออกหนังสือ

ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนของโรงเรียนที่เป็น 
กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบออนไลน์ผ่าน google form กับผู้บริหาร
โรงเรียน และครูผู้สอนโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัยให้ทราบผ่านแบบสอบถาม
ออนไลน์ ซึ่งผูว้ิจัยได้รับแบบสอบถามตอบกลับคืนมาทั้งสิน้ 136 ฉบับ 

6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี ้

1) นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด 136 ฉบับ มาตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม พบว่ามีแบบสอบถามที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ทั้งสิ้น 136 ฉบับ 
ผู้วิจัยจึงคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูล 

2) นำแบบสอบถามที่คัดเลือกไว้มาตรวจสอบคะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3) นำข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

6.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์ค่า t (t-test) ชนิด One samples การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์อย่างง่าย 
ของเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแต่ละขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

7. ผลการวิจัย
7.1 ปัจจัยคัดสรรโดยภาพรวมโรงเรียนมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก 
7.2 ประสทิธิผลการประกันคุณภาพภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
7.3 ปัจจัยคัดสรรในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน โดยมคีวามสัมพันธ์อยูใ่นระดับสูง และมีความสัมพนัธ์ทางบวก 
7.4 ปัจจัยคัดสรรที่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน จากตัวแปร 

ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 5 ด้าน พบว่า มีจำนวน 2 ด้าน ทีม่ีอำนาจพยากรณ์ ประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพภายในอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 คือ ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ โดยมีค่าสัมประสทิธิ์
ของการพยากรณ์ เท่ากับ .463 และด้านการจัดโครงสร้างการบริหาร มีค่าสัมประสิทธิข์องการพยากรณ์ 
เท่ากับ .458 ตัวแปรทั้งสองด้านนี้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในโดยรวม 
ได้ร้อยละ 65.2 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .25668  

สามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 
 Y′ = .955 + .364X5 + .405X3  
และสามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

Z′ = .463Z5
 + .458Z3 
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7.5 แนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน  
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  
มีดังน้ี 1) ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนต้องมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน โรงเรียน 
ต้องจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีคุณภาพ สื่อต่าง ๆ ตอ้งสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป โรงเรียนต้องมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยั เช่น อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ ICT ต่าง ๆ  
เพื่อส่งเสรมิการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการระดมทรัพยากร
การเรียนรู้ และ 2) ด้านการจัดโครงสร้างการบริหาร ได้แก่ ผู้บริหารจัดโครงสร้างให้ชัดเจน ระบุผู้รับผิดชอบ 
ระบุขอบข่ายงานว่ามีขั้นตอนการทำงานอย่างไร มีตัวช้ีวัดอะไรบ้าง การวางตัวบุคคลต้องสอดคล้องกับ
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความสนใจ ใช้หลักการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วนในการบรหิาร
จัดการ 

8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจัยคัดสรรโดยภาพรวมโรงเรียนมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก 

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารและครทูีมีการตื่นตัว ตระหนักถึง
ความสำคัญของการบริหารระบบการประกันคุณภาพภายใน ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่หรือทั้งหมด
จึงได้มีการวางแผน การกำหนดนโยบาย มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร และการกำหนดผู้รับผิดชอบ
ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นอย่างดี เพื่อการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบ
กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งมีบุคลากรไม่มากนัก ทำให้บุคลากร
ที่อยู่ภายในโรงเรียนมีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน มีการพูดคยุกัน มีการติดต่อสื่อสารกันเป็นประจำ ทั้งรปูแบบ
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้บริหารสามารถอธิบายและบอกจุดประสงค์ของการสื่อสารนั้น ๆ  
อย่างชัดเจน จนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในโรงเรียน ซึ่งจะทำให้ครูและผู้บริหารมีความเข้าใจ
ตรงกัน ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดี เกิดความร่วมมือและประสานงานกันในโรงเรียน อีกทั้งงานต่าง ๆ  
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กนั้น ต้องอาศัยความช่วยเหลือกันในทกุ ๆ ฝ่าย ทุกคนมีส่วนร่วม 
ในทุกกิจกรรม ทำให้การติดต่อสื่อสารภายในเป็นการสื่อสารโดยตรง ไม่ผ่านคนกลาง จึงเกิดความเข้าใจ
เป้าหมายของการสื่อสารนั้นซึ่งส่งผลให้การประกันคุณภาพภายในบรรลุเป้าประสงค์ ซึง่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เกษร บุตรจ้อม (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านโครงสร้างองค์การอยู่ในระดับมาก   

8.2 ประสทิธิผลการประกันคุณภาพภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบาย
ให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ จึงมีการปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ประกอบกบัการประกาศใช้ 
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กฎกระทรวงการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2561 ทำให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรเกิดการตระหนักถึง
ความสำคัญของการบริหารระบบการประกันคุณภาพภายใน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ 
รับการประเมินภายนอกรอบที่ 4 จาก สมศ. ทำให้โรงเรยีนทุกโรงเรียนดำเนินการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน จนทำให้การดำเนินการอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ สำนักทดสอบทางการศึกษา (2561, 
บทนำ) ได้กล่าวถึงแนวคิดในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ว่า ให้สถานศกึษาใช้เป็นแนวทาง
ดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน
ภายนอก ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีสว่นเก่ียวของทุกฝ่ายว่า การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงไว้ซึ่งมาตรฐานการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เฉลิมพร กุมภา (2563, หน้า 248) ได้ทำการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมรูปแบบการบริหารงาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนขนาดเล็ก มีผลการประเมนิในระดับมาก  

8.3 ปจัจัยคัดสรรในภาพรวม กับประสิทธผิลการประกันคณุภาพภายใน มีความสัมพนัธ์ทางบวก 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีภวะผู้นำ มีวิสัยทัศนใ์นการบริหาร สามารถชักนำและจูงใจครูให้เหน็
คล้อยตามในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้การประกันคุณภาพภายในบรรลุเป้าหมายได้ มีการติดสื่อสารที่ทำให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในโรงเรียน ที่จะทำให้ครูและผู้บริหารมีความเข้าใจตรงกันช่วยให้เกิดความเข้าใจ
อันดี เกิดความร่วมมือและประสานงานกัน การจัดสายงานการบังคับบัญชาในโรงเรียนที่ชัดเจน  
การมอบหมายงานที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของบุคลากร การกำหนดบทบาทหน้าที่ที่เอื้อ 
ต่อการประกันคุณภาพภายใน และสร้างบรรยากาศความร่วมมือซึ่งกันและกันอย่างเต็มศักยภาพให้ขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีการจัดสรรทรัพยากรการเรนีรู้ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียน มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพและครอบคลุมพื้นที่ มีเครือ่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ICT  
ที่ทันสมัยและพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ดำรงเกียรติ วันทา (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
อุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก มีความสมัพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ ธัญพร 
ยมนัตถ์ (2561, หน้า 87) ไดท้ำการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ละด้านกับการดําเนินงาน 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เรียงตามลำดับค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ พบวา การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มีความสัมพันธ์กับปัจจัยยด้านโครงสร้างองคกรในระดับสงู 

8.4 ปัจจัยคัดสรรที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 5 ด้าน พบว่ามี 2 ด้าน ที่มีอำนาจพยากรณ์
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ได้แก่ ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ และด้านการจัดโครงสร้างการบริหาร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้นั้น  
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ควรมีความพร้อมในด้านทรัพยากรต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งปัจจุบัน 
เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น ผู้เรียนสามารถที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่มีอยู่มากมาย 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ทุกที่  
ทุกเวลา และบนเครื่องมือทุกชนิด ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ทุกคนสามารถเรยีนรู้
ได้ด้วยตนเอง มีการใช้อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพิ่มมากขึ้น เช่น Google Meet, Google classroom, Zoom, YouTube และจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ส่งผลให้สถานศึกษาต่าง ๆ นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ทรัพยากรการเรียนรู้เหล่านี้ 
จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะส่งผลต่อคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และผู้ที่มีบทบาทมากที่สุด กค็อื ครู 
การเลือกคนทีจ่ะมาทำงานนั้นมีความสำคญัมาก ต้องเลอืกคนที่เหมาะสมกับงาน การมอบหมายงาน 
ที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของบุคลากร การกำหนดบทบาทหน้าที่ที่เอ้ือต่อการประกันคุณภาพ
ภายใน การจัดโครงสร้างที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบอย่างเป็น
ระบบ มีการควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เกษร บุตรจ้อม (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า
ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คอื ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยด้านเทคโนโลย ีปัจจัยด้าน
ภาวะผู้นำ และปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ และสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ เฉลิมพร กุมภา (2563, 
หน้า 249) ไดท้ำการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ได้สรุปไว้ว่า ด้านปัจจัยนำเข้าที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรรถนะ 
ของผู้บริหารที่จะนำพาให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพได้ การระดมทรัพยากรทางการศึกษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อปุกรณ์ 
อาคารสถานที่ การบริหารจัดการ การนำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมขึ้น การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการนำเสนอผลการรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ในด้านกระบวนการมีการสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้เป็นที่ประจักษ์ในโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

9. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัคดัสรรที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการประกนัคณุภาพภายใน โดยรวม
มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีการดำเนินงานมากที่สุด คือ ด้านการติดต่อสื่อสารภายใน 
รองลงมา คือ ด้านการจัดโครงสร้างการบริหาร แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับ 
บุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกนั สามารถจูงใจ ผู้ร่วมงาน 
ในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร และการกำหนดผู้รับผิดชอบ 
ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นอย่างชัดเจน เพื่อการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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2. ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีการดำเนินงานมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
และด้านคุณภาพของผู้เรียน แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารยังคงมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ทั้งระบบ ดังนั้นผู้บริหารควรกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน มีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

3. ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคัดสรรในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพภายในอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ทกุด้าน โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง และ 
มีความสัมพันธ์ทางบวก ส่วนปัจจัยคัดสรรทัง้ 5 ด้าน กับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในทั้ง 3 ด้าน 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ซึง่แสดงเห็นว่าควรมีการส่งเสรมิ สนับสนุน พฒันา
ปัจจัยคัดสรร ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 2) การติดต่อสื่อสารภายใน 3) การจัด
โครงสร้างการบริหาร 4) การส่งเสริมการเรยีนรู้ และ 5) ทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการรับรู้ของ
ผู้บริหาร คร ูและบุคลากร ทีร่ับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กให้สูงขึ้น 

4. ผลการวิจัยพบว่า มีปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ประสิทธผิลการประกันคุณภาพภายใน
และสามารถนำมาสร้างเป็นสมการพยากรณ์ได้ โดยตัวแปรที่นำมาวิเคราะห์ 5 ด้าน พบว่ามี 2 ด้าน 
ที่มีอำนาจยากรณ์ คือ ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ และด้านการจัดโครงสร้างการบริหาร แสดงให้เห็นว่า 
ในจำนวนปัจจัยคัดสรร ควรให้ความสำคัญทางการบริหารมีการปฏิบัติในลำดับแรก คือ ด้านทรัพยากร 
การเรียนรู้ และลำดับที่สอง ด้านการจัดโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดการรับรู้ของผู้บริหาร คร ูและครู
ผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน
ให้ดียิ่งขึ้น 

5. แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
สรุปได้ดังนี้ ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ 1) โรงเรียนต้องมีแหล่งเรียนรูท้ั้งในและนอกโรงเรียน  
2) โรงเรียนต้องจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีคุณภาพ 3) สื่อต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โรงเรียนต้องมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน่ อินเทอรเ์น็ต อุปกรณ ์ICT ต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 4) ผู้บริหารควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการระดม
ทรัพยากรการเรียนรู้ และด้านการจัดโครงสร้างการบริหาร ได้แก่ 1) ผู้บรหิารจัดโครงสร้างให้ชัดเจน
ระบุผู้รับผิดชอบ ระบุขอบข่ายงานว่ามีขั้นตอนการทำงานอย่างไร มีตัวช้ีวัดอะไรบ้าง 2) การวางตัวบุคคล
ต้องสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความสนใจ 3) ใช้หลักการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยคัดสรรอื่น ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียน 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จากแนวคิด
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การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 
ในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

A Study of Academic Administration Problem and Solution 
Guideline of Schools under the Khlong Sam Wa District Office; 

Bangkok Metropolitan 
ลัดดา งานนันไชย1 
มีนมาส พรานป่า2 

บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
และ 3) เพื่อศกึษาแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 46 คน คร ู697 คน รวมทั้งสิน้
จำนวน 743 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มจากประชากร โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
สำเร็จรูปของ เครจซี และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 40 คน ครู 
จำนวน 248 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 288 คน เครื่องมือที่ใช ้คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคา่ t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน โดยภาพรวมมีปัญหาในระดับมาก

เมื่อวิเคราะห์ระดับปัญหาแต่ละด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับปัญหาสูงสุดไปจนถึงต่ำสุด เรียงตามลำดับ 
ได้แก่ 1) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 2) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และ 3) การประกันคุณภาพการศึกษางานวิชาการ 

2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน พบว่า 1) การให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการโรงเรียนควรสำรวจและเปิดโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้าน
และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกบัการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะ
ชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 2) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้บริหารต้องสร้าง 
ความตระหนักและชี้ให้เหน็ถงึประโยชน์ ความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียนอย่างจริงจัง โดยการให้ความรู้ 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
2วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบวิธีวิจัยและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่งานวิจัยในช้ันเรียน 3) การประกัน
คุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ โรงเรียนควรมีการประชุมวางแผน แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ
ติดตามเป็นระยะ ส่งเสริมการดำเนินการนิเทศภายในอย่างจริงจัง เป็นประจำและต่อเนื่อง 

คำสำคัญ:  การบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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Abstract 
The objectives of this independent study were to: 1) study the academic 

administration problems of schools under the Khlong Sam Wadistrictoffice, 
Bangkokmetropolitan, and 2) study the guidelines for solving the problems of academic 
administration of schools under the Khlong Sam Wa district office, Bangkokmetropolitan. 
The populations were administrators, teacher’s schools in academic year 2020 under  
the Khlong Sam Wa district office, Bangkokmetropolitanconsisted of 46 administrators, 
697 teachers, a total of 743 persons. The sample size obtained at random from the 
population by Krejcie and Morgan's table. There were 40 administrators, 248 teachers,  
a total of 288 persons.The data were collected by using the questionnaire; 5 rating scale; 
with a reliability of 0.87 and the interview form. The statistics for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The independent study results revealed that: 
1. The level of school academic administration problems in overallwas at

high level, considering in each aspect, it was found that the average level from highest 
to lowest of the problem in each item as 1) Community participation in academic 
strengthening, 2) Research for educational quality development and 3) The quality 
assurance on academic works, respectively. 

2. Comparative results of academic administration problems according to
the opinions of school administrators and teachers,it was found that the difference was 
statistically significant at 0.01. 

3. The guidelines for solving the problems of academic administration as
follows: 1) community participation in academic strengthening, schools should be survey 
and provide opportunity for wise man and incorporate local wisdom in school’s education 
for student’s learning and develop life skill to strengthen academic knowledge,  
2) research for educational quality development, administrator must provide awareness
and highly point out the importance of the study in school’s class by teaching and
organizing training workshop in order to conduct research properly according to research
methodology and in the same directions, administrator should have a meeting for share
and publish the academic research in the classroom, 3) quality assurance on academic
works, school should have planning meetings, appoint a committee to perform follow-up
periodically, and promote the implementation of internal supervision seriously regularly
and continuously.

Keywords:  Academic administration,  Schools under Bangkok metropolitan 
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1. บทนำ
งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารการศึกษาและมีความสำคัญอย่างมากไม่ว่าสถานศึกษา

จะเป็นประเภทใดมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการเนื่องจาก
งานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษา การจดัการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสถานศึกษาและเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบคุลากรทุกระดบั
ของสถานศึกษาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้น ดังนั้น การบริหารงาน
วิชาการจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ ๆ โดยผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกันใช้ความรู้และแนวคิดที่มีเหตุผลและความถูกต้องเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและ
มุ่งมั่นในการบริหารงานวิชาการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมากขึ้นอันเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน
ต่อไป (อุทัย บญุประเสริฐ, 2558) 

การบริหารงานวิชาการจะมีมาตรฐานและคุณภาพมากน้อยเพียงใดนั้นผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทกุระดับของสถานศึกษา เป็นผู้ดำเนินการร่วมกัน โดยอาศัยทักษะความรูแ้ละประสบการณ์
ของตนและความร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครอง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่สถานศกึษาได้กำหนดไว้ ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพของแต่ละโรงเรยีนอาจมีผลมากน้อย
แตกต่างกัน ซึ่งจากผลการวิจัยของ กษิรา วาระรัมย์ (2556) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 พบว่า ระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ปัญหามากทีสุ่ด ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน รองลงมา คือ ด้านการวัดและประเมินผล
และด้านหลักสตูรและผลวิจัยของ ภัทรภร เลิศรัตน์ (2559) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประชานุกูล (ขำสนิทอนุเคราะห์) สำนักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่าระดับปัญหางานวิชาการ โรงเรียนประชานุกูล (ขำสนทิอนุเคราะห์) โดยภาพรวมมีระดับ
ปัญหาปานกลาง พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการสูงสุดเรียงตามลำดับ ได้แก่  
1) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 2) ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 3) ด้านการจัดการเรียน
การสอน 4) ดา้นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 5) ด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษา 6) ด้านการ
นิเทศภายในโรงเรียน และผลการวิจัยของ พระบุญลัท สุวรรณเดช (2561) ได้ศึกษาสภาพและปัญหา
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางบอนกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางบอนกรุงเทพมหานคร มีปัญหาด้านการวางแผน
งานวิชาการ ได้แก่ บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ ขาดการ
จัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศงานวิชาการ และขาดการตรวจสอบติดตามและประเมนิผลการใช้ข้อมูล
สารสนเทศงานวิชาการ

ผลการตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา ประจำปี
การศึกษา 2563 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าระดับประเทศ คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 4 วิชา ม ี5 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)  
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2) โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) 3) โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ 4) โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง
(มานะราษฎร์บำรุง) และ 5) โรงเรียนสุเหรา่สามวา (ซุน เวทย์สฤษฎ์ อุทศิ) ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 4 โรงเรียน
ได้คะแนนเฉลี่ยรายวิชาทั้ง 4 วิชา น้อยกว่าระดับประเทศ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน), 2563)

อย่างไรก็ตามฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสามวา ได้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และ
คุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการอ่านสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ป ีพ.ศ. 2563 ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครให้ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
และคณุภาพการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียม
กับนานาชาติสำนักงานการศึกษาจึงได้ตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าวโดยกำหนดเป้าหมายให้สถานศกึษา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ซึ่งการที่จะดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้นสถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สำคัญ
ที่สุดที่ต้องพัฒนาการศึกษาอย่างตลอดแนวทั้งในด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการ
รวมทั้งการวัดและประเมินผลทั้งนี้ในส่วนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครปีการศึกษา 2561–2562 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และภาษาไทย ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศจึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งในการเร่งดำเนินการช่วยเหลือและพฒันาใหส้ถานศกึษาได้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธภิาพ
ตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้เรียนโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และภาษาไทย 

ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครเพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารงาน
วิชาการที่เกิดขึ้นตามบริบทของแต่ละโรงเรียนว่าเป็นอย่างไร และศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครแตกต่างกันหรือไม่
ดังนั้น จึงสมควรทำการวิจัยเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่แท้จริงเพื่อนำผลวิจัยไปเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

และครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
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3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิดการบริหารงานวิชาการ 

1) ความหมาย การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดำเนินงานกิจกรรมทุกชนิด
ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษา ครแูละบุคลกรในสถานศึกษา รว่มมือ
ในการทำกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีความประพฤติและลักษณะนิสัยที่ดีสามารถดำเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 

2) ความสำคัญ งานวิชาการเป็นงานที่สำคัญมากเพราะเป็นงานหลักเป็นหัวใจของกิจกรรม
ทุกชนิดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนการเรียนการสอนจะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีงานวิชาการมาตรฐานของโรงเรียน 
โรงเรียนไม่ได้เน้นเพียงด้านบริเวณอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สอยต่าง ๆ เทา่นั้น แต่ยังมีงานอ่ืน ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิชาการซึ่งผู้บริหารตอ้งปฏิบัติเป็นภารกิจหลัก 

3) หลักการบรหิาร หลักในการบริหารวิชาการ ซึ่งมีจุดหมายคือผู้เรียนควรมีหลักปฏบิัติ
อย่างมีคุณภาพซึ่งนำมาสู่ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลงานด้านวิชาการจะมีประสิทธภิาพนั้นอยู่ที่การจัด
การศึกษาคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษาซึ่งประกอบด้วยงานด้านหลักสูตรด้านการจัดการเรียน 
การสอน และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการการจัดสิ่งส่งเสริมงานด้านวิชาการรวมถึงงานด้านวัดผล 
และประเมินผลซึ่งผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้องค์กรมีการพัฒนา
และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้

3.2 ทฤษฎีการบริหารงานวชิาการ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2554) ได้แบ่งขอบข่าย
การบรหิารงานวิชาการในโรงเรียนไว้รวมทั้งหมดมี 9 ด้าน ดังนี ้

1) การวางแผนงานวิชาการ
2) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
3) การบริหารการจัดการเรียนรู้
4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน
5) การวัดผลประเมินผลการเรียน
6) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
9) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ

3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการทบทวนวรรณกรรม ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวม 

มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกรายดา้นส่วนใหญ่จะพบปัญหาคล้ายกันคือปัญหาด้านสื่อการเรียน
การสอนด้านหลักสูตรการนำหลักสูตรไปใชด้้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการวัดและประเมินผล 
(กษิรา วาระรัมย์, 2556 และอรทัย ปานทอง, 2556) แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ  
ตามแนวทางของ แอน สุขะจิระ (2558) มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สำคญั ได้แก่ ผู้บรหิารควรทบทวน
ความสำคัญและสร้างความตระหนักให้ตนเองเป็นคนที่รู้จักการวางแผนในทุกเรื่องและเขา้รับการอบรม 
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เชิงปฏิบัติการ ให้ครูปฐมวัยสง่แผนการสอนทุกครั้งจัดอบรมและเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการโดยผู้บริหารอบรมร่วมกับครูจะได้มีความรู้ตรงกัน ครูปฐมวัยจัดทำแผนเมื่อจัดทำแผนเสรจ็ 
ก็นำแผนไปวิเคราะห์ร่วมกับผู้บริหาร จัดอบรมให้กับครูปฐมวัยตามความสนใจ พาครปูฐมวัยไปศึกษาดูงาน 
จัดหาข้อมูล เอกสาร รูปภาพ วีดีโอต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดบรรยากาศการเรียนรู้และมุมประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามสภาพจริง 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎขีองนักวิชาการทั้งหลายรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการทำวิจัย

เรื่องการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงไดย้ึดแนวคิดการบริหารงานวิชาการของสำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่ได้เสนอขอบข่ายของการบริหารวิชาการไว้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัยตามตัวแปร 
ในการวิจัยดังนี ้

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1) ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 จำนวน 18 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 
743 คน 

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหาร 
งานวิชาการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2554) 

9 ด้าน คือ 
1. การวางแผนงานวิชาการ
2. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
3. การบริหารการจัดการเรียนรู้
4. การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน
5. การวัดผลประเมินผลการเรียน
6. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ
9. การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ

1. ครู
2. ผู้บริหาร
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2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 จำนวน 18 โรงเรียน โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากตารางสำเร็จรูปของ เครจซี และมอรแ์กน (Krejcie& Morgan, 1970) ได้ขนาดกลุม่ตัวอย่าง ผู้บริหาร
สถานศึกษา จำนวน 40 คน คร ูจำนวน 248 คน รวมทั้งสิน้ จำนวน 288 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง 
แบบแบ่งช้ันตามจำนวนประชากรแต่ละโรงเรียน 

5.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อการศึกษาปัญหา

และแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ ์

เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ (Interview form) เกี่ยวกับการศึกษาปัญหา 
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 2 ตอนและแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

1) แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบงานวิชาการของนักวิชาการ และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2554) 
รวมถึงหาความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแบบสอบถามโดยนำเสนอให้กับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน  
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมด้านเนื้อหาและค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) ระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงคไ์ด้ค่าเท่ากับ 1.00 และได้นำไปทดลองใชกั้บ
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ที่ไมใ่ช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน  
นำข้อมูลที่ได้หาค่าความเช่ือมั่น ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสทิธิ์อัลฟ่าของครอนบาด (Cronbach’s alpha 
coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.87 

2) แบบสัมภาษณ์ หลังจากได้ข้อสรุปของระดับปัญหาแลว้ผู้วิจัยจึงจัดทำแบบสัมภาษณ์ 
ผู้ให้ข้อมูลมีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน มีคุณสมบัต ิดังนี้ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษขึ้นไปหรือผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ที่โรงเรียนมีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ 3 ปีขึ้นไปหรือ 
เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาที่โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศด้านต่าง ๆ 2) ครู จำนวน 2 คน มีคุณสมบัติ
ดังนี้ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษหรือครูหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 3) ศึกษานิเทศก ์จำนวน 1 คน  
มีคุณสมบัติดังนี้ เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบดูแลเขตคลองสามวา  

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ขอความอนเุคราะห์จากวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทำหนงัสือ

ถึงผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
2) นำหนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมทั้งแบบสอบถามส่งถึงโรงเรียนในสังกัด

เขตคลองสามวา จำนวน 288 ชุด ขออนุญาตทำการวิจัยและแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 
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3) ผู้วิจัยได้ติดตามและรับแบบสอบถามกลับคืน ตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้รับ
กลับคืนมา จำนวน 288 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

4) หลักจากได้ข้อสรุประดับปัญหาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา
แล้วจึงจัดทำแบบสัมภาษณป์ระเด็นสำคัญในการสัมภาษณ์มาจากค่าเฉลี่ยของระดับปัญหาการบริหารงาน
วิชาการ 3 ลำดบัแรก เพื่อสัมภาษณแ์นวทางการแก้ไขปัญหาการบรหิารงานวิชาการโรงเรยีนสังกัดสำนักงาน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผู้ให้ข้อมูลมีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษา 
จำนวน 3 คน 2) ครู จำนวน 2 คน และ 3) ศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 คน 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามาทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยโปรแกรมสำเร็จรูป 

ดังนี้ 
1) วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ

เป็นแบบเลือกตอบโดยแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 
2) วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามตอนที่ 2 ของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล

โดยหาระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการ ทั้ง 9 ด้าน หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำ
ค่าเฉลี่ยที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประมาณค่า 5 ระดบั 

3) เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและครูโดยการทดสอบค่า t-test
4) สัมภาษณ์ข้อคิดเห็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร สรุปและบรรยายเป็นความเรียง 
5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ค่าความถี่
2) ค่าร้อยละ
3) ค่าเฉลี่ย
4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5) t-test

6. ผลการวิจัย
6.1 ปัญหาการบริหารงานวชิาการโรงเรียนในสังกัดสำนกังานเขตคลองสามวา 

กรุงเทพมหานคร 
 วิเคราะหร์ะดับปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา 

กรุงเทพมหานคร จำแนกในภาพรวมและรายด้าน ใช้การวิเคราะหค์่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
(n=288) 

ปัญหาการบรหิารงานวิชาการ X S.D. ระดับ 
1. การวางแผนงานวิชาการ 3.48 0.43 ปานกลาง 
2. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 3.60 0.20 มาก 
3. การบริหารการจัดการเรียนรู้ 3.31 0.24 ปานกลาง 
4. การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 3.28 0.49 ปานกลาง 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียน 3.42 0.46 ปานกลาง 
6. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 3.79 0.39 มาก 
7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.18 0.34 มาก 
8. การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 4.23 0.35 มาก 
9. การประกันคุณภาพการศึกษางานวิชาการ 4.03 0.35 มาก 

รวม 3.70 0.14 มาก 

จากตาราง 1 พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานครค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.70, S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสรมิสร้างความเขม้แข็งทางวชิาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.23, S.D. = 0.35) 
รองลงมา คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X = 4.18, S.D. = 0.34) และการนิเทศงานวิชาการ
ภายในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด (X = 3.28, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณารายด้าน มีรายละเอียดดังนี ้

 ด้านที่ 1 การวางแผนงานวิชาการ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านการจัดทำแผนงานวิชาการระดับปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุดและด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
งานวิชาการมีระดับปัญหามีปัญหาน้อยที่สุด 

 ด้านที่ 2 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศกึษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
รายด้าน พบว่าด้านการรายงานการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาระดับปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้
มีปัญหาน้อยทีสุ่ด 

 ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านการจัดการศึกษาพิเศษระดับปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีปญัหาน้อยที่สุด 

 ด้านที่ 4 การนเิทศงานวิชาการภายในโรงเรียนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การนิเทศภายในระดับปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมา คือ ด้านการแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศภายในและด้านการสร้างความตระหนักการส่งเสริม
การร่วมมือ ปรบัปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานมีปัญหาน้อยที่สุด 



507 

 ด้านที่ 5 การวัดผลประเมินผลการเรียนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านผู้บริหารและคณะครูดำเนินงานตามกรอบแนวทาง และนิเทศ ติดตามการวัดประเมินผล 
มีระดับปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมา คือ ด้านการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลและ
มอบหมาย ภาระงาน และด้านการนัดหมายประชุมคณะทำงานมีปัญหาน้อยที่สุด 

 ด้านที่ 6 การพฒันาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรยีนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ีและด้านแหล่งเรียนรู้ มีระดับปัญหา
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีปญัหาน้อยที่สุด 

 ด้านที่ 7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา 
รายด้าน พบว่า ด้านการสร้างความตระหนักให้ความรู้และให้ความสำคญักับครูในการทำวิจัยในช้ันเรียน 
มีระดับปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านครดูำเนินการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และด้านการ
รายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเผยแพร่งานวิจัย 
ในชั้นเรียนมีปัญหาน้อยที่สุด 

 ด้านที่ 8 การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการภาพรวม 
อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและจัดทำ
สรุปรายงานผลมีระดับปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการสร้างความตระหนักของการจัด
การศึกษาของโรงเรียนด้วยการระดมความคิดและด้านชุมชนมีส่วนร่วมในการเสรมิสร้างความเข้มแข็ง 
ทางวิชาการมีปัญหาน้อยที่สุด 

 ด้านที่ 9 การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านการปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีระดับ
ปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการดำเนินการด้านการปรับปรุงการบริหารจัดการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพ และด้านการจัดทำรายงานประกันคุณภาพด้านวิชาการประจำปี
การศึกษามีปัญหาน้อยที่สุด 

6.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
วิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและครูโดยการวิเคราะห์ t-test 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัญหาการบริหารงานวิชาการ จำแนก 
           ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา 
           กรุงเทพมหานคร 

สถานภาพ n (X ) S.D. ค่าสถิติ t ค่า P-Value 
ผู้บริหารสถานศึกษา 40 3.65 0.14 -3.082 0.002* 

คร ู 248 3.72 0.14 

จากตาราง 2 พบว่าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปัญหาการบริหารงานวิชาการ ระหว่าง 
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
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6.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต 
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

 ระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการจากแบบสอบถามโดยวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยของระดับ
ปัญหาการบริหารงานวิชาการ 3 ลำดับแรก คือ 1) การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสรมิสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 2) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ด้านการใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โดย 1) การสร้างความตระหนักของการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนด้วยการระดมความคิด 2) ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ  
3) การวางแผนสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและจัดทำสรุปรายงานผล

2) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีการวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย
1) การสร้างความตระหนักใหค้วามรู้และใหค้วามสำคัญกบัครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน 2) ครูดำเนินการ
จัดทำวิจัยในชั้นเรียน 3) การรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนการจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การเผยแพร่งานวิจัยในช้ันเรียน

3) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการโดยมีการปรับปรุงการบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ดังนี ้1) การกำหนดเกณฑ์การประเมินและค่าเป้าหมาย 
ให้สอดคล้องกบับริบทของโรงเรียนและสามารถวัดและประเมินผลได้ถูกต้องตามความเป็นจริง  
2) การดำเนินการควรให้ทุก ๆ ฝ่าย มีส่วนรว่มในการวางแผนและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน
ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 3) การจัดทำรายงานการประกันคุณภาพจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน
เห็นเป็นรูปธรรมและรอบด้าน

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ปัญหาการบริหารงานวชิาการโรงเรียนในสังกัดสำนกังานเขตคลองสามวา 

กรุงเทพมหานคร 
 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่วนการนิเทศ
งานวิชาการภายในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด สอดคล้องกับ นิลวรรณ วัฒนา (2556) ได้ทำการศึกษา
สภาพการบริหารงานงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี พบว่าสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา จังหวัดชลบุรี มีการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับ กษิรา วาระรัมย์ (2556) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กล่าวว่า ระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  
แต่ละด้านมีระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่ปัญหามากที่สุด ได้แก่ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ ด้านการวัดและประเมินผลและด้านหลักสูตรตามลำดับ 
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7.2 การเปรียบเทียบปญัหาการบรหิารงานวิชาการตามความคิดเหน็ของผู้บรหิารสถานศึกษา
และครู โรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวากรงุเทพมหานคร 

 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความคิดเหน็เกี่ยวกับปญัหาการบรหิารงานวิชาการแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ จีระนันท์ เชื้อด้วงผุย (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพ
การบรหิารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ี
เขต 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศกึษาขั้นพื้นฐานจำแนกตามตำแหน่งและขนาดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำแนกตามตำแหน่ง พบว่า ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ 0.01 
ส่วนรายด้านแตกต่างกัน 2 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรและการนำไปใช้กับด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกันอีกทั้งสอดคล้องกับ ปริศนา สีเงนิ (2559) ได้ศกึษาและเปรียบเทียบสภาพ 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ยกเว้น ด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต ิ

7.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนในสังกดัสำนักงานเขต 
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

1) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ มีแนวทางการแกป้ัญหา
ดังนี้ โรงเรียนควรสำรวจและเปิดโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้านและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองเป็นระยะ ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน การวางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและโรงเรียนควรจัดทำ
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อนำไป สู่การพัฒนาในปีต่อไปสอดคล้องกับ เจริญ ราชโสภา (2554)  
ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1, 2 และ 3 โดยผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหาร
จัดการงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การมีส่วนร่วมก่อให้เกดิการระดมความคิด
และการปรึกษาหารือร่วมกัน เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ ์
ในการทำงานร่วมกัน เสริมสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู
และบุคลากรในสถานศึกษา มีโอกาสใช้ความสามารถและทักษะการทำงานร่วมกัน และสำคัญที่สุด คอื 
สถานศึกษาได้จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของชุมชน ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ผลการประเมินการใช้
รูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับ Cotton (2001) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียนเป็นฐานผลการวิจัย 
พบว่า รัฐควรทำหน้าที่กระตุ้นและสนับสนนุให้การบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานประสบ
ความสำเร็จ โดยกระตุ้นเร่งเร้าให้แต่ละเขตการศึกษาใช้การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือ
ในการปรับปรุงผลการเรียนและปรับปรุงการบริหารองค์กรของโรงเรียน ทำความเข้าใจกับหน่วยงานกลาง
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ให้ยอมรับว่าต้องมีอย่างแท้จริง และต้องมีความยืดหยุ่น ลดการควบคุมอย่างเคร่งครัด แต่เพิ่มความร่วมมือ
ในการปฏิบัติและตรวจสอบ 

2) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีแนวทางการแก้ปัญหา ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องติดตามการทำวิจัยในชั้นเรียน มีคณะกรรมการติดตามการทำวิจัยในช้ันเรียน โดยติดตามเป็นระยะ 
ผู้บริหารต้องสร้างความตระหนักและชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ ความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียนอย่างจริงจัง 
โดยการให้ความรู้และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือให้การดำเนินการวิจัยเป็นไป
อย่างถูกต้องตามระเบยีบวิธีวิจัย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการวิจัยในชั้นเรยีนดังกล่าว ถอืเป็นพืน้ฐาน
ในการจัดทำนวัตกรรมและผลงานทางวิชาการในการพัฒนาตนเอง หรือโรงเรียนจัดการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่งานวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือให้คณะครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางการจัดการเรียน 
การสอนและการแก้ไขปัญหา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
ในการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล สอดคลอ้งกับ ประภาพร แฝดสูงเนนิ (2561) ได้ศกึษาปัญหาและ 
แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก คือ 
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและด้านการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่วนแนวทางการแก้ปัญหา 
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก คอื ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาควรสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนใกล้เคียงและหน่วยงานอ่ืนในการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย 
ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษาสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครทูำการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยเพ่ือผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 

3) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ มีแนวทางการแก้ปัญหา ดังนี้  
การดำเนินการประกันคุณภาพ คณะครูต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนด
เกณฑ์การประเมินและค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสามารถวัดและประเมินผลได้ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง ในการดำเนินการควรให้ทุก ๆ ฝ่าย มีส่วนร่วมโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการของแต่ละ
มาตรฐาน จัดการประชุมระดมความคิดในการวางแผนและติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนที่สอดคล้อง
กับมาตรฐาน มีการดำเนินการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนและร่วมกันแก้ไข
ปัญหา การจัดทำรายงานการประกันคุณภาพจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน เห็นเป็นรูปธรรม  
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อใช้ในการวางแผน การดำเนินงานของโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่วางไว้และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับ ภัทรภร เลศิรัตน์ (2559)  
ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการแกป้ัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประชานุกูล (ขำสนิทอนุเคราะห์) 
สำนักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัญหางานวิชาการโรงเรียน 
ประชานุกูล (ขำสนิทอนุเคราะห์) โดยภาพรวมมีระดับปัญหาปานกลาง เมื่อวิเคราะห์ระดับปัญหาแต่ละด้าน 
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการสูงสุดไปจนถึงต่ำสูง เรียงตามลำดับ ได้แก่  
1) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 2) ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 3) ด้านการจัดการเรียน
การสอน 4) ดา้นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 5) ด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษา 6) ด้านการ
นิเทศภายในโรงเรียน
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8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. ด้านการใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสรมิสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โรงเรียนควร
สำรวจและเปดิโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียน ควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองเป็นระยะ ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียน 

2. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องติดตามการทำวิจัย
ในชั้นเรียน มีคณะกรรมการติดตามการทำวิจัยในชั้นเรียนเป็นระยะ ผู้บริหารต้องสร้างความตระหนัก 
และชี้ให้เห็นถงึประโยชน์ ความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียนอย่างจริงจัง โดยการให้ความรู้และจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการการดำเนินการประกันคุณภาพ
คณะครูต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดเกณฑ์การประเมินและค่าเป้าหมาย
ให้สอดคล้องกบับริบทของโรงเรียนและสามารถวัดและประเมินผลได้ถูกต้องตามความเป็นจริง  

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาปญัหาและแนวทางการแก้ไขปัญหากับการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
2. ควรศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรยีน

ในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

9. เอกสารอ้างอิง
กษิรา วาระรัมย์. (2556). การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ทีใ่ช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 
สารนิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

จีระนันท์ เชื้อด้วงผุย. (2554). ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 4. ภาคนิพนธ์ ค.ม. 
กาญจนบุร:ี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 

เจริญ ราชโสภา. (2554). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ กศ.ด. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ประภาพร แฝดสูงเนิน. (2561). ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 
ประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3. 
วารสารชุมชนวิจัย, 12(1), 204-213.  

ปริศนา สีเงิน. (2559). สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาตราด. งานนิพนธ์ กศ.ม. ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยบูรพา. 



512 

พระบุญลัท สุวรรณเดช. (2561). การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม. 

ภัทรภร เลิศรัตน์. (2559). การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนประชานุกูล (ขำสนทิอนุเคราะห์) สำนักงานเขตสายไหม สังกัดกรงุเทพมหานคร. 
การค้นคว้าอิสระ ค.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร. (2554). แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารวิชาการ. กรุงเทพฯ: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต.ิ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน). (2563). ประกาศผลสอบO-NET. เข้าถึงได้จาก 
:https://www.niets.or.th/ 10 มิถุนายน 2563. 

อุทัย บุญประเสริฐ. (2558). หลักและแนวทางในการนิเทศภายในสำหรบัโรงเรียนประถมศึกษา. 
กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองการพิมพ.์ 

อรทัย ปานทอง. (2556). ปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรนีครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ีสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18. วิทยานิพนธ ์
ศษ.ม. ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยบูรพา. 

แอน สุขะจิระ. (2558). การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารวิชาการระดับ 
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า, 
2(1), 1-8. 

Cotton K. (2001). Developing Empathy in Children and Youth. School Improvement 
ResearchSeries Close Up # 13. Retrieved from 
http://www.nwre1.org/scpd/sirs/7/cu13.htm 

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. 
Educational and Psychological Measurement. Retrieved from 
htts://pdfs.semanticscholarorg/4311/e3cdea052e3fe005878b99637808a5f90538. 
pdf 



513 

การศึกษาสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล ในอำเภอบางปะอิน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
A Study of the operation conditions of the National Early childhood 

Development Center of the child Development center under the 
sub-District Municipality 

ภัทรีญา ภูมิภาคิน1 
เบญจวรรณ ศรีมารุต2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนา 

เด็กปฐมวัยแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล ตามสถานภาพของ
ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน เครื่องมือทีใ่ช้
เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล ในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 100 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตคิา่ร้อยละค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาลตำบลของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

2. เปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล จำแนกตามตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน ของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

คำสำคัญ:  สภาพการดำเนินงาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 10220 
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Abstract 
The aims of study were 1) to study the operational condition of Childhood 

Development Centers under sub-district municipality in Bang Pa-In District. 2) To compare 
operational condition of standard Childhood Development Centers under sub-district 
municipality with administrator, teacher and educational personnel status which categorized 
by working experience. The data were collected by using questionnaire of Administrator 
teacher and educational personnel total number of 100. The statistics for data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, One-Way ANOVA, and Scheffe 
method. 

The results revealed as follows: 
1. Operational condition of standard Childhood Development Centers under

sub-district municipality of administrator, teacher and educational personnel as a whole 
was at a high level. 

2. Compared operational condition of standard Childhood Development
Centers under sub-district municipality in Bang Pa-In District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Province with administrator, teacher and educational personnel which categorized by 
status and working experience, as a whole and in each aspect, showed no differences. 

Keywords:  Operational Conditions,  Early Childhood Development Centers, 
Local Administrative Organizations 
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1. บทนำ
ปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตและพัฒนาการในทุกด้าน เป็นช่วงวัยที่พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ 

เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดและเป็นฐานรากที่สำคัญสำหรับพฒันาการในช่วงวัยต่อ ๆ ไป เด็กในวัยนี้จึงเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคญัอย่างยิ่งของประเทศ เด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลอยา่งเหมาะสมตามช่วงวัย
จะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต กล่าวคือ
เด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มสีุขภาพดีมีความสามารถเรียนรู้ ทำงานได้เก่งและเป็นพลเมืองดีที่จะนำสู่ความสำเร็จ
ในสังคมที่ท้าทายในศตวรรษที่ 21 ต้องได้รับโอกาสการพัฒนาอย่างรอบด้านในช่วงปฐมวัย แต่คุณภาพของ
เด็กปฐมวัยยังเป็นจุดอ่อนที่เข้าขั้นวิกฤตของประเทศไทยที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน รัฐและทุกภาคส่วน 
พ่อแม่ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ครู/ผู้ดูแลเด็ก โรงเรียน 
องค์กรท้องถิ่นทุกระดับ บุคลากรพัฒนาสังคมทั้งภาครัฐเอกชน ภาคศาสนาและภาคธุรกิจ จึงต้องมีความรู้
ความเข้าใจในความสำคัญของช่วงปฐมวัย ตระหนักในพันธกิจและลงมือชว่ยกันทำให้เด็กปฐมวัยมีโอกาส
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย (มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ, 2562) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่เทศบาลไดจ้ัดการศึกษาปฐมวัยแก่เด็กอายุ 3-5 ขวบ  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อมุง่พัฒนาความพร้อมแก่เด็กในวัย 3-5 ขวบ ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาและมีความพรอ้มในการเข้ารบัการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา  
เพื่อศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่าง ๆ ดำเนินการได้ถ่ายโอน 
ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดต้ังขึ้น 
เพื่อรองรับการกระจายอำนาจจากรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแทนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบันตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทั้งในด้านวิชาการงบประมาณและการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่าง ๆ ถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเองถือว่าเป็นสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 และมาตรา 4 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 
2559) 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศใช้แทนมาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผล 
การดำเนินงานและยกระดับคณุภาพ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินจากต้นสังกัดและภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติถือเป็นมาตรฐานขั้นต้นที่จำเป็นสำหรับ 
การพัฒนาเด็กของประเทศ และเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานและจัดบริการ
ให้เด็กปฐมวัยได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เป็นการเพิ่ม
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุดในการนำประเทศไทยสู่ความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน ท่ามกลาง
ความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเป็นเครื่องมือ
ในการประเมินคุณภาพของการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกดั (มาตรฐานสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยแห่งชาต,ิ 2562) 
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อุปสรรคในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ประชาชนยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให ้
การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับต่ำ ขาดการตรวจสอบภาคประชาชน จึงทำให้การจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, บทนำ) และการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านมาพบว่า มีปัญหาและอุปสรรคด้านครพูี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลเด็กขาด ความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งด้านหลักสูตร การจัดกิจกรรม การวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก 
อาคารสถานที่ไม่ได้มาตรฐาน ขาดงบประมาณ สื่ออุปกรณ์ และเครื่อง เล่นสนามสำหรับเด็กไม่เพียงพอ 
(ประเสริฐ บุญมี, 2554) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลในอำเภอบางปะอินว่ามีการดำเนินงานอยู่ในระดับใด 
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐาน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่น ๆ อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษามีการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จและบรรลวุัตถุประสงค์ตามมาตรฐานทีว่างไว้ และนำเสนอต่อผู้บริหาร
เทศบาลตำบลในสังกัดที่ผู้วิจยัปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการวางแผนพัฒนา
การศึกษาของเทศบาลให้มีคณุภาพตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพเพ่ิมยิ่งขึ้นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ของศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบล ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามสถานภาพ 
ของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ในยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุก

ช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมายข้อ 3.3 สถานศกึษาทุกระดับการศึกษาสามารถ 
จัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวช้ีวัดที่สำคัญ เช่น  
ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็ก 
ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น สถานศกึษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรทีมุ่่งพัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพิ่มขึ้น โดยแนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้เด็กเล็ก (0-2 ป)ี ได้รับการดูแลและพัฒนาทีส่มวัยรอบด้าน 
อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง มีการปรับระบบการบริหารจัดการการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก (0-2 ปี)  
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และการศึกษาปฐมวัย (3-5 ป)ี ใหม้ีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรและคู่มือการเตรียม
ความพร้อมพ่อแม่และการเลีย้งดูและพัฒนาเด็กเล็กให้มีพฒันาการตามวัย และพัฒนาหลักสูตรการศกึษา
ระดับปฐมวัย สมรรถนะเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียนและระดับสากล 

3.2 ทฤษฎี 
 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศใช้แทน

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) เพื่อให้ทุก
หน่วยงานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผล
การดำเนนิงานและยกระดับคณุภาพ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพภายใน 

สาระของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น

เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยของ เบญจวรรณ ศรศรี (2556) พบว่า ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอ้มและความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
ด้านการมีส่วนร่วมและการ สนับสนุนจากทกุภาคส่วน และด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ทั้ง 6 ด้าน จำแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์ฯ ในภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน และงานวิจัยของ ศิริศิลป์ บุตรจันทร์ (2554) พบว่า การดำเนินการตามมาตรฐาน 
การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเป้า พบว่า  
ผลโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
รองลงมา คือ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือมาตรฐาน
ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอ้ม และความปลอดภัย การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเป้ากับปัจจัยภูมิหลังของบุคลากร
และประชาชนพบว่าไม่แตกต่างกัน 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่องการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กสังกัดเทศบาลตำบล ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จึงได้กำหนดกรอบแนวคิด
การวิจัย ดังน้ี  
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากร 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

ตำบล ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 100 คน แบ่งเป็น ผู้บริหาร 40 คน คร ู48 คน 
บุคลากรทางการศึกษา 12 คน   

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศกึษาสภาพ 

การดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล
ในอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้  

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
2) สร้างแบบถาม
3) เสนอที่ปรึกษา
4) นำแบบสอบถามเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงตาม

เนื้อหา (Content Validity) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 1.00 ปรับแบบสอบถาม
ตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา   

5) นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน จากนั้นนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (reliability) 
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) พบว่า แบบสอบถาม 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.982 

6) นำแบบสอบถามที่ได้รับการปรับให้สมบูรณ์แล้ว ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

 ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม 

1. ตำแหน่ง
2. ประสบการณ์การทำงาน

สภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ในอำเภอ
บางปะอินใน 3 ด้าน คือ 
1) ด้านการบรหิารจัดการสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
2) ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
3) ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย
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5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวข้องกับระดับ 

การดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล  
ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
ปัจจุบัน ประสบการณ์ในการทำงาน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Checklist) 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยแห่งชาติศูนย์พัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล ในอำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใน 3 ด้าน คือ 1) การบรหิารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2) คร/ูผู้ดูแลเด็กให้การ
ดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และ 3) คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert) นำแบบสอบถามเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อหาความเที่ยงตรง (validity) ได้ค่าเท่ากับ 1.00 เมื่อปรับปรุงตามคำแนะนำ
แล้วจึงนำไปทดลองใช้ (tryout) กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไมใ่ช่กลุม่ตัวอย่าง จำนวน 
30 คน นำมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(α-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) พบว่า แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.982 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.4.1 ขอหนังสือจากวิทยาลัยฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครถึงนายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบล ในอำเภอบางปะอินเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง 
ที่เป็นผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล จำนวน 
100 คน 

 5.4.2 รวบรวมแบบสอบถามได้คืนทั้งหมด 100 ฉบับ 
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.5.1 นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบียบข้อมูล ลงรหัส และทำการ

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิต ิ
 5.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยแจกแจง

ความถี่ (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) 
5.5.3 วิเคราะหส์ภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ในอำเภอบางปะอิน วิเคราะห์ข้อมูลระดับปฏิบัติ โดยนำมาหาค่าเฉลี่ย 
(mean หรือ µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation หรอื σ) จำแนกเปน็รายข้อ รายด้าน
และรวมทุกด้าน โดยใช้เกณฑ์การแปล ความหมายของเบส (Best, 1981) 

 5.5.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารครูและบคุลากรทางการศึกษาที่มีต่อ 
การดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล 
ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ 
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5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.6.1 ข้อมูลพืน้ฐาน ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งปัจจุบัน ประสบการณ์ 

ในการทำงาน โดยการหาค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) 
 5.6.2 วิเคราะห์ข้อมูลความคดิเห็นของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ 

การดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล 
โดยหาค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) เป็นรายข้อ และรายด้าน  

 5.6.3 วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตำบลจำแนกตามตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน วิเคราะห์โดยใช้ค่าความแปรปรวนทางเดียว  
(One Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 จากนั้นเปรียบเทียบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) 

6. ผลการวิจัย
6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม นำเสนอในรูปแบบจำนวน

และค่าร้อยละ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังตาราง 1 

ตาราง 1 จำนวนและค่าร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ

- ชาย 25 25.0 
- หญิง 75 75.0 

2. อายุ (ปี)
- ต่ำกว่า 26 5 5.0 
- อายุ 26-35 14 14.0 
- อายุ 36-45 25 25.0 
- อายุ 46-50 34 34.0 
- มากกว่า 50 22 22.0 

3. วุฒิการศึกษา
- ต่ำกว่าปริญญาตรี 9 9.0 
- ปรญิญาตรี 69 69.0 
- สูงกว่าปรญิญาตรี 22 22.0 

4. ตำแหน่งปัจจุบัน
- ผู้บรหิาร 40 40.0 
- ครู/ผู้ดูแลเด็ก 48 48.0 
- บุคลากรทางการศึกษา 12 12.0 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
5. ประสบการณ์ในการทำงาน (ปี)

- ไม่เกิน 5 29 29.0 
- 6–10 24 24.0 
- 11–15 24 24.0 
- 16–20 17 17.0 
- 21–25 1 1.0 
- มากกว่า 25 5 5.0 

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.0 มีอายุระหว่าง 46–50 ปี จำนวน 34 คน คิดเปน็ร้อยละ 34.0 รองลงมา คือ อายุ 36–45 ปี จำนวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 
รองลงมา คือ สูงกว่าปรญิญาตรี จำนวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.0 มีตำแหน่งครู/ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมา คือ ผู้บริหาร จำนวน 40 คน คิดเปน็ ร้อยละ 40.0 ประสบการณ์การทำงาน
ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 29.0 รองลงมา คือ ประสบการณ์การทำงาน 6–10 ป ีร้อยละ 24.0 ประสบการณ์ 
การทำงาน 11–15 ป ีร้อยละ 24.0 

6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหารครูและบคุลากรทางการศึกษาที่มีต่อ 
การดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล 
3 ด้าน ดังตาราง 2 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง 
   การศกึษาโดยรวม 3 ด้าน (N=100) 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 𝜇 𝜎 ระดับการดำเนินงาน 
1. ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4.02 0.72 มาก 
2. ด้านครู/ผู้ดแูลเด็กให้การดแูลและจัดประสบการณ์
การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 4.13 0.70 มาก 
3. ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย 4.08 0.71 มาก 

รวม 4.08 0.69 มาก 

จากตาราง 2 พบว่า สภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลีย่มากที่สุด คือ ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย (μ = 4.13, 𝜎 = 0.70) รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย  
(μ = 4.08, 𝜎 = 0.71) และน้อยที่สุดคือ ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (μ = 4.02, 
𝜎 = 0.72) 
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6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตำบลจำแนกตามตำแหน่ง ดังตาราง 3 

ตาราง 3 วิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
            ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโดยรวมจำแนกตามตำแหน่งปัจจุบัน โดยภาพรวม 
            และรายด้าน  

การดำเนินงานตามมาตรฐาน SS df MS F Sig 
1. ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
     ระหว่างกลุ่ม 0.210 2 0.105 0.20 0.819 
     ภายในกลุ่ม 50.872 97 0.524 

รวม 51.082 99 
2. ด้านครู/ผู้ดแูลเด็กให้การดแูลและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัย
     ระหว่างกลุ่ม 0.080 2 0.040 0.08 0.922 
     ภายในกลุ่ม 48.232 97 0.497 

รวม 48.313 99 
3. ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย
     ระหว่างกลุ่ม 0.532 2 0.266 0.52 0.596 
     ภายในกลุ่ม 49.654 97 0.512 

รวม 50.186 99 
4. ภาพรวม
     ระหว่างกลุ่ม 0.179 2 0.090 0.19 0.831 
     ภายในกลุ่ม 46.998 97 0.484 

รวม 47.177 99 
* มีนัยสำคัญที่ 0.05

จากตาราง 3 พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษากับตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน 
มีระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล 
ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

6.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตำบลจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน ดังตาราง 4 
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ตาราง 4 วิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
           ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโดยรวมจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน 
           โดยภาพรวมและรายด้าน  

รายการ SS df MS F Sig 
1. ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
     ระหว่างกลุ่ม 0.430 3 0.143 0.27 0.903 
     ภายในกลุ่ม 50.652 96 0.528 

รวม 51.082 99 
2. ด้านครู/ผู้ดแูลเด็กให้การดแูลและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัย
     ระหว่างกลุ่ม 0 .233 3 0 .078 0.16 0.849 
     ภายในกลุ่ม 48.079 96 0 .501 

รวม 48.313 99 
3. ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย
     ระหว่างกลุ่ม 0.191 3 0.064 0.12 0.902 
     ภายในกลุ่ม 49.994 96 0.521 

รวม 50.186 99 
ภาพรวม 
     ระหว่างกลุ่ม 0.165 3 0.055 0.11 0.854 
     ภายในกลุ่ม 47.012 96 0.490 

รวม 47.177 99 
* มีนัยสำคัญที่ 0.05

จากตาราง 4 พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษากับประสบการณ์การทำงาน 
ที่แตกต่างกันมีระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลตำบลในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

7. อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล ในอำเภอบางประอิน สามารถอภิปรายผลได ้ดังนี้ 
 7.1 สภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล ในอำเภอบางประอิน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  
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คือ ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย และด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 7.1.1 ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น 
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย อาจเป็นเพราะ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล มีการจัดกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยที่หลากหลายกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการ ตามธรรมชาติ
ของเด็กที่เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์และการเล่น ทำให้เด็กมีการเรยีนรู้และการเล่น 
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เมธาวรินทร อินทรายศ (2558) ศึกษา เรื่อง การดำเนินการ
ตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม ่พบว่า การดำเนินการตามมาตรฐานอยูใ่นระดับมาก พบดา้นบุคลาการ ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ครู/ผู้ดูแลเด็กเล็กควบคุมอารมณ์ได้ดี และควบคุมกริยาวาจา ต่อเด็กและผู้ปกครองได้ดี ด้านบริหาร
จัดการศูนย์เด็กเล็ก ด้านส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครู/ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ได้รับการอบรมสัมมนา ในเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยู่เสมอ  

 7.1.2 ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
ที่มีการจัดกิจกรรม เช่น จัดกจิกรรมส่งเสรมิการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขัน้ 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรีตามความสนใจและถนัด ทำให้เด็กมีคุณภาพสอดคล้องกับ 
ชนะชัย คงมั่น (2564) เรื่อง ศึกษาสภาพการดำเนินงานของครู/ผู้ดูแลเด็กในการดูแลและจัดประสบการณ์ 
การเรยีนรูแ้ละการเล่น เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก พบว่า การดำเนินงานของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
ในการดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม
มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแล
สุขภาพ มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก  

 7.1.3 ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้ที่ดำเนินงาน
ภายในศูนย์มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง กับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยยังมีการจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัวและชุมชน มีส่วนร่วม ในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล ยังมีการส่งเสริมสุขภาพของเด็ก โดยจัดกิจกรรมให้เด็กไดล้งมือปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ทำให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย และ
เด็กร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัยได้สมวัยสอดคล้องกับ ภัทร์ศรีวรรณ สมบรม และคณะ (2554)  
ได้ศึกษาเรื่องการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสระบุรี 
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นแต่ละงานจากมากไปหาน้อย คือ งานบุคคลากรและการบริหารจัดการ งานธุรการการเงินและ
พัสดุงานอาคารสถานที่และสิง่แวดล้อมงานวิชาการและกิจกรรม ตามหลักสูตรและงานการมีส่วนร่วมและ
การสนับสนุนจากชุมชน  

 7.2 เปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลในอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามสถานภาพของผู้บริหารครู
และบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามตำแหน่งปัจจุบัน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สภาพ
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การดำเนินงานโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล
การทำงานต้องทำงานรวมกัน ทำใหส้ภาพการดำเนินงานไม่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน และอาจจะ 
ไม่สามารถแยกหน้าที่รับผิดชอบแค่อย่างใดอย่างหนึ่งได้ จึงทำให้สภาพการดำเนินงานตามมาตรฐาน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งการทำงาน
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ภัทร์ศรีวรรณ สมบรม และคณะ (2554) ได้ศึกษาเรื่องการดำเนินงาน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสระบุรี พบว่า ตำแหน่งและประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน ทั้งในภาพรวมและแต่ละงานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ เพ็ญปภา ศรีผดุง 
(2556) เรื่องสภาพการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย ์พบว่า เปรียบเทียบโดยจำแนกตามขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 7.3 สภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตำบล ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามสถานภาพของผู้บริหารครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน สภาพการดำเนินงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
อาจเป็นเพราะการทำงานร่วมกันในสังคม คนที่มีประสบการณ์ทำงานมากจะสอนงานหรือถ่ายทอดความรู้
จากการทำงานต่าง ๆ ส่งต่อให้แก่ผู้มีประสบการณ์น้อย เพื่อการทำงานที่เป็นระบบ และจัดการงานได้
ครอบคลุม ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบประสบการณ์ทำงานกับสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กสังกดัเทศบาลตำบล จึงทำให้ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกับ ภัทร์ศรีวรรณ 
สมบรม และคณะ (2554) ศึกษาเรื่องการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
จังหวัดสระบุร ีพบว่า ตำแหน่งและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน ทั้งในภาพรวมและแต่ละงาน
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ศิริศิลป์ บุตรจันทร์ (2554) เรื่องการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้
กำกับการดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธาน ีดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การกำกับดูแลขององคก์าร
บริหารส่วนตำบลเป้ากับปจัจยัภูมิหลังของบคุลากรและประชาชนพบว่าไม่แตกต่างกัน  

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

1. จากการศึกษาพบว่าควรส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางมาสถานศึกษาอย่างปลอดภัย
2. ควรมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการสังเกต สัมผสั ลองทำ คิด ตั้งคำถาม สืบเสาะหาความรู้

แก้ปัญหา สร้างจินตนาการให้แก่เด็กเพื่อพัฒนาการด้านการสังเกต 
3. ควรส่งเสริมคุณภาพของเด็กปฐมวัย มีการบูรณาการกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข

เพื่อเข้าไปรับฟังและตรวจสุขภาพเด็กอย่างน้อย 3 เดือนครั้งเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศกึษาประสิทธิภาพในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น 

2. ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพสังกัดเทศบาลตำบล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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3. ควรศึกษารปูแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เหมาะสมกบัชุมชนภายใต้
การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ของสถานศึกษา 

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
Situation, Problems and Guidelines for Learning Management 

Problem-Solving in Pandemic of Corona virus disease COVID-19 
in School under the Secondary Educational Service Area  

Office Nakhonphanom 
อัมพล ชาสงวน1 

ชาญวิทย์ หาญรินทร์2 

บทคัดย่อ 
การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบ 

และเกิดปัญหาต่อเศรษฐกิจ สงัคม และหน่วยงานการศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ประสบปัญหาต้องปิด 
สถานศึกษาและปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศกึษา 
และเปรียบเทยีบสภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 
จำแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา (2) ศึกษาปญัหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า โควิด-19 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศึกษา 
และครู จำนวน 320 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ระหว่าง .60-1.00 มีค่าอำนาจจำแนกรายขอ้ระหว่าง .23–.79  และมีคา่ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ทั้งฉบับเท่ากับ .96 สถิติทีใ่ช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ 
ค่าที (t-test แบบ Independent Samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
ANOVA) 

ผลการศึกษาพบว่า (1) สภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า โควิด-19 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน 
ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า โควิด–19 
ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำแนกตามสถานภาพ พบว่า 
ไม่แตกต่างกัน และเมื่อจำแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่
ระดับ .01 (2) ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรน่า โควิด -19 
ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม คือ นักเรียนผู้ปกครองกังวลใจ
ในการมาเรียนเพราะเสี่ยงต่อการติดโควิด นักเรียนไม่มีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต  

164 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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และนักเรียนไม่ส่งงาน ไม่ใสใ่จการเรียน แนวทางการแก้ปัญหาจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ของสถานศึกษาในสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม คือ โรงเรียนควรจัดให้มีการสลับวันมาเรียนในกรณีสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนเยอะ และควร
ปฏิบัติตามมาตรการ ศบค. อย่างเคร่งครัด ครูควรออกแบบใบงานสื่อให้ตรงเนื้อหาและจัดทำสื่อการเรียนรู้ 
คลิป VDO การสอน ให้นักเรยีนสามารถรับชมย้อนหลังได้ ครูควรกำกับติดตามออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและ
มีช่องทางการติดต่อนักเรียนมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งการจัดหางบประมาณ
สนับสนุนสื่อ อปุกรณ์เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแบบต่าง ๆ ในสถานการณ์โควิด 

คำสำคญั:  สภาพปัจจุบัน  สถานการณ์โควิด  ปัญหา  แนวทางการแก้ปัญหา  การจดัการเรียนรู ้
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Abstract 
According to the outbreak of Coronavirus disease (COVID-19) pandemic, learning 

management has been affected since the disease is a cause of economical, social, and 
educational problems. Especially in educational institution, most schools are required to 
close and adapt their teaching and learning methodology. As a result, the objectives of 
this study were to (1) examine and compare situations in learning management during 
the outbreak of Coronavirus disease (COVID-19) pandemic, classified by status and school 
size. (2) study problems and guidelines of learning management problem-solving during 
the outbreak of Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. The sample of this study were 
320 school directors, which is identified by using the criteria based on percentage. Stratified 
sampling was used to randomly choose the participations. The instruments used in this 
study were 5-Likert scale questionnaire with the index of item congruence (IOC) between 
.60-1.00. The discrimination value was between .23-.79, and the reliability value was 0.96. 
The statistics used in this study was percentage, mean score, standard deviation, 
independent sample t-test, and One-way ANOVA. 

The results revealed that (1) situations in learning management during the 
outbreak of Coronavirus disease (COVID-19) pandemic of schools under the Secondary 
Educational Service Area Office Nakhonphanom was overall considered at high level.  
In each aspect, it is found that there were 4 aspects considered at high level, and 1 
aspect considered at moderate level. The results from the comparison of situations in 
learning management during the outbreak of Coronavirus disease (COVID-19) pandemic of 
schools under Secondary Educational Service Area Office Nakhonphanom, classified by 
status, found that there were no significant differences. Moreover, classified by school size, 
it is found that there were statistically significant differences at .01 level. (2) The problems 
of learning management during the outbreak of Coronavirus disease (COVID-19) pandemic 
of schools under Secondary Educational Service Area Office Nakhonphanom were that 
students’ parents were concerned about the risk of COVID-19 infection when learning at 
schools, students didn’t posses any devices for online learning as well as no internet 
connection, and students were not attentive to submit assignments and paid less attention 
in online class. The guidelines for learning management problem-solving during the 
outbreak of Coronavirus disease (2019) pandemic of schools Secondary Educational 
Service Area Office Nakhonphanom were that schools ought to alternate days of physical 
classroom in case some schools with many students, however, they need to strictly 
follow instruction of defensive measures provided by COVID-19 info center. Furthermore, 
teachers should design worksheet base on the content and provide their teaching VDO 
clips, so the students can learn through VDO clips anytime. Moreover, teachers were 
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asked to visit students’ houses and create a channel for communication between teachers 
and students. Teachers should always measure and evaluate student’s knowledge. 
Besides, there should be the budget for providing learning materials and educational 
devices to support different learning activities during the outbreak of Coronavirus disease 
(COVID-19) pandemic. 

Keywords:  Situations,  The outbreak of Coronavirus disease (COVID-19) pandemic, 
Problems,  Guidelines for Problem-solving,  Learning Management 
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1. บทนำ
สถานการณ์การแพร่ะระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ในหลายประเทศทั่วโลก ได้รับ

ผลกระทบทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเศรษฐกิจ สังคมและภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะหน่วยงานทาง
การศึกษาที่มีการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ทำให้มกีารประกาศปิดสถานศึกษา ทำให้สถานศึกษาต้องหันมาใช ้
การเรียนการสอนทางไกลอย่างเร่งด่วน สำหรับประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบทั้งการเรียน 
การนิเทศของครู และการกำกับติดตาม ด้านการเรียนการสอนในสถานการณ์เช่นนี้ยังมีข้อจำกัดค่อนข้างสูง 
ผู้ปกครองต้องจัดเตรียมและจัดหาอุกรณ์สำหรับการเรียนรู้ทางไกลของนักเรียน โดยเฉพาะครัวเรือน 
ที่มีฐานะยากจนที่ทำให้เกิดปัญหาความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการเรียนทางไกล 
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563, หน้า ค) ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าโควิด 19 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม ในชว่งแรก นักเรียนมีการปรับตัวและได้รับการส่งเสริมให้เรียนผ่านโทรทัศน ์(On-Air)  
เกิดปัญหาในการจูนสัญญาณโทรทัศน์ หรือบางครอบครัวไม่มีทีวีดิจิตอลรองรับการเรียนการสอน  

จากเหตุผลที่กล่าวมาผู้ศึกษาจึงได้สนใจที่จะศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการ 
เรียนรู้ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 19 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานศึกษาแต่ละ 
แห่งทั้ง 51 โรงเรียน ที่มีการวางแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ช่วงที่มีการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มาจนถึงการระบาดในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล 
และเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบสภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของเชื้อไวรโคโรน่า โควิด-19 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
จำแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา  

2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการทรัพยากรบริหารสถานศกึษาต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ระดับ

การศึกษา ประเภทพื้นที่ จำนวนเงินที่มี โครงสร้างการบริหารขอบข่ายความรับผิดชอบของรัฐ ข้อจำกดั
ของระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ในที่นี้จะกล่าวถึงหลักการบริหารจัดการทรัพยากรบริหารสถานศกึษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรบริหารสถานศึกษาในระดับนี้ ต้องมุ่งตอบสนอง
เจตนารมณ์แหง่พระราชบญัญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามโครงสร้างการ
กระจายอำนาจการบริหารทรัพยากรจะเป็นกลไกหรือเครื่องมือสำคัญที่จะกระตุ้นให้สถานศึกษาดำเนินการ
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เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดการศึกษา จึงกำหนดหลักการบริหารจัดการทรัพยากร
บริหารสถานศกึษาไว้ดังนี้ (สุมาลี ศรีพุทธรนิทร์, 2554, หน้า 15-17) 

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดของต่างประเทศในรอบปีทีผ่่านมา ส่วนใหญ่
ชะลอการเปิดภาคเรียนเพื่อให้สถาการณ์คลี่คลายลง และทะยอยเปิดภาคเรียนทีละระดับชั้น หรือเป็นกลุ่ม 
มีการสลับชั้นมาเรียนเพื่อลดความแออัด มีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือระบบ  
E-learning หรือรูปแบบการเรียนการสอนผ่านช่องทางโทรทัศน์ ประเด็นที่น่าสนใจคือ การขอความร่วมมือ
จากองคก์รทอ้งถิ่น อาทิเช่น สถานีโทรทศัน ์หรือองค์กรบคุคลผู้จัดทำสารคดี เพื่อมาสรา้งเรื่องราวการเรียนรู้
รวบรวมไว้ในแหล่งค้นคว้าของสถาบัน เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอน
ของครู สอดคล้องกับ Ploj Virtic และคณะ ได้ให้ความเหน็ต่อการตอบสนองของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
ทั่วโลกหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นรูปแบบใหม่ในวง
การศึกษาที่การจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์เป็นทางเลือกที่ให้หน่วยงานการศึกษาได้ใช้จัดการเรียน
การสอน แต่เมือ่เกิดเหตุการณ์ระบาดของเชื้อโรคนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัย
จะไม่เป็นเหมือนด่ังที่เคยเป็นมา ทุกคนยอมรับว่า หน่วยงานการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมี
การบังคับให้นักศึกษาได้ใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางไกล Online Distant Learning (ODL) ในช่วงเวลา
การปิดสถานศึกษา (Ploj Virtic and other, 2021, pp. 393-411)

จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้แน่นอนว่าหน่วยงานที่วางแผนเตรียมความพร้อม 
ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งหน่วยงานหลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ย่อมเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ 
ทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดยด้านบวก ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าเป็นรูปแบบที่สามารถนำมาใช้เฉพาะหน้าได้
ดีที่สุด ณ ขณะนี้ ในส่วนด้านลบ รูปแบบดงักล่าวไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องคุณภาพของนักเรียนได้อย่าง
เท่าเทียม โดยเฉพาะเด็กในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารที่มีข้อจำกัดในเรื่องของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเข้าถึง 
การเรียนการสอน สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)  
(อ้างถึงใน ไทยรัฐออนไลน,์ 2564, ออนไลน)์ ที่ได้ศึกษาวิจยั “รูปแบบการจัดการเรียนสำหรับนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า โควิด–19” พบสิ่งที่น่าสนใจ 4 เรื่องสำคญั 
ได้แก่ 

1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนคือกลไกสำคัญที่ต้องรู้จักเลือกการใช้รูปแบบการเรียน
อย่างสอดคล้องและยืดหยุ่นตามความรุนแรงของการระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19 สามารถผสมผสาน
ทุกรูปแบบการเรียนในห้องปกติ (On Site) ในพื้นที่ที่ไมม่ีการแพร่ระบาด การสอนออนไลน์ (On Line) 
สอนผ่านโทรทศัน์ทางไกล (On Air) รวมทั้งการไปเยี่ยมบ้านและกำหนดใบงานแก่นักเรียน (On Hand) 
เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน  

2. ครู/ผู้ปกครอง/นักเรียน ต้องร่วมกันปรับตัวเพื่อให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องใน
สถานการณ์ทีต่้องเรียนออนไลน์ที่บ้านและกลับมาเรียนตามปกติเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดลด 
ความรุนแรงลง ขณะที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีค่รอบคลุมถึงการศึกษาทั้งระบบต้องปรับตัว 
ให้สอดคล้องกบัรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น และเร่งจัดเตรียมงบประมาณ และอุปกรณ์ให้แก่นักเรียน 
ที่มีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสจากการเรียนทางไกล เพราะไม่มีอุปกรณด์ิจิทัลและอินเตอร์เน็ตที่บ้าน 
หรือไม่มีไฟฟ้าใช้ ควรใช้โอกาสนี้เก็บข้อมูลเพื่อวางแผนให้การสนับสนุน 

https://www.thairath.co.th/news/local/2081686
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 จิรกิติ์ ทองปรีชา (2563, หนา้ 2-13) ได้ศึกษา การบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้

สถานการณ์ COVID-19 ระดบัมัธยมศึกษาพ้ืนที่โรงเรียนวชริธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
พบว่า การบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นไปตามนโยบายและแนวทาง 
ของรัฐบาล ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และมาตรการ 
การป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
ซึ่งรูปแบบที่ได้จากการสัมภาษณ์ แบ่งนักเรยีนที่ไม่มีความพร้อมในการเรยีนออนไลน์ออกเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่เรยีนจาก DLTV กลุ่มที่เรียนจากหนังสือและใบความรู้ และ กลุ่มที่ต้องเรียนที่โรงเรียน 

 พัชราภรณ์ ดวงชื่น (2563, หน้า 783) ได้ศกึษาการบริหารจัดการศึกษารับความปกติใหม่
หลังวิกฤตโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการศึกษาในการเตรียมรับความ
ปกติใหม่ (New Normal) ทีจ่ะเกิดขึ้นหลังวิกฤติโควิด-19 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ที่ต้องบริหารจัด
การศึกษาภายใต้รูปแบบการดำรงชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต เนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ ผู้บริหาร
จึงต้องมีการบริหารที่สอดคล้องกับความปกติใหม่โดยมีแนวทางในการบริหาร ได้แก่ การเตรียมความพร้อม
ในการเรียนการสอนออนไลน์ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี การออกแบบหลักสูตรโดยคำนึงถึงความแตกต่าง
ของนักเรียนแต่ละคน การบริหารจัดการโรงเรียนและครูให้ประสบความสำเร็จในการจดัการเรียนรู้ 

 เทื้อน ทองแก้ว (2563, หน้า 1-9) สรุปผลกระทบจากการระบาด COVID-19 ไว้ 3 ประเด็น 
คือ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านการศึกษา ผลกระทบด้านการศึกษาเกิดผลกระทบต่อ 
การจัดการเรียนการสอน นักเรียนกับอาหารและสุขภาพของนักเรียน กระทบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของผู้เรียน กระทบต่อภาวะจิตใจของผู้เรียน ผลกระทบต่อผู้บริหารและครูผู้สอน ซึ่งสรปุได้ว่า เกิดผล
กระทบทั้งทางบวกและทางลบ ในภาวะวิกฤติได้ก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ในด้านตา่ง ๆ 
คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ การจัดการเรียนการสอน อาหารและสุขภาพ ผลลัพธ์การเรียนรู้ ทางจิตวิทยา
ต่อนักเรียนต่อผู้บริหารครูผูส้อน การให้บรกิารของสถานศึกษาส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ที่เคยปฏิบัติไม่สามารถ
ดำเนินการได้ดังเดิม หรือต้องปรับปรุงเพราะสถานการณ์เปลี่ยน แต่ในขณะเดียวกันก็พัฒนาสิ่งใหม่มา
ทดแทน การเรยีนการสอนแบบใหม่ สังคมแบบใหม่ ภายใต้สิ่งแวดล้อมแบบใหม่โดยการปฏิบัติตัวเป็น
เวลานาน ซึ่งจะกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ในการดำเนินชีวิตในบริบทการศึกษา  

วิธิดา พรหมวงศ์ (2563, หน้า 102-114) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พบว่า สภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  
ด้านการดำเนินการจัดการศึกษาแบบ On Site Education ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการดำเนินการ
จัดการศึกษาแบบ On line Education  

 นนทวัฒน์ ตรีนันทวัน (2559, หน้า 91) ได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาครูเพ่ือการสอน 
แบบบูรณาการการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านโรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ สำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ โดยผลการศึกษาการใช้กลยุทธ์ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการพัฒนาผู้เรียน 
อย่างรอบด้านของครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ พบว่า การนำกลยุทธ์ทั้ง 4 ได้แก ่กลยุทธ์การวางแผน 
(Planning) กลยุทธ์การปฏิบัติการ (Action) กลยทุธ์การสงัเกต (Observation) กลยุทธก์ารสะทอ้นผล 
(Reflection) ไปใช้ในการดำเนินงานนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องส่วนกลยุทธ์ทีส่่งผลให้ครูมีความ
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กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองมากที่สุดคือกลยุทธ์การสังเกต (Observation) จากกิจกรรมการนิเทศ
ภายใน ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอนของครูในด้านการเตรียมการสอน 
การดำเนินการสอนการใช้สื่อประกอบการสอนและการวัดผลประเมินผล พบว่า ทุกด้านมีพัฒนาดีขึ้น  
ดังนั้นการนิเทศภายในจึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญกับการพัฒนาครู  

 Lisa M. Brunetti (2021, p. 167) ได้ศึกษาและทำการวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
ด้านพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยระหว่างการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
โคโรน่า 2019 และการพัฒนาโมเดลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตามทัศนคติของผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง
ต่อประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยทำได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำ
ได้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีการเปิดเรียน มีการประกาศให้มีการเรียนการสอนทางไกล และมีความพึงพอใจ
ต่อการสื่อสารดังกล่าว ทั้งนีนั้กเรียนยังคงมีความท้อในการรอคอยให้เปิดการเรียนการสอน โดยสรุปว่า 
การสื่อสารมีบทบาทสำคัญในสถานการณก์ารแพร่ระบาดเช่นนี้และควรมีความโปร่งใส ซึ่งการศึกษา
เปรียบเทียบในด้านการสื่อสารมีความแตกต่างกันตามรูปแบบที่ใช้ในการสื่อสาร คณาจารยแ์ละนักเรยีน 
มีความคิดเห็นตรงกันว่า สิ่งที่เป็นข้อจำกัดของการเรียนออนไลน์ คือ ความกังวลในการเชื่อมโยง
ติดต่อสื่อสารที่ขาดปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว  

 Daniel P. Bennett (2021, pp. 37-61) ได้ศึกษาการจัดการวิกฤตในสถานการณ์ 
การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ในระยะเวลาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในป ี2020 : 
กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาแห่งหน่ึงในสหรัฐอเมริกา โดยมีคำถามการวิจัยว่าจะสามารถแก้ไขวิกฤต 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ได้อย่างไร ซึ่งผู้ร่วมศึกษาครัง้นี้เป็นผู้บริหารระดับสูง จำนวน 
4 คน 4 คน ใน Midwestern state university ทำการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า  
การตัดสินใจของผู้ร่วมวิจัยขึ้นอยู่กับคุณธรรม ค่านิยม และจริยธรรมที่สะท้อนคุณค่าและจริยธรรม 
ของวิทยาลัย 

Ho IMK, Cheong KY. Weldon A (2021, Abstract) ได้ศึกษา ผลกระทบจากการเรียน 
e-learning ตอ่แรงจูงใจในการเรียนรู้ของนักเรียนในช่วงโควิด-19 พบว่า ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมจริง
ได้ส่งเสริมแรงจูงใจของนักเรียนในช่วงการระบาดของโควิด และมีการสอนชดเชยในส่วนที่ยังไม่เพียงพอ
ต่อการเรียน

Ploj Virtic and other (2021, pp. 393-411) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเรยีนทางไกล
ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในระหว่างการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และการกำหนดให้
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยสอบถามนักศึกษามหาวิทยาลัย จำนวน 606 คน พบวา่ 
มีการใช้แอพพิเคชั่น เพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตามมีเพียงการใช้ Microsoft Team เท่านั้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่การใช้แอพพิเคชั่นอ่ืน ๆ เช่น อีเมล์ มูเดิล อิเท็กบุ๊ค มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำถึง
ปานกลาง  
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 
  ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (2564, หน้า 2-8; 17-24 และ 2563 หน้า 6-9); 
 กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ (2563, หน้า 3) 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศกึษาสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปกีารศึกษา 2564 จาก 51 แห่ง จำนวน 1,851 คน  
ทำการกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ ได้กลุ่มตวัอย่าง 320 คน และสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
Random Sampling) ตามขนาดสถานศึกษา (บุญชม ศรสีะอาด, 2560, หน้า 40-47) จำแนกเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา จำนวน 72 คน และครู จำนวน 248 คน 

เครื่องมือที่ใชเ้ป็นแบบสอบถามสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู ้
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ซึ่งตอนที่ 1  
เป็นแบบสอบถามแบบรายการ ตอนที่ 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบที่ 3  
เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

ผู้ศึกษาได้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ทา่น เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) และแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ จากนั้นนำไปทดลองใช้ (Try Out) 
วิเคราะห์ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) โดยวิธีการหาค่าสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item 
Total Correlation) ซึ่งค่าอำนาจจำแนกอยู่ค่าระหว่าง .23-.79 หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างงา่ย 
ตามวิธีของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Coefficient of Correlation มีค่าตั้งแต่ .23 ขึ้นไป 
และนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha-Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับต้ังแต่ .96 (บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หนา้ 
117) 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
- ผู้บริหารสถานศึกษา
- ครูผู้สอน

สภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคน่า โควิด-19 ตามรูปแบบการเรียนรู้ 5 รูปแบบ 
ได้แก่ 

1) สภาพการจัดการเรียนรู้แบบ On Site
2) สภาพการจัดการเรียนรู้แบบ On Air
3) สภาพการจัดการเรียนรู้แบบ On Line
4) สภาพการจัดการเรียนรู้แบบ On Demand
5) สภาพการจัดการเรียนรู้แบบ On Hand

ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาบันทึกขอหนังสืองานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ออกหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม ที่เปน็กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 320 ฉบับ โดยแนบคิวอาร์โค๊ดแบบฟอร์มการตอบแบบสอบถาม 
ทางออนไลน์ (Google Form) ไปพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และ 
รวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถามจาก (Google Form) ได้ข้อมูลครบ 320 คน 

สถิติที่ใช้ในการศึกษา 
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก ่ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

และสถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent Samples) 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กรณีถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 
ทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe 

6. ผลการศึกษา
6.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 

ดังตาราง 1 

ตาราง 1 ข้อมลูพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 
1. สถานภาพ
     ผู้บรหิารสถานศึกษา 72 22.50 
     คร ู 248 77.50 

รวม 320 100.00 
2. ขนาดสถานศึกษา
     ขนาดเล็ก 110 34.38 
     ขนาดกลาง 110 34.38 
     ขนาดใหญ ่ 100 31.24 

รวม 320 100.00 

จากตาราง 1 พบว่า เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50  
ครู จำนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 และจำแนกตามขนาดสถานศกึษา พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก 
จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อย 34.38 สถานศกึษาขนาดกลาง จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 34.38  
สถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 31.24 รวมทั้งหมด 320 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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6.2 ค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส โคโรน่า โควิด-19 โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
           ของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน 

สภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 

ระดับการดำเนินงาน 
X S.D. แปลผล 

1. การจัดการเรียนรู้แบบปกติที่โรงเรียน (On Site) 4.44 0.53 มาก 
2. การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบโทรทัศน์ (On Air) 2.96 1.21 ปานกลาง 
3. การจัดการเรียนรู้แบบถ่ายทอดสด (On Line) 3.79 0.54 มาก 
4. การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On Demand) 4.09 0.81 มาก 
5. การจัดการเรียนรู้ด้วยการนำส่งเอกสารที่บ้าน (On Hand) 4.17 0.84 มาก 

รวม 3.89 0.60 มาก 

จากตาราง 2 พบว่า สภาพการจัดการเรียนรูใ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  
โคโรน่า โควิด-19 ของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 
4 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุด คือ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
ที่โรงเรียน (On Site) และด้านที่มีค่าเฉลีย่ต่ำสุด คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบโทรทัศน์ (On Air)  

6.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า โควิด–19 ของสถานศึกษา จำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน 

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 
           โควิด–19 ของสถานศึกษา จำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน 

สภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้แบบปกติที่โรงเรียน
(On Site)

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.06 
86.46 
88.53 

2 
317 
319 

1.03 
.27 

3.78* .02 

2. ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบโทรทัศน์
(On Air)

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.63 
458.82 
464.44 

2 
317 
319 

2.82 
1.45 

1.95 .15 

3. ด้านการจัดการเรียนรู้แบบถ่ายทอดสด
(On Line)

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.07 
91.12 
94.20 

2 
317 
319 

1.54 
.29 

5.35** .01 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

สภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

4. ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (On Demand)

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.95 
205.34 
211.26 

2 
317 
319 

2.98 
.65 

4.60** .01 

5. ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยการนำส่ง
เอกสารที่บ้าน (On Hand)

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

9.30 
213.52 
222.82 

2 
317 
319 

4.65 
.67 

6.90** .00 

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.50 
109.07 
113.57 

2 
317 
319 

2.25 
.34 

6.54** .00 

* มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณก์ารแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด–19 ของสถานศึกษา จำแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 อยู่ 3 ด้าน และที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน จึงได้ทำการปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธีการ 
ของเชฟเฟ ่(Scheffe')  

6.4 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า โควิด–19 ของสถานศึกษาจำแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้าน 

ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 
           โควิด–19 ของสถานศึกษาจำแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้าน 

สภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 

สถานภาพ 

t Sig 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ครู 

X S.D. X S.D.
1. การจัดการเรียนรู้แบบปกติที่โรงเรียน (On Site) 4.53 0.38 4.42 0.56 1.866 .064 
2. การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบโทรทัศน์ (On Air) 2.98 1.13 2.95 1.23 .198 .843 
3. การจัดการเรียนรู้แบบถ่ายทอดสด (On Line) 3.82 0.50 3.78 0.56 .547 .585 
4. การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On Demand) 4.22 0.61 4.05 0.86 1.903 .059 
5. การจัดการเรียนรู้ด้วยการนำส่งเอกสารที่บ้าน (On hand) 4.35 0.59 4.12 0.89 2.561 .011* 

รวม 3.98 0.45 3.86 0.63 1.747 .082 
* มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณก์ารแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
จำแนกตามสถานภาพ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูมีความคดิเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 แตกต่างกัน 1 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยการนำส่งเอกสารที่บ้าน  
(On Hand)  

6.5 ผลการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 

 6.5.1 ปญัหาการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า โควิด-19 ของสถานศึกษา ทั้ง 5 ดา้น พบว่า นักเรียนและผู้ปกครองมีความกังวลในการมาเรยีน
เพราะกลัวความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณใ์นการเรียน นกัเรียนส่วนใหญ ่
มีปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร เน็ตไม่ดี นักเรียนขาดความรับผิดชอบ ไม่ทำใบงาน/ไม่สง่ใบงาน/
ขาดความใส่ใจ ไม่มารับใบงาน   

 6.5.2 แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ของโรงเรียน ทั้ง 5 ด้าน โรงเรียนควรจัดให้มีการแบ่งกลุม่ สลับวันมาเรียน 
เพื่อลดปัญหาความหนาแน่นของนักเรียน ครูต้องคอยกำกับดูแล ให้คำแนะนำและกระตุ้นนักเรียน 
ให้เข้าเรียน กลุ่มนักเรียนให้สามารถเรียนรูก้ับเพ่ือน เพื่อนช่วยเพื่อน ในกรณีไม่มีอุปกรณ์ ครูควรจดัทำ
คลิป VDO การสอน ให้นักเรยีนสามารถรับชมย้อนหลังได ้ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครอง ช่วยกัน
ดูแลติดตามนักเรียน มกีารเยีย่มบ้านนักเรียนเพื่อพูดคุยและกระตุ้นให้นักเรยีนมีความรบัผิดชอบต่อการเรยีน
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อรับ-ส่งเอกสารตามจุดสำคัญตามตำบลของนักเรียน โดยครูนำส่งใบงานและ 
รับใบงาน ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้ช่วยดูแลนักเรียนในเวลา 
ที่นักเรียนทำกจิกรรมการเรียน 

7. อภิปรายผล
จากการศึกษา ผู้ศึกษาได้อภิปรายผลโดยมีประเด็นที่นำมาอภิปรายผล ดังน้ี 
 7.1 สภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า โควิด-19 

ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบปกติที่โรงเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านที่ 2  
การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบโทรทัศน์ (On Air) โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสถานศึกษา
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทัง้นี้เนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า โควิด-19 ของสถานศึกษาขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนและบุคลากรที่มีจำนวนน้อย สามารถบริหาร
จัดการให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติ และผู้เรียนบุคลากรได้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.  
ได้ง่ายและสะดวกกว่าสถานศกึษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ 
ที่เป็นหลักคิดสู่การปฏิบัติว่า “การเรียนรู้นำการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” 
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563)  
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 7.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ของสถานศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานครพนม 
จำแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครมูีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
เมื่อจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาขนาดเล็กมีจำนวนนกัเรียนและบุคลากรในปรมิาณที่น้อย ทำให้การประชุม 
วางแผน และเตรียมการดำเนินการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างสะดวก สามารถจัดประชุมได้ง่าย นักเรียน 
ที่มีปริมาณไมม่ากต่อห้องเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ได้ตามปกติภายใต้การปฏิบัติ 
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับ วิธิดา พรหมวงศ์ (2563, หน้า 103-
114) ได้ทำการวิจัยเรื่อง สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในช่วง
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบจำแนกตามสถานที่ตั้งโดยรวมพบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .01

7.3 ปญัหาที่พบส่วนใหญ่มาจากนักเรยีนไม่มีอุปกรณก์ารเรยีนออนไลน ์ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก 
ข้อจำกัดของเด็กนักเรียนในหลายครอบครวัที่มีฐานนะค่อนข้างยากจน บางครอบครัวมีบุตรหลานหลายคน 
ทำให้รายได้ไมเ่พียงพอต่อการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ หรือบางครอบครัวไม่มีไฟฟ้า
ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคไม่มี สอดคลอ้งกับ สิริพร อินทสนธิ์ (2563, หน้า 203) ได้ศึกษาและอธิบาย
ถึงสถานการณ์โควิดโดยได้ศึกษาเรื่อง โควิด-19 : กับการเรียนการสอนออนไลน์ กรณีศึกษา รายวิชา 
การเขียนโปรแกรมเว็บ พบว่า การระบาดของโควิดส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก  

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช ้

1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใช้สื่อจากมลูนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ควรนำเอาแนวไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ

และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้มคีวามพร้อมมากยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

1. ควรศึกษาสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้

2. ควรมีการศกึษาผลกระทบโดยใช้กรอบแนวคิดด้านอื่น ๆ
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การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการทำงานร่วมกันเป็นทีม 
ของบุคลากรโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู 
The Study Current State of Team Collaboratlon in School 

Education Fund Project Nong Bua Lamphu Province 
ชัยมงคล ทองบัว1 
นวัตกร หอมสิน2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการทำงาน

ร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกองทุนจังหวัดหนองบัวลำภู 
และจังหวัดอุดรธานี จำนวน 9 คน จากการเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนกองทุนในปีการศึกษา 2564 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับการทำงาน
เป็นทีม ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก 1) ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน 2) ด้านการติดต่อสื่อสาร  
3) ด้านการมนษุย์สัมพันธ์ 4) ด้านความร่วมมือ และ5) การมอบหมายงาน มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง
.32-.71 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .78

ผลการวิจัยพบว่า 
 ลำดับความต้องการจำเป็นในการของการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียน

โครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู ตามลำดับดังนี้ ด้านการมอบหมายงาน ด้านความร่วมมือ 
ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน ด้านการมนุษย์สัมพันธ ์และด้านการติดต่อสื่อสาร 

คำสำคัญ:  การทำงานเป็นทีม  โรงเรียนกองทุน 

1นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
1อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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Abstract 
This research aims to study the current and desirable conditions of working as 

a team of school personnel in the Education Fund Project in Nong Bua Lamphu Province. 
The sample group used in this research consisted of 9 administrators, teachers and 
educational personnel in fund schools in Nong Bua Lamphu Province and Udon Thani 
Province. Based on a specific selection from fund schools in the 2021 academic year,  
the research instrument was a 5-level estimation scale questionnaire which asked about 
teamwork, consisting of 5 aspects: 1) the aspect of having a common goal; 2) the aspect 
of contact. communication, 3) human relations, 4) cooperation, and 5) assignments.  
The classification power was between .32-.71 and the confidence value was .78. 

The results of this research revealed: 
 Order of the needs and requirements of the teamwork of school personnel 

in the education fund project in Nong Bua Lamphu Province in the following order 
Assignment cooperation side having the same goal human relations and communication 

Keywords:  Working as a team of school,  Education Fund Project 
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1. บทนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2555 

มาตรา 8 กำหนดให ้“สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศกึษา” โดยการมีส่วนรว่มอย่างแท้จริงมีความครอบคลุม
ทั้งการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน (Participate) การเข้ามาร่วมมือร่วมใจเพื่อพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ (Collaborate) และการประสานการประสานงานระหว่างกลุ่มต่าง ๆ 
(Coordinate) ซึ่งการมีส่วนรว่มจะต้องเกิดขึ้นภายในสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ทุกระดับ ทั้งส่วนกลางเขตพื้นทีและโรงเรียน รวมไปถึงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกระดับกับองค์กรอื่น ๆ ภายนอกอีกด้วย เช่น กระทรวงมหาดไทย องค์กรเอกชน องค์กรศาสนาและ 
ภาคประชาชน โดยเมื่อถึงระดับพ้ืนที่และโรงเรียนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจะมีบทบาทสูง  
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคนเช่นเดียวกับการดำเนินงานภายในหน่วยงาน ซึ่งถือว่ามนุษย์เป็นทรัพยากร 
ที่สำคัญที่สุดในการควบคุมการทำงานสร้างความเจริญก้าวหน้าช่วยทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อบรรลุ
จุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันเป็นทีมการสร้างทีมงาน 
ให้แข็งแกร่ง โดยเน้นให้บุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญของกระบวนการในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ (สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2558, หน้า 39-40) 

สมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีมเป็นหนึ่งในสมรรถนะหลักของสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนเป็นการสร้างวัฒนธรรมด้านการประสานสัมพันธ์การทำงานร่วมกับบุคคลอื่นช่วยให้
สมาชิกเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เห็นการทำงานของผู้นำและเพื่อนร่วมงานเป็นแนวทางในการพัฒนา
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่ต้องปรับตัวอย่างมากเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สนองตอบต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้อง 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อีกทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552-2556 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของสมรรถนะเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้
ทักษะและสมรรถนะของข้าราชการทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและเป็นที่ศรัทธาของประชาชน 
(สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2552, หน้า 35) 

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 โรงเรียน คือ 
1) โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 2) โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 3) โรงเรียนหนองกุงแก้ววิทยาคาร 4) โรงเรียน
บ้านหนองกุงแก้ว 5) โรงเรียนบ้านวังมน 6) โรงเรียนบ้านดงบาก เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
ได้ดำเนินการเตรียมการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดขั้นตอนรายละเอียดในโครงการเริ่มนำไปสู่การปฏิบัติ
ตามโครงการ ดังนั้นการทำงานเป็นทีมมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากงานบางประเภทไม่สามารถ
ทำให้สำเร็จไดเ้พียงคนเดียวจำเป็นต้องอาศัยกำลังคน กำลังความรู ความสามารถ และประสบการณ์
จากหลายบุคคล ตองการความคิดสร้างสรรค์ใหมซ่ึ่งบางครั้งต้องงแกปัญหาร่วมกันเป็นการสร้างบรรยากาศ
การปฏิบัติงานที่มีเอกภาพของหน่วยงาน การทำงานเป็นทีมจึงมิใช่เป็นเพียงการที่กลุ่มบุคคลปฏิบัติงาน
ร่วมกันในเวลาเดียวกันโดยมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกันคือเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แกผู้รับบริการ สมาชิก
ของทีมงานจะต้องสามัคคีกลมเกลียวกันและพรอมที่จะร่วมมือกัน
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จากความเป็นมา ความสำคญัและปญัหาดังกล่าว ซึ่งผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน 
ในโครงการกองทุนการศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความต้องการจำเป็นของการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ของบุคลากรโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อที่จะได้รูปแบบและแนวทาง 
ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากร

โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีและหลักการการทำงานเป็นทีม 

การทำงานเป็นทีม ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก 1) ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน 
2) ด้านการติดต่อสื่อสาร 3) ด้านการมนุษย์สัมพันธ์ 4) ด้านความรวมมือ และ 5) การมอบหมายงาน

4. กรอบแนวคิดการวิจัย

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในโรงเรียนกองทุนจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดอุดรธานี จำนวน 9 คน จากการเลือกแบบเจาะจง 
จากโรงเรียนกองทุน 

การทำงานร่วมกันเป็นทีม
1) ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน
2) ด้านการติดต่อสื่อสาร
3) ด้านการมนุษย์สัมพันธ์
4) ด้านความร่วมมือ
5) การมอบหมายงาน

โรงเรียนกองทุนที่เป็นเลิศในจังหวัดหนองบัวลำภู 
และจังหวัดอุดรธานี

การศึกษาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในโรงเรียน
กองทุนการศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู 



547 e

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 ผู้วิจัยจึงไดใ้ช้แบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการทำงาน

ร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู 
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 พึงประสงค์ของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากร 

ในโรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม ประกอบด้วย 
5 ด้าน ได้แก 1) ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน 2) ด้านการติดต่อสื่อสาร 3) ด้านการมนุษย์สัมพันธ์  
4) ด้านความรวมมือ และ 5) การมอบหมายงาน ด้วยแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) จำนวน 4 ข้อ 

 ตอนที่ 2 ศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียน
โครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภ ูมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 30 ข้อ มีลักษณะแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ของลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยกำหนดค่าคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 116) 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีลำดับขั้นตอน ดังนี้ 

1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ีเสนอสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองบัวลำภ ูเพื่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2) ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์พร้อมซองติดแสตมป์ที่มีชื่อที่อยู่ของผู้วิจัย
พร้อมด้วยหนังสือขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่างและ 
ให้ส่งกลับคืนแก่ผู้วิจัยทางไปรษณีย์ บางส่วนผู้วิจัยขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเองโดยการนัดหมายวัน 
เวลา ในการรบัแบบสอบถามคืน 

3) ผู้วิจัยดำเนนิการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและติดตามแบบสอบถามกรณีที่ยังไม่ส่งคืน
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ ูโดยใช้วิธีโทรศัพท์ในการประสานงาน 
จนสามารถรวบรวมแบบสอบถามได้ครบสมบูรณ ์

4) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อนำไปวิเคราะห์และแปลผลข้อมลู
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์สภาพที่พึงประสงค์ของการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียน

โครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภูมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 30 ข้อ มีลักษณะแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ของลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยกำหนดค่าคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 116) 

การกำหนดช่วงคะแนน 
5 หมายถึง ระดับของการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับของการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง ระดับของการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับของการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง ระดับของการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบ ความสมบูรณ์และนำมาวิเคราะห์ 

หาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร ์

6. ผลการวิจัย
การจัดลำดับความต้องการจำเป็นของการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนโครงการ

กองทุนการศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู มีค่า PNImodified อยู่ระหว่าง 0.031-0.093 เรยีงลำดับ 
ความต้องการ ดังนี้ ลำดับที่ 1 ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน (PNImodified = 0.090) ลำดับที่ 2 ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร (PNImodified = 0.087) ลำดับที่ 3 ด้านการมนุษย์สัมพันธ์ (PNImodified = 0.078) ลำดับที่ 4 
ด้านความร่วมมือ (PNImodified = 0.063)  และลำดับที่ 5 การมอบหมายงาน (PNImodified = 0.031) 

7. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหล์ำดับความต้องการจำเป็นในการของการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากร

โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู ตามลำดับดังนี้ ด้านการมอบหมายงาน  
ด้านความร่วมมือ ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน ด้านการมนุษย์สัมพันธ์ และด้านการติดต่อสื่อสาร  
ซึ่งสอดคล้องกับ ทริมเบิล และมิลเลอร์ (Trimble and Miller, 1996, p. 40) ได้วิจัยเรือ่ง การศึกษา
พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 
การสร้างประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีมและการเพ่ิมพูนและสนับสนุนประสิทธิภาพของการทำงาน
เป็นทมีจะส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุน การบริหารงาน 
แบบมีส่วนร่วมส่งเสริมการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์และผู้บริหาร 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมและผู้นำที่มีประสิทธิภาพทั้ง 3 อย่าง 
จะช่วยให้เกิดศักยภาพที่สูงสุดของการทำงานเป็นทีม จะเห็นได้ว่าการทำงานเป็นทีมเป็นส่วนสำคัญ 
ในการขับเคลอืนการบริหารสถานศึกษา 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้  
 จากผลการศึกษาความต้องการจำเป็นในการของการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากร

โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภูจะเห็นได้ว่าด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน  
เป็นด้านที่ควรมีการพฒันามากที่สุด ดังนั้น จงึควรเหน็ความสำคญัในการพฒันาโรงเรียนกองทุนให้มีคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาสภาพการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนโครงการกองทุน 

การศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย 
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รูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

The Welfare Fund Administration Model of Government 
Officials and Permanent Employees under Chonburi Primary 

Educational Service Area Office 2 
ธราธิป วงษ์แก้ว1 
ชิตวีร ์มองเพชร2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการ 

และลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 2) สร้างและพัฒนารูปแบบ 
การบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรีเขต 2 และ 3) ตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 2 การดำเนินการวิจยัแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก ่ระยะที ่1 
ศึกษาสภาพการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 โดยการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากน้ันทำการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
จำนวน 5 ท่าน และศึกษาสภาพการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 โดยการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกกองทุน
สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำนวน 
234 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 1 ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและแบบสอบถามสภาพการบริหารงานกองทนุสวสัดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิตทิี่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ดำเนินการโดยนําข้อมูลที่ได้จากระยะที ่1  
เพื่อร่างรูปแบบและพัฒนารูปแบบโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ9 ท่าน ระยะที ่3 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการ 
และลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ดำเนินการโดยใช้วิธีการ 
อ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ การวิเคราะห์ข้อมูลใชก้ารวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละและนํารูปแบบ 
การบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุร ีเขต 2 สู่การปฏิบัติต่อไป 

1รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
2อาจารย์ ดร., ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เสธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
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ผลการวิจัยพบว่า 
1. การศึกษาสภาพการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจา้งประจำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.37)  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการดำเนินการอย่างเท่าเทียม (X = 4.67) 
รองลงมา ได้แก่ ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ( X = 4.43) และด้านความพึงพอใจ ( X = 4.32) 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านการอำนวยความสะดวก ( X = 4.21) 

2. รูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 มีองค์ประกอบทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการดำเนินการ
อย่างเท่าเทียม 2) ด้านความพึงพอใจ 3) ด้านการอำนวยความสะดวก 4) ด้านการสรา้งเครือข่าย 
ความร่วมมือ 5) ด้านการใหค้วามช่วยเหลือ และ 6) ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ  
โดยองค์ประกอบ ด้านที่ 6 ดา้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ได้เพิ่มมาจากความคิดเห็น 
ของผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม 

3. การตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
ว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้และเป็นประโยชน์ ทุกองค์ประกอบคิดเป็นร้อยละ 99.92 

คำสำคญั:  กองทุนสวัสดิการ  รูปแบบการบริหารงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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Abstract 
The purposes of this research aimed to 1) Study the state of welfare fund 

Administration Model of Government Officials and Permanent Employees under Chonburi 
Primary Educational Service Area Office 2, 2) Create and develop welfare fund administration 
model of government officials and permanent employees under Chonburi Primary 
Educational Service Area Office 2 and 3) Determine welfare fund administration model of 
government officials and permanent employees under Chonburi Primary Educational 
Service Area Office 2. The research were devided into 3 periods. Firstly to study the state 
of welfare fund administration model of government officials and permanent employees 
under Chonburi Primary Educational Service Area Office 2 by document, related studies 
and interviewed 5 experts” In addition, the researcher used the survey research to explore 
the state of welfare fund administration model of government officials and permanent 
employees under Chonburi Primary Educational Service Area Office 2. The participants 
were 234 welfare fund members under Chonburi Primary Educational Service Area Office 2. 
The first-period research instruments were document analysis forms, interview forms, 
content and data analysis, and the questionnaire with 1-5 Likert’s scale. The data was 
analyzed by the computer program and the statistics were used by percentage, average 
and the standard deviation. The second period was the creation and development of 
welfare fund administration model of government officials and permanent employees 
under Chonburi Primary Educational Service Area Office 2. In this period, the research 
used the information that gained from the first period in order to draft and develop a 
model by focus group discussion from 9 expert’s opinions. The last period was the 
investigation of welfare fund administration model of government officials and permanent 
employees under Chonburi Primary Educational Service Area Office 2. The researcher 
collected the data from expert’s references and analyzed the data from the analysis of 
frequency and percentage After that the researcher led the welfare fund administration 
model of government officials and permanent employees under Chonburi Primary 
Educational Service Area Office 2 to continue with the practice 

The result of this research showed that 
1. The state of welfare fund administration model of government officials

and permanent employees under Chonburi Primary Educational Service Area Office 2 was 
in much level (X  = 4.37) In order to consider in each part from much to less : parity  
( X  = 4.67) network ( X  = 4.37), happy (X  = 4.32) and accommodation (X  = 4.21) 
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2. The welfare fund administration model of government officials and
permanent employees under Chonburi Primary Educational Service Area Office 2 had 
6 elements : 1) Party, 2) Happy, 3) Accommodation, 4) Network, 5) Assistance and  
6) Technology. The researcher was gotten the technology from the expert’s opinions by
focus group discussion

3. The investigation of welfare fund administration model of government
officials and permanent employees under Chonburi Primary Educational Service Area 
Office 2 revealed that 99.92 percent of the expert’s opinions had the right and proper 
accordance. It can be said that all the elements were very useful. 

Keywords:  Administration Model,  Welfare fund,  Educational Service Area Office 
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1. บทนำ
กองทุนสวสัดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุร ีเขต 2 เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและความมั่นคง
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 โดยได้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่บุคลากรภายใน
เขตพ้ืนที่การศึกษามาโดยตลอด โดยมีเขตบริการ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง อำเภอ
เกาะจันทร์และอำเภอบ่อทอง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,418 คน และเพ่ือให้มี
รูปแบบการบรหิารกองทุนสวสัดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
ชลบุร ีเขต 2 ทีเ่หมาะสม เป็นระบบและชัดเจน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ออกมาได้เป็นรูปแบบและกระบวนการทำงานที่ชัดเจน เพื่อให้กองทุนสวัสดิการ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มรีูปแบบการทำงาน
ที่ชัดเจน เป็นระบบ ครอบคลมุทั้งสวัสดิการและสวัสดิภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 2 ได้ประโยชน์เกื้อกูล มีความพึงพอใจและตรงตามความต้องการ
อย่างแท้จริง มกีารครอบคลุมส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล มีความยืดหยุ่นตามความจำเป็นของบุคลากร 
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่องค์กรและหน่วยงานและมีความสมเหตุสมผล เน้นความเหมาะสมทั้งด้าน
ค่าใช้จ่าย การลงทุนและความสามารถขององค์กร   

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษารูปแบบการบริหารงานกองทุน
สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 
2.2 เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 
2.3 เพื่อตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 

3. แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลกูจ้างประจำ สำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร 
ที่ศึกษามาใช้ในการบริหารงานกองทุนสวัสดกิารข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
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3. เทคนิคสำคญัที่ใช้ประกอบการวิจัย
4. รูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 
5. ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลกูจ้างประจำ สำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
รูปแบบการบริหารกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
เพื่อเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี ้

 ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ขั้นตอนที ่1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การดำเนินการในขั้นตอนน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามากำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย และร่างรปูแบบการบริหารงานกองทุน
สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ซึ่งผูว้ิจัย
ดำเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย 
รวมทั้งศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี ้นําแนวคิดจากการสังเคราะห์เอกสาร เป็นแนวทาง 
ในการกำหนดกรอบแนวคิด และร่างรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 

การบริหารงานกองทุนสวัสดิการ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎแีละ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 
1. ด้านการดำเนินการอย่างเท่าเทียม
2. ด้านความพึงพอใจ
3. ด้านการอำนวยความสะดวก
4. ด้านการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือ
5. ด้านการใหค้วามช่วยเหลือ
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 ขั้นตอนที ่2 การสัมภาษณ์ความคิดเหน็ผูท้รงคุณวุฒิเกีย่วกับรูปแบบการบริหารกองทุน
สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 2 

 การดำเนินการในขั้นตอนน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึก
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เกีย่วกับรปูแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 เพื่อให้ได้แนวคิดเชิงทฤษฎี 
ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตามบริบทที่เป็นจริงมากย่ิงขึ้น 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมลูในขั้นตอนนี้ ได้แก่ บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ทีม่ีระดับการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป จำนวน 4 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการบริหารกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ท่าน ได้มาโดยการเลือก 
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)   

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 จำนวน 1 ฉบับ 

การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมอื 
 แบบสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงาน

กองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ผู้วิจัยดำเนินการสร้างและหาคุณภาพตามลำดับ ดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างแบบ สัมภาษณ์และการสัมภาษณ์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) 

2. นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มากำหนดเป็นประเด็นในการสัมภาษณ ์

3. สร้างแบบสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับรูปแบบ
การบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุร ีเขต 2 มีลักษณะเป็นแบบมีโครงสรา้ง (Structure Interview) ตามประเด็นที่กำหนดไว้ 

4. นําแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ที่สร้างขึ้นมาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเหมาะสมของการใช้ภาษาและความครบถ้วนครอบคลุม ประเด็นการสัมภาษณ์  
จากนั้นนํามาปรับปรุงและแก้ไข 

5. นําแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ที่ปรบัปรุงและแก้ไขแล้ว
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของการใช้ภาษา  
ความครบถ้วนครอบคลุมประเด็นการสัมภาษณ์และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
แล้ววิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใช้เกณฑ ์
ในการพิจารณา ดังนี้ 
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เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน +1 
ไม่แน่ใจ ให้คะแนน 0 
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน - 1 
 พิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อคําถามที่มีค่า IOC ตั้งแต ่0.60-1.00 

เป็นข้อคําถาม (ประเวศ มหารัตน์สกุล, 2557, หน้า 167-169) ซึ่งแบบสัมภาษณ์เชิงลึกมีค่า IOC  
เท่ากับ 1.00 

6. นําแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มาปรับปรุงและแก้ไข
เกี่ยวกับรายละเอียด ของคําถามให้มีความชัดเจน สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วจัดพิมพ์
เป็นฉบับสมบูรณ์ สำหรับใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้ศึกษาจัดทำขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์  

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 
2. จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ พรอ้มทั้งแนบเครือ่งมือที่ใช้ใน

การวิจัยสำหรับในการเตรียมข้อมูลล่วงหน้า และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์ 
3. ดำเนินการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย

การวิเคราะหข์้อมูล 
 นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับรปูแบบ 

การบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุร ีเขต 2 มาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ร้อยละ 

 ขั้นตอนที ่3 ศึกษาสภาพการบริหารงานกองทุนสวสัดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

 การดำเนินการในขั้นตอนน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานกองทุน
สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยใช ้
การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรในการวิจัยในขั้นตอนน้ี ได้แก่ สมาชิกกองทุนสวัสดิการข้าราชการและ

ลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 จำนวน 576 คน 
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในขั้นตอนนี ้ได้แก่ สมาชิกกองทุนสวัสดิการขา้ราชการ

และลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 กำหนดขนาดตัวอย่างโดยเทียบ
จากตารางสำเร็จรูปของ เครจซี่ และมอรแ์กน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610) ได้จำนวน
กลุ่มตัวอย่าง 234 คน ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยใช้สถานภาพของสมาชิก
เป็นช้ันและทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 
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ตาราง 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามสถานภาพของสมาชิก 

ที่ สถานภาพ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลกูจ้างประจำ 472 192 
2 ข้าราชการบำนาญ 104 42 

รวม 576 234 
ที่มา: แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ 

การบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุร ีเขต 2 จำนวน 1 ฉบบั 

การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมอื 
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานกองทุนสวัสดิการ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 

2. นําองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 มากำหนดเป็นข้อคําถาม 

3. สร้างแบบสอบถามตามประเด็นทีก่ำหนดไว้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด และสุรทิอง ศรีสะอาด, 
2554, หน้า 35-37) ให้ครอบคลุมรูปแบบการบริหารกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการดำเนินการ
อย่างเท่าเทียม 2) ด้านความพึงพอใจ 3) ด้านการอำนวยความสะดวก 4) ด้านการสรา้งความร่วมมือ และ 
5) ด้านการใหค้วามช่วยเหลือ

4. ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของการใช้ภาษา ความเหมาะสม
ของข้อคําถามและความครบถ้วนของสภาพการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 

5. นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญชุดเดิม จำนวน 5 ทา่น
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) แล้ววิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้  

เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน 0  
เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน -1 

 พิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อคําถามที่มีค่า IOC ตั้งแต ่0.60-1.00 เป็นข้อคาํถาม 
(ประเวศ มหารัตน์สกุล, 2557, หน้า 167-169) ซึ่งแบบสอบถามมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 
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6. ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญจากนั้นนําไป
ทดลองใช ้(Try Out) กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 จำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ให้ขอ้มูลในการวิจัยและวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธกีารของ 
Cronbach (Cronbach Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 

7. จัดพิมพ์แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานกองทุนสวัสดิการ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สำหรับนําไปใช ้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้ศึกษาขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 
2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยและ

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและกำหนดวันการขอรับคืน
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใชส้ถิติพื้นฐาน 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําค่าเฉลี่ยมาแปลผลและพิจารณาตามเกณฑ์ที่ใช้ใน
การให้ความหมายค่าเฉลี่ยเปน็รายด้านและรายข้อ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด และสุริทอง ศรีสะอาด, 2554, 
หน้า 35-37) 

ระดับ 5 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  
ระดับ 4 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมาก  
ระดับ 3 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติน้อย  
ระดับ 1 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด  

 เกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ (บุญชม ศรีสะอาด 
และสุริทอง ศรีสะอาด, 2554, หน้า 35-37) 

4.51-5.00 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  
3.51-4.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมาก  
2.51-3.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติน้อย  
1.00-1.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารปูแบบการบริหารงานกองทุนสวสัดิการข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

 การดำเนินการวิจัยในระยะนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
กองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
โดยมีวิธดีำเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวสัดิการข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ซึ่งผู้ศึกษาดำเนินการ ดังนี้ 

1. นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษารูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการขา้ราชการ
และลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 มากำหนดองค์ประกอบและ
ร่างรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

2. ร่างรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก ่
1) ด้านการดำเนินการอย่างเท่าเทียม 2) ด้านความพึงพอใจ 3) ด้านการอำนวยความสะดวก
4) ด้านการสรา้งความร่วมมือ และ 5) ด้านการให้ความช่วยเหลือ

3. นําร่างรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 พร้อมคําอธิบายประกอบรูปแบบที่สร้างขึ้น 
นำมาตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของการใช้ภาษาของรูปแบบและปรับปรุงแก้ไข 

4. นําร่างรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ทา่น 
เพื่อตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของรูปแบบ 

5. ปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
ให้มีความถูกตอ้ง และสมบูรณ์ก่อนนําไปตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนต่อไป  

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารปูแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  

 การดำเนินการในขั้นตอนน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานกองทุน
สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ซึ่งผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี ้

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมลูในขั้นตอนนี ้ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วมสนทนากลุ่ม 

(Focus Group Discussion) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 จำนวน 9 ท่าน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) กำหนดคุณสมบัต ิดังนี ้

1. กลุ่มนักวิชาการที่มีความเช่ียวชาญด้านรูปแบบการบริหาร จำนวน
4 ท่าน ประกอบด้วย คณาจารย ์หรืออาจารย์พิเศษจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ 
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2. กลุ่มผู้รับผิดชอบกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ 
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน 
และสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 

3. กลุ่มสมาชิกกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 จำนวน 3 ทา่น ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครแูละ
ข้าราชการบำนาญผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ คู่มือการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำนวน 1 ฉบับ 

การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมอื 
 คู่มือการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการ

และลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ผู้ศึกษาดำเนินการสร้างและ 
หาคุณภาพตามลำดับ ดังนี ้

1. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างคู่มือการสนทนากลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างคู่มือการสนทนากลุ่ม 

2. สร้างคู่มือการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ตามประเด็น 
ที่กำหนดไว้ 

3. ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของการใช้ภาษาและความครบถ้วน
ครอบคลุมประเด็นการสัมภาษณ์ จากนั้นนาํมาปรับปรุงและแก้ไข 

4. นําคู่มือการสนทนากลุ่ม ทีป่รับปรุงและแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ
จำนวน 5 ท่านชุดเดิม เพื่อตรวจสอบความถกูต้อง ความเหมาะสมของการใช้ภาษา ความครบถ้วนครอบคลุม
ประเด็นการสนทนากลุ่ม และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้ววิเคราะห์ค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใชเ้กณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

เห็นวา่สอดคล้อง ให้คะแนน +1 
ไม่แน่ใจ ให้คะแนน 0 
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1 
 พิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อคําถามที่มีค่า IOC ตั้งแต ่0.60-1.00 

เป็นข้อคําถาม (ประเวศ มหารัตน์สกุล, 2557, หน้า 167-169) ซึ่งคู่มือการสนทนากลุ่มมีค่า IOC  
เท่ากับ 1.00 

5. นําคู่มือการสนทนากลุ่ม มาปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เช่ียวชาญแล้ว จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์สำหรับใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้ศึกษาขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุม่

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2
2. จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสนทนากลุ่ม พร้อมทั้งแนบเครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยสำหรับในการเตรียมข้อมูลล่วงหน้า และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการสนทนากลุ่ม 
3. ดำเนินการสนทนากลุ่มตามวัน เวลา และสถานที่ที่นดัหมาย

การวิเคราะหข์้อมูล 
 นําข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรปูแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการ

ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 มาวิเคราะห ์
โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ร้อยละ 

ระยะที่ 3 การตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวสัดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

 การดำเนินการวิจัยในระยะนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมีวิธดีำเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน
ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และความเปน็ประโยชน์ของรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวสัดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

 การดำเนินการในขั้นตอนน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 โดยวิธีอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Connoisseurship) ตามแบบของอิสเนอร์ (Eisner, 1976, pp. 192-193) 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมลูในขั้นตอนนี ้ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship)  

ในการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ 
การบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุร ีเขต 2 จำนวน 7 ท่าน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Puposive Sampling)  

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อตรวจสอบ

รูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลกูจ้างประจำ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ลักษณะตรวจรายการ (Check List) 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 
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การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมอื 
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ เพื่อตรวจสอบรูปแบบ

การบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุร ีเขต 2 โดยศึกษาจากเอกสาร 

2. สร้างแบบสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิตามองค์ประกอบของรูปแบบ
การบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุร ีเขต 2 มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check List) 

3. ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของการใช้ภาษา ความเหมาะสม
ของข้อคําถามและความครบถ้วนของรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 จากนั้นปรับปรุงและแก้ไข 

4. นําแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) แล้ววิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน +1 
ไม่แน่ใจ ให้คะแนน 0 
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน - 1 
 พิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อคําถามที่มีค่า IOC ตั้งแต ่0.60-1.00  

เป็นข้อคําถาม (ประเวศ มหารัตน์สกุล, 2557, หน้า 167-169) ซึ่งแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิมีค่า IOC 
เท่ากับ 1.00 

5. ปรับปรุงและแก้ไขแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ จัดพิมพ์แบบประเมินรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 สำหรับนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้ศึกษาขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อการวิจัยจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 
2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย

และแบบประเมินรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ถึงกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดวันสัมภาษณ ์

3. ผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒดิ้วยตัวเอง เพื่อนําข้อมูลมา
ดำเนินการในขั้นต่อไป 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการ

ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ร้อยละ 
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6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานกองทุนสวัสดิการขา้ราชการและลูกจ้างประจำ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.37)   
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการดำเนินการอย่างเท่าเทียม (X = 4.67) 
รองลงมา ได้แก่ ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ( X = 4.43) และด้านความพึงพอใจ ( X = 4.32) 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านการอำนวยความสะดวก ( X = 4.21) 

6.2 รูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก โดยผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยใน 
ทุกองค์ประกอบหลักและองคป์ระกอบย่อย โดยมีความเห็นว่าควรเพ่ิมเติม คือ ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหารจัดการเป็นองค์ประกอบที่ 6 เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน
องค์กรทุกด้าน ดังนั้น องค์ประกอบหลักของรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 จึงควรมีด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหารจัดการเป็นองค์ประกอบหลักเพิ่มเติม 

6.3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารงานกองทุน
สวัสดิการข้าราชการและลูกจา้งประจำ สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 2 ผู้ทรงคณุวุฒิ
มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเปน็ไปได้และความเป็นประโยชน์  
คิดเป็นร้อยละ 99.92 

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 การศึกษาสภาพการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เนื่องจากกองทุน
สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
มีการกระบวนการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและมีประสทิธิภาพ จึงทำให้ผลการศึกษาสภาพการบริหารงาน
กองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากและมากทีสุ่ด สอดคล้องกับ ปองหทัย ฟังนุ่ม และนพพร จันทรนําชู (2560) 
ศึกษาเรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นในการจัดสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สำหรับประเทศไทย พบว่า ระดับการจัดสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยภาพรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากเรียงลำดับ ดงันี้ ด้านความมั่นคง
และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพรองลงมา คอื ดา้นระบบสัญญา ด้านคณุภาพชีวิตการทำงาน ด้านความยุติธรรม 
ด้านระบบ ค่าตอบแทน ตามลำดับ ยกเว้นดา้นการรกัษาพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการวิเคราะห์
ระดับสภาพที่เป็นจริง สภาพที่คาดหวังและค่าดัชนีระดับความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับสวสัดิการของพนกังาน
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พบว่า สวัสดิการด้านที่มีระดับความต้องการจำเป็นสูงสุด ได้แก่ ด้านการรักษา 
พยาบาล รองลงมา ได้แก่ ดา้นสิทธิประโยชน์ ด้านผลตอบแทนและด้านคุณภาพชีวิตการทำงานตามลำดับ  
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7.2 รูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ที่ได้มาจากกระบวนการสังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎแีละงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลกูจ้างประจำ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 จากนั้นทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ท่าน นําข้อมูลที่ได้สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 รา่งและพัฒนารูปแบบโดยการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ได้องค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 จำนวน 6 ด้าน  
คือ 1) ด้านการดำเนินการอย่างเท่าเทียม 2) ด้านความพึงพอใจ 3) ด้านการอำนวยความสะดวก  
4) ด้านการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือ 5) ด้านการให้ความช่วยเหลือ 6) ด้านการนำเทคโนโลยีมาใชใ้น
การบริหารจัดการ จำนวน 32 ข้อ โดยองค์ประกอบที่ 6 ด้าน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
ได้เพ่ิมมาจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวมีความสำคัญ
ต่อรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 เพราะทำให้มีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติและยังสามารถนําผลการบริหาร
ไปใช้เพ่ือปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้

7.3 การตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเปน็ไปได้ และความเป็นประโยชน์ 
ของรูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ารูปแบบการบริหารงาน
กองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ได้ในทุกด้าน แสดงว่ารูปแบบที่ได้
จากการวิจัยครั้งนี้ มีความถกูต้องน่าเช่ือถือ เนื้อหาครอบคลุม ครบถ้วนตามความต้องการที่กำหนดไว้  
มีความเหมาะสมในทางกฎหมาย และคุณธรรม มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
และมีความเปน็ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องและสถานการณ์ สอดคล้องกับ มาดูอัส
ไชร์เวน และสทัฟเฟิลบีม (Maduas, Seriven and Stufilebeam, 1983, pp. 399-402) ได้เสนอแนวทาง
ในการตรวจสอบรูปแบบ ดังนี้ 1) มาตรฐานความเป็นไปได้ เป็นลักษณะการตรวจสอบด้านความเป็นไปได้
ในการนําไปปฏิบัติจริง 2) มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์เป็นลักษณะการตรวจสอบการตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 3) มาตรฐานด้านความเหมาะสม เป็นลกัษณะการตรวจสอบความเหมาะสม
ทั้งในด้านกฎหมายและคุณธรรม 4) มาตรฐาน ด้านความถูกต้องครอบคลุม เป็นลักษณะการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือ และได้เนื้อหาครอบคลุม ครบถ้วนตามความต้องการที่กำหนดไว้อย่างแท้จริง 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
8.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ควรกำหนดนโยบายในการดำเนินงาน

กองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
แก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน 
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8.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ควรจัดใหม้ีการประเมิน 
ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ อย่างน้อย 
1 ครั้ง ในแต่ละเดือน 
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ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

Effectiveness of School Budget Management Under Sisaket Primary 
Educational Service Area Office 4 

วนิดา กุลเกษ1

พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง2

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 4 2) ระดบัประสิทธิผลการบริหารงาน
งบประมาณของโรงเรียน และ 3) ศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิผลการบรหิารงานงบประมาณของโรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้างานงบประมาณ โดยการเปิด
ตารางเครซี่และมอร์แกน ไดก้ลุ่มตัวอย่าง 200 คน โดยใช้การเลือกสุ่มแบบอย่างง่าย กลุ่มเป้าหมาย 
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ หัวหน้างานงบประมาณโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ จำนวน 3 คน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
ที่มีค่าความเทีย่ง 0.94 และแบบสัมภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สรุปผลดังนี้ โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ  
การใช้จ่ายงบประมาณด้านการบริหารวิชาการและการบริหารทั่วไปไม่เพียงพอ มีการใช้งบประมาณ 
ทุกโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี พบปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน บุคลากรต้องรับผิดชอบทั้งงานด้านการสอนและงานพิเศษ 2) ประสิทธิผลการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  
โดยภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 3) แนวทางเพิ่มประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 4 แต่งต้ังบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการบริหารการเงิน การบัญชีมาปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมอบรม สัมมนา จัดทำ
เอกสารและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและเกิด 
ความคล่องตัวในการบริหารงานงบประมาณ 

คำสำคญั:  ประสิทธิผล  การบริหารงานงบประมาณ 

1คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
2อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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Abstract 
This research aimed to 1) study the level of effectiveness of school budget 

management under the Sisaket Primary Educational Service Area Office 4. 2) study the 
condition of school budget management and 3) Study ways to increase the effectiveness 
of school budget management. The samples in the study consisted of 200 people.  
The sample were selected by using simple random sampling. The target audience for 
qualitative research includes three small, medium and large school budget supervisors. 
The research instruments included 5 level rating scale questionnaires with a reliability of 
0.94 and structured interview. The data were analyzed in term of percentage, mean and 
standard deviation 

The findings were as follows: 1) The budget management conditions of the 
schools under the Sisaket Primary Educational Service Area Office 4 summary are as 
follows: Schools are allocated general subsidies from the state. Insufficient spending on 
academic and general administration budgets All projects are budgeted in the annual 
action plan. Problems and obstacles include insufficient budgets to organize teaching 
and learning. The person in charge of budget work is responsible for both teaching and 
special events. 2) The effectiveness of budget management of schools under the Sisaket 
Elementary School District 4 is the highest overall. And 3) Guidelines for increasing the 
effectiveness of school budget management under the Sisaket Primary Educational 
Service Area Office 4 Appoint people with knowledge of financial management Accounting 
to work Encourage teachers in charge to participate in training, seminars, document and 
accounting practices for management with accuracy and agility in management. 
. 
Keywords:  Effectiveness,  Budget management 
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1. บทนำ
ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที ่21 ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่  

การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเน่ืองจากการปฏิบัติดิจิทัล (Digital Revolution) 
การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) ประกอบกับแรงกกดดันจาก
ภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
ในอนาคตอันใกล้ การติดกับดกัประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยม วัฒนธรรม  
และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว รวมทั้งระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลาย
ประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ในทุกระดับ จดุอ่อนของระบบการศึกษา และการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม 
ขาดความคล่องตัว ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทาย
ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้ระบบการศึกษาอันเป็นกลไกหลักของ
การขับเคลื่อนประเทศและนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคต (สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2560, หน้า ง) 

สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาและเป็นตัวผลักดันให้การศึกษาประสบความสำเร็จ 
ดังเป้าหมายที่ได้วางไว้ ก็คือ การบริหารงานงบประมาณ ซึ่งโรงเรียนถือเป็นหน่วยงานงบประมาณ  
มีการบริหารการเงินของตนและมีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดูแล แม้วา่จะมีฐานะนิติบุคคลตามกฎหมาย 
ส่งผลให้โรงเรยีนขาดความเป็นอิสระในการบริหารงานงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง 
ทั้งนี้ การบริหารจัดการของโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล ได้กำหนดให้โรงเรียนสามารถจัดหาผลประโยชน์ 
จากทรัพย์สินของโรงเรียน รวมทั้งการจัดหารายได้จากการให้บริการที่ต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการ
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ที่ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน เพื่อใหก้ารบริหารงานงบประมาณ 
ของโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล จะเห็นได้ว่า กฎ กระทรวง ระเบียบ กฎหมายและประกาศของกระทรวง 
ศึกษาธิการได้มอบอำนาจให้โรงเรียน มีอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณภายใต้กรอบการดำเนินการ
ที่กำหนดให้อย่างมีอิสระ รวดเร็ว มีความคล่องตัว และมุ่งกระจายอำนาจในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้โรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดภายใต้ระเบียบและกฎหมายรองรับ (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2556, หน้า 57) 

การบริหารงบประมาณ จึงนับเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในการการบริหารงานสถานศึกษา  
เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบความสำเร็จของแผนงานโครงงานที่โรงเรียนดำเนนิการนั้นบรรลุ
เป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด มีประสิทธผิลหรือไม่ นอกจากนี้ โรงเรียนยังสามารถใช้การบริหารงบประมาณ
เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และความสำเร็จของผลงานที่โรงเรียนดำเนินการได้เป็นอย่างดี  
แต่ข้อจำกัดต่าง ๆ ของโรงเรียนก็เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการงบประมาณ เช่น งบประมาณ
ไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในโรงเรียน ไม่พอใช้เป็นค่าสาธารณูปโภค ไม่สามารถ
จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ ขาดบุคลลากรที่ทำหน้าที่การเงิน การบัญชี ดังเช่น  
วรกาญจน์ สุขสดเขียว (2556, หน้า 107-110) ได้ศึกษาการบริหารงบประมาณโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล  
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สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 9 ซึ่งพบว่า การบริหารงบประมาณโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน 
ที่เป็นนิติบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สถานศึกษาควรมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
ด้านการบริหารการเงินการบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา 
สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตบริการ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอศรีรัตนะ และ
อำเภอเบญจลกัษ ์จากขอ้มลูการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พบว่า การบริหารงานงบประมาณ 
ของโรงเรียนยังมีความล่าช้าในหลายเรื่อง ทั้งในการควบคุมภายใน ตรวจสอบครุภัณฑ์ในโรงเรียน รวมถึง
การใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ทีม่ีระเบียบ กฎเกณฑ์การดำเนินงานที่มีขั้นตอนมากมาย และ
การบริหารงานงบประมาณ บุคคลอื่น ๆ มกัจะขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบ ระเบียบของงานพัสดุและ
งานการเงิน (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4, 2563, หน้า 6) การบริหารงาน
งบประมาณจึงนับว่ามีประโยชน์และมีความสำคัญยิ่งต่อกระบวนการบริหารงานในโรงเรียน อีกทั้งยังเป็น
ปัจจัยหลักทีส่นับสนุนปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ในการบริหารงาน ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ฉะนั้นหากโรงเรียนใดมีระบบการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผล
ต่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานในโรงเรียนนั้น ๆ ด้วย จากความเป็นมาและ
ความสำคัญของปัญหา ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน
งบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ทั้งนี ้เพื่อนำ
ผลการวิจัยอันจะเป็นประโยชน์และแนวทางให้กับผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ปรับปรุงแนวทางในการบริหารงานงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4 
2.2 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 4 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
 ระเบียบ สุวรรณมาโจ (2562, หน้า 24) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผล หมายถึง  

การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผลสำเร็จของการดำเนินงาน มีเกณฑ์การวัด
ประสิทธิผล ทัง้นี้เกิดจากประสิทธิภาพของผู้บริหารที่สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในการที่จะโนม้น้าวให้ผู้ใต้บงัคับบัญชาปฏิบัติงานให้เกิดผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 รักษณาลี สุริหาร (2563, หนา้ 23) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ผลสำเรจ็
ในการบริหารงานตามขอบข่ายและภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
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 กล่าวโดยสรุปแล้ว ประสทิธิผลขององค์การ หมายถึง ผลสำเร็จหรือความสามารถ 
ขององค์การที่สามารถดำเนินงานจนบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยทุกคน ในองค์การ
ปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างคุ้มค่า  

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบรหิารงานงบประมาณ 
 Gulick (1973, p. 13) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารงานงบประมาณว่า เป็นการจัดทำ

งบประมาณการเงิน การวางแผนหรือโครงการใช้จ่ายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน 
หรือตรวจสอบบัญชีโดยรอบคอบและรัดกุม 

 พิศิษฐ์ บุญประสาท (2557, หน้า 21) กล่าวว่า การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง  
การวางแผนการใช้ทรัพยากรให้บรรลุวัตถปุระสงค์ของแผนงานและโครงการที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นวิธีปฏิบัติที่สร้างความพึงพอใจให้กับทุกคนในสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 สรุปได้ว่า การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การจัดทำแผนงบประมาณการเงิน 
การวางแผนการใช้และจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบและตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและ
โครงการที่กำหนดไว้ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

แนวทางเพิ่มประสิทธผิลการบริหารงาน
งบประมาณ 

สภาพการบรหิารงานงบประมาณ 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2. การเบิกจา่ยงบประมาณ
3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ
4. ปัญหาและอุปสรรค

ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณ 
1. การจัดทำและเสนอของบประมาณ
2. การจัดสรรงบประมาณ
3. การตรวจสอบและรายงานผลดำเนินงาน
4. การระดมทรัพยากรและการลงทุน

เพื่อการศึกษา 
5. การบริหารการเงิน
6. การบริหารการบัญชี
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
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5. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4 มีรายละเอียดดังนี ้
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

5.1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ประชากร ได้แก่ ผู้อำนวยการและหัวหน้างานงบประมาณของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปีการศึกษา 2564 จาก 209 โรงเรียน  
จำแนกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 209 คน หัวหนา้งานงบประมาณของโรงเรียน จำนวน 209 คน 
รวมประชากรทั้งสิ้น จำนวน 418 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
สำเร็จรูปกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้ขนาด 
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 200 คน จำแนกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 100 คน เป็นหัวหน้างานงบประมาณ 
จำนวน 100 คน โดยใช้วิธีการเทียบสัดส่วนและสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified 
Random Sampling)  

 5.1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ หัวหน้างาน
งบประมาณต้นแบบในด้านการบริหารงานงบประมาณ จำนวน 3 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีการใช้

แบบสอบถามสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้วิเคราะห์ผลการวิจัย และเป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ 
(Survey Research) โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ สำหรับการเก็บรวบรวมมข้อมูล 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 5.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  

เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4 โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item Objective 
Congruence: IOC) และค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้ 

1) นำแบบสอบที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง และคัดเลือก
ข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป และแก้ไขปรับปรุงข้อคำถามตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากผู้เช่ียวชาญ ซึ่งพบว่า มีค่า 0.80-1.00 สามารถนำไปใช้ได้ทกุข้อ 

2) นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กบัผู้อำนวยการโรงเรยีน
และหัวหน้างานงบประมาณ ที่ไม่ใช่กลุม่ตัวอย่าง จำนวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสทิธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (บญุชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 117) พบว่า 
แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เทา่กับ 0.951 

5.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
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5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.4.1 ข้อมูลเชงิปริมาณ 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้รับคืน 200 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 
5.4.2 ข้อมูลเชงิคุณภาพ 
 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง กับหัวหน้างาน

งบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 3 คน 
จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการสัมภาษณ์ เพื่อนำไปประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลตอ่ไป 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1) วิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ 

การแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) นำเสนอข้อมูลเปน็ตารางแสดง
จำนวนและร้อยละ 

2) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นรายด้านและรายข้อ โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean: X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และแปลผลของค่าเฉลี่ย โดยใช้
เกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 121)  

5.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

จากแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน และแนวทางการเพิ่มประสิทธิผล
การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
สรุปเป็นภาพรวมทั้ง 3 คน ตามประเด็นเน้ือหาแล้วนำเสนอเป็นความเรียง 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.6.1 สถิติทีใ่ช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 

1) หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง
(Index Item Objective Congruence: IOC) 

2) การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

5.6.2 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ค่าร้อยละ (Percentage)
2) ค่าเฉลี่ย (Mean)
3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
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6. ผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สรุปได้ ดังนี ้
 6.1 สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้ดังนี ้
 6.1.1 ด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปรายการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 รายการ คือ (1) ค่าจัดการเรียนการสอน (2) ค่าหนังสือเรียน (3) ค่าอุปกรณ ์
การเรียน (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (5) คา่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ  
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โรงเรยีนไม่มีงบประมาณคงเหลือในปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา เนื่องจากโรงเรียนได้ดำเนินการบริหารงบประมาณแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีนั้น ๆ 
และโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
เงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  

 6.1.2 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โรงเรียนมีการแบ่งสัดสว่นงบประมาณ  
ตามการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก ่ด้านการบริหารวิชาการ ร้อยละ 50 ด้านการบริหารงานบุคคล ร้อยละ 15 
ด้านการบริหารงบประมาณ ร้อยละ 15 และด้านการบริหารทั่วไป ร้อยละ 20 การใช้จา่ยงบประมาณ 
ด้านการบริหารทั่วไป ไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากค่าสาธารณูปโภคมีจำนวนมาก แม้โรงเรยีน 
จะจัดทำโครงการลดค่าสาธารณูปโภค กำหนดมาตรการประหยัดค่าไฟฟ้า แต่ก็ยังสูงมากกว่าร้อยละ 20 
ของเงินอุดหนุนที่ได้รับ งานปรับปรุงห้องเรียนเพื่อความปลอดภัย งานอนามัยโรงเรียนและการส่งเสริม
สุขภาพ การจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหต้้องใช้
งบประมาณจำนวนมาก การใช้จ่ายงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล ไม่เพียงพอกับความต้องการ 
เนื่องจากการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างจำกัด หากบุคลากรในโรงเรียนต้องการเข้ารับการอบรม 
ประชุมสัมมนาหรือศึกษาต่อ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการฝึกอบรมและการเดินทาง ซึ่งเป็นการ
สร้างภาระ และเพิ่มค่าใช้จ่ายแก่บุคลากรเปน็อย่างมาก 

 6.1.3 ด้านจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ โรงเรียนมีการจัดทำประมาณการ
รายรับรายจ่ายของสถานศึกษา และบรรจลุงในแผนปฏิบัติการประจำปี โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรมให้
สอดคล้องกับภารกิจ ครอบคลุมแหล่งเงินทุกประเภทที่โรงเรียนได้รับ โดยนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี 
เพื่อให้คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี มีการกำหนดจำนวนโครงการและกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ
ตามที่ได้รับจัดสรร โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีที่ใช้งบประมาณ 
ทุกโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมา โรงเรียนขนาดเล็ก มีโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจำปีที่ใช้งบประมาณ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอและมีความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการดำเนินงาน มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยผู้รับผิดชอบโครงการ
และหัวหน้างาน จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแตล่ะโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ เสนอผู้อำนวยการ
โรงเรียนรับทราบและนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณในปีถัดไป 
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 6.1.4 ด้านปัญหาและอุปสรรค จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ทำให้โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนแบบ on-hand, on-line ครูผู้สอนจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
กระดาษในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน รวมถึง ค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ
เพิ่มขึ้น การขาดแคลนบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก บุคลากรที่รับผิดชอบงานงบประมาณต้องรับผิดชอบ
ทั้งงานด้านการสอนและงานพิเศษ งานงบประมาณมีกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ละเอียด และ
รอบคอบ ทำให้ผู้รับผิดชอบงานขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความลำบาก
และล่าช้า หน่วยงานขาดการจัดอบรม ประชุม/สัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ผู้รับผิดชอบงานต้องศึกษาจากเอกสารหรือคู่มือด้วยตนเอง เมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน 
ผู้บริหารยังไม่มีความแม่นยำในการให้คำแนะนำและตัดสินใจ ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ด้านงบประมาณ 

 6.2 ระดับประสิทธิผลของการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผลปรากฏดังตาราง 1 

ตาราง 1 ผลเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน 
           สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยภาพรวมรายด้าน 

ข้อที่ 
ประสิทธิผลของการบริหารงานงบประมาณ 

ของโรงเรียน 
ระดับประสิทธผิล 

X S.D. แปลผล 
1 ด้านการจัดทำและเสนอของบประมาณ 4.52 0.20 มากที่สุด 
2 ด้านการจัดสรรงบประมาณ 4.48 0.23 มาก 
3 ด้านการตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน 4.42 0.25 มาก 
4 ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 4.53 0.22 มากที่สุด 
5 ด้านการบริหารการเงิน 4.50 0.21 มาก 
6 ด้านการบริหารการบัญช ี 4.51 0.18 มากที่สุด 
7 ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย ์ 4.63 0.18 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.51 0.14 มากที่สุด 

จากตาราง 1 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3 อันดับแรก โดยเรียงตามลำดับ คือ ด้านการบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และด้านการจัดทำและเสนอของบประมาณ 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดสรรงบประมาณ  
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 6.3 แนวทางเพิ่มประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4 สรุปผลได้ ดังนี ้

1) ด้านการจัดทำและเสนอของบประมาณ
วางแผนการทำงานให้ชัดเจน โดยกำหนดการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน

โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในขั้นตอนการจัดทำงบประมาณด้วย โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลัก จัดทำข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เขา้ร่วมประชุมในการจัดทำและเสนองบประมาณทุกครั้ง เพื่อเสนอแนะข้อบกพร่อง 
และวิธีแก้ปัญหาของโรงเรียนร่วมกัน 

2) ด้านการจัดสรรงบประมาณ
โรงเรียนจัดลำดับความต้องการและความจำเป็นในการใช้งบประมาณ จากนั้น

ศึกษาข้อมูลและรูปแบบวิธีการในการจัดสรรงบประมาณให้ชัดเจน กำหนดตารางปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่
หรือผู้ที่เกี่ยวขอ้งได้ดำเนินการให้ทันต่อการจัดสรรงบประมาณ ผู้บริหารและคณะคร ูตัวแทนชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันประชุม แสดงความคิดเห็นในการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไป
ตามความจำเป็น จัดลำดับความสำคัญของภารกิจงานตามแผนงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ 
เป็นไปตามขั้นตอนวิธีการที่ระเบียบกำหนด 

3) ด้านการตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน
โรงเรียนได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน

โดยให้คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการตรวจสอบ การรายงาน 
ผลการใช้งบประมาณร่วมกับคณะครู ตัวแทนชุมชน เพื่อร่วมกันจัดทำข้อสรุป ผลการตรวจสอบ ติดตาม
และนิเทศ พร้อมทั้งร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จัดทำปฏิทินการดำเนินงานตามโครงการให้ชัดเจน รายงาน
ผลการดำเนินงานตามขั้นตอน PDCA สร้างทีมงานและเครือข่ายในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาและ 
การช่วยเหลอืกันในการทำงาน ผู้บริหารให้คำปรึกษาและแนะนำในการดำเนินงานเพื่อให้การตรวจสอบ
และรายงานผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

4) ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา
ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ทั้งบุคคล หน่วยงาน มูลนิธิ 

บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ที่มีโครงการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา เช่น บรษิัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด 
มูลนิธิต่าง ๆ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดระดมทรัพยากรจากศิษย์เก่าและชุมชน เพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง ได้แก่ Facebook Line รวมถึงการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
การประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย รวดเร็วต่อเนื่อง 

5) ด้านการบรหิารการเงิน
โรงเรียนมีคู่มือและระเบียบการบริหารการเงินที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้

ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา มีการพฒันาบุคลากร ได้แก่ การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประสานงาน 
กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูที่สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมี
ประสทิธิภาพและประสิทธิผล แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารการเงินและส่งเสริม
ให้ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพือ่เพ่ิมประสบการณ์ มีการบรหิารงบประมาณภายในวงเงิน 
ของแผนงานที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง  
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6) ด้านการบรหิารการบัญชี
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงินศึกษารูปแบบวิธีการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ

ให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่การเงิน-พัสดุ สร้างเครือข่ายครูการเงินการบัญชี มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
สร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้รับผดิชอบงาน เข้ารับการ
อบรม/ประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างเครอืข่ายและทีมงานในการรับผิดชอบงานเพื่อให้แบ่งเบาภาระงาน 
ผู้บริหารให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

7) ด้านการบรหิารพัสดุและสินทรัพย์
ผู้บริหารดำเนินการตรวจสอบ สภาพปัจจุบันของโรงเรียน ติดต่อหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบแนวทางการปฏิบัติงาน ส่งครูผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน 
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน จัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปในการดำเนินงาน มีการกำกับ
ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จัดเก็บข้อมูลการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ให้เป็นระบบ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่และเป็นปัจจุบัน มีการสร้างเครือข่าย การทำงาน
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและทำงานได้อย่างรวดเร็ว ประสบผลสำเร็จ ถูกต้องตามระเบียบ 

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยัเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4 สามารถอภิปรายผลได ้ดังนี้ 
 7.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  
1) ด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปรายการค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน 5 รายการ ได้แก่ (1) ค่าจัดการเรียนการสอน (2) ค่าหนังสือเรียน (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  
(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยได้รับจัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ 2 ครั้ง
โดยใช้ข้อมูลนกัเรียนรายบคุคล โรงเรยีนไม่มีงบประมาณคงเหลือในปีงบประมาณทีผ่่านมา เนื่องจากโรงเรียน
ได้ดำเนินการบริหารงบประมาณแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีนั้น ๆ และโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้อง จัดสรรงบประมาณตาม
ความจำเป็นของงาน ให้เพียงพอกับการใช้จ่ายจริงของโรงเรียน สามารถยืดหยุ่นในการใช้งบประมาณ
ของโรงเรียนได้เองภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานของโรงเรียน
สอดคล้องกับ สมาน อัศวภูม ิ(2553, หน้า 326) ได้กล่าวว่า งบประมาณเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกองคก์ร
จะต้องดำเนินการจัดทำเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรขององค์การ หลักการงบประมาณที่ดีจึงควรต้องให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในขั้นตอนการจัดทำงบประมาณด้วย โดยยึดประโยชน์ส่วนรว่มหรือ
ประเทศชาติเป็นหลัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศิษฐ์ บุญประสาท (2557, หน้า 110) ได้ศึกษาเรือ่ง
การศึกษาการบริหารงานงบประมาณที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสรุินทร์เขต 1 : กรณีโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศ ผลการวจิัยพบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มกีารวิเคราะห์และพัฒนานโยบาย มีการจัดทำแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบัติราชการ
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ประจำปี จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ มีการเชื่อมโยงข้อมูลผลการปฏิบัติงานกับ
รูปแบบการใช้จ่ายเงินและจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ สรารักษ์ ศิริพงษ ์(2559, หน้า 
125) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า การบริหารงานงบประมาณ
ด้านการจัดสรรงบประมาณ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก

2) ด้านการใชจ้่ายงบประมาณ พบว่า โรงเรียนมีการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ
ตามการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารวิชาการ ร้อยละ 50 2) การบริหารงานบุคคล ร้อยละ 15 
3) การบริหารงบประมาณ ร้อยละ 15 4) การบริหารทั่วไป ร้อยละ 20 การใช้จ่ายงบประมาณด้าน
การบริหารทั่วไป ไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจาก ค่าสาธารณูปโภคมีจำนวนมาก แม้โรงเรียน
จะจัดทำโครงการลดค่าสาธารณูปโภค กำหนดมาตรการประหยัดค่าไฟฟ้า แต่ก็ยังสูงมากกว่าร้อยละ 20
ของเงินอุดหนุนที่ได้รับ งานปรับปรุงห้องเรียนเพื่อความปลอดภัย งานอนามัยโรงเรียนและการส่งเสริม
สุขภาพ การจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหต้้องใช้
งบประมาณจำนวนมาก การใช้จ่ายงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล ไม่เพียงพอกบัความต้องการ
เนื่องจากการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างจำกัด หากบุคลากรในโรงเรียนต้องการเข้ารับการอบรม
ประชุมสัมมนาหรือศึกษาต่อ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการฝึกอบรมและการเดินทาง ซึ่งเป็น
การสร้างภาระและเพิ่มค่าใชจ้่ายแก่บุคลากรเป็นอย่างมาก สอดคล้องกบังานวิจัยของ วีระพงษ์ ก้านกิ่ง
(2560, หน้า 16) ที่กล่าวว่า การบริหารงานงบประมาณ เป็นเครื่องมือในการบริหารโรงเรียน ครอบคลุม
กลุ่มงานทั้งหมด ทั้งงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ผู้บริหารต้องบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพภายใต้ความโปร่งใส จัดสรรทรัพยากรที่มอียู่จำกัดให้เกิด
ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการวางแผนการใช้และจัดสรรเงินงบประมาณในแต่ละด้าน
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุด ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
สอดคล้องกับ มาลัย อินเทพ (2560, หน้า 176) ได้ศึกษาเรือ่ง การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนพื้นที่สูง สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
พบว่า สภาพปัจจุบันในการบริหารงานงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามหลักธรรมาภบิาลของโรงเรียน
พื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมากที่สุด

3) ด้านจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ พบว่า ในปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีที่ใช้งบประมาณทุกโครงการ  
โดยการจัดทำประมาณการรายรับ-จ่ายของโรงเรียน และได้ดำเนินการเขียนโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้
ในแผนปฏิบัตกิารประจำปี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้อง
กับภารกจิของโรงเรียน นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรม ส่งผลให้การใช้งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี
ของโรงเรียน บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ เตือนใจ เรืองฤทธิ์ (2558, หน้า 101) ได้ศกึษา 
เรื่อง สภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานในการบริหารงานงบประมาณ ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รายด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
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 สอดคล้องกับงานวิจัยของ คมสันต์ ไทวะกริติ (2557, หนา้ 108) ได้ศึกษาเรื่อง 
สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า ทุกด้านมีสภาพและปญัหาอยู่ในระดับมาก ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีการใช้
เงินงบประมาณโดยยึดแผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานการใช้เงินให้
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน สอดคล้องกับระเบียบ   

4) ด้านปัญหาและอุปสรรค พบว่า ในปีงบประมาณ 2564 งบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก และปญัหาการขาดแคลนบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ทำให้โรงเรียนขนาดเล็ก กลางและใหญ ่
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ตามจำนวนนักเรียนที่มีในระบบระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data 
Management Center : DMC) ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนน้อย ทำให้ได้รับงบประมาณ 
น้อยไปด้วย ทำให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2546, 
หน้า 24-25) ได้กล่าวว่า แนวการดำเนินการจัดสรรงบประมาณระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมของสถานศึกษาเพ่ือจัดลำดับความสำคัญและกำหนด
งบประมาณ ทรัพยากรของงาน โครงงานหรือของกิจกรรมนั้น ๆ ให้เป็นไปตามกรอบของเงินงบประมาณ 
ที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศกัณญา กุลวงษ ์(2561, หน้า 148) ศกึษา
เรื่อง การบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามกุดาหาร และสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 115) ไดก้ำหนดแนวทาง
สำหรับการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ว่า จัดระบบข้อมูล วางแผน บริหารและ
ตัดสินใจ โดยศกึษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานงบประมาณ  

 7.2 การศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 7 ด้านการบริหารพัสดุและสนิทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
โรงเรียนมีการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ การจัดทำทะเบียนคุมทรัพยส์ินให้เป็นปัจจบุัน มีการกำหนด 
ให้ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุมและเบกิจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจำปีอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจระเบียบการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ที่ถูกต้อง
และสามารถให้คำแนะนำ หาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน  
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ วิศรุต อุดมลาภ (2559, หน้า 75) ได้กล่าวเกี่ยวกับการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
เป็นการบริหารจัดการที่ต่อเนื่องมาจากการบริหารการเงินซึ่งโรงเรียนได้มาซึ่งพัสดุและสินทรัพย์ภายใต้
ข้อจำกัดของงบประมาณโรงเรียน จำเป็นต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า ป้องกันมิให ้
สูญหาย เสียหาย ล้าสมัย หมดเปลืองไปโดยไม่มีประโยชน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รักษณาลี สรุิหาร 
(2563, หน้า 158) ศึกษาเรื่อง สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรือหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงบประมาณและครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ ระเบียบ สุวรรณมาโจ (2562, หน้า 203) ศกึษาเรื่อง สภาพ 
ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

 7.3 แนวทางเพิ่มประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4 ผู้วจิัยได้สรุปประเด็นปัญหาสำคัญ ที่เห็นว่าควรนำมาปรับปรุง
พัฒนา ได้แก่ ด้านการบริหารการเงินและด้านการบริหารการบัญชี ซึ่งเป็นงานที่ต้องปฏิบัติควบคู่กันไป 
ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนและยึดหลักตามระเบียบให้ถูกต้อง ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คอื ผู้รับผิดชอบงาน
การเงินการบัญชีขาดประสบการณ์ในการดำเนินงาน ต้องรับผิดชอบทั้งงานด้านการสอนและงานพิเศษ  
ไม่มีระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารทางการเงนิการบัญชีที่เป็นระบบและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน  
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิผล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงินการบัญชีศึกษารูปแบบวิธีการ  
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่การเงิน-การบัญชี ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม/
สัมมนาเพื่อเพิม่เติมประสบการณ์ในการจัดทำเอกสาร การจัดระบบงานและวิธีปฏิบัติงานที่เป็นระบบ  
มีการสร้างเครือข่ายครูการเงินการบัญชี มีการตรวจสอบภายในกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหาร
และหน่วยงานต้นสังกัด สร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูที่รบัผิดชอบงานการบริหารการเงินการบัญชี  
ทุกฝ่ายใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าต่อองค์กรมากที่สุด สอดคล้องกับ พิศชกัณญา กุลวงษ ์
(2561, หน้า 142) ศึกษาเรื่อง การบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พบว่า การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน  
ด้านการบริหารการเงินและการบัญชี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก การบริหารงาน
การเงินการบัญชีเป็นงานบริการกับบุคลากรทุกคนและทกุฝ่ายในโรงเรียน ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องจะต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกตอ้งครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของทางราชการ สอดคล้องกับ วีระพงษ์ ก้านกิ่ง (2560, หน้า 114) ศึกษาเรื่อง สภาพและปัญหา 
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
พบปัญหาดา้นการบริหารการเงินและด้านการบริหารการบัญชี คือ บุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติงานไม่ตรง
วิชาเอก (การเงินและบัญช)ี รวมทั้งต้องรับผิดชอบทั้งงานด้านการสอนและงานพิเศษ และระบบการเงิน 
บัญชีไม่เป็นปัจจุบัน แนวทางการพัฒนา คือ แต่งต้ังบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารการเงิน 
การบัญชีมาปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ครูผู้รับผดิชอบเข้าร่วมอบรม สัมมนา จัดทำเอกสารหลักฐานทางการเงิน
และบัญชีให้ครบถ้วน สมบูรณ์ จัดทำแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารงานเป็นไปด้วย 
ความถูกต้องและเกิดความคล่องตัวในการบริหารการเงิน การบัญช ี

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลวิจัยไปใช ้

1. สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดระบบงานและวิธีปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงิน
และการบัญชทีี่เป็นระบบ มีการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด สร้างขวัญและกำลังใจให้กับครู 
ที่รับผิดชอบงานการบริหารการเงินการบัญชี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงาน 
อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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2. สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
สถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานงบประมาณ 
เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการบริหารงานงบประมาณที่อาจเกิดขึ้นได้  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณด้านการจัดสรรงบประมาณ

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการบริหารงานงบประมาณด้านการบริหารการเงินการบัญชี

เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น 
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การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

The Study the Components and Indicators of the Measurement and 
Evaluation of Academic Achievement by using the Professional 

Learning Community Supervision Process Under the Office  
of Sisaket Primary Educational Service Area 4 

ภควัฒน ์พิมพาวงศ์1 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของการวัดและประเมิน

ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใชเ้ป็นแบบประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านความเหมาะสม ความถกูต้อง ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ แล้วนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห ์
ตรวจสอบความถูกต้องกับความตรงเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ 
เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 3 องค์ประกอบ 25 ตัวบ่งช้ี 

คำสำคญั:  องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี  การวัดและประเมินผลสมัฤทธิ์ 
  กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 

1ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4 
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Abstract 
The objective of this research paper was to study the components and indicators 

of the measurement and evaluation of academic achievement by using the professional 
learning community supervision process under the office of Sisaket Primary Educational 
Service Area 4. The target group is 9 experts. The tools used in the assessment were 4 
aspects, comprising of appropriateness, validity, feasibility. and usefulness. And then 
analyzed, synthesized, and checked for accuracy and content validity. The results showed 
that Components and indicators for measuring and evaluating academic achievement 
using professional learning community supervision process. Under the Office of Sisaket 
Primary Education Service Area 4, Office of the Basic Education Commission, has 3 
components, 25 indicators. 

Keywords:  Elements and indicators,  Measuring and evaluating achievement, 
   Community-based supervision process of professional learning,  Mathematics 
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1. บทนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มีการกำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยการกำหนดให้โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา  
ได้มีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือให้ปรับปรุง
มาตรฐานดังกล่าวให้สูงขึ้น พร้อมที่จะรับการประเมินทั้งภายในและภายนอกการนิเทศการศึกษาควร
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ครูผู้รับการนิเทศได้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  
มีขวัญกำลังใจที่ดี และมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษา 
ของโรงเรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ และยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นอยู่เสมอ เป็นกิจกรรม 
ที่ดึงศักยภาพของผู้รับการนิเทศมาใช้และให้การยกย่องเพื่อช่วยให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองให้อยู่ใน
ระดบัมาตรฐานวิชาชีพหรือระดับคุณภาพครูของคุรุสภาให้สูงขึ้น นำไปสู่คุณภาพผู้เรียนที่พึงประสงค ์
ตามมาตรฐานของหลักสูตร (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต,ิ 2545, หน้า 29) การที่จะพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตร จำเป็นจะต้องอาศัยปัจจัย และองค์ประกอบที่สำคัญ
หลายประการ เช่น ความพร้อมของผู้เรียน ความพร้อมของครูผู้สอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน อาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อม ที่สำคญัอีกประการหนึ่ง คือกระบวนการดำเนินงาน ได้แก่ กระบวนการเรียนการสอน 
กระบวนการบริหาร และกระบวนการนิเทศการศึกษา ทั้ง 3 กระบวนการดังกล่าว จะต้องดำเนินการ 
ให้สอดคล้องกนั กล่าวคือ ถ้าจะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพจะต้องพัฒนากระบวนการ
บริหาร และกระบวนการนิเทศการศึกษาควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
(อิสริญาภรณ์ โชคแสน, 2561, หน้า 2)  

ในการปฏิรูปการศึกษา และการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
ซึ่งได้กำหนดสาระไว้อย่างชัดเจน เกี่ยวกับความมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาดังได้กล่าวไว้ใน 
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
(สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547, หน้า 5) จะเห็นได้ว่าการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการสรา้งมาตรฐานสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการประกัน
คุณภาพภายในผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา 
เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน เด็กไทยเป็นคนดีมีความสามารถหรือมีความสุข สามารถร่วมมือและแข่งขัน
กับประเทศอื่น ๆ ได้อย่างสมศักด์ิศรีและทัดเทียมในสังคมโลกต่อไป 

ระบบการนิเทศการศึกษาถือเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบการศึกษา 
เป็นอย่างมาก เพราะระบบการนิเทศการศึกษาช่วยปรับปรุงการเรียนการสอนของครูให้ประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น การนิเทศโรงเรียนยังเป็นอีกส่วนหนึ่งของการนิเทศการศึกษาที่จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบความสำเร็จได้มากและรวดเร็ว แต่ในอดีตการนิเทศจะดำเนินการเป็นส่วนเฉพาะผู้บริหาร 
และผู้ที่ได้รับมอบหมายแยกเป็นส่วนทำให้มีความรู้สึกเป็นการเพ่ิมภาระงานเพิ่มภาระแก่ศึกษานิเทศก ์
และประกอบกับปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการได้เป็นไปอย่างรวดเร็วจำนวนครู จำนวนโรงเรียน 
มีปริมาณมาก การนิเทศจากผู้นิเทศภายนอกไม่สามารถตอบสนองได้ทันอีกทั้งงานนิเทศการศึกษา 
ของศึกษานิเทศก์ก็ประสบปัญหาด้านปริมาณ ศึกษานิเทศก์มีปริมาณทีไ่ม่ได้สัดส่วนกับจำนวนโรงเรียนและ
ครูงบประมาณมีจำกัด ศึกษานิเทศก็รู้ปัญหาของโรงเรียนไม่ชัดเจนจึงจำเป็นต้องอาศัยการนิเทศโรงเรียน
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และเพื่อเป็นการลดภาระของศึกษานิเทศก ์จึงได้มีการพัฒนาระบบงานนิเทศซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยเปลี่ยน
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูและเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาต,ิ 2541, หน้า 43) การนิเทศโรงเรียนถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาปัจจุบันเพราะการนิเทศโรงเรียนเป็นความเพียรพยายามของผู้บริหารโรงเรียน 
ในทุกวิถีทาง ทั้งตรวจสอบติดตาม ค้นหา สอนงาน ชี้นำ ทำเป็นตัวอย่าง กระตุ้น ยั่วยุ ให้กำลังใจ ทำให้ครู
ทุกคนในโรงเรยีนยินดีแสดงพฤติกรรมสำคญั อันมีผลต่อคุณภาพของนักเรียนที่พึงประสงค์ (สำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2532, หน้า 1) ดังนั้น การนิเทศโรงเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อ
ผลสำเร็จของการพัฒนาบคุลากรและการเรียนการสอน โดยบุคลากรภายในโรงเรยีนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย 
ร่วมกันเรียนรู้เรียนทำโดยครูเพ่ือครู ช่วยกันพัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู 
เพื่อส่งผลสู่นักเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาต,ิ 2532, หน้า 7) การพัฒนาระบบ
การนิเทศเป็นกระบวนการอันสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้อง
ดำเนินการ โดยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพราะการแก้ปัญหา
ร่วมกันย่อมจะสามารถแก้ปญัหาได้ตรงจุด ซึ่งกระทำได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกว่าผู้นิเทศจากภายนอก 
ประกอบกับครูมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเจตคติต่อวิชาชีพ  
บุคลิกภาพ และความต้องการจำเป็นที่จะต้องรมีความแตกต่างกันให้สามารถปฏิบัติภารกิจของตนจนสำเร็จ 
ซึ่งตามแนวทางการศึกษา มุ่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่โรงเรียนเป็นอันดับแรก (กรมวิชาการ, 2544,  
หน้า 11) 

การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการนับเป็นเรื่องที่สำคัญในการสะท้อนผลจากการปฏิบัติ
ของผู้เรียนมาปรับปรุงแก้ไข มีการสร้างความสมดุลในการประเมิลเชิงคุณภาพ และการประเมินพฤติกรรม
ของผู้เรียน แตป่ัจจุบันโรงเรียนทั่วประเทศได้ประสบปัญหา และอุปสรรคในการบริหาจัดการศึกษา 
ซึ่งในสถาณการณ์ในปัจจุบนัได้มีการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดรนุแรง
ทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ทำให้สถานศึกษา ครู นักเรียน ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้ตามปกติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก ่ปรบัรูปแบบการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของพื้นที่ เป็นการเรียนรู้แบบ On-Site ในพื้นทีท่ี่มีความปลอดภัย
สามารถไปสถานศึกษาได้ ขณะที่พื้นที่ไม่ปลอดภัยให้ปรับการเรียนรู้เป็น On-Air Online On-Hand และ 
On-Demand นอกจากนั้น ให้มีการเพิ่มเวลาพัก ลดการประเมินและงดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น  
โดยเน้นเรียนเฉพาะวิชากลุ่มสาระหลัก (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หน้า 3) 
และสืบเนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติไม่ใช้ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กระทรวงศึกษาธิการ 
จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นโยบายการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน
เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2564, หน้า 2) จึงทำให้ขาดเกณฑ์ในการประเมิน
ผู้เรียนและสถานศึกษาในแตล่ะด้าน 

ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจในหาองค์ประกอบและสร้างตัวชี้วัดการวัดและประเมิน
ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เนื่องจากการวัดและประเมินผลเป็นกระบวนการ
ที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครู หารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อทราบสภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์
ของการนิเทศสถานศึกษา ซึง่คาดหวังว่าจะช่วยทำให้การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับคุณภาพผู้เรียน
ตามบริบทของตนเองยิ่งขึ้น อันอาจเป็นแนวทางและเพ่ิมทางเลือกใหม่สำหรับวิธีวิทยาการการพัฒนา
คุณภาพองค์การทางการศึกษาที่น่าเชื่อถือ มีความเหมาะสม และมีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ 
ที่เป็นจริงของสถานศึกษามากขึ้นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโดยใช้

กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 
3.3 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
3.4 การนิเทศการศึกษา 
3.5 กระบวนการนิเทศการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
3.6 การวัดและประเมินผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการ 
3.7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

การนิเทศการศึกษา 
กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
การวัดและประเมินผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการวัด 
และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เช่ียวชาญ จำนวน 9 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบรหิารการศึกษาระดบัอุดมศึกษา จบการศกึษาระดับปริญญาเอก

และมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป จำนวน 3 คน 
2) ผู้บริหารโรงเรียน ที่ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศกึษา วทิยฐานะผู้บรหิารสถานศกึษา

เชี่ยวชาญ และเป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 3 คน 
3) ศึกษานิเทศก์ ที่ดำรงตำแหน่งและเคยดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ

จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
เป็นศึกษานิเทศก์ไม่น้อยกว่า 5 ป ีจำนวน 3 คน 

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความถูกต้อง 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และมีประโยชน์ขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของการวัดและประเมิน
ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และมีประโยชน์

ขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศ 
แบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามระดับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และมีประโยชน์ขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้การวัดและประเมินผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการโดยใช้กระบวนการ
นิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 
โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert)  

 ตอนที่ 2 เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเขียนได้ให้ข้อเสนอแนะและประเด็น
การปรับปรุงองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การวัดและประเมินผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศ
แบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ผู้วิจัยดำเนินการแต่งต้ัง เพื่อขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบ

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และมีประโยชน์ชององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการวัด 
และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา
ศรีสะเกษ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2) ติดต่อนัดหมายผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความถูกต้อง
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และมีประโยชน์ขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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3) ส่งแบบประเมินทางโปรแกรมไลน์ พร้อมแนบหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อส่งแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญ 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการศึกษา แนวคิดทฤษฎี

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องกับความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโดยใช้
กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยใช้ Index of Item-Objective Congruence: IOC โดยมีเกณฑ์ดังนี้ ให้คะแนน +1  
เมื่อแน่ใจว่าได้ตรงกับนิยามเชิงปฏิบัติการ ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าวัดไม่ตรงกับนิยามเชิงปฏิบัติการ  
และให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าวัดได้ตรงกับนิยามเชิงปฏิบัติการหรือไม่

2) ผู้วิจัยนำแบบประเมินทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบจากนั้น
นำมาประมวลผลทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อองค์ประกอบ
และตัวบ่งช้ีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่ามีความเหมาะสม เพียงใด

6. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า มี 3 องค์ประกอบ 25 ตัวบ่งช้ี มีรายละเอียด ดังนี ้

6.1 องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีกระบวนการนิเทศ 
6.1.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ จำนวน 8 ตัวบ่งช้ี 

1) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการด้านการนิเทศน 

2) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูมีทีมร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ
ด้านการนิเทศ 

3) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรร่วมกันวิเคราะห์หาสภาพปัญหาที่แท้จริง
เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนดำเนินงาน 

4) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรนำข้อมูลด้านหาสภาพปัญหาที่ได้เรียงลำดับ
ความสำคัญของปัญหาที่จำเป็นต่อการแก้ไขอย่างเป็นระบบ 

5) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานนิเทศ
6) มีการวางแผนการนิเทศสอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้ังไว้
7) กำหนดปฏิทนิการนิเทศที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษา
8) มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศก่อนดำเนินการนิเทศ
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6.1.2 การดำเนินการนิเทศ จำนวน 8 ตัวบ่งช้ี 
1) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรร่วมกันกำหนดปฏิทิน ตารางการนิเทศ กำกับ

ติดตาม การปฏิบัติงานนิเทศ 
2) สถานศึกษาดำเนินการนิเทศตามปฏิทินการนิเทศ
3) มีการปฏิบัติการนิเทศ โดยใช้กิจกรรมและวิธีการนิเทศที่กำหนดในภาพตลอด

แนวของการนิเทศเพ่ือให้ผู้รับการนิเทศเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการนิเทศ 
4) มีการบูรณาการกิจกรรมและวิธีการนิเทศที่กำหนดให้เหมาะสมเพื่อสื่อให้ผู้รับ

การนิเทศเรียนรู้เรื่องที่นิเทศได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
5) มีการนิเทศเป็นกลุ่มใหญ่ในเรื่องที่ครูผู้รบัการนิเทศทุกคนต้องได้รับการนิเทศ

เหมือนกัน 
6) มีการกำหนดให้การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานเป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการนิเทศ 
7) มีการเชิญผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียนมาร่วมในกิจกรรม

เผยแพร่และช่ืนชมผลงานที่เกิดจากการนิเทศ 
8) มีการนิเทศเป็นกลุ่มใหญ่เพือ่แลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละกระตุ้นให้เกิดการกระตือรือร้น

ในการพัฒนา 
6.1.3 การประเมินผลการนิเทศ จำนวน 9 ตัวบ่งช้ี 

1) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรร่วมกันวางแผนและกำหนดแนวทาง
ในการประเมินผลการดำเนินการนิเทศ 

2) ผู้รับการนิเทศร่วมเป็นผู้ประเมินผลการนิเทศทำให้ไดข้้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนารูปแบบการนิเทศ 

3) มีการประเมินความพึงพอใจในการรับการนิเทศของครูผู้รับการนิเทศและความรู้
ในเรื่องที่นิเทศของผู้นิเทศ 

4) มีการศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถามนำมาวิเคราะห์เพื่อประเมินผลตาม
วัตถุประสงค์ของการนิเทศ 

5) การประเมนิผลการนิเทศสถานศึกษาครอบคลุมด้านความรู้ ด้านทักษะ
ความสามารถ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและเพื่อการพัฒนา 

6) มีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการนิเทศได้รับทราบความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
7) มีเครื่องมือประเมินคุณภาพการนิเทศสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานและเป็นธรรม
8) มีการประเมินผลการนิเทศที่สอดคล้องกบัแผนการนิเทศของสถานศึกษา
9) มีการจัดทำรายงานการนิเทศเพื่อสรุปผลการนิเทศและแจ้งให้ผู้เกี่ยวขอ้งทราบ

ผลการวิเคราะห์ความถูกต้อง และความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการวัด 
และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ 
โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน 
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความถูกต้อง และความเหมาะสมของการวัดและประเมิน 
           ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ 

องค์ประกอบ 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม 

  ระดับ   ระดับ 
1. การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 4.63 .16 มากที่สุด 4.81 .17 มากที่สุด 
2. การดำเนินการนิเทศ 4.60 .24 มากที่สุด 4.86 .17 มากที่สุด 
3. การประเมนิผลการนิเทศ 4.62 .23 มากที่สุด 4.70 .19 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.61 .14 มากที่สุด 4.77 .12 มากที่สุด 

จากตาราง 1 พบว่า องค์ประกอบการวัดและประเมินผลสัมฤทธิท์างวิชาการโดยใช้กระบวนการ
นิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ ด้านความถูกต้อง ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 
มากที่สุด รองลงมา 3) การประเมินผลการนิเทศ และ 2) การดำเนินการนิเทศ มีค่าต่ำที่สุดและองค์ประกอบ
การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ
ด้านความเหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ 2) การดำเนินการนิเทศ มากที่สุด รองลงมา 1) การศกึษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 
และ 3) การประเมินผลการนิเทศ มีค่าต่ำที่สุด 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเป็นไปได้ และความมีประโยชน์ ของการวัดและประเมิน 
           ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ  

องค์ประกอบ 
ความเป็นไปได้ ความมีประโยชน ์

  ระดับ   ระดับ 
1. การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 4.79 .18 มากที่สุด 4.81 .14 มากที่สุด 
2. การดำเนินการนิเทศ 4.88 .17 มากที่สุด 4.80 .22 มากที่สุด 
3. การประเมนิผลการนิเทศ 4.75 .16 มากที่สุด 4.80 .15 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.79 .11 มากที่สุด 4.80 .11 มากที่สุด 

จากตาราง พบว่า องค์ประกอบการวัดและประเมินผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการโดยใช้กระบวนการ
นิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ ด้านความเป็นไปได้ ผู้เชี่ยวชาญมีความคดิเห็น โดยรวมงอยู่
ในระดับมากทีสุ่ด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 2) การดำเนินการนิเทศ มากทีสุ่ด รองลงมา  
1) การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ และ 3) การประเมนิผลการนิเทศ มีค่าต่ำที่สุด
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และองค์ประกอบการวัดและประเมินผลสัมฤทธิท์างวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ ด้านความมีประโยชน์ ผู้เชี่ยวชาญมีความคดิเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ มากที่สุด 
รองลงมา 3) การประเมินผลการนิเทศ และ 2) การดำเนินการนิเทศ มีค่าต่ำที่สุด 

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาองค์ประกอบการวัดและประเมินผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการโดยใช้กระบวนการ

นิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ พบว่า ด้านการดำเนินการนิเทศ มีค่าต่ำที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ 
วีระพงษ์ เทียมวงษ์ (2563, หน้า 307-311) ได้วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ 
ด้านการนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
จากผลการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย 1.1 กระบวนการจัดการความรู้มี 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การสร้างความรู้ 2) การจัดเก็บความรู้ 3) การนำความรู้ไปใช้ 4) การแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
ความรู้ 5) การประเมินผลความรู้ 1.2 กรอบงานด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
5 ด้าน ได้แก่ 1) งานด้านระบบการวิจัย 2) งานด้านระบบการนิเทศการเรียนการสอน 3) งานด้านระบบ
แหล่งการเรียนรู้และสื่อนวัตกรรม 4) งานด้านระบบอำนวยความสะดวก 5) งานด้านระบบการมีส่วนร่วม 
1.3 แผนการดำเนินงาน มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การประชุมปฏิบัติการเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการ 2) การกำหนดทีมตามฐานการเรียนรู้ 3) การดำเนินกิจกรรมตามคู่มือการจัดการความรู้  
4) การประชุมสัมมนา เพื่อสรุปและทบทวนการดำเนินงานตามฐานความรู ้5) การนำเสนอผลการดำเนินงาน
ของแต่ละฐานความรู้ผลการประเมินความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ไนทางปฏิบัติและ
ความเปน็ประโยชน์ของร่างรูปแบบการจัดการความรู้ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยผู้ทรงคณุวุฒิอยู่ในระดับมากที่สุด

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
8.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโดยใช้

กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในรายวิชาอื่น 
8.2 ควรมีการศึกษาการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศ 

แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในรายวชิาและระดับชั้นอื่นนอกจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนำมาเปรียบเทียบและใช้เปน็แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกับการดำเนินงานระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
The Study of the Relationship between Leadership Behavior and 

Student Care and Support System of Schools under Sisaket 
Primary Educational Service Area Office 4 

ชนิสรา จารุการณ์1 
จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมผู้นำของผู้บรหิารสถานศึกษา 

ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 4 2) ศึกษาระดับสภาพ 
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4 3) ศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างพฤติกรรมผู้นำกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จำนวน 331 คน และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแ์บบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า  
1) พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกบัสภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4 โดยภาพรวม
มีค่าความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01

คำสำคญั:  พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา  การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
              สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

1คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
2อาจารย์ ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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Abstract 
The objectives of this research were to 1) study the level of the leadership 

behaviors of school administrators under Sisaket primary educational service area office 4 
2) study the level of condition of the student care and support system of schools under
the Sisaket primary educational service area office 4 and 3) study the relationship between
leadership behaviors and the student care and support system of school administrators
under Sisaket primary educational service area office 4. The samples used in this study
consisted of 331 school administrators and teachers. The questionnaire of this research
was a 5-level rating scale with the reliability 0.99. The data were analyzed by percentage,
mean, standard deviation and Pearson’s product-moment correlation coefficient.

The research results were as follows 1) The leadership behavior of school 
administrators under Sisaket primary educational service area office 4 was at a high level 
overall and in each aspect. 2) The condition of the student care and support system of 
school administrators was at a high level overall and in each aspect. and 3) The relationship 
between leadership behaviors and the student care and support system of school 
administrators was rated at the high positive correlation for overall aspect and was 
presented statistical significance at 0.01. 

Keywords:  Leadership behavior of school administrator,  Student care and support system, 
Schools under Sisaket Primary Educational Service Area Office 4 
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1. บทนำ
การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545 กำหนดว่า การจัดการศึกษาต้องถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด ผู้เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู ้
และพัฒนาตนเองได ้การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมใหผู้้เรยีนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  
อีกทั้งการจัดการเรียนรู้จะต้องสอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝา่ย
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน เพ่ือจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพและด้านจิตใจ มีทักษะ 
ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
(สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554, หน้า 9) 

ที่ผ่านมาโรงเรียนยังไม่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน เป็นเพียงการดูแลไปตาม
ความเอาใจใส่ของครูแต่ละคน ทำหน้าที่สอนแล้วสอบก็เป็นอันหมดภาระหน้าที่ ต่างคนต่างไป ปล่อยให้
เป็นหน้าที่ของครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง หรือครูที่มีหน้าที่จิตอาสาทำหน้าที่ดูแลนักเรียน ในส่วน 
ของงานแนะแนวในโรงเรียนแม้จะเป็นกระบวนการที่สร้างสรรค์ ใช้หลักจิตวิทยา ในการแก้ปัญหาดูแล 
ช่วยเหลือและพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนด้วยวิธีการจัดการ เชิงบวก แต่งานแนะแนวในโรงเรียน
ก็มีข้อจำกัดหลายประการ ซึ่งเป็นไปได้ยากที่การดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะอยู่ในความรับผิดชอบของครู
แนะแนว (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559, หน้า 7-6) 

ระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรยีนเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ที่จะดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอน วิธีการ และเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน มีครูประจำชั้น
หรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาํเนินงานดังกล่าว โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559, 
หน้า 1) สอดคล้องกับ พัชรียา ทองบัณฑิต (2558, หน้า 25) ที่กล่าวว่าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้อง
สามารถใช้ชีวิตในการเรียนการทำงานอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข      

ในระบบการศึกษาต่างยอมรับว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการ 
ทั้งปวงในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นําที่ดีมีการแสดงออก ซึ่งพฤติกรรมที่ด ี
มีคุณลักษณะทางวิชาชีพ มีความเป็นผู้นําที่เข้มแข็ง มีบคุลิกภาพที่ดี มีปฏิภาณ ไหวพริบที่ดี มีการตดัสินใจ
และแก้ปัญหาได้ดี มีมนษุยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจเปิดกว้าง พร้อมทีจ่ะรับฟงัความคดิเห็นผู้อื่น 
สามารถชักนําหรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติงานทางการศึกษา
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้มีวิสัยทัศน ์มีเป้าหมายทางการศึกษา มีการวางแผนการทำงาน มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ บริหารงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และรู้จักแสวงหา
ความรู้ให้ทันตอ่การเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อนําการศึกษาให้ก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป 
(ประภาพร เจริญศิริ, 2556, หน้า 2) จากผลการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ผ่านมา พบว่า 
ยังมีอุปสรรคและปัญหาหลายอย่าง เช่น ผู้บริหารขาดทักษะการบริหารจัดการ ขาดการจัดระบบการทำงาน
ที่ดี ขาดการสร้างแรงจูงใจให้กับครูและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งส่งผลทำให้นักเรียนขาดระเบียบวินัย 
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในระดับที่ต่ำ และทีส่ำคัญคือการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นปัญหาสำคัญ
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ของประเทศ แสดงให้เห็นว่าการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพ (สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4, 2564, หน้า 55-59) 

จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าหากมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมผู้นำกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 4 ในครั้งนี้ จะสามารถใช้เป็นข้อมูลและใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 อันจะสง่ผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมผู้นำของผู้บรหิารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
2.2 เพื่อศึกษาระดับสภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 4 
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 

3.1.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา  
3.1.2 ความสำคัญของการบริหารสถานศึกษา 
3.1.3 ขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษา  
3.1.4 กระบวนการบริหารสถานศึกษา 
3.1.5 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 

3.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้นำ 
3.2.1 ความหมายของผู้นำ 
3.2.2 ความหมายของพฤติกรรมผู้นำ 
3.2.3 ความสำคัญของผู้นำ 
3.2.4 คุณลักษณะของผู้นำ 
3.2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นํา 

3.3 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.3.1 ความหมายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.3.3 วัตถุประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.3.4 ประโยชน์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.3.5 การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
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3.4 บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
3.4.1 สภาพการจัดการศึกษา 
3.4.2 นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  
3.4.3 อำนาจหน้าที ่
3.4.4 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
3.4.5 สถานทีต่ั้ง 

3.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
3.5.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
3.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศกึษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำ 

กับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 4 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยอาศัยหลักการตามแนวคิดทฤษฎี
พฤติกรรมผู้นําของ Griffiths (1956, pp. 243-253) มาเป็นกรอบในการศึกษาพฤติกรรมผู้นํา มี 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) การมคีวามคิดริเริ่ม 2) การให้การยอมรับนับถือ 3) การให้ความช่วยเหลือ 4) การโน้มน้าวจิตใจ 
5) การประสานงาน ส่วนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้วจิัยใช้ขอบข่ายการดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2559, หน้า 14)
ไดก้ำหนดองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ 5 ด้าน คือ
1) ด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) ด้านการป้องกันและแก้ไขปญัหา
4) ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

5.1.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ในปีการศึกษา 2564 จากจำนวนสถานศึกษา 209 โรง 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 231 คน และครู จำนวน 2,034 คน รวมประชากรที่ใช้ใน 
การวิจัย 2,265 คน 

5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 331 คน โดยการเปิดตาราง
กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (บญุชม ศรีสะอาด, 2554,
หน้า 43) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 34 คน และครู 297 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งช้ันภูมิ (Stratified random sampling) และเทียบสดัส่วนจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา หลังจาก
นั้นสุ่มเลือกตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละตำแหน่ง ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
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5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกับการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผู้วจิัยได้
นำเสนอหัวข้อดังต่อไปน้ี 

5.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
5.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมลู 
5.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.2.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอน

เกี่ยวกับการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 4 แบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี ้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้แก่ ตำแหน่ง เพศ วุฒิการศึกษา  

 ตอนที ่2 เปน็แบบสอบถามเกีย่วกับพฤติกรรมผู้นำของผู้บรหิารสถานศึกษาในสถานศกึษา
สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 4 ประกอบด้วย พฤติกรรมผู้นําของ Griffiths 
(1956, pp. 243-253) ซึ่งมี 5 ด้าน ได้แก่ 1) การมีความคิดริเริ่ม 2) การให้การยอมรบันับถือ 3) การให้
ความช่วยเหลือ 4) การโน้มน้าวจิตใจ 5) การประสานงาน โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามมาตราส่วนประมาณค่าของลิคอร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2556, หน้า 71-73)  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 4 ประกอบด้วย การดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2559, หน้า 14) จำนวน 
5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 4) ด้านการส่งเสริมนักเรียน และ 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน โดยแบบสอบถามมีลักษณะ 
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามมาตราส่วนประมาณค่าของลิคอร์ท (Likert) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 71-73)  

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 5.4.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เพื่อขอความอนุเคราะห ์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตอบแบบสอบถามออนไลน์จากบุคลากรในสังกดัที่เกี่ยวข้อง 

 5.4.2 ผู้วิจัยดำเนินการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลออนไลน์กับ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ผ่านแบบฟอร์ม Google From โดยขอความกรุณา
ตอบให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ 



600 

5.4.3 ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม 
 5.4.4 ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ก่อนนำข้อมูลที่ไดจ้ากการตอบ

แบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
 5.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่ 

(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) นำเสนอขอ้มูลเป็นตารางแสดงจำนวนและร้อยละ 
 5.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยใช้คา่เฉลี่ย (Mean: X )  
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และนำไปเทียบกับเกณฑ์แปลผล ดังนี ้
(มาเรียม นลิพันธุ,์ 2558, หนา้ 196) 

 5.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยใช้คา่เฉลี่ย (Mean: X ) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และนำไปเทียบกับเกณฑ์แปลผล ดังนี ้ 
(มาเรียม นลิพันธุ,์ 2558, หนา้ 196)  

5.5.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกบัการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยคำนวณหา 
ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน นำค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ที่มนีัยสำคัญทางสถิติมาแปลผล 
เป็นระดับความสัมพันธ์ โดยใช้เกณฑ์การแปลผล ดังนี้ (ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์, 2555, หน้า 314) 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิต ิ

6. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกับการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4 ผู้วจิัย
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้

 6.1 ระดับพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4 ผลปรากฏดังตาราง 
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ตาราง 1 ผลเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานระดับพฤติกรรมผู้นำของผูบ้ริหารสถานศกึษาในสถานศกึษา 
           สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยภาพรวมรายด้าน 

ข้อที่ พฤติกรรมผู้นำของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ระดับพฤติกรรม 

X S.D. แปลผล 
1 ด้านการมีความคิดริเริ่ม 4.15 0.28 มาก 
2 ด้านการให้การยอมรับนับถือ 4.12 0.34 มาก 
3 ด้านการให้ความช่วยเหลือ 4.05 0.34 มาก 
4 ด้านการโน้มน้าวจิตใจ 4.10 0.28 มาก 
5 ด้านการประสานงาน 4.13 0.30 มาก 

เฉลี่ย 4.11 0.26 มาก 

จากตาราง 1 พบว่า พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก (X = 4.11,  
S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณาเปน็รายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ดไปหาน้อยทีสุ่ดคือ ด้านการมีความคิด
ริเริ่ม ( X = 4.15, S.D. = 0.28) ด้านการประสานงาน ( X  = 4.13, S.D. = 0.30) ด้านการให้การยอมรับ
นับถือ (X  = 4.12, S.D. = 0.34) ด้านการโน้มน้าวจิตใจ (X  = 4.10, S.D. = 0.28) และด้านการให้
ความช่วยเหลือ ( X  = 4.05, S.D. = 0.34) ตามลำดับ 

 6.2 ระดับสภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผลปรากฏดังตาราง 

ตาราง 2 ผลเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานระดับสภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยรวมรายด้าน 

ข้อที่ สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับสภาพ 

X S.D. แปลผล 
1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 4.19 0.30 มาก 
2 ด้านการคัดกรองนักเรียน 4.04 0.31 มาก 
3 ด้านการป้องกันและแก้ไขปญัหา 4.08 0.31 มาก 
4 ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน 4.08 0.34 มาก 
5 ด้านการส่งต่อนักเรียน 4.11 0.35 มาก 

เฉลี่ย 4.10 0.27 มาก 

จากตาราง 2 พบว่า สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสงักัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก  
( X  = 4.10, S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ 
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ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (X = 4.19, S.D. = 0.30) ด้านการส่งต่อนักเรียน (X  = 4.11, 
S.D. = 0.35) ด้านการป้องกันและแก้ไขปญัหา ( X = 4.08, S.D. = 0.31) ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน
( X = 4.08, S.D. = 0.34) และด้านการคัดกรองนักเรียน ( X  = 4.04, S.D. = 0.31) ตามลำดับ

6.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 4 ผลปรากฏดังตาราง 

ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยภาพรวม 

           รายด้าน   

พฤติกรรมผู้นำ 
สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Ytot 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 
X1 0.64** 0.61** 0.63** 0.55** 0.57** 0.71** 
X2 0.53** 0.57** 0.52** 0.49** 0.48** 0.62** 
X3 0.59** 0.57** 0.53** 0.44** 0.46** 0.61** 
X4 0.57** 0.54** 0.56** 0.53** 0.50** 0.64** 
X5 0.63** 0.55** 0.58** 0.48** 0.51** 0.65** 
Xtot 0.71** 0.69** 0.68** 0.60** 0.61** 0.78** 

** มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตาราง 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกบัการดำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (rXY = 0.78) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของพฤติกรรมผู้นำกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ในสถานศึกษาแต่ละด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 4 ด้าน โดยเรียงลำดับ 
ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์จากมากไปหาน้อยได้ดังนี ้ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (rXY = 0.71) 
รองลงมาคือ ด้านการคัดกรองนักเรียน (rXY = 0.69) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา (rXY = 0.68)  
และด้านการส่งต่อนักเรียน (rXY = 0.61) มีความสัมพันธ์เชิงบวก อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ  
ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน (rXY = 0.60)  

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านที่ 1 ด้านการมีความคิดริเริ่ม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหาร มีความสำคัญ
และมีความจำเป็นอย่างมากในการนำพาองค์การให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะมีแนวคิดจากลักษณะวิธีการใช้
อำนาจ และลักษณะวิธีการทำงานที่จะผลักให้เกิดพฤติกรรมของผู้นำทีแ่สดงออกมาในการปฏิบัติงาน  
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ทำให้เกิดความพึงพอใจและความร่วมมือร่วมใจในการปฏบิัติงานของบุคลากรในสถานศกึษา มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการและการวางแผนที่ดี มีความสามารถในการคาดการณ์ มีวิสัยทัศน์ มีมุมมองที่กว้างไกล 
มีความสามารถในการชักจูงใจบุคลากรในสถานศึกษา มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
สร้างความยืดหยุ่น ให้สถานศึกษาบรรลุเปา้หมาย พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้นำจะปรากฏออกมาในรูป
ของความคิดริเริ่ม การใหก้ารยอมรับนับถือ การให้ความช่วยเหลือ การโน้มน้าวจิตใจ และการประสานงาน 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได ้เพื่อประโยชน์
ของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bennis and Nanus (1985, p. 215) กล่าวว่าผู้นำเป็นบุคคล
ที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เป็นสัญลักษณข์องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ในสังคม ผู้นําเป็นผู้ที่จะนํากลุ่มให้พ้นจากความทุกข์ยาก ขจัดปัญหา ขจดัความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกลุ่ม 
และฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ จนสามารถบรรลุตามเป้าหมายของสังคมที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีประสทิธิผล และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ดุษฎี ศรจีำปา (2557, หน้า 131-135) ได้ศึกษา
พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 พบว่า พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นิธินาถ คำคูบอน 
(2559, หน้า 72-79) ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และผลงานวิจัยของ จักรพันธ์ ศรนรินทร์ (2560, หน้า 
73-79) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการทำงาน
ของครใูนกลุ่มโรงเรียนบางละมุง สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ซึ่งผลการวิจัย
ทั้ง 3 พบว่า พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมรายด้าน อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน

7.2 สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่ 1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้
ผู้บริหารและครูมีบทบาทในการช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างมาก เพราะครู คือ ผู้ที่ใกล้ชิดกับนักเรียน 
รองจากผู้ปกครอง เมื่อครูได้ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลจะทำให้ทราบถึงปัญหาของนักเรียนและสามารถ
วางแผนที่ จะช่วยเหลือนักเรียนไดท้ันท่วงที สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมชาย นันทะเสน (2558, หน้า 
64-66) ได้ศึกษาสภาพการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่อุสุ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 พบว่า สภาพการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนบ้านแม่อุสุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วราวุฒิ เหล่าจินดา
(2559, หน้า 125) ได้ศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศุกร์เกษม ปรุงผล (2560, หน้า 118-120) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า ระดับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนตามภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก
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7.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีความสัมพันธ์กันทางบวก 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคา่ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ั้งไว้ โดยภาพรวมมีค่าความสัมพันธ์
กันอยู่ในระดับค่อนข้างสูง สำหรับคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสงูสุด คือ พฤติกรรมด้านการมีความคิดริเริ่ม 
กับสภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพฤติกรรม 
ด้านการมีความคิดริเริ่มของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่จะทำให้การดำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความคิด
ริเริ่ม มีการกำหนดแผนงานและโครงการใหม่ ๆ ทีส่อดคลอ้งกับความต้องการปัจจุบัน สนับสนุน ส่งเสริม
ให้ผู้ใต้บังคับบญัชามีความคิดริเริ่ม พัฒนาตัวเองโดยศึกษาหาความรู้ให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเทคโนโลยอีย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมการกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของหน่วยงาน สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พิชามญชุ์ ม่วงแก้ว 
(2559, หน้า 68) ได้ศึกษาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับ 
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี 
พบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากบัการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.1 สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ นิตยา แปงการิยา (2560, หน้า 79-82) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตชลบุรี 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตชลบุรี 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวม 
มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ศุกร์เกษม ปรุงผล (2560, หน้า 118-120) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ 
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมาก โดยรวมและรายด้านอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.1  

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปใชป้ระโยชน ์

1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4 ควรพัฒนาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารด้านการให้ความช่วยเหลือ เพราะเป็นพฤติกรรม 
ที่แสดงออกถึงความห่วงใย สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประสบความสำเร็จทั้งในด้านอาชีพและชีวิตส่วนตัว 
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความกา้วหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งจะเป็นกระบวนการสร้างทีมงานที่มีประสิทธภิาพ  
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2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4 ควรเสริมสร้างการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรองนักเรียน 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยการได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอ 
ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริหารสถานศึกษาด้านการให้ความช่วยเหลือที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกับประสิทธิภาพการทำงาน
ของครูในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
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การประเมินความต้องการจำเป็นและแนวทางในการพัฒนานักศึกษาครู 
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

Need Assessment and Guidelines in Pre-Service Teachers Development 
Based on Graduated Identity of Roi Et Rajabhat University 

เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนานักศึกษาคร ู

ตามอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต
ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก ่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2562 
จำนวน 211 คน และผูใ้ห้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 3 คน เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและ 
แบบสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูสำคัญ วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ดัชนีความต้องการจำเป็น และการวิเคราะห์เนื้อหาสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผลการวิจัยสรปุได้ดังนี้ 

1. ความต้องการจำเป็นในการพัฒนานักศึกษาครู ตามอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่าค่าเฉลี่ยอัตลักษณ์บัณฑิตส่วนสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ย
ของอัตลักษณ์บัณฑิตส่วนสภาพที่คาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการจัดลำดบัความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนานักศึกษาครูตามอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่า ความต้องการ
จำเป็นมากที่สดุ คือ ด้านความกล้าคิด ในขอ้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ รองลงมา คือ 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และความสามารถในการสื่อสารโดยการเขียนหนังสือ
ราชการหรือรายงานทางวิชาการตามลำดับ  

2. แนวทางการพัฒนานักศึกษาครูตามอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ด้านความกล้าคิด ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ควรมีการปรบัและพัฒนาหลักสูตรใหม้ีความสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
มีการจัดสอนเสริมภาษาอังกฤษ เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับการสื่อสาร มีการผสมผสานภาษาอังกฤษในรายวิชา 
สอดแทรกการสอนเสริมภาษาอังกฤษตั้งแต่เข้ารับการศึกษาจนจบการศึกษา ศูนย์ภาษาจัดการอบรม
ภาษาอังกฤษตามความรู้พื้นฐานของแต่ละบุคคลให้เหมาะสม คณาจารย์ควรสร้างนวัตกรรม สื่อการจัดการ
เรียนรู้ เครื่องมือการวัดประเมินผลให้มีความหลากหลาย สอดคล้อง และเหมาะสมกับนักศึกษา  
ส่วนความสามารถในการสื่อสารโดย การเขียนหนังสือราชการหรือรายงานทางวิชาการ ควรให้นักศึกษา 
ฝึกการใช้ภาษาในการสื่อสาร แบบทางการ มีการจัดค่ายวิชาการเพ่ือเปิดเวทีในการนำเสนอผลงาน 
ทางวิชาการให้กับนักศึกษา  

คำสำคญั:  การประเมินความต้องการจำเป็น  อัตลักษณ์บณัฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 การพัฒนานักศึกษาครู 

1อาจารย์ ดร., คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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Abstract 
The objectives of this research were to assess the need for developing 

pre-service teachers based on graduated identity of Roi Et Rajabhat University and to 
study the guidelines for developing pre-service teachers based on graduated identity of 
Roi Et Rajabhat University. The samples of this research consisted of 211 undergraduated 
students in Teachers for Local Development Project, Faculty of Education, Roi Et Rajabhat 
University, academic year 2019, and 3 key informants.  The instruments were a questionnaire 
and an interview form for the key informants. The quantitative data were analyzed by 
frequency distribution, mean, standard deviation, Modified Priority Needs Index for need 
assessment and content analysis for qualitative data. The results of the research were  
as follows:  

1. The need in pre-service teachers development based-on graduated
identity of Roi Et Rajabhat University was found that the mean of pre-service teachers’ 
graduated identity in current condition was at a moderate level, and the mean of 
expectations was at the highest level. According to the ranking result of the need for 
developing pre-service teachers based-on graduated identity of Roi Et Rajabhat University 
was found that the most of need was thinking courage in using other foreign languages 
ability. Following by using English communication ability and using academic writing or 
report communication ability respectively.   

2. Guidelines in pre-service teachers development based on graduated
identity of Roi Et Rajabhat University according to thinking courage, using other foreign 
languages ability and using English communication ability, the appropriate curriculum of 
courses should be improved and developed as the foreign language skills development, 
providing English tutoring, adding communication courses, providing English combination 
courses, starting English combination courses from the beginning of school attending until 
the year of graduation, the language center provides appropriate English training courses 
depending on basic knowledge of each person, teachers should construct various and 
appropriate innovations, teaching materials, evaluation and assessment instruments for 
students. According to using English communication ability and using academic writing or 
report communication ability, the students should be practiced in using formal English 
communication ability. Also providing academic camps in order to give the students 
opportunities in joining academic presentations. 

Keywords:  Need assessment,  Graduated identity of Roi Et Rajabhat University, 
Pre-service teachers development 
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1. บทนำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจที่สำคัญ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกที่คือการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นมหาวิทยาลัย 
แห่งแรกของจงัหวัดร้อยเอ็ด เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏอีกหลายแห่งทั่วประเทศ และเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางในระดับชาติ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมไปถึงงาน 
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้
กำหนดอัตลักษณ์บัณฑิตมุ่งสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “กล้าคิด จิตอาสา” 
เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการบริการวิชาการแก่ทอ้งถิ่น ให้นกัศกึษามีจิตสาธารณะ มหาวิทยาลัยจึงเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ เห็นได้อัตราการทำงานในสาขาที่ตนสำเร็จการศึกษาและอตัราการมีงานทำ ดังน้ัน การผลิต
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกบัความต้องการ 
ของสถานประกอบการและสามารถดำเนนิชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข เมื่อเข้าสู่การศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาผู้เรียนจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและพฤติกรรมค่อนขา้งมากซึ่งจะต้องอาศัยการพิจารณาตรวจสอบ
คัดเลือก ตอบสนองให้เหมาะสมสอดคล้องกับสิ่งที่ตนรับรู้การเรียนในระดับอุดมศึกษาจึงอยู่ในช่วงเวลา
แห่งการแสวงหาอัตลักษณ์ (Identity) ของผู้เรียน (สมชาย รัตนทองคำ, 2556, หน้า 2) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ที่เปิดกว้างและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง 
ได้บรรจุเนื้อหาวิชาในส่วนที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้อย่างอิสระ เหมาะสม และรองกับความต้องการ 

นอกจากนี้คุณลักษณะของบัณฑติระดับปริญญาตรีเป็นสิ่งที่บ่งช้ีถึงความสามารถความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ ความมีภาวะผู้นำ สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการวิชาชีพแก้ปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ 
ได้และเป็นบุคคลที่มีความใฝ่รู้ มีความทันสมัย มีคณุธรรม ความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ สังคม
และเป็นคุณลกัษณะที่บัณฑติที่สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีพึงมี (ทิศนา แขมมณี, 2553, หนา้ 1) 
ดังนั้น การสร้างอัตลักษณ์ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษามีความสำคัญอยา่งยิ่งเพราะเป็นการเตรียม 
ความพร้อมผู้เรียนสู่การประกอบอาชีพในอนาคตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งการสร้างอัตลักษณ์ของผู้เรียนนั้น 
มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ดังน้ันประสิทธิภาพ 
ในการบริหารการศึกษาและการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านผู้เรียน 
ด้านผู้สอน ด้านวิธีการสอน ด้านหลักสูตร ด้านผู้บริหาร ด้านสภาพแวดล้อมและด้านระบบประกับคุณภาพ
การศึกษาจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การสร้างอัตลักษณ์ของผู้เรียนประสบความสำเร็จ (ฉัตรทิพย์ 
สุวรรณชิน และคณะ, 2557, หน้า 277)  

มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันอุดมศึกษาทีไ่ด้รับการยอมรับ ใหท้ำหน้าที่จัดการศึกษา
และพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพือ่ใหส้อดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้กำหนดให้มีปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมถึงกำหนดให้มีอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้คุณลักษณะของนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด หมายถึง คุณลักษณะที่บ่งบอกหรือแสดงถึงความเป็นตัวตนหรือเอกลักษณ์เฉพาะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ซึ่งประกอบไปด้วย คุณลักษณะที่สำคัญ คอื กล้าคิด หมายถึง การคิดเชิง
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นวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสารและการแสดงออกอย่างเหมาะสม มีภาวะผู้นำ 
จิตอาสา หมายถึง มีความรบัผิดชอบต่อสังคมโดยการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและสภาพแวดล้อม 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความต้องการจำเป็นและแนวทางในการพัฒนา 
อัตลักษณ์บัณฑิตของนักศึกษาคร ูที่อยู่ระหว่างการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามรถ มีความคิดที่สร้างสรรค์ มีจิตสำนึกในการพัฒนาตนและสังคม 
ให้สอดคล้องกบับริบทในปัจจุบัน เป็นผู้นำในสาขาอาชีพต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทำหน้าที่
จดัการศึกษาและพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และผลิตบัณฑิตทีส่มบูรณ์ด้วยปัญญา คุณธรรม  
มีความสามารถพัฒนาองค์ความรู้และสังคม ด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ตลอดจน 
เป็นผู้นำในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งมีอัตลักษณ์
ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น 
ได้อย่างมีความสุข ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาประเมินความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิตซึ่งมีความสำคัญต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อันจะนำไปสู่สังคมการพัฒนาสังคมแห่งความสุขในอนาคตต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อประเมินความต้องการจำเป็น ในการพัฒนานักศึกษาครูตามอัตลักษณ์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร้อยเอ็ด 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อัตลักษณ์บัณฑิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการกำหนดตาม 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2561-2565 ซึ่งประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ 
1) นิยามอัตลักษณ์บัณฑิต

1.1) กล้าคิด ประกอบด้วย การคิดเชิงนวัตกรรม มีความคดิสร้างสรรค์ ความสามารถ
ในการสื่อสาร การแสดงออกอย่างเหมาะสม มีภาวะผู้นำ 

1.2) จิตอาสา ประกอบด้วย มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการพัฒนาท้องถิ่น สังคม
และสภาพแวดล้อม 

2) ตัวชี้วัดอัตลักษณ์บัณฑิต
2.1) กล้าคิด ได้แก่ 1) นักศกึษามีโครงการทีร่ับผิดชอบแสดงให้เหน็ถึงความคิดสร้างสรรค์

หรือนวัตกรรมในด้านความคิด 2) นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างเป็นทางการ และ 3) นกัศึกษามีความเป็นผู้นำสามารถแสดงออกต่อที่สาธารณะในทางสร้างสรรค์ 

 2.2) จิตอาสา ได้แก่ 1) นักศกึษาร่วมกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและสภาพแวดล้อม 
และ 2) นักศึกษาเสนอโครงการในการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและสภาพแวดล้อม 
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แนวทางการพัฒนานักศึกษาเป็นไปตามแนวทางการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา ของนักวิจัย เช่น สุภาพ ณ นคร, เกรียงศักดิ ์
ศรีสมบัติ และคณะ (2555) และการพัฒนานักศึกษาและอัตลักษณบ์ัณฑิต ได้แก่ ระพนิ ฉายวิมล (2557); 
Christy, D. M. (2009); Srisombut (2013) และ Barratt, W, Srisombut, K (2020)  

4. กรอบแนวคิดการวิจัย

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ข้อมูลเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นกัศึกษาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2562 จำนวน 243 คน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2562 จำนวน 211 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 

 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน เพื่อสัมภาษณ์ 
เชิงลึกประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับความต้องการจำเป็น  
เพื่อพัฒนานักศึกษาครูให้เปน็ไปตามอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีองค์ประกอบ 
ในการสัมภาษณ์ 2 ด้าน คือ ด้านกล้าคิดและด้านจิตอาสา 

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods) มีวัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อประเมนิความต้องการจำเป็นในการพัฒนานักศึกษาครูตามอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 2) เพือ่ศึกษาแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม
และใช้วิธเีชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒุิซึ่งเป็นผูใ้ห้ข้อมูลสำคัญ

สำรวจสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่คาดหวังของนักศึกษา

ประเมินความต้องการจำเป็นในการ
พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

แนวทางการพฒันา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์
บัณฑิตมหาวทิยาลัย

ราชภัฏร้อยเอด็
(กล้าคิด จิตอาสา)
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5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลสำคัญสำหรับการวิจัยครั้งนี้
มี 2 ชนิด คือ  

5.3.1 แบบสอบถาม เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์บัณฑติ “กล้าคิด จิตอาสา” ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามเกี่ยวกับ
สถานภาพปัจจุบัน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จำนวน 4 ข้อ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังในการ
พัฒนาตนเองของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ที่มีการตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอบสภาพที่เป็นอยู่กับสภาพที่ควรจะเป็นในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาครู ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 17 ข้อ โดยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีลักษณะของความเป็นอัตลักษณ์บัณฑิต (กล้าคิด จิตอาสา) การสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศกึษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับ 
การพัฒนานักศึกษาครูตามอัตลักษณ์บัณฑติจากเอกสาร ตำรา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
หลักการสร้าง เครื่องมือ การประเมินความต้องการจำเป็นจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อนำข้อมูล มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดโครงสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จากนั้นกำหนดแนวคิด
และกรอบการทำงานวิจัย เพ่ือกำหนดโครงสร้างเนื้อหา ข้อคำถามในแบบสอบถาม ตามกรอบแนวคดิ 
ในการวิจัย แลว้ดำเนินการสร้างแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุม ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จำนวน
ทั้งหมด 17 ขอ้ โดยมีโครงสร้างของแบบประเมินที่ใช้ในการวิจัย จึงนำแบบสอบถาม ที่มีเนื้อหาครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม 
โดยนำแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของภาษา  
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา หลังจากนั้นนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Item Objective Congruence : IOC) จากนั้นนำผลการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน  
มาคำนวณค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (IOC) เป็นรายข้อ โดยกำหนดเกณฑ์ให้ความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา
ต้องมีค่ามากกว่า 0.5 จึงถือว่าคำถามนั้น สอดคล้องกับโครงสร้างและนิยามที่ต้องการวัด พบว่า ข้อคำถาม
ทุกข้อมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5-1.0 แสดงว่ามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด นำแบบสอบถาม 
ที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ พิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตรท์ี่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน จากนั้นนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มา
ทำการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่งพบว่าโดยรวมทั้งฉบับ 0.90  
แล้วจึงนำแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

 5.3.2 แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิเพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) โดยใช ้
แนวคำถามปลายเปิดที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ในอัตลักษณ์บัณฑติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีอิสระเพื่อตอบอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เช่น บันทึกเสยีงในระหว่างการสัมภาษณ์ การจดด้วยปากกา ทั้งนี้เพื่อให้การสัมภาษณ์
ผิดพลาดน้อยที่สุด 
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 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์ เพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์บณัฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ จากหนังสือ เอกสาร ตำรา วรรณกรรม
และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และรูปแบบการสัมภาษณ์เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลเพือ่กำหนดรูปแบบ โครงสร้างและขอบเขตเนื้อหา แล้วสร้างแบบ
สัมภาษณ์ตามขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตามรายละเอียดของนิยามศัพท์เฉพาะ 
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยนำแบบสัมภาษณ์เสนอผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยนำแบบสัมภาษณ์
เสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม ครบถ้วนของเนื้อหา ในประเด็นและ
สาระสำคัญตรงตามผลที่ต้องการวัด รวมทั้งความเหมาะสมของสำนวนภาษา และปรับปรุงแก้ไขข้อคำถาม
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นผูว้ิจัยได้ปรับปรุงประเด็นการสัมภาษณ์ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ 
ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพื่อนำไปใช้ในการสมัภาษณ์ผู้ให้ขอ้มูลสำคญัต่อไป 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี ้ 

5.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม ดังนี ้
1) ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามในการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์บัณฑิต “กล้าคิด จิตอาสา”

ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ร่วมมือเก็บข้อมูล และแจ้งกำหนดการวันผู้วิจัยรับกลับคืน 

2) นำแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล
3) ผู้วิจัยนำแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบียบข้อมูล ลงรหัสและทำการวิเคราะห์

ข้อมูล โดยใช้เครื่องมือทางสถิติเพื่อแปรผลและนำเสนอขอ้มูล 
5.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสัมภาษณ ์

1) ผู้วิจัยแจ้งกำหนดการนัดหมายวันและเวลากับกลุ่มผู้ใหข้้อมูลสำคญั เพื่อทำการ
สัมภาษณ ์

2) ผู้วิจัยแนะนำตนเอง แจ้งวัตถุประสงค์การสัมภาษณ์และขออนุญาตบันทึกเสียง
3) ผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่กำหนดไว้
4) ผู้วิจัยสรุปผลการสัมภาษณ์และนำเสนอข้อมูล
5) ผู้วิจัยจัดทำหนังสือเพื่อขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ ซึ่งเป็นกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูล

สำคญัทีท่ำหนา้ที่เกี่ยวข้องกบัการผลิตและพฒันานักศกึษาครู ได้แก ่รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ผู้อำนวยการ
สำนักกิจการนักศึกษาและคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวมจำนวน 3 คน 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล ดังนี ้
1) ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลทุกชุดทุกฉบับ
2) ทำการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นผู้ตอบแบบประเมินตนเองที่มีต่อสภาพที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาครูตามอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีการแปลผลระดับความต้องการ 
โดยใช้เกณฑ ์ดังนี ้ 
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ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถงึ มีสภาพปัจจุบัน/สภาพที่คาดหวังระดับน้อยที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถงึ มีสภาพปัจจุบัน/สภาพที่คาดหวังระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถงึ มีสภาพปัจจุบัน/สภาพที่คาดหวังระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถงึ มีสภาพปัจจุบัน/สภาพที่คาดหวังระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถงึ มีสภาพปัจจุบัน/สภาพที่คาดหวังระดับมากที่สุด  

3) วิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นในการพัฒนานักศึกษาครู ตามอัตลักษณ์
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยใช้ดัชนีความต้องการจำเป็น หรือ Modified Priority Needs 
Index (PNI Modified) ในการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น ตามแนวทางของ สุวิมล  
ว่องวาณิช (2548) 

4) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและเขียน
อธิบายในลักษณะการพรรณา แล้วสรุปแนวทางในการพัฒนานักศึกษาครู ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดย หาความถี่ ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และดัชนีความต้องการจำเป็น หรือ Modified Priority Needs Index (PNI Modified) ในการจัดลำดับ
ความสำคัญของความต้องการจำเป็น วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) 

6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนานักศึกษาครูตามอัตลักษณ์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็  

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สภาพปัจจุบันและสภาพทีค่าดหวังในการพัฒนาอัตลักษณ์บณัฑิต 
           ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แยกเป็นรายด้าน 

รายการ 
สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 
ด้านความกล้าคิด 
1. ความสามารถในการสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 3.37 0.65 ปานกลาง 4.68 0.52 มากที่สุด 
2. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบวิธีการจัดการ
เรียนรู้ 3.44 0.61 ปานกลาง 4.71 0.49 มากที่สุด 
3. ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยในการติดต่อ
ราชการ 3.71 0.69 มาก 4.75 0.47 มากที่สุด 
4. ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2.85 0.83 ปานกลาง 4.61 0.57 มากที่สุด 
5. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอื่น 2.51 0.85 ปานกลาง 4.44 0.70 มาก 
6. ความสามารถในสื่อสารโดยการเขียนหนังสือ
ราชการหรือรายงานทางวิชาการ 3.22 0.68 ปานกลาง 4.71 0.47 มากที่สุด 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

รายการ 
สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 
ด้านความกล้าคิด (ต่อ) 
7. ความสามารถในการพูดนำเสนองานในที่สาธารณะ 3.30 0.69 ปานกลาง 4.71 0.50 มากที่สุด 
8. ความมั่นใจในตนเองในการเป็นผู้นำกลุ่ม
ผู้นำทีมงาน 3.34 0.72 ปานกลาง 4.61 0.57 มากที่สุด 
9. ความสามารถในการพูดโน้มน้าวผู้อื่น การจูงใจ
หรือสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในสถานการณ์
ที่แตกต่างกัน 3.30 0.75 ปานกลาง 4.65 0.57 มากที่สุด 
ด้านการมีจิตอาสา 
10. ความสามารถในการเสนอขออนุมัติโครงการ
พัฒนาชุมชน 3.23 0.65 ปานกลาง 4.64 0.54 มากที่สุด 
11. ความกล้าในการเข้าถึงชุมชนเพื่อนำเสนอตน
ในการเป็นจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 3.57 0.82 มาก 4.75 0.48 มากที่สุด 
12. ทักษะในการศึกษาชุมชนตามระเบียบวิธีทาง
วิชาการในการพัฒนาชุมชน 3.36 0.75 ปานกลาง 4.67 0.52 มากที่สุด 
13. ทักษะในการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น สังคมและสภาพแวดล้อม 3.72 0.76 มาก 4.75 0.47 มากที่สุด 
14. สามารถทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น สังคม
และสภาพแวดล้อมไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง 3.60 0.73 มาก 4.70 0.52 มากที่สุด 
15. ความสามารถในการทำงานเป็นทีมในการทำ
กิจกรรมจิตอาสา 3.82 0.67 มาก 4.77 0.49 มากที่สุด 
16. ครอบครัวให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรม
จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสังคม และสภาพแวดล้อม 4.12 0.78 มาก 4.79 0.46 มากที่สุด 
17. สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุน
ในการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคม
และสภาพแวดล้อม 3.92 0.80 มาก 4.78 0.47 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 3.44 0.47 ปานกลาง 4.69 0.38 มากที่สุด 

จากตาราง 1 เมื่อพิจารณาอัตลักษณ์บัณฑติของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.44, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน
พบว่า ด้านการมีจิตอาสา ในข้อที่ครอบครัวให้การสนับสนนุในการทำกิจกรรมจิตอาสาเพือ่พัฒนาท้องถิ่น 
สังคม และสภาพแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.12, S.D. = 0.78) รองลงมา คือ สถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัดสนับสนุนในการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคมและสภาพแวดล้อม ( X  = 3.92, 
S.D. = 0.80) และความสามารถในการทำงานเป็นทีมในการทำกิจกรรมจิตอาสา (X  = 3.82, S.D. = 0.67)
ตามลำดับ เมื่อพิจารณาอัตลักษณ์บัณฑิตของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เกี่ยวกับสภาพ
ที่คาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.69, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า
ด้านการมีจิตอาสาในข้อที่ครอบครัวให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรมจติอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคม
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และสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.79, S.D. = 0.46) รองลงมา คือ สถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัดสนับสนุนในการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคมและสภาพแวดล้อม (X = 4.78, 
S.D. = 0.47) และความสามารถในการทำงานเป็นทีมในการทำกิจกรรมจิตอาสา (X  = 4.77, S.D. = 0.49)
ตามลำดับ

6.2 ผลการจัดลำดับความตอ้งการจำเป็นเพื่อพัฒนานักศึกษาครูตามอัตลักษณ์บณัฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ ดังน้ี 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบัน ค่าเฉลีย่ของสภาพที่คาดหวังและดัชนีความต้องการจำเป็น 
           ซึ่งผู้วจิัยใช้การวิเคราะห์โดยใช้สูตร Modified Priority Needs Index (PNI Modified) 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย

ของสภาพ
ปัจจุบัน 

ค่าเฉลี่ย
ของสภาพ
ที่คาดหวัง 

ดัชนีความ
ต้องการ
จำเป็น 

ลำดับ 

1. ความสามารถในการสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 3.37 4.68 0.39 7 
2. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ 3.44 4.71 0.37 9 
3. ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยในการติดต่อราชการ 3.71 4.75 0.28 12 
4. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2.85 4.61 0.62 2 
5. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ 2.51 4.44 0.77 1 
6. ความสามารถในสื่อสารโดยการเขียนหนังสือราชการหรือรายงาน
ทางวิชาการ 3.22 4.71 0.46 3 
7. ความสามารถในการพูดนำเสนองานในที่สาธารณะ 3.30 4.71 0.43 5 
8. ความมั่นใจในตนเองในการเป็นผู้นำกลุ่ม ผู้นำทีมงาน 3.34 4.61 0.38 8 
9. ความสามารถในการพูดโน้มนา้วผู้อื่น การจูงใจหรือสร้างบรรยากาศ
ที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 3.30 4.65 0.41 6 
10. ความสามารถในการเสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาชุมชน 3.23 4.64 0.44 4 
11. ความกล้าในการเข้าถึงชุมชนเพื่อนำเสนอตนในการเป็นจิตอาสา
พัฒนาท้องถิ่น 3.57 4.75 0.33 10 
12. ทักษะในการศึกษาชุมชนตามระเบียบวิธีทางวิชาการ
ในการพัฒนาชุมชน 3.36 4.67 0.39 7 
13. ทักษะในการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สังคมและสภาพแวดล้อม 3.72 4.75 0.28 12 
14. สามารถทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น สังคม
และสภาพแวดล้อม ไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง 3.60 4.70 0.30 11 
15. ความสามารถในการทำงานเป็นทีมในการทำกิจกรรมจิตอาสา 3.82 4.77 0.25 13 
16. ครอบครัวให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น สังคม และสภาพแวดล้อม 4.12 4.79 0.16 15 
17. สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนในการทำกิจกรรม
จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคมและสภาพแวดล้อม 3.92 4.78 0.22 14 
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จากตาราง 2 เมื่อพิจารณาความต้องการจำเป็นในการพัฒนานักศึกษาครูตามอัตลักษณ์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด “กล้าคิด จิตอาสา” เป็นรายข้อ พบว่า ด้านความกล้าคิด ในข้อความสามารถ
ในการใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ มีค่าดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นสูงที่สุดเป็นลำดับแรก 
(0.77) รองลงมา คือ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (0.62) และความสามารถ 
ในสื่อสารโดยการเขียนหนังสือราชการหรือรายงานทางวิชาการ (0.46) มีค่าดัชนีลำดับความต้องการ
จำเป็นลำดับที่สาม ตามลำดบัจากตาราง 2  

6.3 การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังนี้ 

 6.3.1 วิธีการและแนวทางที่จะให้นักศึกษาครู มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถพัฒนา
ตนเองให้เป็นไปตามอัตลักษณ์บัณฑิต ในการมีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 

1) ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที่ 1 ได้ให้แนวทางไว้ ดังนี้ นโยบายการจัดการสอน
ครูต้องมีกระบวนการฝึกการคิดตั้งคำถาม โดยมาจากนักศึกษาเอง นอกจากนี้อาจารย์ต้องใช้ วิธีการสอน
แบบ Active Leaning เน้นรายวิชาศึกษาทั่วไป ต้องใช้กิจกรรมเสรมิหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน 
คิดในทางที่ชอบ 

2) ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที่ 2 ได้ให้แนวทางไว้ ดังนี้ การจะพัฒนานักศึกษาต้องพัฒนา
อาจารย์ บุคลากรก่อน โดยวิธีการส่งเสริมใหศ้ึกษาต่อ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายกับ
มหาวิทยาลัยอืน่ ๆ จัดอาจารย์ให้ตรงกับความเชี่ยวชาญด้านการสอน นอกจากน้ีต้องจัดอบรมนักศึกษา  
ให้นักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมตามความชอบและความถนัด มีความหลากหลาย 

3) ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที่ 3 ได้ให้แนวทางไว้ ดังนี้ พัฒนานักศึกษาโดยการมอบหมายงาน
และเลือกใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

 6.3.2 วิธีการและแนวทางที่จะให้นักศึกษาครู มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถพัฒนา
ตนเองให้เป็นไปตามอัตลักษณ์บัณฑิต ในการมีความคิดสร้างสรรค์ 

1) ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที่ 1 ได้ให้แนวทางไว้ ดังนี้ มีการสร้างแรงบัลดาลใจจากตัวแบบ
ที่ประสบความสำเร็จ มีการสะท้อนประเด็นจากบุคคลที่มชีื่อเสียงสอดแทรกทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
ในรายวิชาที่สอน  

2) ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที ่2 ได้ให้แนวทางไว ้ดังนี้ สนบัสนนุให้นักศึกษาแสดงความสามารถ
ของตนเอง เปิดเวทีในการแสดงออกผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ให้นักศึกษาบูรณาการกับบริบทของโรงเรียน
ที่ทำการฝึกสอน 

3) ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที ่3 ได้ให้แนวทางไว ้ดังนี้ ตั้งประเด็นและให้นักศกึษาระดมความคดิ
และลงมือปฏิบัติจริง 

 6.3.3 วิธีการและแนวทางที่จะให้นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถพัฒนา
ตนเองให้เป็นไปตามอัตลักษณ์บัณฑิต ในการมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 
อื่น ๆ  
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1) ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที ่1 ได้ให้แนวทางไว ้ดังนี้ มหาวิทยาลัยวางนโยบายดา้นการส่งเสริม
ภาอังกฤษ ทำให้นักศึกษารู้จกัเป้าหมายเพ่ือให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
เพื่อให้มุ่งสู่เป้าหมายนั้น มีการจัดเวทีในการประกวดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษและภาษาตา่งประเทศ
อื่น ๆ มหาวิทยาลัยมีการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาแลกเปลี่ยน เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้จริง  
ให้นักศึกษาใหฝ้ึกการสนทนาและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

2) ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที่ 2 ได้ให้แนวทางไว้ ดังนี้ ในด้านภาษาไทย ต้องสนับสนุน
การจัดสรรอาจารย์ให้เพียงพอและหลากหลายต่อความต้องการของนักศึกษา ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนำความรู้ทักษะต่าง ๆ เหล่าน้ันมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาในด้านภาษาอังกฤษ 
ต้องมีความร่วมมือกับศูนย์ภาษาและคณะศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์จ้างอาจารย์ต่างชาติ มีการพัฒนาระบบ
โปรแกรมการพัฒนาทางภาษาอังกฤษ ใชเ้ทคโนโลยแีอพพลิเคชั่นในการจัดการเรียนการสอน 

3) ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที่ 3 ได้ให้แนวทางไว้ ดังนี้ มอบหมายงานให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ภาษาบ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน 

 6.3.4 วิธีการและแนวทางที่จะให้นักศึกษาครู มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถพัฒนา
ตนเองให้เป็นไปตามอัตลักษณ์บัณฑิต ในการแสดงออกอย่างเหมาะสม 

1) ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที่ 1 ได้ให้แนวทางไว้ ดังนี้ การเรียนรวมที่มีจำนวนนักศึกษา
จำนวนมาก ส่งผลให้นักศึกษามีความอาย ไม่กล้าแสดงออก ดังนันต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียน
ในสิ่งที่ตนเองถนัด สนใจ เปดิเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกในความสามารถของตนเอง ครูเป็นคนคอยให้
คำแนะนำ  

2) ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที่ 2 ได้ให้แนวทางไว้ ดังนี ้ให้นักศึกษาได้ลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ
ได้ตนเอง โดยอาจารย์และมหาวิทยลัยเป็นผู้สนับสนุน ค่าใช้จ่าย ฯลฯ 

3) ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที่ 3 ได้ให้แนวทางไว้ ดังนี้ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 

 6.3.5 วิธีการและแนวทางที่จะให้นักศึกษาครู มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถพัฒนา
ตนเองใหเ้ป็นไปตามอัตลักษณ์บัณฑิต ในการเป็นผู้มีภาวะผู้นำ 

1) ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที่ 1 ได้ให้แนวทางไว้ ดังนี้ ใช้กระบวนการ PLC ให้นักศึกษา
มีโอกาสได้คิดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน เช่น การทำกิจกรรม
ภายในมหาวิทยาลัย การจัดโครงการต่าง ๆ  

2) ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที่ 2 ได้ให้แนวทางไว้ ดังนี ้มีหลักสูตรที่ส่งเสริมภาวะผู้นำ
โดยการสอดแทรกทักษะการมีภาวะผู้นำไว้ในรายวิชา มีกิจกรรมที่หลากหลายและมหาวทิยาลัยเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาไดแ้สดงออก 

3) ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที่ 3 ได้ให้แนวทางไว้ ดังนี้ ให้นักศึกษางานเป็นทีม เพื่อที่จะได้
แบ่งงานกันอย่างเป็นระบบ 

 6.3.6 วิธีการและแนวทางที่จะให้นักศึกษาครู มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถพัฒนา
ตนเองให้เป็นไปตามอัตลักษณ์บัณฑิต ในการเป็นผู้มีจิตอาสา 

1) ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที่ 1 ได้ให้แนวทางไว้ ดังนี ้ให้นักศึกษาฝึกกระบวนการคิดและลง
มือปฏิบัติตามความสนใจของตนเอง โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนเงนิงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ 
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2) ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที่ 2 ได้ให้แนวทางไว้ ดังนี้ ให้นักศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน พัฒนา
กระบวนการคิด จัดกิจกรรมที่ครอบคลุม 

3) ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที่ 3 ได้ให้แนวทางไว้ ดังนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดและลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาตามความชอบและความถนัดของตนเอง 

 6.3.7 วิธีการและแนวทางที่จะให้นักศึกษาครู มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถพัฒนา
ตนเองให้เป็นไปตามอัตลักษณ์บัณฑิต ในการเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการพัฒนาท้องถิ่น สังคม
และสภาพแวดล้อม 

1) ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที่ 1 ได้ให้แนวทางไว้ ดังนี้ ให้นักศึกษาลงพืน้ที่ชุมชน ศึกษาบริบท
ของชุมชน ท้องถิ่น จัดโครงการที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและสิง่แวดล้อม 

2) ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที่ 2 ได้ให้แนวทางไว้ ดังนี้ ทำกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นหรือในเขตบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บูรณาการการนำสื่อการสอนไปสอนในโรงเรียน
ต่าง ๆ  

3) ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที่ 3 ได้ให้แนวทางไว้ ดังนี้ สอดแทรกในชีวิตประจำวัน โดยการให้
นักศึกษาเคารพกฎระเบียบของสังคม และใช้วิธีการบรรยายในชั้นเรียน 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการพัฒนานักศึกษาครู ให้เปน็ไปตามอัตลักษณ์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิทา่นที่ 1 ให้ข้อเสนอแนะว่า การเรียนรู้เพ่ือให้เกิดทักษะความสามารถ
ด้านต่าง ๆ นอกจากจะเกิดจากตัวอาจารย์ผู้สอนในด้านของการมุ่งเน้นให้นักศึกษาคิดเชื่อมโยงเป็น  
มีเทคนิคในการสอนที่ดี มีความหลากหลายแล้ว ตัวของนักศึกษาเองต้องพัฒนาตนเองและร่วมกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ผู้ทรงคุณวุฒิทา่นที่ 2 ให้ข้อเสนอแนะว่า การพัฒนานักศึกษาครูให้เป็นไปตาม 
อัตลักษณ์บัณฑิตได้นั้น ต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย และความร่วมมือ 
กับมหาวิทยาลัยอื่น เพ่ือช่วยเหลือ แบ่งปันทรัพยากรที่แต่ละมหาวิทยาลัยมีอันจะส่งผลตอ่การพัฒนา
นักศึกษาครูของแต่ละมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 

 ผู้ทรงคุณวุฒิทา่นที่ 3 ให้ข้อเสนอแนะว่า การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตของนักศึกษาครู 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายส่วน ตั้งแต่ตัวนักศึกษาครูเอง จนกระทั่งนโยบายของมหาวิทยาลัย  
การจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนต้องมีความสอดคลอ้ง หลากหลายและที่สำคัญต้องตอบสนอง 
ความต้องการของนักศึกษาโดยแท้จริง 

6.4 สรุปผลการวิจัย 
 6.4.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังในการพัฒนานักศึกษาครูตาม 

อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยรวมนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีค่าเฉลี่ย
ของอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.44, 
S.D. = 0.47) โดยพบว่า ด้านการมีจิตอาสา ในข้อที่ครอบครัวให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรมจิตอาสา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคม และสภาพแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดับสูงสุด รองลงมา คือ สถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนในการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคมและสภาพแวดล้อม
ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยของอัตลักษณ์บัณฑิตเกี่ยวกับสภาพที่คาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.69,
S.D. = 0.38) โดยพบว่าด้านการมีจิตอาสา ในข้อที่ครอบครัวให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรมจิตอาสา
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เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคม และสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดับสูงสุด รองลงมา คือ สถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนในการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคมและสภาพแวดล้อม 
ตามลำดับ  

จากผลการวิจยัการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังในการพัฒนานักศึกษาครู
ตามอัตลักษณบ์ัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด ผู้วิจัยไดน้ำมาจัดลำดบัความต้องการจำเป็นในการพัฒนา
นักศึกษาครูตามอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่า ด้านความกล้าคิด ในข้อความสามารถ
ในการใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ มีความต้องการจำเป็นสูงสุด (0.77) รองลงมา คือ ความสามารถใน 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (0.62) และความสามารถในสื่อสารโดยการเขียนหนังสือราชการ 
หรือรายงานทางวิชาการ (0.46) ตามลำดับ  

6.4.2 แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีดังนี้ 
1) ในการพัฒนานักศึกษาครู ตามอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ในด้านความกล้าคิด ความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศอื่น ๆ รวมถึงความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนัน้ พบว่า อัตลักษณ์บัณฑิตที่มีความต้องการจำเป็นในลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 
ดังนั้น ควรมีแนวทางในการพัฒนาโดยควรมีการปรับและพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนา
ทักษะภาษาต่างประเทศ มีการจัดติวภาษาอังกฤษ เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับการสื่อสาร มีการผสมผสาน
ภาษาภาษาอังกฤษในรายวิชา สอดแทรกการติวภาษาอังกฤษตั้งแต่เข้ารับการศึกษาจนจบการศึกษา  
ศูนย์ภาษาจัดการอบรมภาษาอังกฤษตามความรู้พื้นฐานของแต่ละบุคคลให้เหมาะสม คณาจารย์ควรสร้าง
นวัตกรรม สื่อการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือการวัดประเมินผลใหม้ีความหลากหลาย สอดคล้อง และ
เหมาะสมกับนกัศึกษา  

2) ในการพัฒนานักศึกษาครู ตามอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในด้านความกล้าคิด ความสามารถในสื่อสารโดยการเขียนหนังสือราชการหรือรายงานทางวิชาการ  
ซึ่งเป็นความต้องการจำเป็นอันดับรองลงมานั้น ควรมีแนวทางในการพัฒนา โดยให้นักศึกษาทำรายงานทาง
วิชาการ สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระเบียบว่าด้วยงานสารบัญ ฝึกการใช้ภาษาในการสื่อสารแบบ
ทางการ มีการจัดค่ายวิชาการเพื่อเปิดเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการให้กับนักศึกษาเป็นที่ประจักษ์ 
จัดประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาให้ได้ฝึกเขียน และมีการตรวจให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล ปลุกจิตสำนึก
และเน้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของระเบียบหนังสือราชการ  

7. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้ มีประเด็นเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนานักศึกษา

ครูตามอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่สามารถนำมาเป็นประเด็นในการอภิปรายผล  
2 ประเด็น ดังน้ี 

7.1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังในการพัฒนานักศึกษาครู ตามอัตลักษณ์บัณฑติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผลที่ได้จากการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
( X = 3.44, S.D. = 0.47) สภาพที่คาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.69, S.D. = 0.38) 
ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าสภาพที่เป็นอยู่ 
ของอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดยังมีระดับการพัฒนาทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านกล้าคิด  
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และจิตอาสา ยังมีความคาดหวังในการพัฒนาตนเองตามอัตลักษณ์บัณฑิตเพ่ิมเติมแม้มหาวิทยาลัยจะมีการ
ดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาแล้ว แต่ก็ยังตอ้งปรับให้เหมาะสม สอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ ระพิน ฉายวิมล (2557), Barratt, W. and Srisombut, K. (2020) ทีม่องว่าการพัฒนานักศึกษา
ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ ์นักศกึษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดยังมีความคาดหวังที่จะเห็น
ผลของการพัฒนานักศึกษาครู ตามอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้ง 2 ด้าน คือ กล้าคิด 
จิตอาสานั้นขึ้นดีขึ้นมากกว่าเดิมที่เป็นอยู่ ซึง่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต้องอาศัยกระบวนการต่าง ๆ 
ที่จะช่วยให้นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดพ้ัฒนาตามอัตลักษณ์บัณฑิตให้ดีขึ้น  

 ค่าดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นในการพัฒนานักศึกษาครูตาม 
อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผลที่ได้จากการวิจัยพบว่า ค่าดัชนีลำดับความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนานักศึกษาครูตามอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในด้านความกล้าคิด  
ในข้อความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศอื่น ๆ มีค่าดัชนีลำดบัความสำคัญของความต้องการจำเป็น
สูงที่สุดเป็นลำดับแรก (0.77) ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า จากผลการวิจัยที่พบว่าอัตลักษณ์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้านความกล้าคิดเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  
มีความต้องการจำเป็นสูงสุด โดยคาดว่านักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความต้องการ 
ในด้านความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จากหลักสูตรหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด  

7.2 จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนานักศึกษาครูตามอัตลักษณ์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ สามารถสรุป
แนวทางในการพัฒนานักศึกษาครู ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์บัณฑิต ตามความต้องการจำเป็นสูงสุด นั่นคือ 
ด้านความกลา้คิดเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดควรมีการปรับและพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ  
มีการจัดสอนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับการสื่อสาร มีการผสมผสานภาษาภาษาอังกฤษ
ในรายวิชาศึกษาทั่วไปสอดคล้องกับซึ่งงานวิจัยของ สุภาพ ณ นคร, เกรียงศักด์ิ ศรีสมบัติ และคณะ (2555) 
ซึ่งมีข้อเสนอว่าควรสอดแทรกการสอนเสรมิภาษาอังกฤษตั้งแต่เข้ารับการศึกษาจนจบการศึกษา  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Srisombut, K. (2013) ที่ข้อเสนอว่าศูนย์ภาษาจัดการอบรมภาษาอังกฤษ
ตามความรู้พื้นฐานของแต่ละบุคคลให้เหมาะสม คณาจารย์ควรสร้างนวัตกรรม สื่อการจัดการเรียนรู้ 
เครื่องมือการวัดประเมินผลให้มีความหลากหลาย สอดคลอ้งและเหมาะสมกับนักศึกษา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Nunan, D. (1991) ที่ได้ทำการศึกษากิจกรรมที่มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร ได้สรุปแนวคิด 
จากการศึกษาไว้ว่า งานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร แบบเรียน และวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษา 
ทั้งนี้งานที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ควรสะท้อนสถานการณ์ที่ผู้เรียนจะต้องเผชิญในโลกแห่งความจริง และงาน  
ควรจะต้องเหมาะสมกับระดับผู้เรียนและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
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8. ข้อเสนอแนะจากการทำวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำการวจิัยไปใช้ 

1. ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็นไปตามอัตลักษณ์บัณฑติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด คือ กล้าคิด จิตอาสา รวมถึงการกำหนดนโยบายการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดให้เกิดผลเปน็รูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2. ผู้บริหารและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดควรมีนโยบายในการประเมิน
ความต้องการจำเป็นของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ก่อนจะมีการจัดอบรมให้ความรู้หรือจัดโครงการ 
ต่าง ๆ เพื่อจะได้ทราบความต้องการที่แท้จริง ซึ่งจะตอบสนองความต้องการจำเป็นได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับนกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวจิัยครั้งต่อไป 
1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการสร้างระบบสารสนเทศอื่น ๆ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต

ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
2. การศึกษาและการทำวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะความต้องการจำเป็น

ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงควรมีการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนา 
อัตลักษณ์บัณฑิตของนักศึกษาในคณะอ่ืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หรือพื้นที่อื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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การบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา 
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

Project-based Learning Management in the st21  Century 
of Ubon Ratchathani Vocational Education Institutions 

รติภัทร จันทร์ส่อง1 
สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวดัอุบลราชธาน ีจำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์
การทำงาน และขนาดสถานศึกษา และศึกษาแนวทางพัฒนาจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและคร ูจำนวน 260 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิตามสัดส่วน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดกลาง จำนวน 18 คน ครู จำนวน 59 คน ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 27 คน 
ครู จำนวน 156 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติทีใ่ช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่  
หาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร ใช้สถิติ  
การวิเคราะห์การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ ่
โดยกำหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า 
 การบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.24) การเปรียบเทียบความคิดเห็น
การบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธาน ีจำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน 

คำสำคญั:  การบริหารจัดการเรียนรู้  โครงงานเป็นฐาน  ศตวรรษที่ 21 

1คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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Abstract
This research was conducted to study the condition of project-based learning 

management in the 21st Century of vocational education institutions in Ubon Ratchathani 
province. The sample group was composed of a total of 260 school administrators and 
teachers. The sample size data was determined using a Krejcie and Morgan Table. It was 
obtained through proportional random sampling using the size of the school, consisting 
of 18 administrators and 59 teachers from medium-sized schools, and 27 administrators 
and 156 teachers from big-size schools. The instrument used to collect data was a 5-point 
scale research questionnaire with a reliability of 0.966. The collected data were measured 
by percentage, mean and standard deviation; and the variables and statistics were 
probed using t-test, F-test and Scheffé’s method.

The research results were as follows:
 The project-based learning management in the 21st century of Vocational 

Education Institutions in Ubon Ratchathani province received an overall high level rating 
in every aspect (X  = 4.24). The comparison of opinions on the project-based learning 
management for the 21st Century of Ubon Ratchathani vocational education institutions 
classified by school size and location, and administrators’ and teachers’ workload and 
experience had an overall statistically significance at 0.05 level, showing no difference 
in all classifications. 

Keywords:  Learning management,  Project-based,  21st Century
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1. บทนำ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกสู่ศตวรรษที่ 21 ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ 

ทุกประเทศ การปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยเริ่มเมื่อป ีพ.ศ. 2551 โดยหน่วยงานภาครัฐได้กำหนด 
ให้มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ปี พ.ศ. 2552-2561) โดยมีเป้าหมายสำคัญประการหน่ึง คือ 
การเพ่ิมสัดส่วนของผู้ที่จะศึกษาต่อสายอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรระดับอาชีวศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาในระดับโลก 
ที่มุ่งเน้นปฏิรูปการเรียนรู้อีกครั้งโดยสอนให้น้อยลงแต่ให้ผู้เรียนเรียนรู้มากขึ้น (Teach Less, Learn More) 
จึงเน้นการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงาน (Work-based Learning) และการเรียนรู้จากการทำโครงงาน 
(Project-based Learning) แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เชื่อว่ารูปแบบการศึกษาเดิมที่เน้นการเรียน
และการท่องจำในเนื้อหาวิชาหลักไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ครูต้องเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรู้จากเน้น
เรียนวิชาเพื่อให้ได้ความรู้ไปสู่การพัฒนาทักษะที่สำคัญตอ่ชีวิตในยุคใหม่ โดยจะต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
เกิดทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 จากการลงมอืปฏิบัติ เยาวเรศ ภักดีจิตร (2557, หน้า 1-8) 
การจัดการเรียนรู้ที่จะทำใหผู้้เรียนได้ลงมือปฏิบัต ิโดยครูเป็นผู้จัดการเรียนรู้และอำนวยความสะดวกนั่นคือ 
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 โดยผ่านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน จึงได้บรรจุรายวิชาโครงงานไว้ 
ในหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา หลักการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นการนำเอา
วิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลาย มาใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียน 
มีส่วนร่วมในชัน้เรียน ส่งเสรมิปฏิสัมพันธ์ระหวา่งผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน จึงถือเป็น 
การจัดการเรียนการสอนประเภทหนึ่ง ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ในยุคปัจจุบัน กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานของอาชีวศึกษาจะเน้นกระบวนการเรียนรู้ 
6 ด้าน (หน่วยศึกษานิเทศก,์ 2559, หน้า 5-14) ประกอบด้วย ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการกำหนด
หัวข้อ ด้านการเขียนเค้าโครงของโครงงาน ด้านการปฏิบัติโครงงาน ด้านการนำเสนอผลงาน และด้านการ
ประเมินโครงงาน จากความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานที่บูรณาการเข้ากับศตวรรษ
ที่ 21 ของอาชีวศึกษาทั้งในระดับนโยบาย ระดับผู้บริหารสถานศึกษา ระดับผู้สอนและผู้เรียน (สำนกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557) ส่งผลทำใหผู้้เรียนมีทักษะและคณุลักษณะของผู้เรียนในยุคแห่ง 
การเปลี่ยนแปลง  

ผู้บริหารสถานศึกษาถือ เป็นตัวแปรสำคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยการนํา
นโยบายและความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ตลอดจนหลักสูตรและวิธีการสอนไปใช้ในสถานศึกษา 
สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการเรียนรู้โดยผ่านโครงงานเป็นฐาน 
ให้กับผู้เรียน สง่ผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะมีคุณลักษณะจำเป็นในศตวรรษที ่21 ผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจ 
ที่จะศึกษาการบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในศตวรรษที่ 21 ของสถานศกึษาในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและ
จุดเน้นการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพ่ือนำผลการวิจัยเสนอให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูล 
ในการจัดการเรียนรู้ให้ยั่งยืนต่อไป 
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2. วัตถุประสงคข์องการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายของการวิจัยไว ้ดังนี้ 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในศตวรรษที่ 21 

ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยจำแนกตามตำแหน่ง 
ประสบการณ์การทำงาน และขนาดสถานศึกษา 

 2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร (2558, หน้า 489-490) ได้ศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้

โครงงานเป็นฐานในรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตรส์ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่าง
คือนักศึกษาระดับปริญญาตร ีชั้นปีที่ 3 สาขาเศรษฐศาสตร ์คณะวทิยาการจัดการ จำนวน 5 คน 
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ประกอบด้วยการวางแผนและจัดทำโครงการ
เศรษฐศาสตร์โพล การเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานผลโครงงานรวมทั้งการนำเสนอผลโครงงาน 
ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเรียนรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร ์เกิดทักษะการแก้ไข
ปัญหานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และนักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

ปิยนุช แสงนาค (2559, หน้า 94) ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะที่พึงประสงคส์ำหรับครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า สมรรถนะที่พึงประสงค์สำหรับ
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาจันทบุรี จำแนกตามตำแหน่ง 
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ตวงพร รุ่งเรืองศรี (2561, หนา้ 93-94) ได้ศกึษา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร 
ในศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 ที่เกี่ยวขอ้งกับผู้บริหาร 
และวิเคราะห์คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยสำหรับคุณลักษณะ 
ของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 พบว่า สมรรถนะหลักได้แกก่ารสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่น
ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์  
การมองภาพองค์รวม การใส่ใจและการพัฒนาผู้อื่น การสบืเสาะหาข้อมูล ความเข้าใจข้อแตกต่าง 
ทางวัฒนธรรม การดำเนินการเชิงรุก ความมั่นใจในตนเอง ศิลปะการสื่อสารจูงใจ การสร้างสัมพันธภาพ 
และสมรรถนะทางการบริหาร ได้แก่ วิสัยทศัน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ การควบคุมตนเอง 

มูนา จารง (2560, หน้า 135) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะครูผูส้อนในศูนย์เครือข่ายตลิ่งชัน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษายะลา เขต 2 
จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ต่างกันตามทัศนะครูผูส้อนในศูนย์เครือข่ายตลิ่งชัน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ
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ที่ระดับ 0.01 ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ผลการศึกษา
พบว่า ด้านการวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ  
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาหรือดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่นตามลำดับ 

เมธี บุญปัญญา (2557, หน้า 111) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มีการบริหารงานสูงที่สุดคือด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
รองลงมา ได้แก่ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ และด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ตามลำดับ 
ส่วนด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ำสุด และผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์
ทำงานแตกต่างกัน มีการบริหารวชิาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย

        ตัวแปรต้น   ตัวแปรตาม 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 5.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและคร ูในสถานศึกษา

สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 9 แห่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 794 คน จำแนกเปน็ผู้บริหารสถานศึกษา 
จำนวน 136 คน ครู จำนวน 658 คน 

สถานภาพทั่วไป 
1. ตำแหน่ง

   1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
   1.2 คร ู

2. ประสบการณ์การทำงาน
2.1 น้อยกว่า 5 ปี
2.2 5-10 ปี
2.3 มากกวา่ 10 ปี

3. ขนาดสถานศึกษา
3.1 ขนาดกลาง
3.2 ขนาดใหญ่

      แนวคิดจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เป็นฐานในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา 
ในสงักัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก ่ 

1) ด้านเตรียมความพร้อม
2) ด้านกำหนดและเลือกหัวข้อ
3) ด้านการเขียนเค้าโครงของโครงงาน
4) ด้านการปฏิบัติโครงงาน
5) ด้านตอนการนำเสนอผลงาน
6) ด้านการประเมินโครงงาน
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 5.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศึกษาและครู ในสถานศกึษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบหา
กลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน (กิตพิงษ์ ลือนาม, 2561, หน้า 62) และการสุม่แบบแบ่งช้ันภูม ิ
ตามสัดส่วน (Proportion Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นชั้น 
ในการสุ่มได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 260 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง จำนวน 18 คน  
ครู จำนวน 59 คน ผู้บรหิารสถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 27 คน ครู จำนวน 156 คน 

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีการใช้

แบบสอบถามสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้วิเคราะห์ผลการวิจัย 
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน็แบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เป็นฐานในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 ด้าน  
ได้แก ่ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการกำหนดและเลือกหัวข้อ ด้านการเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
ด้านการปฏิบัติโครงงาน ด้านการนำเสนอผลงาน และด้านการประเมินโครงงาน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตอนที่ 3 เป็นแบบปลายเปิด (Open-end Form) 
และนำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีการหา
สัมประสิทธิแ์อลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.966  

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยส่งแบบสอบถามและหนังสือขอความ

อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามไปยังผู้บริหารสถานศึกษาและครขูองสถานศึกษาในสังกดัอาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี แล้วขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ซึ่งแบบสอบถามที่ได้ส่งไป จำนวน 260 ฉบับ ได้รับ
กลับคืน 260 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean)  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าท ี(t-Test) 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) โดยใชส้ถิติทดสอบเอฟ 
(F-test) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในแต่ละด้าน จะทำการเปรียบเทียบเป็นรายคู ่
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé’s Method) โดยกำหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
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6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในศตวรรษที่ 21  

ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูโดยภาพรวม 
รายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลีย่สูงสุด คือ ด้านการประเมิน
โครงงาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการกำหนดและเลือกหัวข้อ 

6.2 ผลการเปรียบเทียบจำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดสถานศึกษา 
 6.2.1 ผลการเปรียบเทียบ การบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในศตวรรษที ่21 

ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อจำแนกตามตำแหน่งโดยภาพรวมรายด้าน
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 6.2.2 ผลการเปรียบเทียบ การบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในศตวรรษที ่21 
ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน 
โดยภาพรวมรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ 
การบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสงักัดอาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธาน ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 6.2.3 ผลการเปรียบเทียบ การบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในศตวรรษที ่21 
ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อจำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวม
รายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการกำหนดและเลือกหัวข้อ และดา้น
การประเมินโครงงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไม่แตกต่างกัน 

6.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในศตวรรษที่ 21 
ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี สรุปได้ดังนี้ 

 กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเตรียม
ความพร้อม ด้านการกำหนดและเลือกหัวขอ้ ด้านการเขียนเค้าโครงของโครงงาน ด้านการปฏิบัติโครงงาน 
ด้านการนำเสนอผลงาน และด้านการประเมินโครงงาน ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นสำคัญที่เห็นว่าควรนำมา 
เป็นแนวทางในการพัฒนามากที่สุด คือ ด้านการกำหนดและเลือกหัวข้อ มีข้อเสนอแนะว่าควรสนับสนุน
การเลือกหัวข้อเรื่องตามที่ผู้เรียนมีความสนใจ มีความถนดั และตรงสาขาวิชาที่เรียน ควรกำหนดเป็น
แผนปฏิบัติงานในการเรียนรูโ้ดยติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของผู้เรียน ทั้งก่อนการทำโครงงาน 
ระหว่างการทำโครงงาน และประเมินหลังเสร็จสิ้นการทำโครงงาน และด้านการเตรียมความพร้อม 
มีข้อเสนอแนะว่า สถานศึกษาควรจัดเตรียมประสบการณ์ความพร้อมของครู โดยผู้บริหารสถานศึกษา  
ควรมีวิสัยทัศน ์มีความรู้ความสามารถในกระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้ จัดครูผู้รับผิดชอบรายวิชา
โครงงานเข้าร่วมอบรมให้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์เพื่อการพัฒนาสนับสนุนให้ครมูีเวลาในการเตรียมการสอน และเตรียมกิจกรรมในการผลิตสื่อ
ให้มากขึ้น  
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7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยัเรื่อง การบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในศตวรรษที่ 21 

ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มีประเด็นสำคัญที่อภิปราย ดังน้ี 
 7.1 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในศตวรรษที ่21  

ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จากผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เป็นฐานในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีมีกระบวนการที่เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญม่ีทักษะความรู้ความชำนาญ 
ในการบริหารจัดการนโยบายลงสู่ผู้ปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 (ฉบับที ่2) ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมคีวามสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดในกระบวนการจัดการศึกษา  

 7.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวดัอุบลราชธาน ีจำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ ์
ในการทำงาน และขนาดสถานศึกษา 

 7.2.1 การเปรียบเทียบ การบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในศตวรรษที่ 21 
ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อจำแนกตามตำแหน่งโดยภาพรวมรายด้าน
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการกำหนดและเลือกหัวข้อ ด้านการเขียนเค้าโครงของโครงงาน  
ด้านการปฏิบัติโครงงาน ด้านการนำเสนอผลงาน และด้านการประเมินโครงงาน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านการเตรียมความพร้อม สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก 
มุมมองที่แตกต่างกันในด้านลักษณะเฉพาะของตำแหน่งหน้าที่ในสถานศกึษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา 
ถือเป็นตัวแปรสำคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และเป็นจุดเชื่อมของนโยบายกับการปฏิบัติที่
ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด โดยการนําความมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้มากำหนดนโยบายแผนงานต่าง ๆ 
สู่การปฏิบัติงานของครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนครูนั้นให้ความสำคัญด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นหลัก
โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยนุช แสงนาค (2559, 
หน้า 94) ได้ศกึษาเรื่อง สมรรถนะที่พึงประสงค์สำหรับครใูนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จากการศึกษาพบว่า สมรรถนะที่พึงประสงค์สำหรับครู ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จำแนกตามตำแหน่ง โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 7.2.2 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในศตวรรษที่ 21 
ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน 
โดยภาพรวมรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ 
การบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
ประสบการณ์ในการทำงานมีผลต่อความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการจัดการเรียนรู้
โดยเฉพาะการบริหารจัดการเรียนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ เมธี บญุปญัญา (2557, หน้า 111) 
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ที่ได้ศึกษาเรื่อง การบรหิารวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
ศรีสะเกษ เขต 4 จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารและครูที่มปีระสบการณ์ทำงานแตกต่างกันมีการบริหาร
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  
โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับ มูนา จารง 
(2560, หน้า 135) ได้ศึกษาเรือ่ง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผู้สอน 
ในศูนย์เครือขา่ยตลิ่งชัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จากการศึกษาพบว่า 
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ต่างกันตามทัศนะครูผู้สอนในศูนย์เครือข่ายตลิ่งชัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ผลการศึกษาพบว่า ด้านการวัดผล
ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ และด้านการพัฒนาหรือดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
ตามลำดับ 

7.2.3 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในศตวรรษที่ 21 
ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อจำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวม
รายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการกำหนดและเลือกหัวข้อ และ 
ด้านการประเมินโครงงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 
สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานอาจเนื่องมาจากอาชีวศึกษา ให้ความสำคัญกับการจดัการศึกษา 
ด้านการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นอย่างยิ่ง โดยกำหนดเอาไว้เป็นนโยบายในการจัดการเรียนการสอน
ทางด้านอาชีวศึกษาของทุกสถานศึกษา แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตร และการนำหลกัสูตร
ไปใช้ถูกกำหนดให้บูรณาการในการจัดการเรียนรู้เป็นช้ินงาน จัดเป็นโครงงานในแต่ละภาคเรียน 

 7.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเรยีนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในศตวรรษที่ 21 
ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี สรุปได้ดังนี้ 

 กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานทั้ง 6 ดา้น ประกอบด้วย  
ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการกำหนดและเลือกหัวข้อ ด้านการเขียนเค้าโครงของโครงงาน  
ด้านการปฏิบัติโครงงาน ด้านการนำเสนอผลงาน และด้านการประเมินโครงงาน ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นสำคัญ
ที่เห็นว่าควรนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนามากที่สุด คือ ด้านการกำหนดและเลือกหัวข้อ มีข้อเสนอแนะ
ว่าควรสนับสนุนการเลือกหัวข้อเรื่องตามที่ผู้เรียนมีความสนใจ มีความถนัด และตรงสาขาวิชาที่เรียน  
ควรกำหนดเป็นแผนปฏิบัติงานในการเรียนรู้โดยติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของผู้เรียน  
ทั้งก่อนการทำโครงงาน ระหว่างการทำโครงงาน และประเมินหลังเสร็จสิ้นการทำโครงงาน สอดคล้องกับ 
ชญาน์นันท์ ศิรกิิจเสถียร (2561, หน้า 490) ได้ศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา
สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร ์สำหรับนักศึกษาปริญญาตร ีผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนควรได้เลือกเรื่อง 
ที่ต้องการศึกษาตามความสนใจของตนเอง เพื่อสามารถดำเนินโครงการได้อย่างเป็นระบบ ประกอบกับ 
ครูที่ปรึกษาควรดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดทั้งในชั้นเรียน นอกเวลาเรียนผ่านเครื่องมือสื่อสารออนไลน์ เช่น 
Facebook, E-mail, Line, Zoom อันเป็นช่องทางในการตดิต่อสื่อสารทีส่ะดวก และรวดเร็ว ทำให้นักศกึษา
สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ประเด็นปัญหา หรือเลือกหัวข้อ
โครงการ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเขียนโครงการ รายงานผลการศึกษา และการนําเสนอผลงาน 



633 

จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน และด้านการเตรียมความพร้อม มีขอ้เสนอแนะว่า สถานศึกษาควร
จัดเตรียมประสบการณ์ความพร้อมของครู โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ
ในกระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้ จัดครผูู้รับผิดชอบรายวิชาโครงงานเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับเทคนิค   
การสอนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เพื่อการพัฒนาและสนับสนุนให้ครู
มีเวลาในการเตรียมการสอนเตรียมกิจกรรมผลิตสื่อให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ตวงพร รุ่งเรืองศรี (2561,  
หน้า 93-94) ได้ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ผลการศึกษาพบว่า 
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 สมรรถนะหลักได้แก่การสั่งสมความเช่ียวชาญ 
ในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ 
การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม การใส่ใจและการพฒันาผู้อื่น การสืบเสาะหาข้อมูล ความเข้าใจ  
ข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม การดำเนินการเชิงรุก ความมั่นใจในตนเอง ศิลปะการสื่อสารจูงใจ การสร้าง
สัมพันธภาพ และสมรรถนะทางการบริหาร ได้แก่ วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ การควบคุมตนเอง  
ครูควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง นำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปใชป้ระโยชน ์

1. สถานศึกษาควรจัดเตรียมประสบการณ์ความพร้อมของครู โดยจัดอบรมและพัฒนาครู
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน 

2. สถานศึกษาควรควรส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์
ในการศึกษาคน้คว้าให้มากขึ้นและสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

3. สถานศึกษาควรจัดโครงงานตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน มีการกำหนด
กระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตาม ผู้เรียนเป็นระยะ ควรเผยแพร่และนำเสนอผลงานโครงงานที่สำเร็จ 
ของผู้เรียนในหลากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน โดยใช้สื่อออนไลน์

ในรูปแบบต่าง ๆ ของสถานศกึษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
2. ควรศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้แบบแบบโครงงานเป็นฐาน

ของผู้เรียน ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอื่น ๆ 
3. ควรศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบัสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี และเพ่ือศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา อดุรธานีที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2563 จาก 63 โรงเรียน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 341 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุดรธานี 7 ด้าน มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .35-.77 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .87 และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุดรธานี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน มีค่าอำนาจจำแนก .36-.80 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .94 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัย 
การมีวิสัยทัศน ์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

2. ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี พบว่า ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาจังหวัด
อุดรธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า มาตรฐานกระบวนการบริหาร
และการจัดการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

คำสำคัญ:  สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 

1นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to study competency of school 

administrators factors under Udon Thani Secondary Educational Service Area Office, 
2) to study of the internal quality. The sample consisted of 341 administrators and
teachers under Udon Thani Secondary Educational Service Area Office year 2021, using
multi–stage random sampling. The research instrument was a 5 level–rating scale
Questionnaire on competency of school administrators which classified between .35-.77
and the reliability of .87 and the Questionnaire on the internal quality assurance which
classified between .35-.80 and reliability of .94. The statistics used in data analysis were
frequency distribution, percentage, mean, standard deviation. Pearson’s correlation
coefficient and stepwise multiple regression analysis were also employed.

The results of this research revealed: 
1. The level of competency of school administrators under Udon Thani

Secondary Educational Service Area Office overall were at a high level. When considering 
each side a vision was the highest level. 

2. The level of internal quality assurance were at a high level. When
considering each side the process and management was at the highest level. 

Keyword:  Competency of school administrators 
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1. บทนำ
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา 

ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุรภาพภายในของสถานศึกษา 
แนวใหม่ โดยมุ่งหวังให้มการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ดูได้จากผลการจดัการศึกษา ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการชองผู้บริหารสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนรการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีความเข้มแข็งมีประสิทธิผล และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้กำหนดให้สถานศกึษาในสังกัด ดำเนินงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยให้จัดทำเป็นการรายงานผลการประเมินตนเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
สถานศึกษาจะต้อง มีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยดำเนินการผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ดังนั้นสถานศึกษาจำเป็นต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแขง็และมีประสิทธิภาพ 
โดยอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ประการ ได้แก่ ลักษณะผู้บริหาร การบริหารจัดการ ลักษณะบคุลากร ลักษณะ
ทรัพยากรและลักษณะวัฒนธรรมองค์กรสถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาจึงต้องมี
หน้าที่ในการพัฒนาความรู้และมีรูปแบบของการจัดการความรู้ที่เหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษามีลักษณะ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู ้
ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์ 
สร้างวิสัยทัศน์และมีการเรียนรู้ร่วมกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561, หน้า 5) ในการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและดำเนินการอย่างยั่งยืน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ในสถานศึกษาต้องมีการทำงานที่มุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีความตระหนัก รับรู้  
และเห็นคุณค่าของการทำงานเป็นระบบ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
มีการกำหนดเป้าหมายและดำเนินกิจกรรม/โครงการที่ใช้ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพ
จากองค์กรภายนอก หรือผลการวิจัยที่สถานศึกษาจัดทำขึ้น เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนของ
สถานศึกษาเอง ตลอดจนใช้ผลการวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฐานในการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
การติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงงานเพื่อให้บรรลุผลได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

ผู้วิจัยซึ่งเปน็ผู้ปฏิบัติงานในสถานศกึษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะผู้บรหิารสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 
เพื่อพัฒนาบุคลากรคณะครูในโรงเรียน ในการเตรียมพร้อมที่จะรับการประเมินการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาใหม้ีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิต์่อนักเรียนที่ได้ดูแลในการจดัการ
เรียนการสอน มีผลการแข่งขนัทางวิชาการในระดับชาติ สร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียนมากยิ่งขึ้นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาอุดรธาน ี
2.2 เพื่อศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 
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3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีและหลักการปัจจัยสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาของ  

ก.ค.ศ. (2551); สำนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2551, หน้า 143); ศศิตา เพลินจิต (2558, 
หน้า 7); สุทฤศยา สุขสำราญ (2561, หนา้ 126); Knezevich (1984, p. 16) และ Boam & Sparrow 
(1992, pp. 57-58) พบว่าปัจจัยสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่นำมาใช้ในการศกึษาครั้งน้ี  
โดยกำหนดความถี่ ตั้งแต่ร้อยละ 25 ที่นำมาศึกษา ได้แก่ 1) ปัจจัยการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) ปัจจัยการทำงาน
เป็นทีม 3) ปัจจัยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 4) ปัจจัยการสื่อสารและจูงใจ 5) ปัจจัยการมีวิสัยทัศน์  
6) ปัจจัยการตดัสินใจ และ 7) ปัจจัยภาวะผู้นำ ซึ่งในแต่ละด้านมีนักการศึกษากล่าวไว้ ดังนี้

1. การมุ่งผลสมัฤทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ., 2551,

หน้า 107–109) ได้ให้ความหมายว่า การมุ่งผลสัมฤทธิ์: ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคณุภาพ 
ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ ์มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์และมกีารพัฒนาผลงาน ให้มีคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 

 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548, หน้า 143) ได้ศึกษาภาพรวม
ผลการประเมนิสมรรถนะหลักทางการบริหาร ปีพุทธศักราช 2545 พบว่า นักบริหารระดับสูงจำเป็นต้องมี
ความรูค้วามสามารถสูง มีวิสยัทัศน์กว้างไกล มีความกล้า และทักษะในด้านการบรหิารอยา่งถูกต้องเหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้สมรรถนะหลักทางการบริหารที่นักบริหาร
พึ่งมีซึ่งประกอบด้วยการทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  

 สุทฤศยา สุขสำราญ (2561, บทคัดย่อ) สรุปได้ว่าสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
ประกอบด้วยการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 จากที่มกีารศึกษาการทำงานเป็นทีม ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ มีความคิดรเิริ่ม
สร้างสรรค์และมีการพัฒนาผลงาน ให้มีคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 

2. การทำงานเป็นทีม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ., 2551,

หน้า 107–109) ได้ให้ความหมายว่า การทำงานเป็นทีม คือ การใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนนุ
เสริมแรงให้กำลังใจแก่เพื่อนรว่มงาน การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นหรือแสดงบทบาทผู้นำผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2554, หน้า 7–11) ได้ให้ความหมายว่า 
การทำงานเป็นทีม คือ การบริหารจัดการ มีความรอบรู้ สามารถใช้ศาสตร์ ศิลป์ และหลักวิชาการที่ทันสมัย
และหลากหลายในการบริหารจัดการ รวมถึงภาวะผู้นำการสั่งการการมอบหมายงานการสอนงาน  
การสร้างทีมงาน การประสานงาน การจูงใจ และการมีมนุษยสัมพันธ์เพ่ือให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โบม และสแปร์โรว (Boam & Sparrow, 1992, pp. 57–58) ได้ให้ความหมายว่า 
การทำงานเป็นทีม คือ การทำงานร่วมมือกับผู้อื่น มีความเชื่อถือกัน และประสิทธิผลในความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
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 จากที่มีการศึกษาการทำงานเป็นทีม ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือสนับสนุนเสริมแรงให้กำลังใจแก่เพือ่นร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น และมีความเช่ือถือกัน 
รวมถึงการสร้างทีมงาน การประสานงาน การจูงใจ และการมีมนุษยสัมพนัธ์เพ่ือให้หน่วยงานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ., 2551,

หน้า 107–109) ได้กำหนดความหมายการวิเคราะห์และสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการทำ 
ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ แล้วแยกประเด็นเป็นส่วนย่อยตามหลักการหรือเกณฑ์ที่กำหนดสามารถรวบรวม 
สิ่งต่าง ๆ จัดทำอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางาน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองาน 
ในภาพรวมรวมและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2554, หน้า 7–11) ได้ให้คำจำกัดความ 
ของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ว่าการแก้ไขปัญหา กำหนดและวิเคราะห์ปัญหา แยกความแตกต่างระหว่าง
ข้อมูลที่สอดคล้องกันและแตกต่างกันเพื่อการตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผล ให้วิธีการแก้ไขปัญหาแก่บุคคล 
และองค์กร 

ศศิตา เพลินจติ (2558, หน้า 7) กล่าวว่า การวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นทักษะ
การแก้ปัญหาเพื่อนำองค์กรไปสู่ผลลัพธ์ที่ประสงค์เป็นผู้ประสานงานที่มีประสิทธิภาพยอมรับความสามารถ
ของคณะทำงานหรือผู้ร่วมงานที่มีความแตกต่างกนัสามารถกำหนดขอบเขตของปัญหาวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาด้วยความรับผิดชอบ 

 จากการศึกษาผู้วิจัยสรุปได้ว่า วิเคราะห์และสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถ 
ในการทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ แยกประเด็นเป็นส่วนย่อยตามหลักการหรือเกณฑ์กำหนด และวิเคราะห์
ปัญหา แยกความแตกต่างระหว่าง ข้อมูลที่สอดคล้องกันและแตกต่างกันเพื่อการตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผล 
ให้วิธีการแก้ไขปัญหาแก่บุคคลและองค์กร 

4. การสื่อสารและจูงใจ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ., 2551,

หน้า 107–109) ได้กำหนดความหมายของการสื่อสารและจูงใจ ดังนี้ การสื่อสารและจูงใจ คือความสามารถ
ในการพูดเขียนสื่อสารโต้ตอบ ในโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถชักจูงโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็น
ด้วยยอมรับคล้อยตามเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร 

 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548, หน้า 143) ใหค้วามหมาย 
การสื่อสารและจูงใจว่า ความสามารถและทักษะในการสือ่สาร แลการประสานสัมพันธ์ 

 ศศิตา เพลินจติ (2558, หน้า 7) กล่าวว่าทักษะการสื่อสารการจัดการผ่านทาง
มัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพเพ่ือประสิทธิผลเชิงสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นเพื่อการอยู่ร่วมกันและยอมรับข้อ
แตกต่างทางวัฒนธรรมสามารถมองเห็นคุณค่าในความแตกต่างนั้น 

 คเนเซวิช (Knezevich, 1984, p. 16) ให้ความหมายการสื่อสารและจูงใจ ว่าคือ
ความสามารถในการจูงใจและเป็นผู้มีอิทธิพลในการโน้มน้าวให้ผู้อื่นในองคก์ร คล้อยตามได้ 

 จากการศกึษาการสื่อสารและจูงใจ ผู้วิจยัได้ให้ความหมายวา่ พฤตกิรรมการแสดงออก
ที่แสดงออกถึงการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการตีความวเิคราะห์แยกแยะเนื้อหาสาระของสื่อและ 
มีวิธีการถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่ผสมผสานกนัระหว่างศิลปะการพูดกับการแสดงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
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โดยใช้เทคนิควิธีการผ่านสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์โดยนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน 
การพัฒนางานได้อย่างเหมาะสมสามารถวัดได้จากองค์ประกอบ 

5. การมีวิสัยทศัน์
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (สำนักงาน

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2551, หน้า 107–109) ให้ความหมายของ 
การมีวิสัยทัศน์ว่าความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาองค์กรที่เป็นรูปธรรม
เป็นที่ยอมรับและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติการยอมรับแนวคิด วิธีการใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนางาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2554, หน้า 7–11) ได้ให้ความหมาย 
การมีวิสัยทัศน ์คือ ความสามารถในการกำหนดทิศทาง ภารกิจและเป้าหมาย การทำงานที่ชัดเจน  
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ ในหมู่ผู้ใต้บังคับบัญชา และโน้มน้าว
ให้นำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือนนำพาองค์กรไปสู้เป้าหมาย 

 คเนเซวิช (Knezevich, 1984, p. 16) กล่าวว่า การมีวิสัยทัศน์ คือ ความรู้ 
ความสามารถในการเป็นผู้กำหนดนโยบายการดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 จากการศึกษาการมีวิสัยทัศน์ สรุปได้คือ ความสามารถในการกำหนดทิศทางและ
เป้าหมายเพ่ือสร้างอนาคตผ่านวิสัยทัศน์ขององค์กรเพ่ือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสามารถสื่อสารวิสัยทศัน์
ชัดเจนโดยการสื่อสารโน้มน้าวจูงใจหรือกระตุ้นให้ผู้ตามเกดิความเข้าใจต่อวิสัยทัศน์มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีความกระตือรือร้น 

6. การตัดสินใจ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548, หน้า 143) ได้ศึกษาภาพรวม

ผลการประเมนิสมรรถนะหลักทางการบริหาร ปีพทุธศักราช 2545 พบว่า นักบริหารระดับสูงจำเป็น 
ต้องมีความรู้ความสามารถสูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความกล้า และทักษะในด้านการบริหารอย่างถูกต้อง
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งน้ีสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
ที่นักบริหารพึงมีประกอบด้วยการตัดสินใจ 

 คเนเซวิช (Knezevich, 1984, p. 16) เสนอแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะและบทบาท
ทีสำคัญ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการบริหารงานโรงเรียน โดยได้ให้ความหมายความสามารถในการตัดสินใจ 
หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีต่าง ๆ ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับภารกิจในทุกด้าน
ความสามารถในการสื่อสาร ทั้งด้านการพูดการเขียน ติดต่อทั้งบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษา 
สามารถเลือกใช้ทฤษฎี ในการสื่อสารดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

 โบม และสแปร์โรว (Boam & Sparrow, 1992, pp. 57–58) ได้นำเสนอโครงสร้าง
รูปแบบสมรรถนะของ ผู้บริหารในการบริหารงานแนวใหม่ว่าควรจะมีบทบาทในการบริหารงานที่ครอบคลุม
สมรรถนะที่จำเป็น 3 สมรรถนะ และในสมรรถนะทั้ง 3 กลุ่ม และประกอบด้วยการวิเคราะห์และการตัดสินใจ 
โดยมีตัวช้ีวัด ดังนี้ 1) การคดิในมุมกว้าง 2) การคิดเชิงวิเคราะห์ 3) ความเข้าใจในภาระงาน และ  
4) การตัดสินใจอย่างมีเป้าหมาย

 จากการศึกษาผู้วิจัยให้ความหมายการตัดสินใจ หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจ 
ในทฤษฎีต่าง ๆ ในการนำมาประยุกต์ใช้เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับภารกิจในทุกด้านความสามารถในการสื่อสาร 
ทั้งด้านการพูดการเขียน ติดต่อทั้งบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถเลือกใช้ทฤษฎี  
ในการสื่อสารดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
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7. ภาวะผู้นำ
คเนเซวิช (Knezevich, 1984, p. 16) ให้ความหมายภาวะผู้นำ ดังนี้ ความสามารถ

ในการกระตุ้นความเป็นผู้นำ หมายถึง มีความเป็นผู้นำในด้านต่าง ๆ 
จากการศึกษาผู้วิจัยให้ความหมายภาวะผู้นำ ดังนี้ ภาวะผู้นำหมายถึง ความสามารถ

หรือความตั้งใจในการเป็นผูน้ำของกลุ่มปกครอง รวมถึงกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วิธีการทำงาน 
ให้ผู้ใต้บังคับบญัชาหรืองาน ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงาน 

อยู่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2563 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาอุดรธานี ที่ปฏิบัติงาน 
ในปีการศึกษา 2563 จาก 63 โรงเรียน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่ และมอรแ์กน 
(Krejcie & Morgan) ได้กลุม่ตัวอย่าง จำนวน 341 คน และทำการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน  
(Multi-Stage Random Sampling) เพื่อให้ได้ตามจำนวน 
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5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถปุระสงค์ มีระบบ เป็นขั้นตอน และสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้กำหนดรายละเอียดและขั้นตอน
การดำเนินการวิจัยเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 

ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นมี 1 ชุด จากการศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิดทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
วุฒิการศึกษา ขนาดสถานศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และสังกัด มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก ่1) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) ด้านการทำงาน
เป็นทีม 3) ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 4) ด้านการสื่อสารและจูงใจ 5) ด้านการมีวิสัยทัศน์  
6) ด้านการตัดสินใจ และ 7) ด้านภาวะผู้นำ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
มี 5 ระดับ ตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคิร์ท (Likert, 1967, pp. 90-95)
โดยกำหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้

5 หมายถึง มีสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาอยู่ในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง มีสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง มีสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศกึษาอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
มี 5 ระดับ ตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคิร์ท (Likert, 1967, pp. 90-95)  
โดยกำหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี ้

5 หมายถึง ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
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2 หมายถึง ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. ศึกษาหลกัการและแนวคดิ ทฤษฎีจากเอกสาร ตำราและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับตัวแปรที่จะศึกษาเพ่ือนำมานิยามเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 
2. กำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ โดยกำหนดนิยามศัพท์เฉพาะและ

วัตถุประสงค์ของการวัดตามนิยามศัพท์เฉพาะน้ัน 
3. จัดทำเครื่องมือฉบับร่างตามกรอบแนวคิด
4. นำเครื่องมือฉบับร่างเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบ

และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและความถูกต้องของภาษา ตลอดจนสาระที่สำคัญให้มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามคำนิยาม 

5. นำเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบโดยเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เพื่อช่วย
พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ให้ครอบคลุมรายละเอียดในแต่ละด้านโดยการ
ลงคะแนนของข้อคำถามแต่ละข้อตามเกณฑ์ ดังน้ี (สมชาย วรกิจเกษมสกลุ, 2553, หน้า 261) 

ให้คะแนน +1 เมื่อเห็นว่า ข้อคำถามมีความสอดคล้องตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ 
ให้คะแนน 0 เมื่อเห็นว่า ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องตรงตามนิยาม 

ศัพท์เฉพาะ 
ให้คะแนน - 1 เมื่อเห็นว่า ข้อคำถามไม่มีความสอดคล้องตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ 

 จากนั้นนำคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณดัชนีสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม 
กับวัตถุประสงค์ของการวัดตามนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of Item–Objective Congruence: IOC) 
โดยใช้สูตรดังต่อไปนี ้

IOC =      
∑R

N
IOC = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการวัด 
∑R  = ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
N  = จำนวนผู้เช่ียวชาญ 

 โดยกำหนดเกณฑ์พิจารณาระดับดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
วัตถุประสงค์การวัด มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า .05 (สมนึก ภัททิยธนี, 2553, หน้า 220) 

6. นำแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุง แก้ไขและตรวจสอบ
ความถูกต้อง เสนอต่อคณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

7. นำแบบสอบถามไปทดสอบใช้ (Try Out) กับครูผูส้อนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองบัวลำภู ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ซึ่งสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 7 ด้านมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .35-.77  
และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .87 และแบบสอบถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย มาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐานมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .35-.80 และมีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ .94 
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8. นำแบบสอบถามที่ผ่านการหาความเชื่อมั่นตามเกณฑ์ที่กำหนดไปจัดพิมพ์
เป็นแบบฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 

1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เสนอสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เพื่อขอความอนุเคราะห์และความรว่มมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

2) ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์พร้อมซองติดแสตมป์ที่มีชื่อที่อยู่ของผู้วิจัย
พร้อมด้วยหนังสือขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่างและ 
ให้ส่งกลับคืนแก่ผู้วิจัยทางไปรษณีย์ บางส่วนผู้วิจัยขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเองโดยการนัดหมายวัน 
เวลา ในการรบัแบบสอบถามคืน 

3) ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและติดตามแบบสอบถามกรณีที่ยังไม่
ส่งคืน จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี โดยใช้วิธีโทรศัพท์ในการประสานงาน 
จนสามารถรวบรวมแบบสอบถามได้ครบสมบูรณ ์

4) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อนำไปวิเคราะห์และแปลผลข้อมลู
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่ไดร้ับคืนมาตรวจสอบ ความสมบูรณ์และนำมาวิเคราะหห์าค่าสถิติ

โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรปูทางสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
1) วิเคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพ

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์การทำงาน 
โดยใช้วิธีแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

2) การวิเคราะห์ระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (บุญชม ศรสีะอาด, 2560, หน้า 121) เพือ่แปรความหมาย
ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด 
ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถงึ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถงึ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3) การวิเคราะห์ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (บุญชม ศรสีะอาด, 2560, หน้า 121) เพ่ือแปรความหมาย 
ดังนี้  
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ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถงึ ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถงึ ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถงึ ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถงึ ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
อยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถงึ ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบ ความสมบูรณ์และนำมาวิเคราะห์ 

หาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร ์

6. ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี สรุปสาระสำคัญตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 6.1 ผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธาน ีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านการมีวิสัยทัศน์ (X = 4.51, S.D. = 0.40) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการตัดสินใจ  
(X = 4.44, S.D. = 0.27) ด้านการวิเคราะหแ์ละสังเคราะห ์(X = 4.37, S.D. = 0.40) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ ์
( X = 4.35, S.D. = 0.41) และ ด้านภาวะผู้นำ (X = 4.26, S.D. = 0.25) 

 6.2 ผลการวิเคราะหร์ะดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี พบว่า ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ของสถานศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อแยกเป็นรายด้าน เรียงลำดับ 
จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก ่ระดับมาตรฐานที ่2 กระบวนการและการบรหิารจัดการ (X = 4.67, S.D. = 0.29) 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ( X = 4.63, S.D. = 0.36)  
และมาตรฐานที่ 1 คุณภาพการศึกษา (X = 4.45, S.D. = 0.25)  

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านการมีวิสัยทัศนม์ีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เมธาวี คำภูลา (2564, หน้า 108–111) 
ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู ผลการศึกษา องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสำนักบริหารงาน 
การศึกษาพิเศษประกอบด้วยปัจจัย 9 ด้าน โดยมีภาวะผู้นำมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด การการวิจัยภาวะผู้นำทาง
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วิชาการ คือ ผู้บริหารเป็นผู้มคีวามรู้ความเข้าใจในทฤษฎี และปรัชญาในการบริหารงานวิชาการตระหนัก
ถึงความสำคัญของหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพ ของผู้เรียนมุ่งมั่น พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม บริหารจัดการให้เป็นไป ตามแผนพัฒนาการศึกษา เป็นต้นแบบเชิงวิชาการให้แก่สมาชิกใน
สำนักงาน ตัดสินใจในการบริหาร และสนบัสนุนสถานศกึษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งมั่นและตระหนัก
ถึงความสำคัญในการสนับสนนุ การทำผลงานทางวิชาการและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นตัวอย่างได ้ 

7.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธาน ีพบว่า ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของสถานศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อแยกเป็นรายด้าน เรียงลำดับจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ระดับมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีค่ามากที่สุด มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ และมาตรฐานที่ 1 คุณภาพการศึกษา ตามลำดับ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพ์ชญา ปรีชาธนเกียรติ (2559, หน้า 133–140) ได้ศึกษาปัญหาการดำเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มศรีราชา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
ชลบุรี เขต 3 ประชากรที่ศึกษาเป็นผู้บริหารและครู กลุ่มศรีราชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 7 โรงเรียน โดยแยกเป็น ผู้บริหาร 9 คน 
และครูสายผู้สอน 61 คน รวม 70 คน ผลวิจัยพบว่า ปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของกลุ่มศรีราชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 3 โดยรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ประเภทและขนาดของสถานศึกษา มีปัญหาการเนนิงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของกลุ่มศรีราชา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
โดยรวมไม่แตกต่างกันทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาได้มีการเข้ารับการประเมินจากองค์กรภายนอกและ
หน่วยงานต้นสังกัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำคูม่ือให้
ความรู้ในการพัฒนาสถานศึกษา และให้มีการเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
การบริหารงานของผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ มีการควบคุม และทบทวนการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุถึงมาตรฐานที่เป็นข้อกำหนดไว้ตลอดเวลา 
เพื่อให้ผู้รับบรกิารเกิดความเชื่อมัน่ในคุณภาพของโรงเรียนเสมอทำให้เกดิความทัดเทียมในด้านคุณภาพ
การศึกษาของทุกสถานศึกษา มีสภาพปัญหาการวิเคราะห์ สังเคราะห์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องมากำหนด 
เป็นมาตรฐานสถานศึกษาใหส้อดคล้องกับผู้เรียนและท้องถิ่น การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
สถานศึกษาต่อบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
ด้านการทำแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาที่มุ่งใหไ้ด้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษามีสภาพปัญหาการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องร่วมการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ มีสภาพปัญหาความเป็นปัจจุบันของระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับภารกิจ ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว ด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และสอดคล้องกับ สมประสงค์ ยมนา (2553, บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษารูปแบบการดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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พบว่า 1) การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ส่วนด้านที่ค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้  

1. ผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี พบว่า ด้านการสื่อสารและแรงจูงใจ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดดังนั้น ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านคุณภาพการสื่อสารและแรงจูงใจ เพื่อให้ส่งเสริมให้
เหมาะสมและส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

2. จากการศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี พบว่า มาตรฐานการศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น 
จึงควรมีการส่งเสริมให้มีความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศกึษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุดรธานี โดยอาจศึกษาเพิ่มเติมถึงตัวแปรอื่นที่สัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ของครู 

2. ควรมีการศกึษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน จังหวัดอื่น หรือภาคอื่นเพื่อนำมาเปรียบเทียบและใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาต่อไป 
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สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน  
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

Competency of school Administrators Affecting the school 
Effectiveness Under the Secondary Educational Service Area 

Office Sakon Nakhon 
ปนัดดา สาริคา1 

เพลินพิศ ธรรมรัตน์2 
ประภัสร สุภาสอน3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ อำนาจพยากรณ์

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร และหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครผูู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ปีการศึกษา 2564 จำนวน 333 คน จำแนกเป็น ผู้บรหิารโรงเรียน จำนวน 
106 คน และครูผู้สอน จำนวน 227 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie & Morgan 
และใช้การสุม่กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย แบบสอบถาม 
ด้านสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน มีค่าอำนาจจำแนก .403-.861 มีค่าความเชื่อมั่นด้านสมรรถนะ 
ของผู้บริหารโรงเรียนเท่ากับ .889 แบบสอบถามด้านประสิทธิผลโรงเรียน มีค่าอำนาจจำแนก .509-.995 
มีค่าความเชื่อมั่นด้านประสิทธิผลโรงเรียนเท่ากับ .922 และแบบสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางสมรรถนะ 
ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test ชนิด Independent samples การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การวิเคราะห์ค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธอ์ย่างง่ายของเพียร์
สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
แต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผู้สอน โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
2. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3อาจารย์ ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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3. ประสิทธิผลโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม
สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ความสัมพันธ์ของสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน พบว่า
ตัวแปรที่ศึกษาส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

5. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน มีจำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน
ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ได้แก่ การสื่อสารและการจูงใจ (X6) การพัฒนาตนเอง (X3)  
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X5) การมีวิสัยทัศน์ (X8) โดยมีอำนาจ
พยากรณ์ ร้อยละ 66 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.36557  

6. แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน มีจำนวน
5 ด้าน คือ 1) ด้านการสื่อสารและการจูงใจ ผู้บริหารโรงเรียนควรมีทักษะการสื่อสาร และโน้มน้าวจูงใจที่ดี 
มีความเข้าใจในมุมมองของทุกฝ่าย 2) ด้านการพัฒนาตนเอง ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการจัดทำคู่มือพัฒนา
สมรรถนะหลักของผู้บริหารในการพัฒนาตนเอง มีการอบรม และมีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้  
3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผู้บรหิารโรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย และมีการนิเทศ กำกับ ติดตามส่งเสริม สนับสนุนและให้กำลังใจแก่บุคลากรที่จะนำไปสู่
ความสำเร็จ 4) ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ผู้บริหารโรงเรียนควรมีกระบวนการคิดแยกและออก
พิจารณา โดยมีจุดหมายปลายทางเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการบริหารงานที่ดี 5) ด้านการมีวิสัยทัศน์
ผู้บริหารโรงเรียนควรเป็นผู้นำในการกำหนดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ซึ่งเป็นภาพของความสำเร็จในองค์กรต่อไป

คำสำคญั:  สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน  ประสิทธิผลโรงเรียน 
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Abstract 
The purposes of this research were to examine, compare, determine the 

relationship, identify the predictive power of competency of school administrators 
affecting the school effectiveness. The sample group, obtained through multi stage 
random sampling, consisted of 106 school administrators and 227 teachers working under 
Secondary Educational Service Area Office Sakon Nakhon in the academic year 2021, 
yielding a total of 333 participants. The Krejcie & Morgan table was also applied for 
determining the sample size. The tools for data collection were two sets of five-point 
scale questionnaires, comprising a set of questionnaires on competency of school 
administrators with the discriminative power values ranging from .403-.861 and the 
reliability of .889, and a set of questionnaires on School effectiveness with the 
discriminative power values ranging from .509-.995 and the reliability of .922, and a 
structured interview from examining guidelines for developing academic leadership of 
school administrators. Statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test Independent Samples, One-Way ANOVA, Pearson’s Product-
Moment Correlation Coefficient, and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

The findings were as follows: 
1. The competency of school administrators and school effectiveness were

overall at a high level. 
2. The comparison results revealed that the competency of school

administrators as perceived by participants, classified by positions, school sizes and 
experience, was different at the .01 level of significance overall. 

3. The comparison results revealed that the school effectiveness as
perceived by participants, classified by positions, school sizes and experience, was 
different at the .01 level of significance overall. 

4. The competency of school administrators and the school effectiveness
had the positive relationship at a highest level with the .01 level of significance. 

5. The five aspects of competency of school administrators consisting of
communication and motivation, self development, development of personnel, analysis 
and synthesis, vision, could predict the school effectiveness with the predictive power of 
66 percent and standard error of estimate of ±0.36557.  

6. The proposed guidelines for developing competency of school
administrators consisted of five aspects: Firstly, communication and motivation, school 
administrators should have communication skills and good persuasion Understanding the 
perspectives of all parties. Secondly, self development, school administrators should be 
a manual to develop the core competencies of executives for self-development, training, 
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and new innovations to be used. Thirdly, development of personnel, school administrators 
should be encouraged to develop themselves through a variety of methods, and there is 
supervision, supervision, monitoring and promotion support and encouragement to 
personnel that will lead to success. Fourthly, analysis and synthesis, school administrators 
should be a separate thinking process and consideration with the goal of creating a good 
understanding of management. Lastly, vision, school administrators should be a leader in 
setting a broader vision and use the participation process of all parties which is a picture 
of success in the next organization. 

Keywords:  Competency of school Administrators,  School Effectiveness 
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1. บทนำ
การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาทำให้พลเมือง

ของประเทศเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ อันจะก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเองและประเทศชาต ิ
ดังนั้น ประเทศใดที่ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั่วถึง ประเทศนั้นย่อมมีความเจริญก้าวหน้า
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม การศึกษาจึงเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความ
เจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสงัคมและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (วานิชย์ 
สาขามุละ, 2559, หน้า 1) 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้ทำการรณรงค์เร่งสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาอย่างเร่งด่วนที่เป็นรูปธรรมให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจตรงกัน   
มีการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็น เพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุผล
สำเร็จควบคู่ไปกับการจัดทำข้อเสนอนโยบายสู่ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) เป็น 3 เสาหลัก และ 4 ใหม ่คือ เป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ 1) พฒันา
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ และ  
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และนโยบายหลัก
4 ใหม่ ได้แก่ ประเด็นหลักที่ 1 กระบวนการเรียนรู้ใหม ่พัฒนาผู้เรียนมีทกัษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งปรบั
หลักสูตรและจดักระบวนการเรียนการสอนและประเมินผลรูปแบบใหม่ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต
ประเด็นหลักที่ 2 ครูยุคใหม่ ครูพันธุ์ใหม่ ครูสาขาขาดแคลน พัฒนาทักษะครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา ต่างประเทศอื่น และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คลอบคลุม
ถึงครูทุกระดับทุกประเภท เรง่รัดผลิตครูพันธุ์ใหม่ รวมทั้งเร่งผลิตครูสาขาขาดแคลน และครูวิชาชีพ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ประเด็นหลักที่ 3 สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ สนับสนุนโรงเรียนดีประจำ
ตำบล อำเภอ จังหวัด และพัฒนาคุณภาพด้วยระบบเครือข่าย สร้างโอกาสการเข้าถึงมาตรฐานการศึกษา
และเทคโนโลยสีารสนเทศที่เท่าเทียมกันทั้งประเทศและมขี้อตกลงอย่างเป็นทางการ (MOU) ระหว่าง
ผู้บริหาร คร ูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย ประเด็นหลักที่ 4 การบริหารจัดการใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่า
ของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยมาตรการที่เหมาะสม สร้างแรงจูงใจเพื่อให้มีผูเ้รียนอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า 1)

การบริหารสถานศึกษา มีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่คุณภาพของผู้เรยีน การบริหารโรงเรียน 
เป็นแหล่งพัฒนาประชากรของประเทศที่สำคัญยิ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ จำนวนมากมาย 
หากการจัดการบริหารงานในโรงเรียนขาดประสิทธิภาพ ผลผลิตของโรงเรียนคือ นักเรียนที่สำเร็จออกไป
ย่อมมีประสิทธภิาพต่ำ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศย่อมล่าช้าตามไปด้วย ซึ่งเป็นผลผลิตของการจัด
การศึกษา การบริหารโรงเรียนตามนโยบายของรัฐเป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งกำหนดให้มี
การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการทั้ง 4 งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหาร  
งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป (ธีระ รุญเจริญ, 2556, หน้า 14)  
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การที่ผู้บริหารโรงเรียน จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้นั้นจะต้องอาศัย
ทั้งความรู้ความสามารถของตนและตัวบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้สามารถทำงานจนสำเร็จตามความคาดหวังที่ตั้งไว ้โดยคุณลักษณะที่อ้างถึงเหล่านี้เกิดหลอมรวม
กลายเป็นสมรรถนะของตัวบุคคลขึ้นได้ ดังนั้น จะเห็นว่าสมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชงิพฤติกรรม ที่เป็นผล
มาจากความรู้ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้างผลงาน
ได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ (อารีวรรณ์ นอ้ยด,ี 2553, หน้า 15) โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหารสถานศกึษา
เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนสมรรถนะของผู้บริหาร 
เป็นความสามารถทางการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศกึษาใช้สมรรถนะ
ตามกรอบแนวคิดการกำหนดสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะเจตคติที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) สมรรถนะหลัก 
ประกอบด้วย 1.1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1.2) การบริการที่ดี 1.3) การบริพัฒนาตนเอง 1.4) การทำงานเป็นทีม 
และ 2) สมรรถนะประจำสายงาน ประกอบด้วย 2.1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 2.2) การสื่อสารและ
การจูงใจ 2.3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2.4) การมีวิสยัทัศน์ (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา, 2548, หน้า 2) นับเป็นบทบาทสำคัญในการบริหาร และจดัการศึกษา 
จำเป็นต้องมีศักยภาพ สมรรถภาพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา ตลอดจน
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาบรรลุถึงความสำเร็จตาม
เป้าหมาย (ภูวิศา ชูธัญญะ, 2556, หน้า 3) 

ด้วยความสำคัญของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิผลด้านการจัดการศึกษา และ
ต้องการยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนส่งผลต่อประสิทธิผล
โรงเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรศึกษาอย่างยิ่ง เพ่ือเป็นข้อมูล 
ในการพัฒนาบุคลากรในการบริหารงานโรงเรียน และใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สกลนคร ใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นข้อมูลในการบรหิารโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นต่อไป 

2. ความมุ่งหมายของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

สกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน  
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน  
2.3 เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ 
การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

2.4 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
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 2.5 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอน 

2.6 เพื่อหาอำนาจพยากรณ์สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอน  

2.7 เพื่อหาแนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับสมรรถนะ

ของผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2559, หน้า 
443-444) ได้กำหนดสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนไว้ 2 ด้าน คือ สมรรถนะหลัก มี 4 ด้านย่อย
ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ ์การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม และสมรรถนะประจำ
สายงาน มี 4 ด้านย่อย ประกอบด้วย การวิเคราะห์และสังเคราะห ์การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร การมีวสิัยทัศน์ และประสิทธิผลโรงเรียน การบริหารงานโรงเรียน สมรรถนะของ
ผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ ซึ่งสอดคลอ้งกับผลงานวิจัย
ของ ธีรภัทร แสนอามาตย์ (2552, หน้า 69) ได้ศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามการรับรู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู
เขต 1 และเขต 2 พบว่า การรับรู้สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายข้อ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธารีรัตน์ กลนีย์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย
เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก

3.2 สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 
จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ ธีรภัทร แสนอามาตย์ 
(2552, หน้า 69) ได้ศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาตามการรับรู้ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 และเขต 2 พบว่า 
ข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีการรับรู้สมรรถนะทางการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีวิสัยทัศน์
ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และด้านการบริการที่ดี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกันมีการรับรู้สมรรถนะทางการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
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3.3 ประสทิธิผลโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม
สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิตติพร จิตตรี (2557, บทคัดย่อ)  
ได้ทำการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติราชการ และวุฒิการศึกษา 
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.4 ความสัมพนัธ์ของสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธผิลโรงเรียน  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน พบว่า ตัวแปรที่ศึกษาส่วนใหญ่มคีวามสัมพันธ์กัน 
ในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ เขษมสร โข่งศร ี(2558, 
บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผลการวิจัยพบว่า เมื่อใช้การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน 
พบว่า มีกลุ่มตัวแปร 4 ตัว ทีม่ีนัยสำคัญของการพยากรณ์การบริหารวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวก 
กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 41 ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา (X6) ด้านครผูู้สอน (X4) ด้านความพร้อม 
ของอาคารสถานที่ (X2) ด้านความสัมพันธ์และการมีส่วนรว่มของโรงเรียนกับชุมชน (X1) โดยกลุ่มตัวแปร
เหล่านี้มีอำนาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 66.70  

3.5 สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน มีจำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน
ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ได้แก่ด้านการสื่อสารและการจูงใจ (X6) ด้านพัฒนาตนเอง (X3) 
ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X5) การมีวิสัยทัศน์ (X8)  
ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน ได้ร้อยละ 66 



657 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร ปีการศกึษา 2564 จำนวน 45 โรงเรยีน รวมทั้งสิ้น 2,310 คน โดยจำแนกเป็น 
ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 106 คน และครูผู้สอน จำนวน 227 คน รวมผูบ้ริหารและครผูู้สอนทั้งหมด 
333คน จาก 45 โรงเรียน 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนครปีการศึกษา 2563 การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยตารางกำหนดขนาด 
ของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, pp. 607-610 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556, 
หน้า 43) ได้กลุ่มตัวอย่าง 330 คน แต่ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากจำนวน
โรงเรียน 45 โรงเรียน โดยจำแนกเป็น ผู้บรหิารโรงเรียน จำนวน 106 คน และครผูู้สอน จำนวน 227 คน 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 333 คน และใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)  
วิธีสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน 

1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง
1.1 ผู้บริหารโรงเรียน
1.2 ครูผู้สอน

2. ขนาดของโรงเรียน
2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก
2.2 โรงเรียนขนาด
2.3 โรงเรียนใหญ/่ใหญ่พิเศษ

3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
3.1 น้อยกว่า 10 ปี
3.2 10-20 ปี
3.3 มากกว่า 20 ปี
3.2 10-20 ปี
3.3 มากกว่า 20 ปี

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน 
1. สมรรถนะหลัก

1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การบริการที่ดี
1.3 การพัฒนาตนเอง
1.4 การทำงานเป็นทีม

2. สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์
2.2 การสื่อสารและการจูงใจ
2.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2.4 การมีวิสัยทัศน์

ประสิทธิผลโรงเรียน 
1. งานวิชาการ
2. งานงบประมาณ
3. งานบริหารงานบุคคล
4. งานบริหารทั่วไป

แนวทางพัฒนาสมรรถนะ 
ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สกลนคร 
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5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational Research) มุ่งศึกษาสมรรถนะ

ของผู้บริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา
สกลนคร โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหาร

โรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของเรนซิสไลเคอรท์ (Rensis Likert 
Method) ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และ
ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแนวตรวจสอบรายการ (Check List) 
ตอนที ่2 เปน็แบบสอบถามเกีย่วกับสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธผิลโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลโรงเรียน 
สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร และ 2) แบบสัมภาษณแ์นวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สกลนคร 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเสนอคำร้องต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้ออก

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนของโรงเรียน 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบออนไลน์ผ่าน google form  
กับผู้บริหารโรงเรียน และครผูู้สอนโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัยให้ทราบ
ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามตอบกลับคืนมาทั้งสิ้น 350 ฉบับ 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนนิการวิเคราะหข์้อมูล ดังนี ้1) หาค่าสถิติต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม

สำเร็จรูป และ 2) ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  แล้วเสนอเป็นรูปแบบความเรียง  
5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบ t-test ชนิด Independent samples การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 
Method) หรอื LSD. ตามความเหมาะสม การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแตล่ะ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) และหาแนวทางการพัฒนาทีพ่บว่าองค์ประกอบ
ของปัจจัยการบริหารที่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับสูงขึ้นไป  
ไปสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน 
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6. ผลการวิจัย
6.1 สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบรหิารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

6.2 สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 
จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

6.3 ประสิทธิผลโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม
สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

6.4 ความสัมพนัธ์ของสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธผิลโรงเรียน  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน พบว่า ตัวแปรที่ศึกษาส่วนใหญ่มคีวามสัมพันธ์กัน 
ในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

6.5 สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน มีจำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน 
ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ได้แก่ ด้านการสื่อสารและการจูงใจ (X6) ด้านพฒันาตนเอง (X3) 
ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X5) การมีวิสัยทัศน์ (X8) 
ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน ได้ร้อยละ 66 และมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.36557 

สามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 
 YT ′ = 0.865 + 0.35X6 + 0.30X3 + 0.21X7 + 0.28X5 + 0.20X8 
และสามารถเขยีนสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

ZYt ′ = 0.39Z6 + 0.0.31Z3 + 0.25Z7 + 0.30Z5 + 0.20Z8 

7. แนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน
7.1 สมรรถนะหลัก มีจำนวน 1 ด้าน ได้แก ่ด้านการพัฒนาตนเอง ควรมีการจัดทำคู่มือพัฒนา

สมรรถนะหลักของผู้บริหารในการพัฒนาตนเอง มีการอบรม และมีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพ่ือเพ่ิม
ความสำเร็จของงาน 

7.2 แนวทางพัฒนา สมรรถนะประจำสายงาน มี 4 ด้าน ไดแ้ก ่
 7.2.1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ควรมีกระบวนการคิดแยกและออกพิจารณา 

โดยมีจุดหมายปลายทางเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารงานที่ด ี
 7.2.2 การสื่อสารและการจูงใจ ควรมีทักษะการสื่อสาร และโน้มน้าวจูงใจที่ดี มีความเข้าใจ

ในมุมมองของทุกฝ่าย จึงจะสามารถเป็นการที่เช่ือมสัมพันธ์ และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อน
องค์กรให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืนส่งเสริมให้บุคลากรพฒันาตนเอง  

 7.2.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ควรส่งเสริมให้บคุลากรพัฒนาตนเองด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย และมีการนิเทศ กำกับ ติดตามส่งเสริม สนับสนุนและให้กำลังใจแก่บุคลากรที่จะนำไปสู่
ความสำเร็จ  
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 7.2.4 การมีวิสยัทัศน์ ควรเปน็ผู้นำในการกำหนดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ซึ่งเป็นภาพของความสำเร็จในองค์กร 

8. อภิปรายผล
8.1 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรียนและประสิทธิผลโรงเรียน สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสมรถถนะดังกล่าว มีความสำคญั จำเป็นและ 
เป็นที่ยอมรับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการในโรงเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงความจำเป็นที่ต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นตาม
กฎหมาย ตามระเบียบราชการ ตลอดจนการสื่อสารและการจูงใจของผู้บริหารโรงเรียน การพัฒนาตนเอง 
การมีวิสัยทัศน ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ที่สถานศึกษาต้องใช้วิธีการ
สอนอย่างหลากหลายให้เหมาะสมกับนักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียนในโรงเรียนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธีรภัทร แสนอามาตย์ (2552, หน้า 69) ได้ศกึษาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
การรับรู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู  
เขต 1 และเขต 2 พบว่า การรับรู้สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายข้อ 
อยู่ในระดับมาก และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ธารีรัตน์ กลนีย์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง 
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  
เขต 3 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

8.2 สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 
จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศกึษารู้และเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ในการบริหารสถานศึกษา เข้าใจทุกประเด็นของสถานศึกษาเป็นอย่างดี เป็นผู้นำและริเริ่ม
แนวทางการพฒันาสถานศึกษา ส่วนครูผู้สอนจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ของสถานศึกษา
เพียงฝ่ายเดียว สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธีรภัทร แสนอามาตย์ (2552, หน้า 69) ได้ศึกษาสมรรถนะ
ทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 และเขต 2 พบว่า ข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีการรับรู้สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีวิสัยทัศนด์้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
และด้านการบริการที่ดี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกันมีการรับรู้สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา
โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

8.3 ประสิทธิผลโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม
สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรทอ้งถิ่นตรงตามบริบทของท้องถิ่น มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ มีการพัฒนาครู พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ มีการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
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ด้านการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิตติพร จิตตรี (2557, บทคัดย่อ)  
ได้ทำการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติราชการ และวุฒิการศึกษา 
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

8.4 ความสัมพนัธ์ของสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธผิลโรงเรียน  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน พบว่า ตัวแปรที่ศึกษาส่วนใหญ่มคีวามสัมพันธ์กัน 
ในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน 
มีความเข้าใจและคิดเห็นตรงกันว่าถ้ามีปัจจัยการบริหารที่ดีจะทำให้ประสิทธิผลโรงเรียนดีตามไปด้วย 
เพราะปัจจัยการบริหารด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านแรงจูงใจใน 
การปฏิบัติงาน ด้านการบริหารแบบมีส่วนรว่มด้านวัฒนธรรมองค์การ และด้านอื่น ๆ ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผล ดา้นบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงานวิชาการและด้านงานงบประมาณ 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เขษมสร โข่งศรี (2558, บทคดัย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
ผลการวิจัยพบว่า เมื่อใช้การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า มีกลุ่มตัวแปร 4 ตัว ทีม่ีนัยสำคัญของการ
พยากรณ์การบริหารวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหาร งานวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
(X6) ด้านครผูู้สอน (X4) ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่ (X2) ด้านความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
ของโรงเรียนกับชุมชน (X1) โดยกลุ่มตัวแปรเหล่าน้ีมีอำนาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 66.70  

8.5 สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรียน มีจำนวน 5 ด้าน ทีส่ามารถพยากรณป์ระสิทธิผลโรงเรียนได ้
โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสื่อสารและการจูงใจ (X6) ด้านพัฒนา
ตนเอง (X3) ด้านการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร (X7) ด้านการวิเคราะหแ์ละสังเคราะห ์(X5) การมีวิสัยทัศน ์
(X8) ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน ได้ร้อยละ 66 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ในการบริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาต้องดำเนินการ 2 อย่าง คอื 1) แสดงบทบาทและหน้าที ่
ในการบริหาร ซึ่งก็คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การพฒันาบุคลากร การบริหารและการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี และ 2) เสาะหาทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร ซึ่งทรัพยากรการบริหารที่สำคัญ ได้แก่ คน แรงงาน 
เงิน วัสด ุอุปกรณ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ผู้บรหิารจะต้องใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารสถานศึกษา
ควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด ด้วยกระบวนการวางแผนการจัดการ 
ที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องทั้งระบบ ซึ่งก็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่ใช้ในการบริหาร
จัดการ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิรัตน์ พงษ์มิตร (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่อง ปัจจัยทีส่่งผล
ต่อประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผลการวิจัย 
การสร้างสมการพยากรณประสิทธิผลการบรหิาร ของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 โดยใช้ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นตัวพยากรณ์ พบว่า ปัจจัย 
ด้านหลักสูตร (X6) ปัจจัยด้านทรัพยากร (X5) ปัจจัยด้านผูบ้ริหาร (X1) ปจัจัยด้านนักเรียน (X3) และปัจจัย 
ด้านครูผู้สอน (X2) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารของโรงเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R) เทา่กับ .882 สามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธผิลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ไดร้้อยละ 77.80 



662 

9. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ควรนำสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธผิลโรงเรียน ไปทำการวิจัยในรูปแบบ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อแก้ปัญหาและพฒันาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
โรงเรียน ต่อไป 
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สภาพ และความต้องการจำเป็นในการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
Conditions and Needs in Organizing the Learning Environment in 

Situation of the Coronavirus 2019 (Covid19) of School Under  
the Secondary Educational Service Area Office Mukdahan 

ปฐมพงศ์ ตากกระโทก1

ชาญวิทย์ หาญรินทร์2

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มเีพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ 

ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร (2) ศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร (3) ประเมินความต้องการจำเป็นของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ ์
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จำนวน 252 คน กำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19  
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จำนวน 2 ฉบับ คือ (1) แบบสอบถาม
สภาพปัจจุบันของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา  
โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษามุกดาหาร มีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง
ระหว่าง .80-1.00 มีค่าอำนาจจำแนกรายขอ้ระหว่าง .46-.73 และค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .93  
(2) แบบสอบถามสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีดัชนี
ความสอดคล้องระหว่าง .80-1.00 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .30-.89 และค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนี
การจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง (PNImodified)

ผลการศึกษาพบว่า (1) สภาพปัจจุบันของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร โดยรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด (2) ความต้องการจำเป็นของการจัดสภาพแวดล้อม

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ รอ.ดร., อาจารย ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ทางการเรียนรู้ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ที่มีคา่เฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก ่1) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
2) ด้านการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 3) ด้านแนวปฏิบัตสิำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 4) ด้านระยะ
เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 5) ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19
กรณีเกิดการระบาด ตามลำดับ

คำสำคญั:  สภาพปัจจุบัน  สภาพที่พึงประสงค์  ความตอ้งการจำเป็น 
              การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 
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Abstract 
The situation of the coronavirus covid-19 epidemic in Thailand: The coronavirus 

covid-19 outbreak has been found since the beginning of January 2020. The number  
of people infected with the coronavirus covid-19 has increased. Many agencies, both 
government and private sectors, have measures to monitor be careful and fix the problem 
so that the problem does not intensify This independent study aims to (1) Study the current 
condition of the learning environment management in the situation of the coronavirus 
covid-19 epidemic of schools under the Mukdahan Secondary Educational Service Area 
Office (2) to the desirable condition of the learning environment management in the 
situation of the coronavirus covid-19 epidemic of schools under the Mukdahan Secondary 
Educational Service Area Office (3) to assess the necessity of the learning environment 
management in Mukdahan The epidemic situation of the coronavirus covid-19 of schools 
under the Mukdahan Secondary Education Service Area Office The sample group used in 
the study including school administrators and 252 teachers. The sample size was determined 
using the percentage criteria. Obtained by random stratification educational tools It is  
a questionnaire about the learning environment management in the situation of the 
coronavirus covid-19 epidemic of schools under the Mukdahan Secondary Education 
Service Area Office This is (1) a questionnaire on the current condition of the learning 
environment in the situation of the coronavirus covid-19 epidemic of schools under the 
Mukdahan Secondary Education Service Area Office. It has a consistency index between 
.80-1.00, a discriminating power between .46-.73 and a confidence in the whole copy is .93 
(2) A questionnaire on the desirable condition of the learning environment in the situation
of the coronavirus covid-19 epidemic of schools under the Mukdahan Secondary Education
Service Area Office with a consistency index between .80-1.00 a power of discrimination
between .30-.89 and a confidence in the whole issue of .94 The statistics used in the data
analysis were percentage, mean, standard deviation. and the need to prioritize index
value modified (PNImodified).

The results showed that (1) the present condition of the learning environment 
management in the situation of the coronavirus covid-19 epidemic of schools under the 
Mukdahan Secondary Education Service Area Office Overall, it's at a high level. and the 
desirable condition of the learning environment in the situation of the coronavirus covid-19 
epidemic of schools under the Mukdahan Secondary Education Service Area Office Overall, 
it was at the highest level. (2) Necessary needs of organizing The learning environment  
in the situation of the coronavirus covid-19 epidemic of schools under the Mukdahan 
Secondary Education Service Area Office with the highest average of the top 3 are  



666 

1) environmental health 2) Preparation before the start of the semester 3) Guidelines for
personnel in educational institutions School administrators, 4) The preparation period
before the beginning of the semester 5) Measures to prevent the spread of corona virus
Covid-19 cases of outbreaks, respectively.

Keywords:  Current Situations,  Desirable Situations,  Needs assessment,  Organizing a 
    learning environment in the situation of the coronavirus (covid-19) 
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1. บทนำ
การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และมีความสามารถที่จะ

ปรับตัวให้รู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
และการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ รวมไปถึงการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
เป็นสิ่งที่สังคม ยุคปัจจุบันต้องการให้เกิดขึ้นเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนมีดุลยภาพทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และสิ่งแวดล้อม และมุ่งไปสู่การอยู่ดีมีสุขของคนไทยทั้งปวง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ส่วนที ่8 ว่าดว้ยสิทธแิละเสรภีาพในการศึกษาได้ให้ความสำคัญ
ในการจัดการศึกษาตามมาตราที่ 49 วรรคแรกความว่า “บุคคลย่อมมสีิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และกำหนดนโยบาย 
แห่งรัฐในมาตรา 80(3) ว่า รฐัต้อง “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา ในทุกระดับ  
และทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม” พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 4) 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีองค์ประกอบที่สำคัญ 5 ดา้น ได้แก่ 1) ครู ซึ่งมีองค์ประกอบ 
ที่เกี่ยวข้อง 2 ส่วน คือ คุณภาพของตัวครู และคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล 
ของครู 2) ผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายโดยมีหน้าที่
หลักเกี่ยวกับการบริหาร (Administraion) และการจัดการ (Management) 3) คณะกรรมการโรงเรียน 
หรืออาจเรียกเป็นอย่างอ่ืน เช่น คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จะทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน
กิจการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน อันหมายรวมทั้งการบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล และหน้าที่อื่น
ตามทีร่ะเบียบกำหนด 4) หลักสูตรและกจิกรรมของโรงเรียน จะเป็นตัวสะท้อนคณุภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
ได้เป็นอย่างดี เพราะหลักสูตรโรงเรียนจะมีการกำหนดจุดหมาย แนวทางวิธีการ และเนื้อหาสาระที่เรียน 
ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งจะสะท้อนว่าผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ 
เจตคติและพฤติกรรมตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกำหนดไว้หรือไม่ และ 5) สภาพแวดล้อมและ 
การบริการ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนที่มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนที่มั่นคงและสะอาด มีแหล่งเรียนรู้เพียงพอทำให้นักเรียนดำเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมี
ความสุข ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความสำเร็จในการเรียนด้วย (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554, หน้า 1-7) 

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ในประเทศไทย พบการระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ตั้งแต่ต้นมกราคม 2563 จำนวนผู้ติดไวรัสโคโรนา โควิด-19 เพิม่ขึ้น 
อย่างช้า ๆ จนถึงมีนาคม 2563 ที่จำนวนผูต้ิดเชื้อเพิ่มเป็นหลักร้อยและมียอดผู้ป่วยใหม่ 188 คน ในวันที่ 
15 มีนาคม 2563 ซึ่งถือว่าเป็นวันที่สูงสุดของการระบาดรอบแรก แล้วจึงลดลงต่อเนื่อง รักษาระดับ 
การติดเช้ือสองหลักเอาไว้ถึง 9 เดือนและมผีู้เสียชีวิตน้อยมากจนได้รับคำชมจากองค์การระหว่างประเทศ
ว่า ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของ ไวรัสโคโรนา โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี หลังจากนั้น 
อีกไม่นานก็เกิดการระบาดรอบ 2 ขึ้น ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก และทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และปัญหาด้านสุขภาพจิต นอกจากนี้
ปัญหาทางสังคมเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่เริม่พบมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคม ไม่ว่าจะ 
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เป็นเด็ก ผู้หญิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน หรอืแม้กระทั่งผู้ตดิเช้ือเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 
ล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้  และหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้นเหมือนรอบปีที่ผ่านมา แต่การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา โควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อแวดวงการศึกษาในหลายแง่มุม ตั้งแต่การปิด-เปิดเรียน 
การปรับมาใช้การสอนผ่านกลไกต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาทางเศรษฐกิจที่ตามมาที่ทำใหเ้ด็กหลายคน 
ต้องออกจากโรงเรียน ทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น (ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, 2563, ออนไลน์) 

จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ดังกล่าวส่งผลต่อคณุภาพชีวิตทาง สังคม และส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนเปน็จำนวนมาก และทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางดา้นสาธารณสุข 
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และปญัหาด้านสุขภาพจิต นอกจากนี้ ปัญหาทางสังคมซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่เริม่พบ
มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้หญิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน 
หรือแม้กระทั่งผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 ล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้หลายหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชนมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นการตีตรา และการไม่ยอมรบัผู้ที่เคยติดเชื้อไวรสัโคโรนา โควิด-19 กลับเข้าสู่ชมุชน หรอืครอบครัว
ของผูต้ิดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ถูกชุมชนกีดกันไม่ให้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติ นำไปสู่การปกปิด 
หรือไม่ยอมเขา้รับการตรวจหาเช้ือไวรัส การถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นนับต้ังแต่มีคำสั่ง 
ให้ประชาชนกักตัวอยู่ในบ้าน เนื่องจากการกักตัวอยู่ในบ้าน ทำให้เด็กส่วนหนึง่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
จากบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน การข่มขืน ล่วงละเมิด และการมีเพศสัมพันธ์ในเครือญาติ ภาวะเสี่ยง
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน เด็ก ผู้สูงอายุและคนพิการขาดการ ดูแลที่เหมาะสม 
โรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ทำให้มีการแพร่เช้ือในวงกว้างและ ยังไม่มีวัคซีน
ป้องกันโรคนี้การป้องกันที่ดีที่สุดในขณะนี ้คอื การเว้นระยะห่างทางสังคม ลดการรวมกลุ่มชุมนุม กักตัว 
อยู่ภายในบ้าน ใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน และล้างมือเป็นประจำ ขณะเดียวกันผล กระทบที่เกิดขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสุขภาพจิต และปัญหาทางสังคม ต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม ในการเฝ้าระวัง ดูแลและเยียวยาประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบใหส้อดคล้องกับสภาพปญัหาและความต้องการอย่างครอบคลุม เพื่อบรรเทาความเดอืดร้อน
จากสถานการณ์นี้ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2563) 

การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ดี 
ช่วยส่งเสรมิและปลูกฝังให้นกัเรียนได้เป็นบคุคลที่พร้อมด้วยความรู ้ความสามารถ ความเจริญ ทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ อันจะเป็นการสร้างบุคลิกภาพที่ดีงามแก่นักเรียน ทางด้านสื่อการเรือนการสอนนั้นถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่สำคัญตอ่การจัดการเรียนการสอน เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงกล่าวได้ว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนเพื่อนร่วมชั้นเรียน อาคารสถานที่ 
ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนเหล่านี้ล้วนแต่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน และการบริหารงาน 
ของโรงเรียน (ทรรศนีย์ วราห์คำ, 2554)  

จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว เห็นได้ว่าการจัดสภาพแวดล้อม 
ทางการเรียนรู้มีผลอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ
ที่จะวิจัย เรื่อง สภาพและความต้องการจำเป็นในการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ ์
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหารต่อไป 



669 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ในการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
2.2 เพื่อศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ในการจดัสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร 

2.3 เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นในการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาการดำเนินงานองค์ประกอบการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ และการจัด

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19 จากแนวคิด สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส (2563); สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2564); 
ประวีณา โภควณิช (2559) และยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และคณะ (2563) ผู้ศึกษาได้สรุปกรอบแนวคิด ดังนี้ 
การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 

3.1 ด้านระยะเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 
3.2 ด้านการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 
3.3 ด้านแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรในโรงเรียน  
3.4 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3.5 ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19 

4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1) ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัยในครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครู สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ปีการศึกษา 2564 จำนวน 956 คน จำแนก เป็นผูบ้ริหารโรงเรียน 
จำนวน 25 คน และคร ูจำนวน 931 คน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษามุกดาหาร, 2564, 
ออนไลน์)  

2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก ่ผู้บริหารโรงเรียนและครู สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามกุดาหาร ปีการศึกษา 2564 จำแนกเป็น ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 16 คน 
และครู จำนวน 232 คน รวมทั้งสิ้น 261 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2560, หน้า 40) ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling)  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 47) 



670 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ได้แก่ สถานภาพและขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก (Chcckist) 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหารลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
และแบบสอบถามสภาพปัจจุบันของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .26-.86 และแบบสอบถามสภาพที่พึงประสงค์
ของการการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19  
มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .29-.72 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง 

ด้วยตนเอง และได้แบบสอบถามคืน จำนวน 252 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง
ของแบบสอบถาม 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นการสำรวจรายการ 

โดยการหาค่าความถี่และร้อยละ และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 
 ตอนที่ 2 วิเคราะหส์ภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดสภาพแวดล้อมทาง 

การเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรปู หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ นำคะแนนของแบบสอบถามสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
เชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารไปวิเคราะห์ 
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) สถิติที่ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

1.1) ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IC) (สมนึก ภัททิยธนี, 2560, หน้า 220) 

1.2) ค่าอำนาจจำแนกรายข้อของเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) ระหว่างคะแนนของแบบสอบถาม
แต่ละข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation)  

 1.3) ค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หนา้ 116) 

2) สถิติพื้นฐาน (บุญชม ศรสีะอาด, 2560, หน้า 120-148)
2.1) ร้อยละ (Percentage)
2.2) ค่าเฉลี่ย (Mean)
2.3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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5. ผลการวิจัย

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค ์
           ในการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 
           ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษามุกดาหาร โดยรวมและจำแนก 
           เป็นรายด้าน  

การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 

สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค ์
X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล 

1.ด้านระยะเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 4.09 0.51 มาก 4.67 0.34 มากที่สุด 
2. ด้านการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 3.99 0.55 มาก 4.64 0.35 มากที่สุด 
3. ด้านแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 4.01 0.56 มาก 4.62 0.41 มากที่สุด 
4. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3.98 0.62 มาก 4.63 0.39 มากที่สุด 
5. ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19 กรณีเกิดการระบาด 4.20 0.63 มาก 4.72 0.33 มากที่สุด 

รวม 4.05 0.51 มาก 4.66 0.31 มากที่สุด 

ตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน (X = 3.98-4.20) ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19 กรณีเกิดการระบาด ( X = 4.20) และด้านที่มีค่าเฉลีย่ต่ำสุด 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (X = 3.98) ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดสภาพแวดล้อม 
ทางการเรียนรู้ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามกุดาหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.72) เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน (X = 4.62-4.72) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19 กรณเีกิดการระบาด (X = 4.72) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดด้านแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา (X = 4.62) 
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย สภาพปัจจบุันและสภาพที่พึงประสงค์ ค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNI) และลำดับ 
           ความต้องการจำเป็นในการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
           เชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
           โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน 

การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 

D I PNImodified 
ลำดับความต้องการ

จำเป็น 
1. ด้านระยะเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 4.09 4.67 0.142 4 
2. ด้านการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 3.99 4.64 0.162 2 
3. ด้านแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 4.01 4.62 0.152 3 
4. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3.98 4.63 0.163 1 
5. ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
โควิด-19 กรณีเกิดการระบาด 4.20 4.72 0.124 5 

รวม 4.05 4.66 0.149 - 

จากตาราง 2 พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
เชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีค่าดัชนี
ความต้องการจำเป็น (PNI) โดยรวมเท่ากับ 0.130 เมื่อพิจารณาลำดับความต้องการจำเป็นรายด้าน  
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม ม ี5 ด้าน ได้แก ่ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม PNImodified = 0.163 
ด้านการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน PNImodified = 0.162 ด้านแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 
PNImodified = 0.152 ด้านระยะเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน PNImodified = 0.142 ด้านมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19 กรณีเกิดการระบาด ตามลำดับ PNImodified = 0.124 

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศกึษาเรื่องสภาพ และและความต้องการจำเป็นของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้

ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร ผู้ศึกษาพบว่ามีประเด็นน่าสนใจที่นำมาอภิปรายผล ดังนี้  

 6.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ ์
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร  

6.1.1 สภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมชุมชน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ในการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการศึกษา 
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรูข้องโรงเรียนให้ถูกต้องเหมาะสมนั้นนับได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นมาก 
ในการจัดการศึกษา เพราะจะทำให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่น่าเรียน อันจะนำมาซึ่งความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ 
การดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมนั้นเป็นหน้าที่โดยตรงของทางโรงเรียนจะต้องกำหนดให้เอื้อต่อการพัฒนา
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ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคมเพราะตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนนั้น สภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนย่อมมีผลกระทบต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน และการจัดการเรียนของผู้สอน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย สุรชัย สัมโย (2557, หน้า 2) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมพบว่า 
อยู่ในระดับมาก และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบ
ต่อประชากร โลกเป็นวงกว้าง โดยมีจำนวนผู้ป่วยติดเช้ือและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในระยะเวลา
อันรวดเร็ว องค์การ อนามัยโลกจึงได้ประกาศให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ 
(Pandemic) ในวันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2563 อีกทัง้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 
ยังทำให้พฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมการบริโภคและการบริการเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลาย ๆ ด้าน 
ส่งผลให้ในหลายภาคส่วนเกิดผลกระทบ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว เทคโนโลยี และการศกึษา 
นอกจากนี้ยังส่งผลให้สถานศกึษาไม่ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ อย่างทั่วถึงในทุกสถาบัน
และสาขาวิชาชีพ เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเรียนรู้ได้จากบ้านพักของตัวเองสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มนธิชา ทองหัตถา (2564, หนา้ 46) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครกูลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก 

 6.1.2 การศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหารโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ 
การเรียนรู้สำหรับสถานศึกษา เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะช่วยเสริมสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนปลูกฝังให้
ผู้เรียนได้พร้อมด้วยความรู้ความสามารถ เสริมบุคลิกที่ดี ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ Savage 
& Savage (2010) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีความสำคัญ โดยส่งผลโดยตรงและมีส่วนช่วยเหลือ
สนับสนุนต่อตัวผู้เรียน การสง่ผลโดยตรงที่ว่านั้นเกิดกับตัวผู้เรียนในด้านการทำกิจกรรมต่าง ๆ การสร้าง
สิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1) การปรับสภาพแวดล้อมในห้องเรียน
เพื่อให้เด็ก เรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด และสามารถใช้เวลาที่เหลืออยู่ ทำกิจกรรมของตนเองในห้องเรียน 
2) การจัดบริเวณในโรงเรียน ให้เป็นแหล่งความรู้และแหล่งสนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย กิตติยา
โพธิสาเกต ุและธัชชัย จิตรนันท์ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเอกชนสังกัดอัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง และสถานศึกษาเป็นสถานที่
ที่มีนักเรียนอยูร่วมกันจำนวนมาก มักจะมีความเสี่ยงสูง หากมีระบบการจัดการที่ไม่ดี อาจจะมีการแพร่
ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้ในกลุ่มเด็ก เนื่องจากพบว่าการติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ส่วนใหญ่
จะไม่ค่อยมีอาการหรือมีอาการแสดง ค่อนข้างน้อย ความรุนแรงจะน้อยมาก แต่เด็กนักเรียนจะเอาเชื้อ
กลับบ้าน อาจทำให้การแพรร่ะบาดเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว (Super Super spread spread) ไปยังบคุคล
ในบ้าน หากมกีารระบาดในกลุ่มเด็กขึ้น จะมีผลกระทบในสังคมหรือผูใ้กล้ชิด เช่น ครู พ่อแม่ ผู้สูงอายุ 
ที่ติดเชื้อ จากเด็กซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย วชิรดล คำศิริรักษ ์(2563) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพที่เป็นจริง
สภาพที่คาดหวังและความต้องการจำเป็น การบริหารจัดการโรงเรียน ในสถานการณก์ารแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล



674 

 6.1.3 การประเมินความต้องการจำเป็นของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร พบว่า มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNI) โดยรวมเท่ากับ 0.130 เมื่อพิจารณา
ลำดับความต้องการจำเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ด้านการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ด้านแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ดา้นระยะเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส 
โคโรนา โควิด-19 กรณีเกิดการระบาด ตามลำดับทั้งนี้อาจะเป็นเพราะสวัสดิภาพและการคุ้มครอง  
การบริหารการเงิน ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค สิ่งที่จำเป็นที่โรงเรียนจำเป็นต้องบริหาร
จัดการให้ดีมีคุณภาพ โดยเฉพาะการบริหารการเงิน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2563) 

7. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช ้
 การศกึษาเรื่อง สภาพ และและความต้องการจำเป็นของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้

ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหารข้อเสนอแนะเพี่อนำผลการศึกษาไปใช้ ดังนี ้

1. ผลจากการศึกษา สภาพ และและความต้องการจำเป็นของการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พบว่า สภาพปัจจุบันด้านด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19 กรณีเกิดการระบาด มีคา่เฉล่ียต่ำท่ีสุด ดังน้ัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามกุดาหาร ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19 กรณีเกิดการระบาดเป็นอย่างย่ิง มีการเตรียมการตลอดเวลา และมีการ
วางแผน ด้านงบประมาณ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ชั้นเรียน  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
มุ่งสู่การวางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนกำหนด แผนงาน นโยบายและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย 

2. ศึกษา และเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยใช้แนวคิดที่ยดึตามความพร้อมและศักยภาพ
ของครู รวมทั้งตามบริบทของขนาดโรงเรียน 
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แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

อุดรธานี เขต 1 
The Guidelines for Transformational Leadership of Educational 
Adminstrator in 21st Century of Udonthani Primary Education 

Service Area Office 1 
น้ำทิพย์ นาที1

สมาน ประวันโต2

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และวิเคราะห์

ดัชนีลำดับความสำคัญความต้องการจำเป็นในการพัฒนาแนวทางภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 1 2) ศึกษา
แนวทางของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ี
เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน จำนวน 327 คน ไดม้าจาก
การกำหนดขนาดโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพปัจจุบันของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการ
คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล รองลงมาคือ ด้านการกระตุน้ทางปญัญา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำ 
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
รองลงมา คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการกระตุ้นทางปัญญา ส่วนด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยต่ำสดุ คือ 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  

 ดัชนีความต้องการจำเป็นของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยภาพรวม มีค่า 
PNIModified = 0.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าดชันีความต้องการ
จำเป็นมากที่สดุ รองลงมา คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
ส่วนดา้นที่มีความต้องการจำเป็นต่ำสุด คือ ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
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2. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 1 ในครั้งนี ้ผู้วิจัยได้นำเสนอประกอบด้วย 
4 ด้าน 11 แนวทาง ดังนี้ 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มี 3 แนวทาง 2) ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ มี 2 แนวทาง 3) ดา้นกระตุ้นทางปัญญา มี 3 แนวทาง 4) ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล  
มี 3 แนวทาง 

คำสำคัญ:  แนวทาง  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศตวรรษที่ 21 
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Abstract 
The objectives of this research were: 1) to study the current state and the 

desirable state and the needs index of the school administrators’ transformational 
leadership in the 21st century; 2) to study the guidelines of the school administrators’ 
transformational leadership in the 21st century under the Udonthani Primary Education 
Service Area Office 1. The samples were 327 school administrators and teachers.  
The sample size was calculated using Krejcie and Morgan’s table and stratified random 
sampling by the status of the sample groups and the school size. The research instrument 
was a five-level rating scale questionnaire. The statistics for data analysis included 
percentage, mean, standard deviation and the Modified Priority Needs Index. 

The research findings were 
1. The current state of the school administrators’ transformational leadership

in the 21st century under the Udonthani Primary Education Service Area Office 1, overall 
aspects were at high level. Considering each aspect, the highest aspect was the consideration 
of individuality, followed by the aspects of intellectual stimulation and the ideological 
influence. The lowest aspect was the inspiration. The desirable state of the school 
administrators’ transformational leadership in the 21st century under the Udon thani 
Primary Education Service Area Office 1. Overall aspects were at the highest level. 
Considering each aspect, the highest aspect was the consideration of individuality, the 
aspect of inspiration and intellectual stimulation respectively. The lowest aspect was the 
ideological influence. 

 The Modified Priority Needs Index of the school administrators’ 
transformational leadership in the 21st century the Udonthani Primary Education Service 
Area Office 1. The result showed a value of PNImodified = 0.22 The inspiration was found 
the highest level of PNI modified value, followed by the ideological influence and 
intellectual stimulation. The aspect of individuality was found at the lowest need.  

2. The guidelines of the school administrators’ transformational leadership
in the 21st century the Udonthani Primary Education Service Area Office 1, the researcher 
presented in 4 aspects and 11 approaches. 1) Idealized Influence 3 approaches.  
2) Inspiration Motivation 2 approaches. 3) Intellectual Stimulation 3 approaches.
4) Individualized Consideration 3 approaches.

Keywords:  Guidelines,  Transformational Leadership,  School Administrators,  21st Century 
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1. บทนำ
ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน อย่างรวดเร็วและมีการแข่งขัน 

ที่รุนแรง องคก์รต่าง ๆ จะต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่ดำเนินไป การขับเคลื่อนองค์กรต้องอาศัย 
การมีผู้นำที่ดีและเก่ง มีความรู้ มีความสามารถ มีวิสัยทัศนใ์นการกำหนดทิศทางขององค์กร เพื่อให้ทีมงาน 
ผู้ตามเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางทีผู่้นำกำหนด หากผู้นำกำหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นำที่ดีเหมาะสมกบั 
ยุคสมัยแล้ว เสน้ทางแห่งความสำเร็จย่อมเกดิขึ้นได้ยาก ทีมงานผู้ตามย่อมเกิดความสับสนในการปฏิบัติ
อย่างแน่นอน และในทีสุ่ดองค์กรย่อมแตกความสามัคคี ในทางตรงกันข้ามหากผู้นำมีภาวะผู้นำที่ดี
สอดคล้องกับยุคสมัย ย่อมทำให้ทีมงานผู้ตามยอมรับเกิดศรัทธาและมีความเช่ือมั่นในตัวผู้นำจนสามารถ 
นำทีมงานทั้งหมดไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จตามเป้าหมายได้ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2561)  

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยคุปัจจุบัน ทั้งครแูละนักเรยีนต้องพร้อมรบักับการเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะครูถูกสังคมคาดหวังให้เปลี่ยนแปลงบทบาท 
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 ครูจำเป็นต้อง 
มีนวัตกรรมทางการศึกษา มีทักษะการสอนที่ทันสมัย มีเทคนิคการสอนสมัยใหม่ ตลอดจนทัศนคต ิ
ของตนเองต่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลที่สามารถตอบสนองผู้เรียนทีแ่ตกต่างและหลากหลายเพื่อให้
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดขั้นสูงและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามความต้องการในศตวรรษที่ 21 
(สุวิมล มธุรส, 2564) ผู้บริหารสถานศึกษาจงึมีความจำเป็นต้องหาวิธีการในการบริหารจัดการศึกษา  
ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal)  
ทั้งด้านการจัดรูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนาครูใหพ้ร้อมสู่โลกยุคใหม่ (พัชราภรณ์ ดวงช่ืน, 2563) 
ดังนั้น จึงเห็นว่าผู้นำในยุคนี้จำต้องเข้าใจธรรมชาติพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นี้อย่างทันท่วงที เริ่มจาก
การมองตัวเอง และเข้าใจธรรมชาติภายในของตัวเอง เพื่อจะเข้าใจคนอื่น ๆ ในองค์กรหรือสังคมของตน 
และปรับเปลี่ยนทั้งทัศนคติ ความเชื่อ และปรับวิธีการ ‘นำ’ ใหม ่(ณัฐฬส วังวิญญ, 2558) 

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ต้องบริหารให้เกิด 
Transformative education system คือ ระบบการศึกษาที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลง คือ เปลี่ยนแปลง  
3 อย่าง ได้แก ่เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ (Transformative learning) เปลี่ยนแปลงหลักสูตร (Transformative 
curriculum) คือ หลักสูตรไม่มีการหยุดนิ่งตายตัว เปลี่ยนแปลงได้ตลอด และเปลี่ยนแปลงการจัดการ 
(Transformative management) (วิจารณ์ พานิช, 2555) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา ประกอบไปด้วย พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ คือ 1) การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือ
ภาวะผู้นำเชิงบารม ี2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นการทางปัญญา 4) การคำนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล (Bass and Avolio, 1994 อา้งถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556) ผู้บริหารสถานศึกษา 
จึงต้องพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นผู้มีวิสัยทศัน์และสามารถถ่ายทอดไปยังครูในการทำงาน
เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีความเฉลียวฉลาดเชื่อมั่นในตนเอง มีความแน่วแน่ในอุดมการณ์แสดงออกถึง
ความกระตือรอืร้นในการทำงาน มีการกระตุน้ใหค้รูเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการปฏิบัติงาน มีการมอบหมาย
ให้ครูทุกคนปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถและสามารถทำให้ครูเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างวิสัยทัศน์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในปัจจุบัน (จารุวรรณ นูสา และสิทธิชัย สอนสุภี, 2564) 
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จากความสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและแนวทาง 
ในการพัฒนาส่งเสริมภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาครู ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือนำไปสู่การบริหารงาน
และการทำงานที่มีคุณภาพก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลได้อย่างมีความสุข และยั่งยนืต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และวิเคราะห์ดัชนีลำดับความสำคัญความต้องการ

จำเป็นในการพัฒนาแนวทางภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 1 

2.2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ 
ที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีแนวคิดของ  (Bass and Alvolio, 1994) เป็นกรอบแนวคิด 4 ด้าน ได้แก่ 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการคำนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
      ตัวแปรตน้      ตัวแปรตาม 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก ่
1. เพศ
2. ระดับการศึกษา
3. สถานภาพ
4. ประสบการณ์การปฏิบัติงาน
5. ขนาดของสถานศึกษา

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. การกระตุ้นทางปัญญา
4. การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

วิธีพัฒนาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ 
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  
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5. วิธีการดำเนินการวจิัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 5.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2564 รวมประชากรทั้งสิ้น 2,255 คน  
5.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก ่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำนวน 327 คน 

5.2 วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ ดังต่อไปน้ี 
 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และวิเคราะห์ดัชนีลำดับความสำคัญ

ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาแนวทางภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 

ระยะที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
ในศตวรรษที่ 21 ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ยกร่างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

2) ตรวจสอบร่างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

3) ประเมินแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 5.3.1 แบบสอบถามภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 1 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
 ตอนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกบัเพศ ระดับการศกึษา 

สถานภาพ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)   

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ การมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการคำนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

 5.3.2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

 5.3.3 แบบประเมินแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยกำหนดประเด็น 
การประเมินแนวทาง ได้แก่ ความเหมาะสม ความเป็นได้และความเป็นประโยชน์ 
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5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 5.4.1 ขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

วิทยาลัยพิชญบัณฑิตถึงผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลการวิจัยที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 327 คน 

 5.4.2 ผู้วิจัยนำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเสนอ 
ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 1 พร้อมกบั
แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 327 ฉบับ ให้ผูบ้ริหารสถานศกึษา
และครูผู้สอนทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือตอบแบบสอบถามและกำหนดวันรับคืนด้วยตนเอง 

5.4.3 ผู้วิจัยรับแบบสอบถามคืนจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 327 คน ไดร้ับแบบสอบถาม
คืนจำนวน 327 ฉบับ จากจำนวนแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 327 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ำเร็จรูป 

โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 
 5.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดของสถานศึกษา ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

 5.5.2 วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยการกำหนดเกณฑ์การแปลความหมาย 
ของค่าคะแนนความเฉลี่ย (บญุชม ศรีสะอาด, 2545)  

5.5.3 จัดเรียงลำดับความคาดหวังจากมากไปน้อย โดยใช้สูตร PNIModified ซึ่งเป็นดัชน ี
การจัดการเรียงลำดับความสำคัญของความคาดหวังหาผลต่างของสภาพที่เป็นจริงและหารด้วยค่าสภาพ 
ที่เป็นจริงเพื่อถ่วงน้ำหนักก่อนจะนำมาจัดอันดับความสำคัญความคาดหวัง (สุวิมล ว่องวานิช, 2558) 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 5.6.1 สถิติในการหาคุณภาพของเครื่องมือ แบบสอบถาม เพื่อใช้นำไปใช้ในการพัฒนา

เครื่องมือและการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และหาค่าคณุภาพ
ของเครื่องมือ หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม 

 5.6.2 สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.6.3 สถิติทีใ่ช้จัดเรียงลำดับความต้องการจำเป็น จากความต้องการจำเป็นมากไปหา
น้อย ใช้วิธี Priority Need Index (PNIModified) ซึ่งเป็นดัชนีการจัดการเรียงลำดับความสำคัญของสภาพ 
ที่พึงประสงค์หาผลต่างของสภาพที่เป็นจริงและหารด้วยค่าสภาพที่เป็นจริงเพื่อถ่วงน้ำหนักก่อนจะนำมา 
จัดอันดับความสำคัญของสภาพที่พึงประสงค์ (สุวิมล ว่องวานิช, 2558) 
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6. ผลการวิจัย
6.1 สภาพปจัจบุันและสภาพพึงประสงคข์องภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
 สภาพปัจจุบันของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
รองลงมา คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ สว่นด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  

 สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
รองลงมา คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจและด้านการกระตุ้นทางปัญญา ส่วนด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยต่ำสดุ คือ 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์    

 ดัชนีความต้องการจำเป็นของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  

 ความต้องการจำเป็นของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 1 โดยภาพรวม มีค่า PNImodified = 0.22 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นมากที่สดุ 
รองลงมา คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์และด้านการกระตุ้นทางปัญญา สว่นด้านที่มี 
ความต้องการจำเป็นต่ำสุด คือ ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล    

6.2 แนวทางภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ในครั้งนี้ผูว้ิจัยได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาตามค่า PNI 
modified ที่จำเปน็มากที่สุดก่อน เป็นรายด้าน 4 ด้าน 11 แนวทาง ดังนี ้

6.2.1 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
 6.2.1.1 มุ่งเนน้การกระตุ้น โน้มน้าวจิตใจ ให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและ

ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย 
 6.2.1.2 สร้างความตระหนัก สร้างเจตคติที่ดีในการทำงานให้บุคลากรทกุคนรู้บทบาท

หน้าที่และให้ความสำคัญกับงานที่รับผิดชอบ โดยสร้างความเป็นมิตรให้คำชมเชย เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร
ทำงานอย่างเต็มตามศักยภาพ 

6.2.2 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์
 6.2.2.1 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น่ายกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา 

มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต จนทำให้เกิดความไว้วางใจต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
 6.2.2.2 ผู้บริหารใช้ฐานข้อมลูในการวางแผนแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นได้

อย่างเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา มีความฉลาดทางอารมณ์ในสถานการณ์วิกฤต 
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 6.2.2.3 มีการกำหนด เป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจนและสื่อสารไปยังบุคลากรจน
สามารถปฏิบัติงานได้ 

6.2.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
 6.2.3.1 ส่งเสรมิ สนับสนุนครใูนการออกแบบนวัตกรรม วิธีการเรียนรู้ที่ช่วยแก้ปัญหา 

โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการมอบหมายภารกิจให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติตาม
ความสามารถความถนัดและให้ได้รับงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น 

 6.2.3.2 ส่งเสรมิกระบวนการคิดอย่างมีระบบคิดอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งมกีารสร้าง
กระบวนการคิดเชิงบวก และยอมรับความแตกต่างทางความคิดของผู้ร่วมงาน 

 6.2.3.3 มุ่งเนน้การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและข้อมูลหลักฐาน อกีทั้งสนับสนุน 
วิธีปฏิบัติงาน และวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยกระตุ้นให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

6.2.4 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 6.2.4.1 มุ่งเนน้พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักคดิ/นักพัฒนาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ของโลก สนับสนุนให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอและศึกษาตอ่หรือเลื่อนตำแหน่งให้ขึ้น 
 6.2.4.2 มีการวิเคราะห์ความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล โดยเปิดโอกาส

ให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
6.2.4.3 ปฏิบัติงานโดยยึดหลักการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ รับฟังความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน ครู บุคลากรมีส่วนรว่มในการตัดสินใจบนหลักของเหตุผลและประโยชน์ของส่วนรวม 
สรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี้ 

ภาพประกอบ 2 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
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7. อภิปรายผล
7.1 จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
ผู้วิจัยขอนำเสนอการอภิปรายผล ดังนี ้

 สภาพปัจจุบันของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า ด้านการคำนึงถึงความเป็นปจัเจก
บุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญในด้านการคำนึงถึง
ปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผู้นำแสดงให้เห็น ในการจัดการหรือการทำงาน โดยคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง มีการวิเคราะห์ความต้องการ
และความสามารถของแต่ละบุคคล มุ่งเน้นความสำคัญในการส่งเสริมบรรยากาศของการทำงานที่ดี 
สอดคล้องกับ เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล (2548) ได้กล่าวว่า การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เป็นการที่
ผู้บริหารยอมรับนับถือและให้ความสำคัญกับผู้ร่วมงาน ดูแลเอาใจใส่ ตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมงาน
แต่ละคนตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล แสดงความช่ืนชมในความสามารถของผู้ร่วมงาน ส่งเสริมให้
ผู้ร่วมงานพัฒนาตนเอง ให้คำปรึกษาและให้หาแนวทางในการทำงาน ให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
เป็นพ่ีเลี้ยง เพื่อฝึกฝนด้านการบริหาร ให้ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ มอบหมายงานตามความสามารถ สนทนา
อย่างเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและจริงใจต่อกันในการทำงานเป็นลักษณะที่แสดงความสมัพันธ์
ระหว่างผู้นํากับผู้ตาม และสง่ผลให้เกิดความพอใจของผู้ตาม ซึ่งสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ เพียงฤทัย 
ชุมวัน (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดับมาก  
เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุ้นทางสติปัญญา  
การสร้างแรงบันดาลใจ และการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ์ ตามลำดับ และยังสอดคล้องผลการวิจัยของ 
หนึ่งฤทัย เลี้ยงพันธ์ุสกุล (2562) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา
กับการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 

สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดง
ให้เห็นว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพึงประสงค์ที่จะให้ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
เพื่อที่จะให้องค์กรมีความเจรญิก้าวหน้าต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกศสุดา วรรณสินธ์ (2562) 
ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำตามความคาดหวังของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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 ดัชนคีวามต้องการจำเป็นของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 1 โดยภาพรวม มคี่า 
PNImodified = 0.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าดชันีความต้องการ
จำเป็นมากที่สดุ รองลงมาคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์และด้านการกระตุ้นทางปัญญา  
ส่วนด้านที่มีความต้องการจำเป็นต่ำสุด คือ ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เกศสุดา วรรณสินธ์ (2562) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผลการวิจัยพบว่า ค่าดัชนีลำดับ 
ความต้องการจำเป็นภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ ดงันี้ ด้านการสรา้งแรงบันดาลใจ ด้านการคำนงึถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และต้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และ
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการรับฟังความคิดเห็น 
ของบุคลากร เปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และ
กฎระเบียบต่าง ๆ รวมไปถึงให้ความสำคัญกับทุกคนในองค์กร และผู้บรหิารควรมีทักษะในการยกย่อง 
และชมเชยในตัวบุคลากร 

7.2 แนวทางภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 1 ซึ่งมีด้วยกัน 
4 ด้าน 11 แนวทาง ดังนี้ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่ ผู้บริหารมุ่งเน้นการกระตุ้น โน้มน้าวจิตใจ  
ให้ผู้ร่วมงานรูส้ึกว่าตนเองมีคุณค่าและปฏบิัติงานได้บรรลุเป้าหมาย สร้างความตระหนัก สร้างเจตคติที่ดี 
ในการทำงานให้บุคลากรทุกคนรู้บทบาทหน้าที่และให้ความสำคัญกับงานที่รับผิดชอบ โดยสร้างความเป็น
มิตรให้คำชมเชย เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรทำงานอย่างเต็มตามศักยภาพ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
ได้แก ่ผู้บริหารต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น่ายกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา มีความเสียสละ 
ซื่อสัตยส์ุจริต จนทำใหเ้กิดความไว้วางใจต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ผู้บริหารใช้ฐานข้อมูลในการวางแผน
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา มีความฉลาดทางอารมณ์
ในสถานการณว์ิกฤต มีการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจนและสื่อสาร ไปยังบุคลากรจนสามารถ
ปฏิบัติงานได้ ด้านกระตุ้นทางปัญญา ได้แก ่ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนครูในการออกแบบนวัตกรรม 
วิธีการเรียนรู้ที่ช่วยแก้ปัญหา โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการมอบหมายภารกิจ
ให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติตามความสามารถความถนัดและให้ได้รับงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น ส่งเสริมกระบวนการคิด
อย่างมีระบบคิดอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งมีการสร้างกระบวนการคิดเชิงบวก และยอมรบัความแตกต่าง 
ทางความคิดของผู้ร่วมงาน มุ่งเน้นการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและข้อมูลหลักฐาน อีกทั้งสนับสนนุ 
วิธีปฏิบัติงาน และวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยกระตุ้นให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล ได้แก่ ผู้บริหารมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักคิด/นักพัฒนาที่ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของโลก สนับสนุนให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอและศึกษาต่อหรือเลื่อน
ตำแหน่งให้ขึ้น มีการวิเคราะห์ความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล โดยเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน
ได้แสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักการ
บริหารงานแบบกระจายอำนาจ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ครู บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบนหลัก
ของเหตุผลและประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิริรักษ์ นักดนตรี (2560) ที่ไดศ้ึกษา
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
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อย่างมืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนา
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบรหิารโรงเรียนสู่การเปน็ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ประกอบด้วย 
1) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนา 2 ประเมินสมรรถนะก่อนการพัฒนา 3) สร้างความ
เข้าใจและความตระหนักในความสำคัญของพัฒนา 4) ใช้วิธีการพัฒนาที่หลากหลาย 5) พัฒนาด้วยตนเอง
6) พัฒนาโดยสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างมืออาชีพด้วยระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง 7) จัดอบรม
พัฒนาเชิงปฏิบัติการ 8) กำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน 9) จัดนิทรรศการหรือสัมมนานำเสนอผล
การปฏิบัติงาน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีรศักด์ิ สารสมัคร, ไพรวัลย์ โคตรตะ และชวนคิด
มะเสนะ (2562) ที่ได้ทำการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาในยุคการศึกษา
4.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ควรยึดมั่นในอุดมการณ์ ตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 มีคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหาร สถานศึกษาควรมีการสร้าง
แรงบันดาลใจเชิงบวก มีทักษะในการสื่อสารที่ดี เป็นที่ปรึกษาที่ดี เปิดโอกาสให้ครู ได้แสดงความคิดเห็น
และแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผู้บริหาร สถานศึกษาควรมี
ความเข้าใจในสภาพการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน จนเกิดความเข้าใจในสภาพการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน
นำไปสู่การส่งเสริมให้ครูได้รบัการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ส่งเสริมให้ครูได้มีการระดม
สมอง แสดงความคิดเห็นในแนวทางการปฏิบัติงาน 4) ด้านการคำนึงถึงความเป็น ปัจเจกบุคคล ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรวางตัวเป็นกลาง ให้ความสำคัญกับบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นประชาธิปไตย
กำหนดบทบาทหน้าที่ได้อย่างชัดเจนเป็นระบบ ตรงกับความสามารถของบุคลากร

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลวจิัยไปใช ้
 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา

ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ทั้งโดยรวมและรายด้าน 
พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก จากผลการวจิัยในครั้งนี้มีประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความสำคญั 
แต่ในระดับการปฏิบัติน้ันอยู่ในรับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยที่เป็นข้อค้นพบ ผู้บริหารควรนำผลการวิจัยไป
พัฒนาตนเองและพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในประเด็นต่อไปนี้ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้ครูมีความเป็นกันเอง และเป็นที่พึ่งของครูได้ทุกเรื่อง 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างขวัญ กำลังใจ แรงบันดาลใจให้ครูด้วยการยกย่อง
และชมเชยอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและให้ความยุติธรรมอย่างทั่วถึง 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา มีวิสยัทัศน์ที่กว้างไกล ควรเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน มีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ 



690 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรทำการวิจัยเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสังกัดอื่น ๆ 
2. ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 1 ในรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อจะได้ข้อมูล
ตามสภาพจริงที่ครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น 

3. ควรศึกษาบทบาทของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ 
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สภาพ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
Situation, Problems and Guideline for Problems Solving on Internal 

quality Assurance Private Vocational Colleges, Nakhon Phanom 
Province Under the Office of Vocational Education Commissions 

  คชกร นริสาน1 
 สุมาล ีศรีพุทธรินทร์2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานและเปรียบเทียบ 

การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม สังกดัสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 2) ศึกษาปัญหา 
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม สังกดัสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3) ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก ่ผู้บรหิารสถานศึกษา และครู จำนวน 203 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการกำหนดสัดส่วน 
แบบใช้เกณฑ์รอ้ยละ ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบประมาณ
ค่า 5 ระดับ คอื แบบสอบถามสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .80-1.00 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .26–.79 และมีค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทา่กับ .94 สถิตทิี่ใช้ ได้แก ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ค่าที (t-test แบบ Independent Samples) และการวเิคราะห์ความแปรปรวน 
แบบทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
ผลการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด
นครพนม สังกดัสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน มีการเปลี่ยนครู เข้า-ออก บ่อย ทำให้ขาดบุคลากรด้านงานประกันและขาด
ความรู้ความเข้าใจด้านงานประกันคุณภาพ รวมถึงคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติน้อยตามไปด้วย 
การจัดการเรียนสอนในภาคปกติมีคุณภาพน้อยกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ผู้เรียนขาดทกัษะ
ในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารมคีวามเข้าใจไม่สอดคล้องกับผู้ปฏิบัติงาน ขาดการมีส่วนร่วม จากหน่วยงาน

1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
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ภายนอกด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ไมม่ีสิ่งแปลกใหม ่(3) แนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ สถานศึกษา  
ควรสร้างแรงใจให้กับครู มีสวัสดิการที่ดี เช่น ค่าตอบแทนมากขึ้น เพื่อลดปัญหาการเข้า-ออกบ่อย  
ลดการเปลี่ยนบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพ รวมถึงสถานศึกษาควรนำครู บุคลากรด้านประกันคุณภาพ
ไปศึกษาดูงาน ครูควรส่งเสรมิทักษะการเรยีนการสอนในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมกิจกรรมภาวะผู้นำ 
แก่ผู้เรียน ผู้บรหิารควรมีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ ควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในประเทศและตา่งประเทศให้มากขึ้น สถานศกึษา ครู ควรส่งเสริมและเพ่ิมสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมสิ่งแปลกใหม่ ทันสมัย ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษา 

คำสำคญั:  สภาพ  ปัญหา  แนวทางแก้ไข  การประกันคุณภาพ 
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Abstract 
The implementation of internal quality assurance is to build the credibility and 

efficiency of educational institutions in teaching and learning management. Organizational 
management and an indicator of the quality of educational institutions have a purpose 
(1) to study and compare solving on internal quality assurance private vocational colleges,
Nakhon Phanom province under the office of vocational education commissions by status
and school-size, and (2) to study problems solving on internal quality assurance private
vocational colleges, Nakhon Phanom province under the office of vocational education
commissions. (3) to study guideline for problems solving on internal quality assurance
private vocational colleges, Nakhon Phanom province under the office of vocational
education commissions. The samples used were 203 school management and teachers
with followed percent criterion in the sample size specification selected by Multi-stage
Random Sampling.  The instrument employed in data collection was a five-rating scale
questionnaire on Situation, problems and guideline for problems solving on internal
quality assurance private vocational colleges, Nakhon Phanom province under the office
of vocational education commissions with the index of item congruence (IOC) between
.80-1.00, the discrimination between .26-.79 and the reliability of .94 The statistics employed
were percentage, mean, standard deviation, t-test (Independent Samples), and one-way
analysis of variance analysis (One-way ANOVA).

The results revealed that (1) Situation solving on internal quality assurance 
private vocational colleges, Nakhon Phanom province under the office of vocational 
education commissions were found at the high level in the overall and individual aspects. 
In comparison, the situations for solving on internal quality assurance private vocational 
colleges, Nakhon Phanom province under the office of vocational education commissions 
classified by status and school-size revealed the statistically significant different at the 
level of .01. (2) The problems for solving on internal quality assurance private vocational 
colleges, Nakhon Phanom province under the office of vocational education commissions 
are private vocational school there are frequent changes of teachers this leads to a lack 
of insurance personnel and a lack of knowledge and understanding of quality assurance 
work including, The quality of learning management to practice is less as well the quality 
of teaching in the regular semester was less than that of the bilateral teaching, learners 
lack skills in the 21st century, the management has a misunderstanding that is inconsistent 
with the operators lack of participation from external agencies for cooperation in creating 
a learning society both at home and abroad, innovation, invention, nothing new.  
(3) The guideline for problems solving on internal quality assurance private vocational
colleges, Nakhon Phanom province under the office of vocational education commissions
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are private vocational school should inspire teachers have good welfare benefits such as 
higher compensation to reduce frequent entry and exit problems, Reduce the change of 
personnel in quality assurance work, Including, educational institutions should lead 
teachers quality assurance personnel went to study, teachers should promote teaching 
skills in the 21st century, promote leadership activities for learners, the management 
should have a meeting to create an understanding with the practitioners, should build 
more cooperation with external agencies both in the country and abroad, Educational 
institutions and teachers should promote and increase inventions. Innovation, novelty 
and modern in teaching and learning management for students. 

Keywords:  Situations,  Problems,  Guidelines for problems solving,  Quality Assurance 
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1. บทนำ
การประเมินคุณภาพภายในเป็นขั้นตอนของสถานศึกษาในการประกันคุณภาพภายใน 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 ซึ่งการประเมินคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการบริหารจัดการเพื่อให้ทราบขีดจำกัดความสามารถในการจัดการศึกษาตามาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา และนำผลการประเมินไปแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการประกัน
คุณภาพภายในถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการทำหรือการประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่กระทำ 
โดยบุคลากรภายในหรือผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นหลัก 
(กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา, 2561, หน้า 4) 

 ปัญหาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดนครพนม ในเขตพื้นที่การวิจัยจังหวัดนครพนม เขต 1 ไว้ว่า ครูไม่มี
แรงจูงใจและไม่เห็นความสำคัญของสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์และงานวิจัย ครู
ในสถานศึกษามีจำนวนน้อยแต่ภาระงานมากกว่าจึงทำให้ครูไม่มีเวลาในการสร้างสิ่งแประดิษฐ์ นวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์และงานวิจัย สถานศึกษาบางแห่งยังไม่จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะและองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงทำให้ผลตัวบ่งช้ีมาตรฐาน
การประเมินการประกันคุณภาพภายในมีค่าร้อยละต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม, 
2563, หน้า 17-19)  

จากความสำคัญและปญัหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงศึกษา สภาพ ปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวเอกชนจังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา เพ่ือนำข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง 
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อรองรับ
รับการประเมินมาตรฐานภายนอก รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้กบัผู้บรหิารและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและเป็น
แนวทางในการแก้ไขปรับปรงุและส่งเสริมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อไป  

2. วัตถุประสงคข์องการวิจัย
 2.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เอกชนจังหวัดนครพนม สังกดัสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามสถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษา 

2.2 เพื่อศึกษาปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด
นครพนม สังกดัสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 การประกนัคุณภาพการวิจัย 

3.1.1 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการการวางแผนและกระบวนการ 

ของผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาที่จะรับประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
ครบถ้วน มีหนว่ยงานและนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

 สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (2553, หน้า 7) ได้ให้ความหมาย 
ของการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถงึ การบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรม ตามภารกิจ 
ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเน่ืองซึ่งความต้ังใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา  
ทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้รับบริการ ทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน 
และสังคมโดยรวมว่าการดำเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 
หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการวิจัยที่กำหนดการประกันคุณภาพการศึกษามีแนวคิด 
อยู่บนพื้นฐานของการ “ป้องกัน” ไมใ่ห้เกิดการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตไม่มีคุณภาพ 

 สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ (2562, หน้า 65) ได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพ 
หมายถึง การบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ 
ผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้รับ บริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชนและสังคมโดยรวม 

3.2 การประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
3.2.1 ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแล
สถานศึกษานัน้ มีหน่วยงานและนักวิชาการได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2553, หน้า 3) ได้ใหค้วามหมายของการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา หมายถึง การสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผล  
การดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ กำหนด
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งน้ีเพื่อให้ได้ทราบสถานการณ์ที่แท้จริงทีจ่ำนำไปสู่แนวทาง 
และพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง 

 สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ (2562, หน้า 93) กล่าวว่า การประกันคุณภาพภายใน 
หมายถึง การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดโดยสถานศึกษาและ
หรือหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา 



698 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาตามกรอบของมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ในการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 9 ด้าน (ราชกิจจา
นุเบกษา) เล่ม 135 ตอนพิเศษ 228 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง
มาตรฐานอาชีวศึกษา 2561 เขียนเป็นแผนภูมิได ้ดังนี้ 

        ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 

      ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน 273 คน 
5.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม สังกดั

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ (บุญชุม ศรสีะอาด, 
2560, หน้า 40) สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 203 คน จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 30 คน และคร ูจำนวน 173 คน จำแนกเป็น
วิทยาลัยขนาดเล็ก จำนวน 73 คน วทิยาลัยขนาดกลาง จำนวน 58 คนและวิทยาลัยขนาดใหญ่ จำนวน  
72 คน 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง โดยการวิจัย

เอกสาร ตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนำมาสร้างเป็นแบบสอบถาม เรื่อง 
สภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี ้
มี 3 ตอน ดังนี ้

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้งาน
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
5. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
6. ด้านการบริการจัดการ
7. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
8. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
9. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

การดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เอกชนจังหวัดนครพนม  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา
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 ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)  

 ตอนที่ 2 สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีลักษณะคำถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้คา่อำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .26-.79 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .94  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม สังกดัสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ   

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 บันทึกเสนอขอหนังสืองานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ออกหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามถึงสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การวิจัย เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและครูในวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและครูในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม ที่เป็น 
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 203 ฉบับ 

 ผู้ศึกษาดำเนินการขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด
นครพนม สังกดัสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตอบแบบสอบถามในการแจกแบบสอบถาม 
และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน 2564 
โดยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง จำนวน 203 ชุด 

5.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
5.5.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก ่

1) ร้อยละ (Percentage)
2) ค่าเฉลี่ย ( )
3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

5.5.2 สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก ่
1) การทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent Samples)
2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กรณีถ้าพบ

ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe 
5.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้สถิติ ดังนี้ 
5.6.1 สถิติทีใ่ช้หาคุณภาพของเครื่องมือ 

1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ใช้ค่าดชันี
ความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ IOC 

2) การหาค่าอำนาจจำแนกโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์อยา่งง่าย
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) 

3) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับการหาค่า
สัมประสิทธิ์ (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
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5.6.2 สถิติพื้นฐาน ได้แก ่
1) ร้อยละ (Percentage)
2) ค่าเฉลี่ย ( )
3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

5.6.3 สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก ่
1) การทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent Samples)
2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กรณีถ้าพบ

ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe' 

6. ผลการศึกษา
6.1 สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ปรากฏดังตาราง 1 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
           เอกชนจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน 

สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม 

ระดับการดำเนินงาน 
X S.D. แปลผล 

1. ด้านความรู้ 3.77 0.61 มาก 
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้งาน 3.87 0.62 มาก 
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3.93 0.65 มาก 
4. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 3.90 0.66 มาก 
5. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 3.83 0.69 มาก 
6. ด้านการบริหารจัดการ 3.95 0.62 มาก 
7. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 3.93 0.65 มาก 
8. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3.82 0.61 มาก 
9. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 4.10 0.75 มาก 

รวม 3.90 0.60 มาก 

6.2 สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม 
จำแนกตามขนาดสถานศึกษาทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ปรากฏดังตาราง 2 



ตา
รา

ง 2
 ค

่าเฉ
ลี่ย

 ส
่วน

เบ
ี่ยง

เบ
นม

าต
รฐ

าน
สภ

าพ
สภ

าพ
กา

รด
ำเน

ินง
าน

ปร
ะก

ันค
ุณภ

าพ
ภา

ยใ
นว

ิทย
าล

ัยอ
าช

ีวศ
ึกษ

าเอ
กช

นจ
ังห

วัด
นค

รพ
นม

 จ
ำแ

นก
ตา

มข
นา

ดส
ถา

นศ
ึกษ

า 
   

   
   

   
โด

ยร
วม

แล
ะร

าย
ด้า

น 

สภ
าพ

กา
รด

ำเน
ินง

าน
ปร

ะก
ันค

ุณภ
าพ

ภา
ยใ

นว
ิทย

าล
ัย

อา
ชีว

ศึก
ษา

เอ
กช

นจ
ังห

วัด
นค

รพ
นม

 

ขน
าด

สถ
าน

ศึก
ษา

 
รว

ม 
ขน

าด
เล

็ก 
ขน

าด
กล

าง
 

ขน
าด

ให
ญ่ 

X
S.D

.
แป

ลผ
ล 

X
S.D

.
แป

ลผ
ล 

X
S.D

.
แป

ลผ
ล 

X
S.D

.
แป

ลผ
ล 

1.
ด้า

นค
วา

มร
ู้

4.0
4 

0.4
1 

มา
ก 

3.6
0 

0.7
1 

มา
ก 

3.5
9 

0.6
2 

มา
ก 

3.7
7 

0.6
1 

มา
ก 

2.
ด้า

นท
ักษ

ะแ
ละ

กา
รป

ระ
ยุก

ต์ใ
ช้ง

าน
4.1

0 
0.4

1 
มา

ก 
3.8

0 
0.6

7 
มา

ก 
3.6

6 
0.6

8 
มา

ก 
3.8

7 
0.6

2 
มา

ก 
3.

ด้า
นค

ุณธ
รร

ม 
จร

ิยธ
รร

ม 
แล

ะค
ุณล

ักษ
ณะ

ที่พ
ึงป

ระ
สง

ค์
4.2

1 
0.5

0 
มา

ก 
3.8

7 
0.6

5 
มา

ก 
3.6

3 
0.6

6 
มา

ก 
3.9

3 
0.6

5 
มา

ก 
4.

ด้า
นห

ลัก
สูต

รอ
าช

ีวศ
ึกษ

า
4.2

3 
0.4

7 
มา

ก 
3.7

8 
0.7

2 
มา

ก 
3.6

3 
0.6

2 
มา

ก 
3.9

0 
0.6

6 
มา

ก 
5.

ด้า
นก

าร
จัด

กา
รเร

ียน
กา

รส
อน

อา
ชีว

ศึก
ษา

4.1
1 

0.5
0 

มา
ก 

3.7
8 

0.7
5 

มา
ก 

3.5
3 

0.7
1 

มา
ก 

3.8
3 

0.6
9 

มา
ก 

6.
ด้า

นก
าร

บร
ิหา

รจ
ัดก

าร
4.2

5 
0.4

6 
มา

ก 
3.9

0 
0.5

8 
มา

ก 
3.6

3 
0.6

6 
มา

ก 
3.9

5 
0.6

2 
มา

ก 
7.

ด้า
นก

าร
นำ

นโ
ยบ

าย
สู่ก

าร
ปฏ

ิบัต
ิ

4.1
9 

0.5
3 

มา
ก 

3.9
3 

0.6
1 

มา
ก 

3.6
2 

0.6
9 

มา
ก 

3.9
3 

0.6
5 

มา
ก 

8.
ด้า

นค
วา

มร
่วม

มือ
ใน

กา
รส

ร้า
งส

ังค
มแ

ห่ง
กา

รเร
ียน

รู้
4.0

4 
0.4

3 
มา

ก 
3.7

8 
0.7

2 
มา

ก 
3.5

9 
0.6

0 
มา

ก 
3.8

2 
0.6

1 
มา

ก 
9.

ด้า
นน

วัต
กร

รม
 ส

ิ่งป
ระ

ดิษ
ฐ์ 

งา
นส

ร้า
งส

รร
ค์ 

งา
นว

ิจัย
4.4

5 
0.6

1 
มา

ก 
1.0

4 
0.8

0 
มา

ก 
3.7

2 
0.6

6 
มา

ก 
4.1

0 
0.7

5 
มา

ก 
รว

ม 
4.1

8 
0.4

2 
มา

ก 
3.8

3 
0.6

6 
มา

ก 
3.6

2 
0.6

0 
มา

ก 
3.9

0 
0.6

0 
มา

ก 

701



702 

6.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนจังหวัดนครพนม จำแนกตามสถานภาพโดยรวมและรายด้าน ปรากฏดังตาราง 3 

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
           จังหวัดนครพนม จำแนกตามสถานภาพโดยรวมและรายด้าน 

สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนจังหวัดนครพนม 

สถานภาพ 

t Sig 
ผู้บริหาร 

สถานศึกษา 
ครู 

X S.D. X S.D.
1. ด้านความรู้ 4.01 0.35 3.73 0.64 3.38** .00 
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้งาน 3.98 0.41 3.85 0.64 1.44** .00 
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4.09 0.57 3.90 0.66 1.48 .33 
4. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 4.15 0.46 3.85 0.68 3.02** .00 
5. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 4.05 0.47 3.79 0.72 2.51** .00 
6. ด้านการบริหารจัดการ 4.13 0.51 3.92 0.64 1.78 .23 
7. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 4.05 0.61 3.91 0.66 1.115 .96 
8. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3.99 0.44 3.79 0.63 2.23 .01 
9. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 4.32 0.63 4.06 0.76 1.79 .21 

รวม 4.09 0.44 3.87 0.62 2.38** .01 
** มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

6.4 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนจังหวัดนครพนม จำแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมและรายด้าน ปรากฏดังตาราง 4 
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ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
           จังหวัดนครพนม จำแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมและรายด้าน 

สภาพสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 

จังหวัดนครพนม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านความรู้ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

9.56 
66.81 
76.38 

2 
200 
202 

4.78 
.33 

14.31** .00 

2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้งาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

7.34 
69.16 
76.50 

2 
200 
202 

3,67 
.35 

10.62** .00 

3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

12.38 
72.48 
84.86 

2 
200 
202 

619 
.36 

17.09** .00 

4. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

15.67 
71.56 
87.23 

2 
200 
202 

7.83 
.36 

21.90** 
.00 

5. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

12.10 
84.04 
96.14 

2 
200 
202 

6.05 
.42 

14.39** .00 

6. ด้านการบริหารจัดการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

14.11 
64.26 
78.37 

2 
200 
202 

7.05 
.32 

21.95** .00 

7. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

11.74 
73.90 
85.64 

2 
200 
202 

5.87 
.37 

15.85** .00 

8. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

7.37 
66.70 
74.06 

2 
200 
202 

3.68 
.33 

11.04** .00 

9. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

19.37 
93.14 
112.51 

2 
200 
202 

9.68 
.47 

20.79** .00 

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

11.70 
61.41 
73.10 

2 
200 
202 

5.85 
.31 

19.05** .00 

** มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .01 



704 

6.5 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  
มีการเปลี่ยนครู เข้า-ออก บอ่ย ทำให้ขาดบุคลากรด้านงานประกันและขาดความรู้ความเข้าใจด้านงาน
ประกันคุณภาพ รวมถึงคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติน้อยตามไปด้วย การจัดการเรียนสอน 
ในภาคปกติมีคุณภาพน้อยกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ผู้เรียนขาดทักษะในศตวรรษที่ 21 
ผู้บริหารมีความเข้าใจไม่สอดคล้องกับผู้ปฏิบัติงาน ขาดการมีส่วนร่วม จากหน่วยงานภายนอกด้านความ
ร่วมมือในการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์  
ไม่มีสิ่งแปลกใหม่ 

6.6 ผลการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ สถานศึกษา  
ควรสร้างแรงใจให้กับครู มีสวัสดิการที่ดี เช่น ค่าตอบแทนมากขึ้น เพื่อลดปัญหาการเข้า-ออกบ่อย  
ลดการเปลี่ยนบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพ รวมถึงสถานศึกษาควรนำครู บุคลากรด้านประกันคุณภาพ 
ไปศึกษาดูงาน ครูควรส่งเสรมิทักษะการเรยีนการสอนในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมกิจกรรมภาวะผู้นำ 
แก่ผู้เรียน ผู้บรหิารควรมีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ ควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในประเทศและตา่งประเทศให้มากขึ้น สถานศกึษา ครู ควรส่งเสริมและเพ่ิมสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมสิ่งแปลกใหม่ ทันสมัย ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษา     

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัย สภาพ ปัญหาและแนวทางทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ศึกษาสรุป
ผลการวิจัย ดังนี ้

7.1 สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ พบว่า ผู้บริหารสถานศกึษา
และครูมีความคิดเห็นต่อสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด
นครพนม สังกดัสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ชาญณรงค์ พรรุง่โรจน์ (2558, หน้า 21) กล่าวว่า หลักการประกันคุณภาพภายในเป็นหลัก
แห่งความสมดุลระหว่างความเป็นอิสระกับการตรวจสอบโดย สาธารณะ กล่าวคือ เป็นกระบวนการที่
บุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสถานศึกษาต้อง ส่งเสริมให้เกดิวัฒนธรรมคุณภาพขึ้น โดยสถานศึกษา 
ต้องจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับการดำเนินงานการประกันคุณภาพให้มีประสิทธภิาพ จัดให้มีการ
ประกันคุณภาพในทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน การวิจัยการให้บริการและการบริหารจัดการ
โดยให้ทุกส่วนงานของสถานศึกษาได้ร่วมกันวางแผนปฏิบัติและตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดา ป่วนเทียน (2561, หน้า 98-102) ได้ทำการวิจัย เรื่อง 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา
ที่ 4 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนที่ประสบการณ์ในการทำงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
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ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

 7.2 สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม 
สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเมื่อพจิารณาตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561 ข้อ 3 กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการตามแผน
ที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดำเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา ซึ่งสามารถแสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา (กฎกระทรวงการประคุณภาพการศึกษา, 2561, หน้า 13-15)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุดา ป่วนเทียน (2561, หน้า 98-102) ได้ทำการวิจัย เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจดัการศกึษาที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครผูู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

 7.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนจังหวัดนครพนม สังกดัสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามสถานภาพ  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ จึงมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
มากกว่าครูผู้สอน แต่ผู้บริหารอาจขาดการแนะนำและชี้แจงกระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
แก่ครูผู้สอน ทำให้ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพ
ภายในไม่เพียงพอ ส่งผลให้การประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารและครูผู้สอนแตกต่างกัน อีกทั้ง
ผู้บริหารและครูผู้สอนยังมีหนา้ที่ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่ ส่งผลต่อการดำเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพภายใน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มลฐิตา กลางณรงค์ (2560, หน้า 65) ได้ทำ 
การวิจัย เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนละแมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนละแมวิทยา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จำแนกตามตำแหน่ง พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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 7.4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูเกีย่วกับสภาพ 
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม สังกดัสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามขนาดสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษา
ขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากจากสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกันจะมีวิธีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ที่แตกต่างกัน อีกทั้งสถานศึกษามีอิสระในการบรหิารจัดการด้วยตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา
ตามบริบทและความต้องการของตนเอง คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการบริหารจัดการจึงมีความแตกต่าง
กันสอดคล้องกับ สำนักทดสอบทางการศึกษา (2554, หน้า 7) ที่กล่าวว่า ระบบและกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
ต้นสังกัด มีการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเตรียมพรอ้ม
สำหรับรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
กฤชเพชรวัชน์ เข็มเพชร (2560, หน้า 76) ได้ทำการวิจัย เรื่อง สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผลการเปรยีบเทียบความคิดเห็น
ของผู้อำนวยการโรงเรียนและครูเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จำแนกตามขนาดโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.5 ปญัหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวทิยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการศกึษาพบว่า สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  
เปลี่ยนครูบ่อย นักเรียน นักศกึษา ขาดทักษะในศตวรรษที่ 21 และยุค 4.0 นักเรียน นักศึกษาขาด 
ความเป็นภาวะผู้นำ ไม่กล้าแสดงออก คุณภาพของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติน้อยเกินไป การจัดการเรียน 
การสอนแบบปกติมีคุณภาพน้อยกว่า การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ผู้บริหารมีความเข้าใจ 
ไม่สอดคล้องกับผู้ปฏิบัติงาน  สถานศึกษาขาดความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลงานประกันคุณภาพ  
การมีส่วนร่วม จากหน่วยงานภายนอกด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ น้อยเกินไป นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไม่มีความแปลกใหม่ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนเป็นรูปแบบหนึ่งในการจดัการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของประเทศ ซึ่งมี
บทบาทสำคัญในการบริการการศึกษาด้านวิชาชีพได้มีการดำเนินการด้านการจัดความรู้ภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาแต่จากรายงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์กรมหาชน) ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 162 
แห่ง พบว่าโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนควรพัฒนามาตรฐานด้านที่ 6 ในเรื่องการจัดการระบบความรู้ (KM) 
สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2557, หน้า 2) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รจรินทร์  
แจ้งสว่าง (2563, หน้า 63) ได้ทำการศึกษาปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
กลุ่มประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 02 สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
สรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้ ปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน กลุ่มประสานงาน
สถานศึกษาโพทะเล 02 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 พบว่า มาตรฐาน 
ที่มีปัญหาอันดบัสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล รองลงมาคือ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน และด้านที่มีปญัหาอันดับต่ำสุด คือ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
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 7.6 แนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษาควรสร้าง
แรงจูงใจ มีสวัสดิการที่ดีแก่ครู ครูควรส่งเสริมทักษะ เน้นการเรียนการสอน ยุคศตวรรษที่ 21 และยคุ 4.0 
ครูควรส่งเสริมกิจกรรมด้านภาวะผู้นำ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษากล้าแสดงออก สถานศึกษา ครู ต้องส่งเสริม
การเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติงานจริง สถานศกึษา ควรจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบปกติ ให้เทียบเท่า
ใกล้เคียงกับหลักสูตรการเรียนการสอยแบบทวิภาคี ผู้บริหาร ควรมีการจดัประชุม มีการประสานงาน  
เพื่อสั่งการ และสร้างความเข้าใจตรงกันกับผู้ปฏิบัติในงานที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา ควรเพ่ิมบุคลากร 
ด้านงานประกันคุณภาพ ให้เพียงพอต่องานประกันคุณภาพ สถานศึกษา ควรสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศใหม้ากขึน้ ครู ควรหาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสิ่งแปลกใหม ่
ทันสมัย มาจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษาทั้งนีอ้าจเนื่องมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชน เป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของประเทศ ซึ่งมีบทบาทสำคัญ 
ในการบริการการศึกษาด้านวิชาชีพได้มีการดำเนินการด้านการจัดความรู้ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาแต่จากรายงานของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร
มหาชน) ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 162 แห่ง 
พบว่า โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนควรพัฒนามาตรฐานด้านที่ 6 ในเรื่องการจัดการระบบความรู้ (KM) 
สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2557, หน้า 2) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรี ธานีโต 
(2561) ได้ทำการวิจัย เรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที 39 สังกัดกรุงเทพหานคร ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาการดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที 39 สังกัดกรุงเทพหานคร สรุปได้ดังนี้ ด้านการเตรียม
ความพร้อมก่อนการดำเนินงาน พบว่า ควรมีการจัดประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียมความพร้อมการประกัน
คุณภาพภายใน จัดทำแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา และควรมีการจัดอบรมทำความเข้าใจในการคำเนิน
การประกันคุณภาพภายใน ด้านการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน พบว่า ควรมีการสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการจัดประชุมเพื่อให้บุคลากรรายงานการปฏิบัติงาน
เป็นระยะ และควรมีการติดตามกำกับดูแลทัง่ในระดับรายบุคคลและรายกลุ่ม และด้านการจัดทำรายงาน
คุณภาพการศึกษา พบว่าควรมีการจดัประชุมวางแผน การจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี  
ควรมีการจัดอบรมสัมมนาการทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) และควรมีการระดมความคิดเห็น 
จากบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องเพื่อการจัดทำรายงาน 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การวิจัยเรื่องสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช ้

1. ผลจากการวิจัยสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทั้ง 9 ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ย 3.77 สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
เปลี่ยนครูบ่อย นักเรียนนักศกึษาขาดความรู้ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ครูขาดความรู้ความเข้าใจ 
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ด้านงานประกันคุณภาพ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข คือ สถานศึกษาควรสร้างแจงใจ มีสวัสดิการที่ด ี
ให้แก่ครู ควรจดัอบให้ความรู้ ความเข้าใจดา้นงานประกันคุณภาพแก่ครู เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการดำเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป  

2. ผลจากการวิจัยสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยรวมและรายด้านทั้ง 9 ด้าน พบว่า การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด

นครพนม ให้คลอบคลุมทุกวทิยาลัย เพื่อการวิจัยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เอกชนจังหวัดนครพนม เพื่องานประกันคุณภาพภายใน ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 
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แนวทางการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

Guidelines Teachers’ Growth Mindset Development in School 
under the Office of Udonthani Primary Educational Service Area 1 

วชิรญาณ์ ผาจวง1 
สมาน ประวันโต2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์เกี่ยวกับกรอบ

ความคิดแบบเติบโตของครู 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัในครั้งนี้มีจำนวน  
2,855 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู ซึ่งกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากการใช้ตารางของ Krejcie 
and Mogan ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 339 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 2 ขั้นตอน โดยใช้ขนาดโรงเรียน
เป็นเกณฑ ์การเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้
แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของแบบสอบถาม  
α = 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติทีใ่ช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ 
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมทั้งจัดเรียงอันดับความสำคัญ 
ของความต้องการจำเป็น โดยใช้วิธี Modified Priority Needs Index (PNIModified) ระยะที่ 2 เป็นการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ (Interview) 6 ท่าน เพือ่หาแนวทางในการพัฒนา 
กรอบความคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาแบบอุปนัย 
(Analytic Induction) และนำเสนอโดยวิธีการบรรยาย 

ผลการวิจัย กรอบความคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียนในภาพรวม ค่าเฉลี่ยของระดับ 
การปฏิบัติงานตามสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก (X  = 4.15) ส่วนค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ พบว่า  
อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.51) และความตอ้งการจำเป็นในการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต 
ของครู ทั้ง 5 ด้าน มีค่า (PNIModified) อยู่ระหว่าง 0.050-0.138 ซึ่งลำดับที่ 1 คือ การสร้างความท้าทาย 
ในงานให้ตนเอง (PNIModified = 0.138) ลำดับที่ 2 คือ การเรียนรู้จากอุปสรรค (PNIModified = 0.096)  
ลำดับที่ 3 คือ การมีแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ (PNIModified = 0.092) ลำดับที่ 4 คือ การเรยีนรู้
จากคำวิจารณ์และข้อติชม (PNIModified = 0.071) และลำดบัที่ 5 คือ ความมุ่งมั่นและทุม่เทในการทำงาน 
(PNIModified = 0.050) 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
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ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครู พบว่า ด้านการสร้างความ
ท้าทายในงานให้ตนเอง ผู้บริหารควรดำเนินการในเรื่องต่อไปน้ี 1) ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการมอบหมายงาน 
ให้ตรงกับความสามารถและความสนใจของครูแต่ละคน เพื่อให้ครูทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนาวิชาชีพและด้านการจัดการเรียนการสอน
โดยเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ การจัดชุมชนเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียน PLC และการสร้างเครื่อข่าย
การเรียนรู้กับเพ่ือนครูทั้งในและนอกโรงเรียน 3) ควรส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยั เพื่อนำมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 4) ส่งเสริมให้ครูทำงานอย่างเป็นระบบ เช่น การให้ครูวิเคราะห์หลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู้ และนำไปสู่การจัดทำแผนการเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ด้านการเรียนรู้จากอุปสรรค ผู้บริหารควรดำเนินการในเรื่องต่อไปน้ี 1) ส่งเสริมให้ครูสร้าง 
องค์ความรู้ทางปัญญาด้วยตนเอง (Wisdom) และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม ่ๆ อยู่เสมอ 
2) สร้างแรงจูงใจให้ครูรักในการทำงาน มองปัญหาให้เป็นสิง่ที่ท้าทายความสามารถ ยอมรับความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม โดยผู้บริหารต้องเป็นที่ปรึกษา หรือให้คำแนะนำที่ดี ให้แก่ครูได้ 
(Coaching and metoring) 3) ส่งเสรมิให้ครูพัฒนาวิธีการและเทคนิคการสอนใหม่ ๆ สู่ชั้นเรียน ภายใต้
การกำกับติดตามและใหค้วามช่วยเหลือจากผู้บริหาร หรอืเพ่ือนครู 4) ส่งเสริมให้ครูทำงานเป็นทีม
มีกิจกรรมการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะใหม ่ๆ ให้กับครู พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ครูสามารถรบัฟัง
คำแนะนำ หรือแนวทางการแก้ปัญหาจากบุคคลอื่นหรือเพื่อนร่วมงาน ด้านการมีแบบอย่างในการสร้างแรง
บันดาลใจ

ผู้บริหารควรดำเนินการในเรื่องต่อไปน้ี 1) ส่งเสริมใหค้รูได้รับการอบรม สัมนาจากผูท้ีป่ระสบ
ความสำเร็จในการทำงาน เช่น ครูที่ได้ได้รับรางวัล OBEC Award ระดับชาติ รางวัลครูดีเด่นต่าง ๆ เป็นต้น 
2) ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน ให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในทีม 3) สนับสนุน
และส่งเสริมใหค้รูยึดแนวคิด หลักการทำงาน ปรัชญาการทำงาน หรือหลักคิดต่าง ๆ จากผู้ที่ประสบ
ความสำเร็จ 4) เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วธิีการ แนวคิดหรือ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน

คำสำคญั:  ความต้องการจำเป็น  กรอบความคิดแบบเติบโต 
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Abstract 
The purposes of this research were: 1) to study the actual condition and the 

expected condition about teachers’ growth mindset, 2) to examine guidelines in teacher’s 
growth mindset in the school under the Office of Udonthani Primary Educational Service 
Area 1. The population of this research were 2,855 people. The sample consists of 
administrators and teachers were 339 people using Krejcie and Mogan’s table by two 
stages stratified random sampling based on school size. The data collection was divided 
into two phases: Phase I, collect a quantitative data using rating scale questionares with a 
reliability of the questionare were 0.960. Data were analyzed using a ready-made computer, 
while the statistics used for data analysis were frequency distribution, percentage, mean, 
and standard deviation, including prioritization of desirable conditions with the Priority 
Need Index (PNIModified). Phase II, collect quatitative data by interviewing 6 experts to 
study guidelines in the teacher’s growth mindset development. The data were analyzed 
using analytic induction and presented by means description method. 

The research results were as follow: teachers’ growth mindset in the overall, 
the mean level of the operation according to the actual condition was at high level  
( X  = 4.15). The mean level of the operation according to the expected condition was at 
highest level (X  = 4.51). The needs assessment to develop teachers’ growth mindset in 
overall had PNIModified between 0.050-0.138. The first was creating job challenges for 
yourself (PNIModified = 0.138). The second was learning from obstacles (PNIModified = 0.096). 
The third was having the role model to inspire yourself (PNIModified = 0.092). The fourth 
was learing from Learning from Criticism and Negative feedback (PNIModified = 0.071).  
and the fifth was determination and dedication to work (PNIModified = 0.050). 

The study results on the guilines for the development teachers’ growth 
mindset found that: Creating job challenges for yourself, the administrators should 
proceed in the following areas: 1) encourage assigning tasks to match capability and 
interest of each teacher to work efficiently. 2) promote the teachers improving themselves 
using Research Based to develop profession and learning management such as attending 
academic seminas or trainings, organizing the Professional Learning Community: PLC and 
building learning network with the co-workers in the school or out of school. 3) Should 
support the teachers using modern technology to develop learning innovations. And  
4) Encourage teachers to work systematically such as analyzed curriculum and learning
standard bring about to making the lesson plans for efficiently learning management.

Learning from obstacles, the administrators should proceed in the following 
areas: 1) promote teachers building self-knowledge and always adapting to new situations. 
2) motivate teachers to love working, seeing the problems to be challenging abilities,
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accepting the mistakes and properly improving so the administrators should be good 
advisor for teachers. 3) promote teachers to develop methods and new technical teachings 
into classrooms under coaching and mentoring from the administrators or co-workers.  
4) support teachers to be teamwork, organizing training activities for developing teachers’
knowledge and skills, moreover giving an opportunity for teachers to listening suggestions
or solving problem guilines from others.

Having the role model to inspire yourself, the administrators should proceed in 
the following areas: 1) encourage teachers to attend the seminars, training from success 
people such as teachers who get a prize national OBEC Award, Outstanding Teacher 
award etc. 2) support teachers to be teamwork in school and helping each other in their 
team. 3) support and encourage teachers adhering woking principles and philosophy 
from success people. 4) open learning exchange platform about new methods and 
learning innovations. 

Keywords:  The Priority Needs Assessment,  Growth Mindset 



714 

1. บทนำ
โลกในปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์อย่างรวดเร็ว ด้วยอิทธิพลของความเจริญก้าวหนา้  

ทางวิทยาการ ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเครือข่ายไปทั่วโลก  
และในระบบการศึกษาในโลกยุคปัจจุบันที่เริม่มีการเปลี่ยนแปลง นานาประเทศที่ก้าวหน้าทางการศึกษา 
ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของการเรียนรู้ในโลกยุค
ปัจจุบัน และสำหรับการศึกษาศตวรรษที่ 21 ย้ำให้เห็นว่า เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่อย ๆ และระบบการศึกษา
จำเป็นต้องปรับตัว โดยไม่ใช่แค่การปฏิรูปเพียงครั้งคราว แต่ต้องเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชน สังคมและตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งผู้ที่กำหนด
นโยบายและบุคลากรด้านการศึกษาของไทยควรตระหนักว่า การศึกษาควรจะมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อม
ให้เยาวชนมีทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและสอดคล้องกับสังคมในอนาคต แม้ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา 
ประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าในด้านการเข้าถึงการศึกษาในระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา รวมทั้ง
มีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา แต่ประเทศไทยยังคงประสบความท้าทาย 
อีกหลายประการ เช่น นักเรียนจำนวนมากยังไม่มีทักษะพื้นฐานที่ควรจะมี ดังจะเห็นได้จากผลการประเมิน
ต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและในระดับระหว่างประเทศ หรืออัตราส่วนของเด็กที่ไม่ศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษายังค่อนข้างสูง จึงทำให้เยาวชนจำนวนมากขาดทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกแห่ง 
ความเป็นจริง (องค์การยนูิเซฟแห่งประเทศไทย, 2562)  

จากการศกึษาของ Dweck (2012) พบว่าคนที่มีกรอบแนวคิดแบบเติบโตหรือ Growth mindset 
มักจะมีความกระตือรือร้น ใส่ใจกับงานที่ทำ สนุกกับการแก้ปัญหา สนุกกับการเรียนรู้ และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ 
ที่ท้าทาย และมักประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ทำเพราะเช่ือว่าความสามารถสร้างได้ จึงตั้งใจทำงานเต็มที่
และพร้อมเรียนรู้ เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคที่เจอ ส่วนคนที่มีกรอบแนวคิดแบบติด Fix mindset มักมีโอกาส
ประสบความสำเร็จน้อยกว่าเพราะยึดติด ว่าทักษะของบุคคลเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ความตั้งใจในการทำงาน
ของคนกลุ่มนี้มักจะต่ำ หลบเลี่ยง อุปสรรคและขาดการเรียนรู้ วิธีการสร้าง พัฒนา หรือปรับเปลี่ยน 
กระบวนการทางความคิด (Mindset) มีวิธีการดำเนินการได้หลากหลายรปูแบบ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากครู
ปลูกฝังกรอบความคิดแบบเติบโตให้นักเรียนจะทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนและมีโอกาส
ประสบความสำเร็จสูง ดังนั้นบริบทของการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงสำคัญมาก  
เพราะเป็นการมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้ความสามารถของผู้เรียน จัดการเรียนรู้ที่ต้องเน้นให้นักเรียน 
มีความรู้ขั้นพื้นฐาน อ่านออก เขียนได้ มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มสีุขภาพ
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ครูจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง
เป็นอย่างมาก ซึ่งนับเป็นสถานการณ์ใหม่ทีม่ีความยากและท้าทายในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ดังที่ 
สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2560) ได้กล่าวว่า โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วประเทศไทยต้องมีการปรับตัว
ซึ่งในการปรับตัวนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีส่วนสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้เด็กปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ ชนิตา  
รักษ์พลเมือง และคณะ (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นในการผลิต การใช้ และการพัฒนาครู
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต พบว่า การพัฒนาครู มีความต้องการ 
อยู่ในลำดับแรก 
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ดังนั้น เมื่อครูเป็นต้นแบบกรอบแนวคิดของนักเรียนจึงจำเป็นต้องมีกรอบแนวคิดแบบเติบโต
ดังนั้นแล้วจึงเป็นความท้าทายของผู้บริหารโรงเรียนในการที่จะหาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมคร ู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้มีศักยภาพและจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธภิาพ 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน สนองต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัย 
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครู ด้วยเหตุที่กรอบแนวคิด
และพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู มีผลต่อกรอบความคิดแบบเติบโตของนักเรียนและสมัพันธ์
กับผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน (Dweck, 2015; Hattie, 2008) จึงจำเป็นที่จะต้องเริ่มพัฒนา 
ที่ครูก่อน และเพื่อที่จะได้สารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาแนวทางการพัฒนากรอบความคิด 
แบบเติบโตของครูในโรงเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ในการนำข้อมลูไปพัฒนา ส่งเสริมครูและบคุลากรในโรงเรยีนให้มีกรอบ
แนวคิดแบบเติบโต และเพื่อใช้ในการวางแผน ปรับปรุง กำหนดนโยบายเพื่อให้สอดคล้องของกลยุทธ์ 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และยุทธศาสตร์ของชาติต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์เกี่ยวกับกรอบความคิดแบบเติบโต ของครู

ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ 
 ธนะดี สุริยะจันทร์หอม และอารยา ปิยะกุล (2561) ได้ทำการวิจัย เรื่อง ผลการใช้รูปแบบ 

SPASA เพื่อเสริมสร้างโกรว์ธ มายด์เซต สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู ซึ่งพบว่า นักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพครูมีระดับโกรว์ธ มายด์เซตสูงขึ้น หลังเข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบการส่งเสริมโกรว์ธมายด์เซต 
และนักศึกษาครูที่เข้าร่วมรปูแบบการเสริมสร้าง โกรว์ธ มายด์เซตทั้ง 5 ขั้น (SPASA) มีความคิด ความเช่ือ
ที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะโกรว์ธ มายด์เซตมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากการบันทึกการสังเกตระหว่าง 
การทำกิจกรรม พบว่า ก่อนการทำกิจกรรม นักศึกษา รอ้ยละ 80 ยังมคีวามเช่ือแบบฟิกซ์ มายด์เซต  
แต่เมื่อได้รับการเข้าร่วมรูปแบบการเสริมสร้างโกรวธ์มายด์เซต ตั้งแต่กิจกรรมที่ 3 นักศึกษาเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงความคิดและความเช่ือ โดยสังเกตจากการจดบันทึกของนักศึกษา นอกจากความคิดความเชื่อ
ที่เปลี่ยนแปลง ไปในทางของโกรว์ธ มายด์เซตแล้ว นักศึกษายังเห็น ความสำคญัของการต้อนรับความทา้ทาย 
และได้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้จากความผิดพลาด และคำวพิากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นไว้ว่า  
“การเรียนรู้ความผิดพลาด ไม่หยุดก้าวตามฝัน ถึงแมจ้ะลม้สักกี่ครั้ง ชีวติยังไม่สิ้นก็ต้องก้าวต่อไป อนาคต 
ที่สดใสกำลังรออยู่ ความล้มเหลว คือ บทพสิูจน์ความอดทน ความพยายาม การลอง ทำในสิ่งต่าง ๆ จะทำ
ให้เราหาตัวตนและหนทางที่ใช่ที่สุด” “ขอบคุณคำตำหนิ ที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดความ พยายามและ 
ไม่ยอมแพ”้  
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 ปัทมาภรณ์ ศรรีาษฎร ์และนนัทรัตน์ เจริญกุล (2561) ไดท้ำการวิจัย เรื่อง แนวทาง 
การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครู ผลการวิจัยทีส่ําคัญสรุปได้ว่า 1) กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ 
การพัฒนาคร ูประกอบด้วย การฝึกอบรมในงาน และการฝึกอบรมนอกงาน กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของคนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต ประกอบด้วย 6 คุณลักษณะ และจากผลการวิเคราะห์
ความต้องการจําเป็นในการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของคร ูพบว่า กรอบความคิดแบบเติบโต 
ที่มีความต้องการจําเป็นสูงที่ควรเร่งพัฒนามี 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ชอบความท้าทาย 
ค้นหาแรงบันดาลใจจากความสําเร็จของผู้อื่นและเรียนรู้จากคําวิจารณ์ ส่วนแนวทางการพัฒนากรอบ
ความคิดแบบเติบโตของครู สามารถทําได้โดยการพัฒนาคุณลักษณะทั้ง 4 ด้าน ด้วยวิธีการพัฒนาที่
ประกอบด้วย การพัฒนาผ่านออนไลน์ (Online Learning) การเรียนรูด้้วยตัวเอง (Self-Study)  
การบรรยายและการสัมมนา (Lecture & Seminar) และการเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 

งานวิจัยต่างประเทศ 
 Dweck (2010) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำทางการศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ในครั้งนี้คือการศึกษาเจตคติของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับความฉลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและความสำเร็จ   
ผลการวิจัยพบว่า คนที่มีกรอบความคิดแบบติด (Fixed Mindset) คือ เชื่อว่า สติปัญญาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
และไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่ผู้ที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตเชื่อว่าสติปัญญาสามารถเติบโตได้ โดยผ่าน
การปฏิบัติและจากความพยายาม และครูสามารถออกแบบและนำเสนองาน การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ 
ที่ส่งเสริมกรอบความคิดแบบเติบโตได้ โดยครูผู้สอนจะเน้นให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ ทำให้
ผู้เรียนมีความสุขกับแก้ไขปญัหาและเกิดความท้าทายในการเรียนรู้ เน้นความก้าวหน้าและความพยายาม
ของนักเรียน 

Dweck (2012) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง กรอบความคิดแบบเติบโตและกรอบความคิด
แบบติด ความคิดคนจะช่วยให้ก้าวหน้าได้อย่างไร การวิจัยได้เน้นถึงความสำคัญของการรวมกรอบความคิด
แบบเติบโตมาใช้ในโรงเรียน จุดด้อยในงานวิจัยครั้งนี้ คือ การพิสูจน์ว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดเป็นสิ่งที่
ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของบุคคลเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการก้าวหน้า 
และจุดด้อยอีกย่าง คือ ความคิดไม่สามารถวัดได้ ส่วนของบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงจากกรอบความคิด
แบบคงที่ ไปสูก่รอบความคิดแบบเติบโตนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะนำไปปรับใช้ในการทำงาน 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
ในการศกึษาครัง้ผู้วิจัยกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยได้ยึดกรอบแนวคิดกรอบของ Dweck 

(2012); Campbell (2015); Warren & Hoskins (2018) และปัทมาภรณ์ ศรีราษฎร ์และนันทรัตน์  
เจริญกุล (2561) เป็นหลัก ในการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเบ้ืองต้นในการวิจัยครั้งน้ี ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวาง ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยอื่น ๆ รวมทั้งการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง 
และนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ จำนวน 5 ด้าน คือ 1) การเรียนรู้
จากอุปสรรค 2) การสร้างความท้าทายในงานให้ตนเอง 3) ความมุ่งมั่นและพยายาม 4) การเรียนรู้จาก 
คำวิจารณ์และข้อติชม และ 5) การมีแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีการดำเนินการวจิัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์เกี่ยวกับกรอบความคิดแบบเติบโตของครู และ
2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ดังแสดงในแผนภาพ
ดังนี้

ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย 

กรอบความคิดแบบเติบโตของครู 
1. การเรียนรู้จากอุปสรรค
2. การสร้างความท้าทายในงานให้ตนเอง
3. ความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงาน
4. การเรียนรู้จากคำวิจารณ์และข้อติชม
5. การมีแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ

ความต้องการจำเป็นของการพัฒนา
กรอบความคิดแบบเติบโตของครู 

ระยะ ที่ 1 
ศึกษาสภาพปัจจบุัน
และสภาพที่พึง
ประสงค์เกี่ยวกับ
กรอบความคิด 
แบบเติบโต ของครู 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
- ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ (Rating Scale)
- จัดเรียงลำดับความต้องการจำเป็น
จากมากไปน้อยโดยใช้ PNImodified

ผลที่ได้ 
ได้สารสนเทศเกี่ยวกับ
ระดับกรอบความคิดแบบ
เติบโตของครูในโรงเรียน 

ระยะ ที่ 2 
ศึกษาแนวทางการ
พัฒนากรอบความคิด
แบบเติบโตของครู 

วิธีการดำเนินการวจิัย 
- เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสรุปข้อมูลสารสนเทศ
และประเด็นข้อค้นพบสำคัญจากการตอบ
แบบสอบถามในระยะที่ 1
- นำมาสรุป เพื่อนำข้อมูลมาร่วมกำหนดประเด็น
ข้อคำถามในการสัมภาษณ์ (individual interview)
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ท่าน
- เมื่อได้ร่างแนวทางแล้ว นำร่างแนวทางไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิอีก 7 ท่าน เพื่อตรวจสอบร่างแนวทาง
และสรุปเป็นแนวทางการพัฒนากรอบความคิด
แบบเติบโตของครูในโรงเรียน
- นำแนวทางที่ได้ไปทำการสอบถามครูอีก 30 ท่าน
ที่มีส่วนได้เสียจากการใช้งานวิจัยนี้เพื่อหาค่าความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความมีประโยชน์

ผลที่ได้ 
แนวทางการพัฒนากรอบ
ความคิดแบบเติบโตของครู
ในโรงเรียน 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแ้ก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำนวนทั้งสิ้น 2,855 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 22 คน และครู จำนวน 317 คน

รวมทั้งสิ้น 339 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครซี่ มอร์แกน Krejcie and Morgan (1970 
อ้างถึงใน จตุภูมิ เขตจตุรัส, 2555) และใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้
ขนาดของโรงเรียนเป็นชั้นในการแบ่ง  

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 
แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถาม
เกี่ยวกับระดับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของกรอบความคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 1 

แบบสอบถามที่สร้างขึน้ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน มีค่าดัชน ี
ความสอดคล้อง (IOC) ระหวา่ง .06–1.00 และหาความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือ โดยนำ
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารและครใูนโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 30 คน แล้วนำมาคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient: ∝) 
ของครอนบาค (Cronbach) และคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นอีกครั้งหลังจากนำไปใช้จริง ได้ค่าความเที่ยง
ของแบบสอบถามเป็นรายด้านและทั้งฉบับเท่ากับ 0.969 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก คณะศึกษาศาสตร์

พิชญบัณฑิตวิทยาลัย ถึงผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และผู้บริหารโรงเรยีน 
2. ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียน เพื่อนำส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง
3. ดำเนินการแจกแบบสอบถาม ทั้งหมด 339 ชุด โดยผู้วจิัยขอรับแบบสอบถามคืน

ด้วยตนเองที่สถานศึกษา และขอให้ทางสถานศึกษาบางแห่งส่งแบบสอบถามกลับทางไปรษณีย์  
ได้แบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 339 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ให้ข้อมูล 339 คน และนำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ข้อมูลลำดับถัดไป 

การวิเคราะหข์้อมูลและการแปลผล 
1. วิเคราะหส์ภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของกรอบความคิดแบบเติบโต ของครู

ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยหาค่าเฉลี่ย  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลค่าเฉลี่ยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย ดงันี้ (บุญชม ศรสีะอาด, 2554) 
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4.51–5.00 หมายถึง ระดับสภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
3.51–4.50 หมายถึง ระดับสภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก 
2.51–3.50 หมายถึง ระดับสภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง 
1.51–2.50 หมายถึง ระดับสภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อย 
1.00–1.50 หมายถึง ระดับสภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

2. วิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจำเป็นและจัดลำดับความต้องการจำเป็นของการพัฒนา
กรอบความคิดแบบเติบโตของคร ูโดยใช้สูตรของ นงลักษณ์ วิริชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช (2558) โดยปรับ
จากสูตร PNI เดิมโดยใช้วีธี Priority Need Index (PNIModified)  

6. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงคเ์กี่ยวกับกรอบความคิดแบบเติบโต

ของคร ูจำนวน 339 คน โดยจำแนกแต่ละด้านตามกรอบแนวคิดการวิจัย 5 ด้าน วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจัดลำดับความต้องการจำเป็นของข้อมูล (PNIModified) ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนด 
ค่าดัชนีการจัดเรียงอันดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น ไว้ว่ารายการที่มีค่าอย่างน้อย 0.30 หรือ 
30 เปอร์เซ็น ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้มีค่าดัชนีไม่ถึง 0.30 ดงันั้นผู้วิจัยจึงจัดอันดับค่าดัชนีจากค่ามากไปหา
ค่าน้อย ผลปรากฏดังแสดงในตาราง 

ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค ์
           และความต้องการจำเป็นในการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครู ในภาพรวม 

ระดับปฏิบัติ/พฤติกรรม 
ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับสภาพที่พึงประสงค์ 

PNIModified 
ลำดับ

ที ่X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล 
1. การเรียนรู้จากอุปสรรค 4.08 0.60 มาก 4.47 0.56 มาก 0.096 2 
2. การสร้างความท้าทายในงานให้
ตนเอง 3.86 0.67 มาก 4.39 0.63 มาก 0.138 1 
3. ความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงาน 4.40 0.62 มาก 4.62 0.52 มากที่สุด 0.050 5 
4. การเรียนรู้จากคำวิจารณ์และข้อติชม 4.24 0.68 มาก 4.54 0.60 มากที่สุด 0.071 4 
5. การมีแบบอย่างในการสร้างแรง
บันดาลใจ 4.15 0.62 มาก 4.53 0.55 มากที่สุด 0.092 3 

รวม 4.15 0.55 มาก 4.51 0.52 มากที่สุด - - 

สรุปผลการวิจยั ได้ดังน้ี 
1. สภาพปัจจุบันของกรอบความคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (X  = 4.15) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นลำดับแรก (X  = 4.40) 
รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้จากคำวิจารณ์และข้อติชม (X  = 4.40) ด้านการมีแบบอย่างในการสร้างแรง
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บันดาลใจ ( X  = 4.15) ด้านการเรียนรู้จากอุปสรรค (X = 4.08) และด้านการสร้างความท้าทายในงานให้
ตนเอง มีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับสุดท้าย (X  = 3.86)   

 ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของกรอบความคิดแบบเติบโตของครูในภาพรวม พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความมุ่งมั่นและทุม่เทในการทำงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
เป็นลำดับแรก (X  = 4.62) รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้จากคำวิจารณ์และข้อติชม (X  = 4.54)  
ด้านการมีแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ (X = 4.53 ) ด้านการเรียนรู้จากอุปสรรค (X  = 4.53) 
และด้านการสร้างความท้าทายในงานให้ตนเอง มีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับสุดท้าย (X  = 4.39)   

2. ผลการจัดลำดับความต้องการจำเป็นของการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครู
ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พิจารณาในภาพรวม พบว่า  
มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNIModified) อยู่ระหว่าง 0.050-0.138 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  
ด้านการสร้างความท้าทายในงานให้ตนเอง มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสูงสุดเป็นลำดับแรก 
(PNIModified = 0.138) รองลงมาคือ ด้านการเรียนรู้จากอุปสรรค (PNIModified = 0.096) ด้านการมีแบบอย่าง
ในการสร้างแรงบันดาลใจ (PNIModified = 0.092) ด้านการเรียนรู้จากคำวิจารณ์และข้อตชิม (PNIModified = 
0.071) และด้านความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงาน มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น เปน็ลำดับสุดท้าย  
(PNIModified = 0.050) 

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยัความต้องการจำเป็นในการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 1 ผู้วิจัยขอนำเสนอการอภิปรายผลการวิจัย
ดังนี้ 

7.1 สภาพปัจจุบันในปัจจุบันของกรอบความคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านความมุ่งมั่นและทุม่เทในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นลำดับแรก รองลงมา คือ
ด้านการเรียนรู้จากคำวิจารณ์และข้อติชม ด้านการมีแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการเรียนรู้
จากอุปสรรค และด้านการสร้างความท้าทายในงานให้ตนเอง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย ส่วนสภาพ 
ที่พึงประสงค์ของกรอบความคิดแบบเติบโตของครูในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากทีสุ่ด เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นลำดับแรก รองลงมา คือ 
ด้านการเรียนรู้จากคำวิจารณ์และข้อติชม ด้านการมีแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการเรียนรู้
จากอุปสรรค และด้านการสร้างความท้าทายในงานให้ตนเอง มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย ทั้งน้ี เนื่องมาจาก
ผู้บริหารและครูเล็งเห็นว่า ควรมีการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครูในด้านความมุ่งมั่นและทุ่มเท
ในการทำงานที่อยู่ในระดับดีอยู่แล้วก็ควรพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน  
การดำเนนิงานในเรือ่งต่าง ๆ ภายในโรงเรยีนสามารถบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก  
และด้านการสร้างความท้าทายในงานให้ตนเอง ที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย เนื่องจากครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 1 มีความแตกต่างทั้งใน 
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ด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ ครูที่มีอายุมากจะเกิดความท้อถอยและมีความกระตือรือร้นในการแสวงหานวัตกรรม
ใหม่ ๆ ลดลง และยังปรับตัวไม่ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจึงทำให้ระดับกรอบความคิด 
แบบเติบโตในด้านการสร้างความท้าทายอยู่ในลำดับสุดทา้ย 

 7.2 ผลการจัดลำดับความต้องการจำเป็นของการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครู 
ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า ด้านการสร้าง 
ความท้าทายในงานให้ตนเอง มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสูงสุดเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ  
ด้านการเรียนรู้จากอุปสรรค ด้านการมีแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการเรียนรู้จากคำวิจารณ์
และข้อติชม และด้านความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงาน มีความต้องการจำเป็น เป็นอันดับสุดท้าย ทัง้นี้
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารและครูเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความท้าทายในการทำงาน เพราะการ
สร้างความท้าทายในการทำงานให้ตนเองของครูนั้น สามารถช่วยให้ครูพัฒนาวิชาชีพ และการจัดการเรียน
การสอนให้ทันสมัย มคีุณภาพ และมีความท้าทาย เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน ซึ่งจะทำให้
เกิดผลสำเร็จบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป ์
(2560) ที่กล่าวในการประชุมการขับเคลื่อนโครงการปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (School 
Quality Improvement Program : sQip) แก่ผู้บริหารและคณะบุคลากรของโรงเรียนมีความสมัครใจ 
และมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้น โดยผู้บริหารต้องรู้จักและเข้าใจบริบทโรงเรยีนตนเองและ
จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกบันักเรียนอย่างเป็นระบบ แต่ละโรงเรียนกำหนดเป้าหมายของการพัฒนา
ตนเอง ร่วมกับการค้นหาวิธีปรับปรุงระบบงานภายในเพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด
ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

7.2.1 ด้านการสร้างความท้าทายในงานใหต้นเอง พบว่า ความต้องการจำเป็นในการ
พัฒนากรอบแนวคิดแบบเติบโตของครู ในด้านนี้ มีความต้องการจำเป็นโดยมีค่า PNImodified อยู่ระหว่าง 
0.099–0.213 เรียงตามลำดับ 3 อับดับแรก ดังนี้ 1) คือ ครเูข้าร่วมการนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้ 
ต่อที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อสร้างความท้าทายและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 2) คือ ครูสามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Base)  
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และ 3) คอื ครูนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน 
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Dweck (2015) ที่ไดส้ร้างแบบประเมินกรอบ
ความคิดแบบเติบโต และวิธีการเปลี่ยนกรอบความคิดแบบเติบโตผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งข้อดีของวิธีนี้ คือ 
สามารถติดต่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้ทั่วถึง  

  ดังนั้น หากผู้บริหารสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดต้องการพัฒนากรอบความคิด
แบบเติบโตของครู ก็ควรพิจารณา ด้านการสร้างความท้าทายในการทำงานเป็นลำดับแรก ซึ่ง ปัทมาภรณ ์
ศรีราษฎร ์และพฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์ (2562) ที่ได้เสนอแนวทางการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของ
ครู มีดังนี ้1) การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครูผ่านการพัฒนาผ่านออนไลน์ (Online Learning) 
เช่น ส่งเสริมให้ครูเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ และกล้าเผชิญกับปัญหาและ 
การเปลี่ยนแปลงทีท่้าทาย ส่งเสริมให้ครูเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการแสวงหาแรงบันดาลใจ 
จากความสำเร็จของผู้อื่น และการรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์เรียนรู้จากคำวิจารณ์และใช้ให้เป็นประโยชน์  
2) การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครูผ่านการบรรยายและการสัมมนา โดยการจัดวิทยากรสอน
หรือจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างพลังในการฟื้นคืนจากความผิดหวังพ่ายแพ้ และยังทำสิ่งน้ันต่อไปแม้จะพบกับ
อุปสรรคหรือความผิดหวัง 3) การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครูผ่านการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
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โดยการสอน หรือให้คำแนะนำแนวทางต่าง ๆ แก่ครูให้ปฏิบัติตาม เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ และกล้าเผชิญกับ
ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงทีท่้าทาย  

        7.2.2 ด้านการเรียนรู้จากอุปสรรค พบว่าความต้องการจำเป็นในการพัฒนากรอบแนวคิด
แบบเติบโตของครู ในด้านนี้ มีความต้องการจำเป็นโดยมีค่า PNImodified อยู่ระหว่าง 0.076-0.116  
เรียงตามลำดับ 3 อับดับแรก ดังนี้ 1) ครูยอมรับและเข้าใจในข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
ในการปฏิบัติงาน 2) สถานศึกษาจัดประชุมเพื่อชี้แจงผลการจัดการเรียนรู้ และวางแนวทางในการแก้ปัญหา
ร่วมกัน และ 3) ครูสามารถวางแผน หาวิธีการในการแก้ปญัหาหรือความขัดแย้ง ในการปฏิบัติงานได้  
ซึ่งสอดคล้องกับ Dweck (2012) ที่พบว่าลกัษณะของคนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตจะไม่คิดยอมแพ้ต่อ
อุปสรรคง่าย ๆ และพร้อมที่จะเผชิญต่ออุปสรรค พยายามหาวิธีแก้ปัญหาจนทำให้ประสบความสำเร็จ 

        7.2.3 ด้านการมีแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจพบว่าความต้องการจำเป็นในการ
พัฒนากรอบแนวคิดแบบเติบโตของครู ในด้านนี้ มีความต้องการจำเป็นโดยมีค่า PNImodified อยู่ระหว่าง 
0.072–0.113 เรียงตาามลำดับ 3 อับดับแรก ดังนี้ 1) คือ ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนร่วมกับเพื่อนคร ู(Teacher Professional Learning Community: TPLC) 
2) คือ ครูเสนอความคิดเห็น และแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ของนักเรียน และ 3) คือ ครูตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับมูลนิธิกรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาลสวนปรุง (2563) ที่กล่าวว่า การมีบุคคลต้นแบบที่ดี การแสวงหาบุคคลต้นแบบที่ดีแก่เรา
หรือเป็นฮีโร่ในสายตาของเรานั้น จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เรามีความตั้งใจทุ่มเทมุ่งมั่นและอยาก
ประสบความสำเร็จเฉกเช่นเดียวกับบุคคลต้นแบบนั้น ๆ

7.2.4 ด้านการเรียนรู้จากคำวิจารณ์และข้อติชม พบว่าความต้องการจำเป็นในการพัฒนา
กรอบแนวคิดแบบเติบโตของครู ในด้านนี้ มีความต้องการจำเป็นโดยมีค่า PNImodified อยู่ระหว่าง 0.067–
0.076 โดยเรียงตาามลำดับ 3 อับดับแรก ดังนี้ 1) คือ ครสูามารถรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อวิจารณ์ท่ามกลาง
บรรยากาศความขัดแย้งทางความคิดได้ดี 2) คือ ครูนำคำวิจารณ์และข้อติชม มาแก้ไข ปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และ 3) คือ ครูยอมรับคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะหรือข้อติชมเกี่ยวกับ 
การปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนจากผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อนครู ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ควรเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน ทุกคนทุกฝ่ายทำงานวางแผน และกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน รับฟังคำแนะนำข้อติชมของกันและกัน เน้นกระบวนการเพ่ือนครู
ช่วยเพื่อนคร ูส่งเสริมระบบการนิเทศ กำกบัติดตามการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของครู โดยยึดหลัก
นิเทศเชิงพัฒนา มากกว่าการตำหนิสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปัทมาภรณ ์ศรีราษฎร ์และนันทรัตน ์
เจริญกุล (2561) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครู โรงเรียนวัดบางขุนเทียน
นอก พบว่า ควรส่งเสรมิให้ครูเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการรบัฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ เรียนรู ้
จากคำวิจารณ์และใช้ให้เป็นประโยชน ์ 

7.2.5 ด้านความมุ่งมั่นและทุม่เทในการทำงาน พบว่าความต้องการจำเป็นในการพัฒนา
กรอบแนวคิดแบบเติบโตของครู ในด้านนี้ มีความต้องการจำเป็นโดยมีค่า PNImodified อยู่ระหว่าง 0.035–
0.078 เรียงตามลำดับ 3 อับดับแรก ดังนี้ 1) คือ ครูมีความมุ่งมั่นและทุม่เทในการปฏบิัติงานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน ให้บรรลตุามเป้าหมายของสถานศึกษา 2) คือ ครูมีความมุมานะ และพยายามที่จะ
ศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเอง และ 3) คือ ครทูุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับเพ่ือนครู ชุมชน อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลธิดา กรมเวช (2558) ที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ ความมุ่งมั่นและทุ่มเท 
ในการทำงานของพนักงาน พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานของพนักงาน
ได้แก่ ภาวะผู้นำ ซึ่งผู้นำที่มภีาวะผู้นำที่ดีจะสามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจและเต็มที่กับงาน
ที่ทำ วัฒนธรรมองค์การซึ่งการมีค่านิยมที่ด ีทัศนคติที่ดีตอ่องค์การจะทำให้ครูปฏิบัติงานด้วยความผูกพันธ์
และรักในองคก์ารของตน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญจะทำให้บคุลากรในองคก์รมีการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานที่ตนทำ และเกิดความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานยิ่งขึ้น  

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
8.1 ควรทำวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) เพือ่แก้ปัญหา และ

พัฒนาเกี่ยวกับการสร้างความท้าทายในการทำงานของครู เนื่องจากผลการวิจัย ที่พบว่า ผลการประเมนิ
ความต้องการจำเป็นของการพฒันากรอบความคิดแบบเติบโตของครใูนโรงเรียนในด้านการสร้างความท้าทาย
ในงานให้ตนเอง มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสูงสุดเป็นอันดับแรก เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทำงานได้อย่างที่มีประสิทธิภาพ 

8.2 ควรมีการศึกษาและพัฒนาตัวบ่งชี้เกี่ยวกกับกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครู (Indicator 
Development) เพื่อให้ได้โมเดล ที่จะนำไปใช้เป็นแนวในการวางแผนหรือการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ชัดเจนและมีศักยภาพต่อไป 
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แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรบัศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

Guidelines to Manage Activities Development of the Learners 
for Special Education Center in the Northeast 

มาลิณี คำมะมูล1

สมาน ประวันโต2

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์และวิเคราะห ์

ดัชนีลำดับความสำคัญความต้องการจำเป็นในการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรบั 
ศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม คอื กลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามและกลุ่มผู้ให้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยตารางของ เครจซี่  
และมอร์แกน จำนวน 201 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ฉบับ คือ แบบสอบถามแนวทาง
การจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรบัศูนยก์ารศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื และแบบสัมภาษณ ์
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพปัจจุบันของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรบัศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย สภาพพึงประสงคข์ององค์ประกอบการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และดัชนีความต้องการจําเป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวม คือ 0.960 (PNI modified = 0.960)   

2. แนวทางการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียนสำหรับศูนย์การศกึษาพิเศษในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย องค์ประกอบในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 5 องค์ประกอบ  
ได้แก่ 1) การกำหนดวัตถุประสงคแ์ละการกำหนดเป้าหมาย 2) การจัดใหเ้หมาะสมกับวัยวุฒิภาวะ 
ความสนใจความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 3) การปลูกฝังและส่งเสริมจิตสํานึกในการบําเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 4) การยึดหลักการมสี่วนร่วม และ 5) การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม  
เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

คำสำคญั:  แนวทาง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ศูนย์การศกึษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 



726 

Abstract 
The objectives of this research were: 1) to study the current state and the 

desired state Guidelines to Manage Activities Development of the Learners for Special 
Education Center in the Northeast 2) to develop the Guidelines to manage activities 
development of the Learners for Special Education Center in the Northeast. The research 
was conducted in 2 phases. In the first phase, the researcher studied the current states 
and desired states of guidelines to manage activities development of the learners for a 
special education center in the Northeast from school administrators and 201 teachers 
from the Special Education Center in the Northeast. The research instrument consisted of 
2 questions, questionnaires guidelines to manage activities development of the Learners 
for Special Education Center in the Northeast and interviews. The statistics for data 
analysis included percentage, mean, standard deviation and the Modified Priority Needs 
Index.  

The results of the study were as follows: 
1. The current state of managing activities development of the learners for

a special education center in the northeast, overall aspects were at a low level. 
The desirable state as a whole was at the highest level. Priority needs index of the early 
intervention considered as a whole, was 0.960 (PNI Modified = 0.960). 

2. The guidelines of manage activities development of the learners for a
special education center in the northeast, the researcher presented in 5 components 
which passed the evaluation of suitability, possibility, and utility by 7 eminent people 
were as followings: 1) the objective setting and goal setting, 2) the suitable for seniority 
interest aptitude and ability of the learner, 3) cultivate and encourage the mind to help 
social, 4) adherence to the principles of participation, 5) the performance evaluations. 
In conclusion: these are the guidelines of manage activities development of the learners 
for a special education center in the northeast.  

Keywords:  Guidelines,   Manage Activities Development of the Learners,
Special Education Center in the Northeast 
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1. บทนำ
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความสำคัญของระบบการจัดการศึกษาจะเห็นได้ว่า 

การจัดการศึกษาปัจจุบันนี้มุ่งเน้นความสำคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม และ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล ยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยแนวคิดที่ว่านี้  
ทุกคนจึงมีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้โดยสถานศึกษามีหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกัน
และแก้ปัญหา ด้วยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ และกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผสมผสานกับสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน และสามารถ 
จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา (กรมวิชาการ, 2545) นอกจากนี้สถานศึกษาจะต้องจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเป็นสำคญั ซึ่งในการจดัการหลักสูตรได้กำหนดให้มีกิจกรรมสำหรบันักเรียนมีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน เช่น
กิจกรรมสำหรบันักเรียน กิจกรรมนอกหลักสูตร กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมนอกห้องเรียน จนถึงปัจจุบันนี้
เรียกว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยที่การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนน้ันสถานศึกษาจะต้องจัดในลักษณะ 
ของการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีความกว้าง 
ความลึกมากยิง่ขึ้น อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ค้นพบจุดมุ่งหมายและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองอย่างเต็มที่  
ด้วยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพที่มีอยู่โดยการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่สามารถเลือกด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ
อย่างแท้จริง 

สถานศึกษามีส่วนสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
มีประสิทธิภาพ โดยสถานศึกษาจะต้องดาเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม โดยจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรูต้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด
ตามธรรมชาติ และความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน มุ่งเน้นจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก
ในการทำประโยชน์เพื่อสังคม และจัดกิจกรรมประเภทบริการด้านต่าง ๆ ฝึกการทำงานที่เป็นประโยชน ์
ต่อตนเองและส่วนรวม สถานศึกษาจึงควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสนอขอจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้เอง 
(สมทรง ลิมาลยั, 2562) แต่โดยภาพรวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งอาจจะเกิดจากหลาย
สาเหตุ ดังที่ขจิต ฝอยทอง และกาญดา ทองอินทร์ (2546) กล่าวว่า ปัญหาในการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน มี 3 ด้าน คือ 1) ด้านการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ปัญหาที่พบ คือ ผู้ปกครอง และชุมชน 
ไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติและกิจกรรมที่จัดไม่หลากหลาย 2) ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนโรงเรียนขาดบุคลากรด้านการแนะแนว โดยเฉพาะงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 
สำหรับงานแนะแนวไม่พอโรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ไม่เหมาะสมกบัการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ความถนัด ความสนใจตามความต้องการของผู้เรียน ขาดแหล่งเรียนรู้ และครูได้รับการอบรมสัมมนา 
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถน้อยและไมต่่อเนื่อง 3) ด้านการประเมินผลและรายงาน ปัญหาที่พบคือ 
โรงเรียนขาดเครื่องมือในการประเมินที่ได้มาตรฐาน ไม่นำผลการประเมนิไปใช้พัฒนา ขาดบุคลากร 
ด้านการประเมินผลการประเมินผลตามสภาพจริงไม่ต่อเนื่อง 
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งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ถึงแม้ว่าไม่ใช่งานหลัก แต่ก็มีความสำคัญที่สถานศึกษาจำเป็นต้อง
จัดให้มีประสิทธิภาพ จึงทำให้งานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นมีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อนักเรียน
เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนเก่ียวข้องกับผู้เรียน เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ 
ที่หลากหลาย เกิดความรู้อย่างกว้างขวาง ค้นพบความสามารถเฉพาะตัวตามความถนัด พัฒนาบุคลิกภาพ  
มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจรยิธรรม และมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่างานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นภาระหน้าที่ของสถานศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหาร ครูผู้สอน 
ที่จะต้องช่วยกันคิด ชว่ยกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะก่อประโยชน์ต่าง ๆ กับผู้เรียนให้มากที่สุด ในการจัด
กิจกรรมเพื่อสง่เสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ พัฒนาความสามารถของตนเอง (ณัฐวุฒิ ประเสรฐิศรี, 
2556) ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีความแตกต่างจากโรงเรียนปกติทั่ว ๆ ไป 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
ส่วนมากผู้เรียนมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจาก
มีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์พฤติกรรม สติปญัญา 
การเรียนรู ้หรอืความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป เรียนรูจ้ากการมอง การสอนซ้ำ ๆ การจัดการเรียน
การสอนจึงมีความยากลำบาก เนื่องจากนักเรียนมีความแตกต่างกันทั้งอายุ และประเภทความบกพร่อง
ต่าง ๆ การจัดการเรียนการสอนจึงต้องมีกฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน มีกิจกรรมพัฒนาทกัษะต่าง ๆ 
ให้นักเรียนอยา่งหลากหลายและสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน ต้องมีกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 
2551)  

ในปัจจุบันการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยังมีปัญหาที่พบในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ปัญหา 
ด้านการบริหารจัดการ ปัญหาด้านการดำเนินงาน ปัญหาด้านการประเมินผลและรายงานผล ขาดการ
ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องและขาดการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
กิจกรรม ขาดการนิเทศติดตามการประเมินผลการจัดกิจกรรม อีกทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
เป็นการจัดในลักษณะรูปแบบเดิมคล้าย ๆ กันทุกปี ยังขาดความหลากหลาย การบูรณาการในการนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันยังมีน้อย การบูรณาการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมยังมีน้อย 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านการจัดกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน ได้ศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรมพฒันาผู้เรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งได้จากรายงานผล 
การดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น พบว่า ศนูย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมมีความหลากหลาย ไมม่ีทิศทางที่แนน่อน ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
การจัดกิจกรรมเป็นไปในลักษณะรูปแบบเดิมคล้ายกันทกุปี ทำให้เกิดประโยชน์น้อย ดังนั้น ผู้วิจัยจงึ 
มีความสนใจทีจ่ะศึกษาสภาพความต้องการในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกำหนดแนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจน เพื่อจะได้
นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์และวิเคราะห์ดัชนีลำดับความสำคัญ 

ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สังเคราะห์จากเอกสาร และนักวิชาการ ประกอบด้วย สุพัชรา       

ซิ้มเจริญ (2545); ชมัยพร แกว้ชิณ (2550); ทวี จันทรัตน์ (2554); สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (2551); สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) และขวัญนคร ปกป้อง (2555) 
ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) การกำหนดวัตถุประสงค์และการกำหนดเป้าหมาย 2) การจดัให้เหมาะสมกับ
วัยวุฒิภาวะ ความสนใจความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 3) การปลูกฝังและส่งเสริมจิตสํานึก 
ในการบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชนต์่อสังคม 4) การยึดหลักการมสี่วนร่วม 5) การประเมินผลการปฏบิัติ
กิจกรรม 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
1. เพศ     2. ระดับการศึกษา   3. สถานภาพ
4. ประสบการณ์การปฏิบัติงาน

2. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ประกอบด้วย 5
องค์ประกอบ ได้แก่
1) การกำหนดวัตถุประสงค์และการกำหนดเป้าหมาย
2) การจัดให้เหมาะสมกับวัยวุฒิภาวะความสนใจ
ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน
3) การปลูกฝงัและส่งเสริมจิตสํานึกในการบําเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
4) การยึดหลักการมสี่วนร่วม
5) การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม

    แนวทางการจัดกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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5. วิธีการดำเนินการวจิัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 5.1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนในศูนย์การศกึษาพิเศษในเขต             

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัด
ขอนแก่น สังกดัสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปีการศกึษา 2564 จำนวน 435 คน 

 5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหารและครผูู้สอนในศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบ 
หากลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอรแ์กน ไดจ้ำนวนกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บรหิารและครผูู้สอน จำนวน 201 คน 
(Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2560)   

5.2 วิธีดำเนินการวิจัย 
โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ ดังต่อไปน้ี 
 5.2.1 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์และวิเคราะห์ดัชนีลำดับ

ความสำคัญความต้องการจำเป็นในการพัฒนาในการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียนสำหรับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขัน้ตอนดังนี้ 

1) การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศึกษาเอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และประเมินความเหมาะสมของ
องค์ประกอบและตัวชี้วัด โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน 

2) นําองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ได้จากข้อที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถาม
เพื่อถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงคก์ารจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3) เก็บข้อมลูจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและครผูู้สอนศูนย์การศึกษาพิเศษ
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายสง่เสริมประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 
จังหวัดขอนแก่น จำนวน 201 คน  

4) วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงคก์ารจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5) นำผลการวิจัยที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการจำเป็นและจัดลำดับ
ความสำคัญ

5.2.2 ระยะที่ 2 การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรบัศูนย์การศึกษา
พิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขัน้ตอนดงันี้ 

1) ร่างแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
โดยการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาหน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

2) การยกร่างแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตรวจสอบร่างแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน สำหรับ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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3) ประเมินแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 5.3.1 แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงคก์ารจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 5.3.2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 5.3.3 แบบประเมินแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำหนดประเด็นการประเมินแนวทาง ได้แก่ ความเหมาะสม  
ความเป็นได้และความเป็นประโยชน์ 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 5.4.1 ขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัย 

พิชญบัณฑิต ถงึผูบ้ริหารสังกัดผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลการวิจัยที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 201 คน 

 5.4.2 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยจัดส่งแบบสอบถามไปยังศูนย์การศึกษา
พิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เปน็กลุ่มตัวอยา่งด้วยตนเอง และผูช่้วยวิจัยในการกำหนด
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 2 สัปดาห ์จากกลุ่มตัวอยา่งโดยการลงพื้นที่เก็บรวบรวม 

5.4.3 ผู้วิจัยรับแบบสอบถามคืนจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ศนูย์การศึกษา
พิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 201 คน ได้รับแบบสอบถามคืนจำนวน 
201 ฉบับ จากจำนวนแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 201 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ำเร็จรูป  

โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 
1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ ระดับการศึกษา

สถานภาพ และประสบการณ์ในการทำงาน ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถี่ 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

2) วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) โดยการกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าคะแนนความเฉลี่ย 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553)  

3) จัดเรียงลำดบัความคาดหวังจากมากไปน้อย โดยใช้สูตร PNIModified ซึ่งเป็นดัชนี
การจัดการเรียงลำดับความสำคัญของความคาดหวังหาผลต่างของสภาพที่เป็นจริงและหารด้วยค่าสภาพ 
ที่เป็นจริงเพื่อถ่วงน้ำหนักก่อนจะนำมาจัดอันดับความสำคัญความคาดหวัง (สุวิมล ว่องวานิช, 2558) 
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5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) สถิติในการหาคุณภาพของเครื่องมือ แบบสอบถาม เพื่อใช้นำไปใช้ในการพัฒนา
เครื่องมือและการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และหาคา่
คุณภาพของเครื่องมือ หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม 

2) สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3) สถิติที่ใช้จัดเรียงลำดับความต้องการจำเป็น จากความต้องการจำเป็นมากไปหาน้อย
ใช้วิธี Priority Need Index (PNIModified) ซึ่งเป็นดัชนีการจัดการเรียงลำดับความสำคัญของสภาพ 
ที่พึงประสงค์หาผลต่างของสภาพที่เป็นจริงและหารด้วยค่าสภาพที่เป็นจริงเพื่อถ่วงน้ำหนักก่อนจะนำมาจัด
อันดับความสำคัญของสภาพที่พึงประสงค์ (สุวิมล ว่องวานิช, 2558) 

6. ผลการวิจัย
6.1 สภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์และวิเคราะห์ดัชนีลำดับความสำคัญความต้องการ

จำเป็นในการพัฒนาในการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนยก์ารศึกษาพิเศษในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับ 
ศูนย์การศกึษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าได้ 5 องค์ประกอบ 21 ตัวชี้วัด ดังนี้  
องค์ประกอบที่ 1) การกำหนดวัตถุประสงค์และการกำหนดเป้าหมาย มี 3 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 2)  
การจัดให้เหมาะสมกับวัยวุฒิภาวะ ความสนใจความถนัดและความสามารถของผู้เรียนมี 5 ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ 3) การปลูกฝังและส่งเสริมจิตสํานึกในการบําเพ็ญตนใหเ้ป็นประโยชนต์่อสังคม มี 3 ตัวชี้วัด 
องค์ประกอบที่ 4) การยึดหลกัการมสี่วนร่วม มี 5 ตัวช้ีวัด และองค์ประกอบที่ 5) การประเมินผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม มี 5 ตัวช้ีวัด สภาพปัจจุบันของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศนูย์การศึกษาพิเศษ
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการกำหนดวัตถุประสงค์และการกำหนดเป้าหมาย รองลงมาคือ  
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตำ่สุดคือ  
ด้านการยึดหลักการมสี่วนร่วม สภาพพึงประสงคข์ององค์ประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการกำหนดวัตถุประสงค์และการกำหนดเป้าหมาย 
รองลงมาคือ ด้านการจัดให้เหมาะสมกับวัยวุฒิภาวะ ความสนใจความถนดัและความสามารถของผู้เรียน 
ดัชนีความต้องการจําเป็นของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความต้องการจําเป็นของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวม มีค่า PNImodified = 0.960 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า ด้านการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นมากที่สุด รองลงมาคือ  
ด้านการจัดให้เหมาะสมกับวัยวุฒิภาวะ ความสนใจความถนัดและความสามารถของผู้เรียน ส่วนด้านที่มี
ความต้องการจำเป็นต่ำสุด คือ ด้านการยึดหลักการมีส่วนร่วม 
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6.2 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนยก์ารศึกษาพิเศษในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาตามค่า PNI modified ที่จำเป็นมาก
ที่สุดก่อน ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่  

1) การกำหนดวัตถุประสงคแ์ละการกำหนดเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองคค์วามรูแ้ละ
ทักษะจากการค้นพบด้วยตนเอง และนําไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 
มีคุณธรรม จรยิธรรม มีจิตสํานึกที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้แบบมีความสุข รูจ้ักคิดและแก้ปัญหา  
และรูจ้ักพัฒนาตนเองตามสมรรถนะทั้ง 5 ประการ อันได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ 
ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

2) การจัดให้เหมาะสมกับวัยวุฒิภาวะ ความสนใจความถนัดและความสามารถของผู้เรียน
ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจโดยผ่านประสบการณท์ี่หลากหลายและใชก้ระบวนการ
มีส่วนร่วม มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้และจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย  

3) การปลกูฝังและส่งเสริมจติสํานึกในการบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชนต์่อสังคม
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บําเพ็ญประโยชนเ์พื่อเสริมสร้างความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  
ความเป็นพลเมืองดี และความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ตลอดจนใหผู้้เรียนเห็นคุณค่า
ของวิชาความรู ้อาชีพ และการดำเนินชีวิตที่ดีงาม 

4) การยึดหลักการมีส่วนร่วม มีการใชก้ระบวนการกลุ่มและหลักการมีส่วนร่วมในการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ 

5) การประเมนิผลการปฏิบัติกิจกรรมมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน เช่น มีเวลา
เข้าร่วมกิจกรรม มีชิ้นงาน หรือร่องรอยการจัดกิจกรรม แฟ้มสะสมงาน และผ่านเกณฑค์ุณลักษณะ 
ตามที่สถานศึกษากำหนด 

สรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 2 แผนภาพแสดง แนวทางการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

7. อภิปรายผล
7.1 จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และวิเคราะห์ดัชนีลำดับความสำคัญ

ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยขอนำเสนอการอภิปรายผล ดังนี ้

 สภาพปัจจุบันของแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ด้านการกำหนดวัตถุประสงค์และการกำหนดเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตกานท ์เสานอก (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนา
ระบบประเมินผลกิจกรรมพฒันาผู้เรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสบต๋าวิทยา
(แปงภักดีอุปถัมภ์) ผลการวิจัยพบว่า ระบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรยีนสบต๋าวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ที่เหมาะสม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
หลัก คือ 1) องค์ประกอบด้านปจัจยั 2) องค์ประกอบด้านกระบวนการ 3) องค์ประกอบด้านผลผลิต  
4) องค์ประกอบด้านข้อมูลป้อนกลับ ผลการประเมินเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
การประเมินความคิดเห็นของผู้ใชร้ะบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4–6 โรงเรยีนสบต๋าวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ)์ ประเมินดา้นมาตรฐานความถูกต้องครอบคลุม
ด้านมาตรฐานการใชป้ระโยชน ์ด้านมาตรฐานความเปน็ไปได้และดา้นมาตรฐานความเหมาะสม มคี่าเฉลี่ย
ความเหมาะสมอยใูนระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญนคร ปกป้อง (2555) ไดศ้ึกษาการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรว่ม เพ่ือการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน
บ้านโดนสะอาดนาเหมือด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า
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1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ปรากฏผล ดังนี้ 1.1 สภาพการจดั
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ครูผูส้อนมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีนอยูใ่นระดับน้อย
ส่วนการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนทั้ง 3 กิจกรรมอยใูนระดับน้อย ปัญหาของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 1.2 ปญัหาของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า ปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน
อยู่ในระดับมาก 2. แนวการพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านโนนสะอาด
นาเหมือด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในครั้งนี้ คือ ในวงรอบที่ 1
มี 2 แนวการพัฒนา คือ 1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 2) การนิเทศภายใน ในวงรอบที่ 2 มแีนวทางพัฒนา คือ การนิเทศภายใน 3. ผลการพัฒนา
ศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า ครูผู้สอนมีความรูค้วามเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับมาก

สภาพพึงประสงคข์ององค์ประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์การศึกษา
พิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการกำหนดวัตถุประสงค์และการกำหนดเป้าหมาย รองลงมาคือ 
ด้านการจัดให้เหมาะสมกับวัยวุฒิภาวะ ความสนใจความถนัดและความสามารถของผู้เรียน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะความตระหนักถึงการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 39  
ที่กำหนดให้มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ วิชาการงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ไปยังสถานศึกษามากที่สุด เพื่อใหส้ถานศึกษาดำเนินการได้ 
โดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนทอ้งถิ่น ซึ่งเปน็
ปัจจยัสำคัญทำใหส้ถานศึกษามีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับการวิจัยของ จนัทร ก่ำภคัสร 
(2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแกป้ัญหาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า สภาพโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 บริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในกจิกรรม
แนะแนวทำสูงสุด คือ การสํารวจข้อปัญหาความต้องการความสนใจและธรรมชาติของผู้เรียน ทำน้อยที่สุด 
คือ การวิเคราะห์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนรายบุคคล กจิกรรมนักเรียน ทำสูงสุด คือ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ปัญหาความต้องการความสนใจและธรรมชาติของผู้เรียน ทำน้อยที่สุด คือ การกำหนดหลักฐานแสดงถึง
ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ทำสูงสุด คือ การสรปุผลข้อมลู ปญัหา
ความต้องการความสนใจและธรรมชาตขิองผู้เรียน ทำน้อยที่สุด คือ วิเคราะหแ์ละแปลความหมาย 
ผลการดำเนินกิจกรรม ซึ่งปัญหาการบรหิารกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนมีอยู ่5 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู  
ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครองและชุมชน และดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา
การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน คือ ดา้นผูบ้ริหาร ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ และผู้อาํนวยการโรงเรียน
ต้องรว่มมือกันให้ความสำคญักับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีนอยา่งจริงจัง ด้านครู ส่งเสริมให้ครูไดร้ับ 
ความรู ้ได้เข้าอบรมเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดา้นนักเรียน ได้แก่ การปลูกฝังจิตสํานึกสาธารณะ 
ความอดทนอดกลั้น ระเบียบวินัย ให้เกิดกับนักเรียนผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย ด้านผูป้กครองและชุมชน 
ควรให้ผู้ปกครองและชุมชนมสี่วนรว่มในการกำหนดนโยบายเปา้หมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 
และดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียนอย่างทั่วถึง 
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 ดัชนีความต้องการจําเป็นขององค์ประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์
การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวม มีค่า PNImodified = 0.96 เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นมากที่สุด  
รองลงมา คือ ด้านการจัดให้เหมาะสมกับวัยวุฒิภาวะ ความสนใจความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 
ส่วนด้านที่มีความต้องการจำเป็นต่ำสุด คือ ด้านการยึดหลักการมสี่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชุติมา ถิตย์ประเสริฐ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 26 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี ้ 

1. องค์ประกอบและตัวช้ีวัดของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนสำหรับสถานศึกษา
พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี 6 องค์ประกอบ 21 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) การกำหนดวัตถุประสงค์และ 
การกำหนดเป้าหมายมี 3 ตัวช้ีวัด 2) การจดัให้เหมาะสมกับวัยวุฒิภาวะความสนใจความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียนมี 4 ตัวชี้วัด 3) ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการมีครูเป็นที่ปรึกษา 4 ตัวชี้วัด 4) การปลูกฝัง
และส่งเสริมจติสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 3 ตัวชี้วัด 5) การยึดหลักการมีส่วนร่วม  
5 ตัวช้ีวัด 6) การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมมี 2 ตัวชี้วัด 2. สภาพปัจจุบันขององค์ประกอบการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรบัสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 26 โดยรวมอยู่
ในระดับน้อยสภาพพึงประสงคข์ององค์ประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. แนวทางการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ประกอบด้วย องค์ประกอบและตัวชี้วัด 
ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 องค์ประกอบ เพื่อให้ศูนย์การศึกษาพิเศษใช้เป็นวิธีการในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้มีการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดีขึน้ ผลจากการประเมินแนวทาง พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
มีรายละเอียดดังนี้   

2.1 แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผลจากการศึกษาแนวการ
กำหนดวัตถุประสงคแ์ละการกำหนดเป้าหมายจากโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ผู้วิจัยได้นํามาสังเคราะห์ได้
ดังนี้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรูแ้ละทักษะจากการค้นพบด้วยตนเอง และนําไปใชใ้นการดำเนินชีวิตได้
ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี สามารถอยู่รว่มกับผู้อืน่ได้
แบบมีความสุข รูจ้ักคิดและแกป้ัญหา และรูจ้ักพัฒนาตนเองตามสมรรถนะทั้ง 5 ประการ อันได้แก่ 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ 
ในการใชท้ักษะชีวิต และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

 2.2 แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผลจากการศึกษาการจัดให้
เหมาะสมกับวัยวุฒิภาวะความสนใจความถนัดและความสามารถของผู้เรียนจากโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี 
ผู้วิจัยได้นํามาสังเคราะห์ไดด้ังนี้ ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ โดยผ่านประสบการณ์
ที่หลากหลายและใชก้ระบวนการมสี่วนรว่ม มีการแลกเปลีย่นเรียนรู ้และจดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย  

 2.3 แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผลจากการศึกษาองค์ประกอบ
ด้านการปลูกฝังและส่งเสรืไดม้จิตสํานึกในการบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชนต์่อสังคมจากโรงเรียนที่มีวิธี
ปฏิบัติที่ดีผูว้ิจัยไดน้ํามาสังเคราะห์ไดด้ังนี้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนไดบ้ําเพ็ญประโยชนเ์พื่อ
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เสริมสร้างความมีนำ้ใจ เอื้อเฟือ้เผื่อแผ ่ความเปน็พลเมืองดี และความรบัผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและ
สังคม ตลอดจนให้ผู้เรียนเหน็คุณค่าของวิชาความรู ้อาชีพ และการดำเนินชีวิตที่ดีงาม 

 2.4 แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนผลจากการศึกษาองค์ประกอบ
ด้านการยึดหลักการมสี่วนรว่มจากโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีผู้วิจัยได้นํามาสังเคราะห์ได้ดังนี ้มีการใช้
กระบวนการกลุม่และหลักการมีส่วนรว่มในการดำเนินกิจกรรมตา่ง ๆ 

 2.5 แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนผลจากการศึกษาองค์ประกอบ
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจากโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีผู้วิจัยไดน้ํามาสังเคราะห์ไดด้ังนี ้ 
มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนเช่นมีเวลาเข้ารว่มกิจกรรม มีชิน้งาน หรือรอ่งรอยการจัดกิจกรรม 
แฟม้สะสมงาน และผ่านเกณฑ์คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนด 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลวจิัยไปใช ้

1. ผลจากศึกษา สภาพปัจจุบันของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์การศึกษา
พิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมอยูใ่นระดับน้อยผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และผู้ทีม่สี่วน
เกี่ยวข้องทุกฝา่ยควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้นในทุก ๆ ด้าน  

2. ผลจากศึกษา สภาพพึงประสงคข์องการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน สำหรับศูนย์การศึกษา
พิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมากที่สุดสำหรับองค์ประกอบที่พึงประสงค์
มากที่สุด คือ การกำหนดวัตถุประสงค์และการกำหนดเป้าหมาย ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร 
ที่มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนควรตระหนักและใหค้วามสำคัญเปน็อันดับแรกในการกำหนดและวางแผน
แนวนโยบายตลอดจนดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่การพัฒนากระบวนการศึกษา  
และองค์ประกอบอื่น ๆ อีกทั้ง 5 องค์ประกอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่ง ๆ ขึน้ไป 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยความคิดเห็นของครูบุคลากรและคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน

ในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและครอบคลุม 
2. ควรศึกษาวิจัยบทบาทการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

The Guidelines for Administration According to Good Governance 
of School Administrators under Udonthani Primary Educational 

Service Area Office 3 
มัณฑิรา วงษาเวียง1

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ความต้องการจำเป็นของการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 3) และศึกษาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง 
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 325 คน ได้มาโดยการกำหนดขนาด 
โดยใช้ตารางของ เครซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNImodified) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพปัจจุบันของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักความคุ้มค่า รองลงมาคือ หลักการมีส่วนร่วมและหลัก
นิติธรรม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ หลักความโปร่งใส ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักคุณธรรม 
รองลงมาคือ หลักนิติธรรม สว่นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม 

2. ความต้องการจำเป็นของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า คา่ดัชนีความต้องการจำเป็น 
โดยภาพรวม มีค่า PNImodified = 0.25 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการ
จำเป็นมากที่สุด คือ หลักคุณธรรม รองลงมา คือ หลักความโปร่งใส ส่วนด้านที่มีความต้องการจำเป็นต่ำสุด 
คือ หลักการมสี่วนร่วม 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
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3. แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ในครั้งนี้ผูว้ิจัยได้นำเสนอเป็นรายด้าน 6 ด้าน รวมทั้งสิ้น 
25 แนวทาง ซึ่งผ่านการประเมินจากผู้ทรงคณุวุฒิ ในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชนแ์ล้ว  

คำสำคญั:  แนวทาง  การบริหารงาน  ผู้บริหารสถานศึกษา  หลักธรรมาภิบาล 
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Abstract 
The objectives of this research were: 1) to study the current state and the 

desirable state and the needs index of the administration according to good governance 
of school administrators under Udonthani primary educational service area office 3 
2) to study the guidelines of the administration according to good governance of school 
administrators under Udonthani primary educational service area office 3. The samples 
were 325 school administrators and teachers. The sample size was calculated using 
Krejcie and Morgan’s table and stratified random sampling by the status of the sample 
groups and the school size. The research instrument was a five-level rating scale 
questionnaire. The statistics for data analysis included percentage, mean, standard 
deviation and the Modified Priority Needs Index (PNImodified). 

The research findings were as following: 
 1. The current state of the administration according to good governance of 

school administrators under Udonthani primary educational service area office 3, overall 
aspects were at high level. Considering each aspect, the highest aspect was the value for 
money, followed by the aspects of the accountability and the rule of law. The lowest 
aspect was the transparency. The desirable state of the administration according to good 
governance of school administrators under Udonthani primary educational service area 
office 3, overall aspects were at high level. Considering each aspect, the highest aspect 
was the ethics, followed by the rule of law. The lowest aspects were the transparency 
and the participation.    

2. The Modified Priority Needs Index of the administration according to good 
governance of school administrators under Udonthani primary educational service area 
office 3. The result showed a value of PNI modified = 0.25 The ethics was found the 
highest level of PNI modified value, followed by the transparency. The aspect of the 
participation was found at the lowest need.  

 3. The guidelines of the administration according to good governance of 
school administrators, the researcher presented in 6 aspects and 25 approaches which 
passed the evaluation of suitability, possibility and utility by 7 eminent people. 

Keywords:  Guideline,  Administration,  Administrator,  Good Governance 
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1. บทนำ
กระแสโลกาภวิัตน์ (Globalization) และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดด 

ในทุกภูมิภาคของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ด้านการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารของรัฐ จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้เพ่ือปรับตัวและสร้าง
ความพร้อมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การบริหารจัดการจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
สำหรับทุกองค์กร ซึ่งทุกองคก์รล้วนแต่ค้นหาหลักการบริหารงานที่จะทำให้ประสบความสำเร็จสูงสุด 
“หลักธรรมาภิบาล” (good governance) ซึ่งนับเป็นหลักการและแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบให้
สังคม ภาครัฐ ภาคธุรกจิเอกชน และภาคประชาชน ให้สามารถอยู่ร่วมกัน อันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนา
ที่ยังยืน (สำนักนายกรฐัมนตร,ี 2542) ตลอดจนเพื่อแกไ้ขปญัหาและขอ้บกพร่องของการขาดระบบบรหิารงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการควบคุมและตรวจสอบ ถ่วงดุลอย่างเป็นระบบ ขาดการปลูกฝังจิตสำนึกจริยธรรม 
ทำให้เกิดการรั่วไหล การกระทำผิด ฉ้อฉล และทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารอย่างโปร่งใส มีคุณภาพ 
“ธรรมาภิบาล” จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในทุกองค์กร (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2555) 
ซึ่งสอดคล้องกับ (บวรศักด์ิ อวุรรณโณ, 2560) ที่กล่าวว่า“หลักธรรมาภิบาล” ถือเป็นหลักสำคัญในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สามารถยกระดับและสร้างความน่าเชื่อถือขององค์การได้ในระดับสูง 
รวมถึงช่วยเพ่ิมศักยภาพขององค์การ อันนำไปสู่การพัฒนาที่มีความสุจรติ โปร่งใสและเป็นธรรม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดหลักการและปฏิรูปการจัดการศึกษาในหลายด้าน 
และได้พยายามปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ประหยัดและคุ้มค่า ลดขั้นตอน
การบริหาร มีบุคลากรมืออาชีพ บริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็ไดก้ำหนดนโยบาย 
ในการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับ มีการบริหารราชการและบริหารการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สขุแกป่ระชาชน เกิดผลสัมฤทธิต์่อภารกิจภาครัฐ มีประสิทธภิาพ 
และประสิทธิผล เกิดความคุม้ค่าตอบสนองความต้องการของประชาชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2550) สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ที่กำหนดนโยบาย
เศรษฐกิจ สังคมให้มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน มีความเป็นธรรมในสังคม ระบบการบริหารภาครัฐ 
มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนมีส่วนร่วม ส่วนด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม มีสมรรถนะสูง  
มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล ควรกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม และมีธรรมาภิบาล 
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 

ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นบุคลที่มีความสำคัญ ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี เปน็เครื่องมือในการนำวิสัยทัศน์และนโยบายสู่ 
การปฏิบัติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) และจะต้องใช้ความสามารถในการบริหารงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ และการบริหารที่จะประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจสั่งการ ดงันั้น การตัดสินใจ
ใด ๆ ย่อมมีผลกระทบต่อหน่วยงานซึ่งอาจทำให้เกิดประสิทธภิาพหรือเกิดความล้มเหลวได้ หลักธรรมาภิบาล 
จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นหลักประกันว่า ในองค์กรไม่มกีารฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่ด้อย
ประสิทธิภาพ (เกษม วัฒนชัย, 2546) หากผู้บริหารมีทั้งความรู้และธรรมาภิบาลก็ย่อมจะนำองค์กรฝ่าฟัน
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อุปสรรคไปสู่จดุมุ่งหมายได้สำเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสำคญัที่จะต้องนำหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการปฏิบัติงานอันเป็นพื้นฐานสร้างความเป็นธรรมในสังคม ทำให้เกิดการพัฒนา แก้ปัญหาความขัดแย้ง 
ลดปัญหาการทุจริต ช่วยให้ระบบบริหารของรัฐมีความนา่เช่ือถือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
(สุดารัตน์ สัจจรักษ์, 2559) สอดคล้องกับ สมุทร ชำนาญ (2554) ที่กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร 
ที่จะต้องมียุทธศาสตร์ในการควบคุมพฤติกรรม จะต้องตระหนักถึงสาเหตุและต้องเข้าใจเทคนิควิธีการแก้ไข
เมื่อเกิดมีขึ้น และที่สำคญักว่า คือ การป้องกันมิให้พฤติกรรมเชิงการเมืองที่ขาดจริยธรรมเกิดขึ้นในองค์กร 
ผู้บริหารควรนำหลักการของธรรมาภิบาล (Good governance) มาใช้ในการบริหารงาน ส่วนการดำเนินงาน
จะประสบผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นกับความสามารถของผู้บริหารในการนำหลัก
ธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร   

จึงกล่าวได้ว่า ผู้บริหารถือเป็นบุคคลสำคญัที่จะกำหนดทิศทางไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้ 
ดังนั้น ผู้บริหารไม่ใช่เพียงแคร่ับรู้และเข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาลเท่าน้ัน แต่ต้องสามารถนำหลักการเหล่านั้น
ลงสู่การปฏิบัติจนก่อให้เกิดการพฒันา แก้ไขปัญหา และเสริมสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุด 

จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารงาน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศกึษา และนำเสนอแนวทางการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 3 เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจนำไปเป็นข้อมูลในการส่งเสริม ปรับปรุง และพฒันาการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ส่วนรวมอย่างแท้จริง 

2. คำถามของการวิจัย
2.1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อยู่ในระดับใด 
2.2 ความต้องการจำเป็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ได้จัดเรยีงลำดับความต้องการจำเป็นไว้
อย่างไร 

2.3 แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เป็นอย่างไร 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นในการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 3 

3.2 เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 3 
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4. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหาร

กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ทั้ง 6 หลัก ประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 
3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า
(สำนักนายกรฐัมนตรี, 2542)

5. กรอบแนวคิดการวจิัย
            ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

6. วิธีการดำเนินการวจิัย
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 6.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2564 รวมประชากรทั้งสิ้น 2,120 คน  
6.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก ่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 325 คน 

6.2 วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ดำเนินการเป็น 2 ระยะ ดังต่อไปน้ี 
 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และวิเคราะห์ดัชนีลำดับความสำคัญ

ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศกึษา  
ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ม ี3 ขั้นตอน 

ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ยกร่างแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บริหาร

สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  
 ตอนที่ 2 ตรวจสอบร่างแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บริหาร

สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  
 ตอนที่ 3 ประเมินแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บรหิาร
สถานศึกษา มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้
1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม
3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม
5) หลักความรับผิดชอบ   6) หลักความคุ้มค่า

(สำนักนายกรัฐมนตรี, 2542) 

1. สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์
และความต้องการจำเป็น ในการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 3 

2. แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  
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6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 6.3.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
 ตอนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกบัเพศ ระดับการศกึษา 

สถานภาพ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)   

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ประกอบด้วย 6 
ด้าน ได้แก่ หลักนิติธรรม หลกัคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมสี่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มคา่ มีลักษณะเปน็แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

 6.3.2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

 6.3.3 แบบประเมินแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศกึษา 
สังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยกำหนดประเด็นการประเมิน ไว้ 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นได้ และด้านความเป็นประโยชน์ 

6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 6.4.1 ขอหนังสือจากสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ถึงผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลการวิจัยที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 325 คน 

 6.4.2 ผู้วิจัยนำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเสนอต่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พร้อมกับ
แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 325 ฉบับ ให้ผู้บริหารสถานศกึษา
และครูผู้สอนทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือตอบแบบสอบถามและกำหนดวันรับคืน 

6.4.3 ผู้วิจัยรับแบบสอบถามคืนจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธาน ีเขต 3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 325 คน ได้รบัแบบสอบถามคืน 
จำนวน 325 ฉบับ จากจำนวนแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 325 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

6.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  

โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 
 6.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดของสถานศึกษา ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

 6.5.2 วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยหาค่าคะแนน
เฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยการกำหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายของค่าคะแนนความเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2560)  
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 6.5.3 จัดเรียงลำดับความคาดหวังจากมากไปน้อย โดยใช้สูตร PNImodified ซึ่งเป็นดัชนี
การจัดการเรียงลำดับความสำคัญของความคาดหวังหาผลต่างของสภาพที่เป็นจริงและหารด้วยค่าสภาพ 
ที่เป็นจริงเพื่อถ่วงน้ำหนักก่อนจะนำมาจัดอันดับความสำคัญความคาดหวัง (สุวิมล ว่องวานิช, 2558) 

6.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 6.6.1 สถิติในการหาคุณภาพของเครื่องมือ แบบสอบถาม เพื่อใช้นำไปใช้ในการพัฒนา

เครื่องมือและการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และหาคา่
คุณภาพของเครื่องมือ หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม 

 6.6.2 สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

6.6.3 สถิติทีใ่ช้จัดเรียงลำดับความต้องการจำเป็น จากความต้องการจำเป็นมากไปหา
น้อย ใช้วิธี Priority Need Index (PNImodified) ซึ่งเป็นดัชนีการจัดการเรียงลำดับความสำคัญของสภาพ 
ที่พึงประสงค์หาผลต่างของสภาพที่เป็นจริงและหารด้วยค่าสภาพที่เป็นจริงเพื่อถ่วงน้ำหนักก่อนจะนำมาจัด
อันดับความสำคัญของสภาพที่พึงประสงค์ (สุวิมล ว่องวานิช, 2558) 

7. ผลการวิจัย
7.1 จากการศกึษาสภาพปัจจบุัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นในการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 3 ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 7.1.1 สภาพปัจจุบันในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักความคุม้ค่า รองลงมา คือ ด้านหลักการ 
มีส่วนร่วมและด้านหลักนิติธรรม ส่วนด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยต่ำสดุ คือ ด้านหลักความโปร่งใส  

 7.1.2 สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศกึษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักคุณธรรม รองลงมา คอื ด้านหลักนิติธรรม 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านหลักความโปร่งใสและด้านหลักการมีสว่นร่วม 

 7.1.3 ความต้องการจำเป็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า คา่ดัชนีความต้องการจำเป็น  
โดยภาพรวม มีค่า PNImodified = 0.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักคุณธรรม มีค่าดัชน ี
ความต้องการจำเป็นมากที่สดุ รองลงมาคือ ด้านหลักความโปร่งใส ส่วนด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการ
จำเป็นต่ำที่สุด คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม 

7.2 จากการศกึษาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ผู้วิจัยได้นำเสนอแนวทางเป็นรายด้าน 
6 ด้าน 25 แนวทาง สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี ้ 
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ภาพประกอบ 2 แนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
         สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 3 

7.3 ผลการประเมินด้านความเหมาะสมของแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด และเมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านมากที่สุด คือ ด้านหลกันิติธรรม รองลงมา 
คือ ด้านหลักความโปร่งใส และน้อยที่สุด คอื ด้านหลักการมีส่วนร่วม และด้านหลักความรับผิดชอบ  
ส่วนผลการประเมินในด้านความเป็นไปได้ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่ามากที่สุด คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านหลักคณุธรรม และนอ้ยที่สุด คือ  
ด้านหลักการมีส่วนร่วม และเมื่อพิจารณาด้านความเป็นประโยชน์ มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามากที่สุด คือ ด้านหลักคณุธรรม รองลงมา คือ ด้านหลัก
นิติธรรม และด้านหลักความคุ้มค่า และน้อยที่สุด คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม 

8. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นในการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 3 ผู้วิจัยขอนำเสนอการอภิปรายผล ดังนี ้

 8.1 สภาพปัจจุบันในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักความคุ้มค่า ซึ่งแสดงให้เหน็ว่า 
ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนบุคลากรมีความคิดริเริ่มนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้น 
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การดำเนินงาน มีการปรับปรงุพัฒนาระบบการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาเพื่อความสะดวกรวดเร็ว  
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรหิารจัดการอย่างต่อเนื่อง จัดสรรงบประมาณเพือ่การพัฒนา 
การศึกษา แกทุ่กฝ่ายอย่างเสมอภาค ตามความจำเป็นและเหมาะสม สง่เสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แหล่งเรียนรู้ และทรัพยากรทีม่ี อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนมีการดูแล กำกับติดตาม  
ให้บุคลากรไดป้ฏิบัติงานเต็มความรู้ ความสามารถ เต็มเวลา บังเกิดผลแก่ทางราชการและส่วนรวมสงูสุด  
สอดคล้องกับ สุกานดา สุไลมาน (2560) ที่ได้ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยในด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีความคิดริเริ่ม 
นำนวัตกรรมมาใช้เพ่ือความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารวิเคราะห์จุดอ่อน 
จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารมีนโยบาย 
ใช้ทรัพยากรรว่มกันทั้งสถานศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเปน็อันดับสุดท้าย ได้แก่ ผู้บรหิารกำหนดโครงสร้าง
การบริหารสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

 8.2 สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักคุณธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพึงประสงค์ที่จะให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ในด้านของการมีคุณธรรมมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ จิณห์วรา วันทา (2560) ที่สรุปผล
การศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษา 
กลุ่มเมืองสำโรงขามป้อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พบว่า  
ด้านหลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด คอื บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจในการปฏิบัต ิหน้าที่ของตน รองลงมาคือ บุคลากร 
ในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความขยันหมั่นเพียร และอดทน ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารยังใช้อํานาจ
ในการบังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจ ความขยันหมั่นเพยีร
และอดทนยังมีสิ่งที่จะต้องพัฒนา  

 8.3 ความต้องการจำเป็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า คา่ดัชนีความต้องการจำเป็น  
(PNImodified) โดยภาพรวม มีค่าเท่ากับ 0.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและจัดเรียงลำดับตามค่าความ
ต้องการจำเป็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมในแต่ละด้าน พบว่ามีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักคุณธรรม 
ด้านหลักความโปร่งใส และหลักความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไกทอง มุดผากิตติเดช 
(2564) ที่พบวา่ ลำคับความต้องการจำเป็นของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม โดยรวม 3 อันดับแรก 
คือ หลักนิติธรรม หลกัคุณธรรม และหลักเปิดเผยโปร่งใส ตามลำดับ 
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 8.4 ผู้วิจัยได้นำเสนอแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 เป็นรายด้าน 6 ด้าน 25 แนวทาง ดังนี้  

 8.4.1 ด้านหลักนิติธรรม มีแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา ดงันี้ สถานศึกษาควรจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อตกลงของสถานศึกษา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และชี้แจงให้ทุกคนรับทราบ ผู้บริหารดูแล 
กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม ผู้บริหารและบุคลากร 
มีการกำหนดระเบียบแนวปฏิบัติ และข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับการบริหารที่เป็นไปตามกฎหมาย ส่งเสริม
บุคลากรให้ปฏบิัติตามระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารงานอย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องการงานวิจัยของ สุดารัตน์ สัจจรักษ์ (2559) ที่ได้เสนอ 
แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร ในด้านหลักนิติธรรม ไว้ว่า สถานศึกษาควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ 
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบกำหนดควรมีการใช้แบบประเมินผลการปฏบิัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันและมีการกำหนดหัวข้อการประเมินที่ชัดเจน ควรมีการประชุมชี้แจงให้ผู้ประเมินเข้าใจ
การประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดระบบคุณธรรม
และหลักของกฎหมาย ควรให้ผู้รับการประเมินทราบผลการประเมินทุกและใหผู้้ประเมินช้ีแจงผลการ
ประเมินหากผู้รับการประเมินขอร้อง      

 8.4.2 ด้านหลกัคุณธรรม มีแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา ดงันี้ ผู้บริหารควรส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบตัิงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญ 
ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเป็นกัลยาณมิตร เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร กลา่วยกย่องชมเชย 
ผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และเสมอต้นเสมอปลาย ด้วยความสุภาพอ่อนโยนและสนับสนุน 
ให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิไลลักษณ์ อำนาจดี (2562) ที่ได้เสนอกลยุทธ์ที่เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
คุณธธรม ไว้ว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมบุคลากรให้แก้ไขปัญหาในสถานศึกษาโดยใช้สติความรู้และเหตุผล
มากกว่าอารมณ์ในการควบคมุสถานการณต์่าง ๆ ด้วยดี ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและอดทนโดยยึดหลักธรรมาธิปไตยเป็นหลัก ยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างเสมอต้นเสมอปลายบนพื้นฐานของศีลธรรมจรยิธรรม ปฏิบัติตนตามระเบียบจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูกระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามโดยมีความซื่อสัตย์และ 
ภาวะความเป็นผู้นำ   

  8.4.3 ด้านหลกัความโปร่งใส มีแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ มีการประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารแก่บุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้รับรู้ 
และร่วมปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้องตามระเบียบ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ติดตาม 
ตรวจสอบ การดำเนินงานด้านงบประมาณเป็นไป ตามระเบียบและกฎหมาย กำหนดเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรอย่างชัดเจน เป็นไปด้วยความยุติธรรม พร้อมชี้แจง 
ต่อที่ประชุมให้รับทราบ กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และสามารถช้ีแจงผลการ
ประเมินได้อย่างเปิดเผย ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและกลไกการกำกับติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา คงเกษม (2563) 
ที่ได้นำเสนอแนวทางการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย 
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พระบางเจ้าพระยาเมือง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1 ไว้ว่า  
ควรเปิดเผยข้อมูลด้านการเงินพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างการกำหนดทิศทางเป้าหมายการดำเนินงานตาม
ระเบียบของทางราชการต่อสาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อลดการเกิดปัญหาภายในสถานศึกษา 

 8.4.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม มีแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วางแผนการดำเนินงาน และเสนอแนะ
วิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามความถนัด ตามความรู้ 
ความสามารถ และเต็มตามศักยภาพ พัฒนาผู้บริหารให้เปน็ผู้มีความสามารถในการประสานความร่วมมือ
จากทั้งภายในและจากภายนอกสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ วิไลรัตน์ ฝ่ายดี (2559) ที่ได้ให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลาง  
ในอำเภอตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ไว้ว่า ควรเปิดโอกาส
ให้ครูมีส่วนร่วม ในการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ควรเปิดโอกาสให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน และควรเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง  
มีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน 

 8.4.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ มีแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ ผู้บริหารดำเนินการบริหารงานทุกฝ่ายในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลัก
ความถูกต้องชอบธรรม มุ่งประโยชน์ของสถานศึกษาเป็นสำคัญ มีการดูแล กำกับติดตาม ให้บุคลากร
รับผิดชอบการปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เตม็เวลาเพ่ือผลประโยชน์ของทางราชการ  
สร้างความเข้าใจต่อผลกระทบที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานของตนเองและบุคลากร ตลอดจนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหา 
ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ พระปรเมศวร์ ปญฺญาวชิโร (แจ่มแจ้ง) (2554) ที่ได้เสนอแนวทางการพัฒนา
ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักความรับผิดชอบไว้ว่า การบริหารงานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  
การประเมินผลการเรียน การนิเทศ กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ตอ่
ปัญหาของบุคลากรและสังคมอย่างจริงจัง และนำปัญหามาศึกษาเพ่ือการแก้ไข บริหารบุคลากร 
ด้วยความรับผิดชอบให้ทุกฝ่ายมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
การรายงานผลการพัฒนาการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 

 8.4.6 ด้านหลักความคุ้มค่า มีแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ ผู้บริหารให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ส่งเสรมิและพัฒนาให้
บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำเทคโนโลย ีนวัตกรรมใหม่ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวก
รวดเร็วมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักความคุ้มค่า มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และกำหนดนโยบายส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร จีนมหันต์ (2556) ที่ได้นำเสนอ
แนวทางการบริหารงานโดยใช้หลักธรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน ด้านหลักความคุ้มคา่ ไว้ว่า ผู้บริหาร
ควรกําหนดให้มีแผนการบํารงุรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ โดยใหทุ้กหน่วยงานมีหน้าที่ปฏิบัติตาม
แผนบํารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ จัดทําทะเบียนซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ทุกรายการ เพื่อใช้ใน
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การควบคุมและตรวจสอบค่าใช้จ่ายและเป็นข้อมูลประกอบการประเมินความคุ้มค่าในการใช้งานต่อไป 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้เงินงบประมาณ กําหนดทิศทางการผลิตสื่อร่วมกัน โดยคำนึงถึง 
ความคุ้มค่าเป็นหลักและจัดประชุมชี้แจงถึงความสำคัญถึงหลักของความคุ้มค่าใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงบูรณาการในการบริหารโรงเรียน 

9. ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลวจิัยไปใช ้

1. ผู้บริหารควรมีการพัฒนาระบบข้อมูล กลไกการกำกับติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสรมิให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้านความรู้ความสามารถ 
เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

2. ผู้บริหารควรจัดตั้งคณะกรรมการทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อดูแล
กำกับ ติดตาม สรุปผลการดำเนินงาน และรว่มกำหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา 

3. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในเรื่องของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและมีความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการ 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 กับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหรือสงักัดอื่น ๆ  

2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศกึษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 

3. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ลงสู่การปฏิบัติจริงในสถานศกึษา เพื่อนำไปพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ
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การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของรูปแบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ในจังหวัดหนองบัวลำภู 
The Study Current State of Educational Quality Assurance  

Under The Office of Secondary Education Service Area in Nong  
Bua Lamphu Province 

นันทพน สิมมา1 
นวัตกร หอมสิน2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของรูปแบบ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัด
หนองบัวลำภู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผูส้อนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1,079 คน ในปีการศกึษา 2564 โดยวิธีการสุ่ม 
แบบหลายขั้นตอน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู 3 มาตรฐาน มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .36-.78 และมีค่า 
ความเช่ือมั่นเท่ากับ .81  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพปัจจุบนัของระดับการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สังกัดสำนกังาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู พบว่า มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ 
การจัดการ มีค่าน้อยที่สุด มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนตามลำดับ 

2. สภาพที่พึงประสงค์ของระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู พบว่า มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ มีค่ามากที่สดุ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนตามลำดับ 

คำสำคญั:  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2อาจารย์ ดร., อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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Abstract 
The purposes of this research paper was to study the components and indicators 

of the internal quality assurance. The sample consisted of 310 administrators and teachers 
under Nongbualumphu Secondary Educational Service Area Office year 2021, using 
multi–stage random sampling. The research instrument was a 5 level–rating scale 
Questionnaire on the internal quality assurance which classified between .36-.78 and the 
reliability of .81.  

The results of this research revealed: 
1. The level of competency of the internal quality assurance under

Nongbualumphu Secondary Educational Service Area Office overall were at a high level. 
When considering each side a administrative process and management was least. 

2. The level indicators of the internal quality assurance under Nongbualumphu
Secondary Educational Service Area Office overall were at a high level. When considering 
each side a administrative process and management was the highest level. 

Keyword:  Educational qualiry assurance 
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1. บทนำ
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 เพื่อสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 47 วรรค 2 ว่า รูปแบบการ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2553, หน้า 45) 
จากกฎกระทรวงศึกษาธิการดงักล่าว หมวดที ่1 รปูแบบการการประกันคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
ข้อ 2 กำหนดวา่ ให้สถานศึกษาจัดให้มีรูปแบบการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน อยา่งเต็มศักยภาพ และวรรคสองบอกว่า รูปแบบการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ (2553, หน้า 5–6) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จัดรูปแบบการบริหารและสารสนเทศ ดำเนนิงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

การประกันคุณภาพในสถานศึกษา จึงเป็นกลไกสำคัญที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและผลักดนั  
ให้กระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับของวงการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
ดำเนินไปอย่างเป็นรูปแบบการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษายังมีความสำคญัต่อการพัฒนาคณุภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม รวมไปถึงผู้ประกอบการ
และสถานประกอบการที่จะรองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในขณะเดียวกันสถานศึกษาที่มีคณุภาพก็จะทำให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สังคมต้องการ นอกจากนั้น
รูปแบบการจัดการศึกษานับเป็นรูปแบบการที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาคนไทย ให้นำความรู้ ความสามารถ
มาใช้ในการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้น การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคนไทย
เพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)  

จากสภาพปัญหาตลอดจนความสำคัญ ความจำเป็นและกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2546 เกีย่วกับการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นอีกด้านหนึ่ง 
ที่ทุกโรงเรียนในสังกัดจะต้องดำเนินการ อย่างเคร่งครัด ผู้วิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อการเตรียมความพร้อม 
ในการรองกับการประเมิน ภายนอกในรอบต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู 
2.2 เพื่อศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีและหลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับวันที ่6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2. มีรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเปา้หมาย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อยา่งมีคุณภาพ
6. จัดรูปแบบการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด

การเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. การบริหารจัดการเชิงบวก
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นรูปแบบการและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู ้

4. กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผูส้อนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1,079 คน ในปีการศกึษา 2564 โดยวิธีการสุ่ม 
แบบหลายขั้นตอน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 310 คน  

5.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
 ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถปุระสงค์ มีระบบ เป็นขั้นตอน และสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ใช้แบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู 
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5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่อง สภาพปัจจุบัน

และสภาพที่พึงประสงค์ของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ ด้วยแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) โดยมีตัวเลือกที่กำหนดคำตอบไว้ให้ (Forced Choice) และเติมข้อความลงในช่องว่างให้
สมบูรณ์เพื่อสำรวจสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ตำแหน่ง ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการทำงาน  

 ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู สอบถามเกี่ยวกับ
ขอบข่ายงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ มีลักษณะแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยกำหนดค่าคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2560, หน้า 116) 

การกำหนดช่วงคะแนน 
คะแนน 5 หมายถึง มีเกณฑม์าตรฐาน ในระดับมากที่สุด 
คะแนน 4 หมายถึง มีเกณฑม์าตรฐาน ในระดับมาก 
คะแนน 3 หมายถึง มีเกณฑม์าตรฐาน ในระดับปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง มีเกณฑม์าตรฐาน ในระดับน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง มีเกณฑม์าตรฐาน ในระดับน้อยที่สุด 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีลำดับขั้นตอน ดังนี้ 

1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เสนอสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองบัวลำภู เพื่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2) ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์พร้อมซองติดแสตมป์ที่มีชื่อที่อยู่ของผู้วิจัย
พร้อมด้วยหนังสือขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่างและ 
ให้ส่งกลับคืนแก่ผู้วิจัยทางไปรษณีย์ บางส่วนผู้วิจัยขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเองโดยการนัดหมายวัน 
เวลา ในการรบัแบบสอบถามคืน 

3) ผู้วิจัยดำเนนิการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและติดตามแบบสอบถามกรณีที่ยังไม่ส่งคืน
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองบัวลำภู โดยใช้วิธีโทรศัพท์ในการประสานงาน 
จนสามารถรวบรวมแบบสอบถามได้ครบสมบูรณ ์

4) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อนำไปวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
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5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่ไดร้ับคืนมาตรวจสอบ ความสมบูรณ์และนำมาวิเคราะหห์าค่าสถิติ

โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรปูทางสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
1) วิเคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพ

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์การทำงาน 
โดยใช้วิธีแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

2) การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพทีพ่ึงประสงค์ของระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู 
สอบถามเกี่ยวกับขอบข่ายงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 จำนวน  
3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีลักษณะแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยกำหนดค่าคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 116) 

การกำหนดช่วงคะแนน 
คะแนน 5 หมายถึง มีเกณฑม์าตรฐาน ในระดับมากที่สุด 
คะแนน 4 หมายถึง มีเกณฑม์าตรฐาน ในระดับมาก 
คะแนน 3 หมายถึง มีเกณฑม์าตรฐาน ในระดับปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง มีเกณฑม์าตรฐาน ในระดับน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง มีเกณฑม์าตรฐาน ในระดับน้อยที่สุด 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบ ความสมบูรณ์และนำมาวิเคราะห์ 

หาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร ์

6. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของรูปแบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภ ู
สรุปสาระสำคญัตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 6.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( = 4.38, S.D. = 0.40) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีสภาพที่เป็นอยู่ ในระดับมาก  
โดยมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีค่าน้อยที่สุด ( = 4.51, S.D. = 0.67)  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ( = 4.63, S.D. = 0.72) และ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ( = 4.64, S.D. = 0.67) ตามลำดับ 
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 6.2 ผลการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู พบว่า ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด และเมือ่แยกเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ระดับมาตรฐานที่ 2 
กระบวนการและการบริหารจัดการ (X = 4.67, S.D. = 0.29) มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (X = 4.63, S.D. = 0.36) และมาตรฐานที่ 1 คุณภาพการศึกษา  
( X = 4.45, S.D. = 0.25)

7. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพที่พึงประสงค์ของระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภ ูพบว่า ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า มาตรฐานที่ 2 กระบวนการและการบริหารจัดการมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ ลวาเฟรท (Lwalet, 1980 อ้างถึงใน กาญจนา ศรีเรือง, 2555, หน้า 52) เกี่ยวกับ
คุณภาพมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนในแต่ละระดับ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้โรงเรียนถือปฏิบัติและประเมิน
คุณภาพการศึกษาจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน ได้แก่ จุดมุ่งหมายขององค์การ การบริหารนักเรียน
หลักสูตรและการเรียนการสอนโปรแกรมหลักสูตร บุคลากร อาคารสถานที่ และการเงิน จะเห็นได้ว่า 
การบริหารจัดการโรงเรียนมีส่วนสำคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้  
 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู พบว่า มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ มีค่าน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้อำนวยการสถานศึกษาจงึควรให้ความสำคัญกับการบริหาร
จัดการเพ่ือส่งเสริมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในจังหวัดอื่น

เพื่อปรับเปลี่ยนและหาแนวทางปัญหาร่วมถึงการแก้ปัญหาให้ครอบคลุม 
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การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอำนาจเจริญ 

Strategic Management of School Administrators Affecting 
Performance of Student Caring and Support System in Schools 
under Amnatcharoen Primary Educational Service Area Office 

ฐิติกาญจน์ ทำสุนา1

สมใจ ภูมิพันธุ์2

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน 2) ศึกษา

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอำนาจเจริญ 
และ 3) ศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาอำนาจเจริญ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครู 
จำนวน 346 คน สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจรญิ เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
โรงเรียน เท่ากับ .97 และการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน เท่ากับ .98 สถิติทีใ่ช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ด้านควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดา้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
2) การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคล และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ
ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาอำนาจเจริญ พบว่า การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ 
สามารถพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ร้อยละ 25.30 อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยเขียนสมการณ์พยากรณ์ได้ ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ 
 Y´ = 2.953 + 0.200 X3 + 0.149 X 4 
สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

Z´y = 0.325Zx3 + 0.247 Zx4  

คำสำคญั:  การบริหารเชิงกลยุทธ ์ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 
2ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 
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Abstract 
This research aimed 1) to study strategic management of school administrators, 

2) to study performance of student caring and support system, and 3) to study strategic
management of school administrators affecting performance of student caring and support
system in schools under the office of Amnatcharoen educational service area. The sample
group was 346 administrators and teachers in the office of Amnatcharoen educational
service area. The tool used in this research was a 5-point likert scale questionnaire.
Reliability of the questionnaire on strategic management of school administrators was .97
and performance of student caring and support system was also .98 The statistics used
for data analysis were mean, standard deviation, and stepwise multiple regression.

Results of the study were as follows: 1) strategic management of school 
administrators under the office of Amnatcharoen educational service area in overall and 
each aspect were rated at a high level. The aspect with the highest mean score was 
control and evaluation, while the aspect with the lowest mean score was SWOT analysis. 
2) performance of student caring and support system in overall and each aspect were
rated at a high level. The aspect with the highest mean score was knowing students
individually and the aspect with the lowest mean score was screening of students.
3) Strategic management of school administrators affecting performance of student caring
and support system in schools under the office of Amnatcharoen educational service
area, it was found that strategic management of school administrators in the aspects
of strategy implementation and strategy control & evaluation could mutually predict
performance of student caring and support system in schools under the office of
Amnatcharoen educational service area by 25.30 % with statistical significance at .01
level. The predicting equations could be written as follows:

Predicting equation in raw score form: 
 Y´ = 2.953 + 0.200 X3 + 0.149 X4

Predicting equation in standardized form: 
Z´y = 0.325Zx3 + 0.247 Zx4  

Keyword:  Strategic management,  Student caring 
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1. บทนำ
“เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการทำตัวเองให้ตกต่ำหรือเป็นปัญหาแก่สังคมประการใด แทท้ี่จริง

ต้องการจะเป็นคนดี มีความสำเร็จ มีฐานะ มีเกียรติ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น แต่การที่จะบรรลุ
ถึงจุดประสงค์น้ัน จำเป็นต้องอาศัยผู้แนะนำควบคุมให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง ในฐานะหน้าที่ที่เป็นคร ู
เป็นอาจารย์ เป็นผู้บริหารการศึกษา ท่านจะช่วยเขาได้มากที่สุด เพราะมีส่วนควบคุมใกล้ชิดอยู่ทุก ๆ ด้าน 
รองลงมาจากบิดามารดา” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หน้า ข) จากพระบรมราโชวาทแสดงให้เหน็ถึง
ความสำคัญของเยาวชนที่ไม่ต้องการมีชีวิตที่แย่และไม่อยากตกเป็นปัญหาของสังคม แต่ต้องการมีชีวิตที่ดี 
มีเกียรติ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น เพียงต้องการโอกาสการดูแลเอาใจใส่ และการอบรม 
สั่งสอนให้เป็นคนดี ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ว่าด้วยการเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศกัยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้น 
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ในตลาดแรงงาน และทักษะทีจ่ำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตาม 
ความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนแปลงโลก
ในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2559, หน้า 15) ท่ามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างรวดเร็ว 
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและอื่น ๆ อีกมากมายทำให ้
มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่สื่อต่าง ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของนักเรียน ดังนั้นเด็กจึงสมควรได้รับการดูแล
เอาใจใส่ปกป้อง และพัฒนาให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปญัญา 
หรือความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งที่พ่อแม ่ผู้ปกครอง และครู หรือผู้ดูแลเด็ก
ควรให้ความสำคัญในการพฒันา และสร้างเสริมให้ดียิ่งขึน้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต,ิ 
2545, หน้า 5-13) การดูแลชว่ยเหลือนักเรียน จึงเป็นกระบวนการส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปญัหา
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง 
คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง ซึ่งการดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีกระบวนการชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือ 
ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้โดยมีครูประจำชั้น หรือครูที่ปรึกษา 
เป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน และบุคลากรทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา อันได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน เข้ามีส่วนร่วม (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547, หน้า 4)  

ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ ครูที่ปรึกษามีความคิดเห็นว่า 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นหน้าที่ของครูแนะแนวและมีข้อคิดเห็นว่าครูมีภาระงานมากทำให้ไมม่ี  
เวลาจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนขาดการนำผลจากการคัดกรองมาจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือ 
หรือแก้ไขปัญหานักเรียนขาดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมและผู้ปกครองนักเรียนไม่เข้าใจระบบ 
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การดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบกับผลการประเมินการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรพบว่ามาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรไมส่ะท้อน
คุณภาพผู้เรียนด้านคนด ีผู้บรหิารและครขูาดความรูค้วามเข้าใจด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการออกแบบ
การเรียนรู้อิงมาตรฐานเทคนิคและวิธี การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงรวมทั้งการประเมินกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์(มาเรียม นิลพันธุ์ และคณะ, 2558, หน้า 26 และสมบัติ ฤทธิเดช, 2557, 
หน้า 15-25) ได้สรุปผลการศกึษาองค์ความรู้เด็กด้อยโอกาสจากเวทีถอดบทเรียนในจังหวัดมหาสารคาม 
ไว้ว่า สภาวการณ์เด็กด้อยโอกาสของความแร้นแค้นโอกาส เกิดจากปัญหา คือ ความยากจน โดยครอบครัว
ขาดผู้นำ ไม่สามารถประกอบอาชีพ เกิดจากการเลี้ยงดู ขาดการเอาใจใส่ พ่อแม่ไปประกอบอาชีพต่างถิ่น 
ขาดโอกาสทางด้านการศึกษา ขาดครอบครัวที่อบอุ่น และถูกทารุณกรรมทางเพศ ทำให้มีสภาพจิตใจ
หวาดกลัว อับอาย ไม่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ว่าตนเองจะได้รับสิทธิสวัสดิการ
คุ้มครองสิทธิเด็กจากหน่วยงานใด และบางคนไม่ได้มีบัตรประชาชน เป็นเด็กไร้สัญชาติ ไม่ได้เข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูล เปน็เด็กที่ตกสำรวจโดยภาครัฐมีการทำงานที่ไม่เข้าถึงกลุ่มเด็กด้อยโอกาส และที่เป็นปัญหา
รุนแรงมากที่สดุ ส่วนหนึ่งคือ ตัวของเด็กเอง เบื่อการเรียน ครอบครัวแตกแยก จึงใช้ชีวิตแบบประชด  
มีชีวิตอยู่แบบไร้จุดหมายปลายทาง เมื่อมีปัญหาแก้ไขเยียวยาชีวิตไม่ได้ ถึงแม้เจ้าหน้าที่รัฐได้ช่วยเหลือ  
จากประเด็นเด็กด้อยโอกาสแร้นแค้นโอกาสตามปรากฏการณ์ทางสังคมที่กล่าวมา ช้ีให้เห็นว่าสภาพชีวิต
ของเด็กด้อยโอกาสยากจนมีอยูท่ั่วทุกภาคของสังคม อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาส ใหม้ีโอกาสฟื้นฟูชีวิตดีขึ้น โดยใช้แนวทางที่หลากหลายตามบริบท 
ของท้องถิ่น สังคม และวัฒนธรรม ที่เด็กด้อยโอกาสอาศัยอยู่  

อย่างไรก็ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจงึมีความจำเป็นสำหรับนักเรียนที่ขาดโอกาส 
ให้ได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ เพ่ือนำไปสู่คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 
ของหลักสูตรสถานศึกษา และบรรลุตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) แต่การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ก็ต้องอาศัยการบริหารเชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้สอดคล้องกับ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2550, หน้า 10) ได้กล่าวว่า 

การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการกำหนดทิศทาง การสร้างทางเลือกและนำไปสู่การปฏิบัติ 
ของผู้บริหารโรงเรียน การที่จะให้บรรลุวัตถปุระสงค์ขององค์การน้ัน ไม่ใช่จะอาศัยโชคช่วย แต่จะต้องเป็น
ผลจากการที่คอยติดตามสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายนอกองค์การ การคาดการณ์ถึงอนาคตขององค์การ
ในระยะยาวและการพัฒนายุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ ผู้นำในองค์การต้องมีความสามารถ
ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อบริหารจัดการองค์การให้เกิดประสิทธิผล ซึง่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง 
เช่น การบริหารที่ดี ความสามารถในการจัดการองค์การ และการใช้ทรัพยากรที่หามาได้อย่างคุ้มค่า เป็นต้น 
ผู้นำเชิงกลยุทธ์เป็นผู้นำที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ในอนาคต และสานฝันให้เป็นจริง  
มุ่งสู่ความมีประสิทธิผลขององค์การ รวมทั้งเป็นรูปแบบผู้นำที่นำความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ 
โดยเริ่มจากการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและนำวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลสำเร็จ 

ดังนั้นผู้บรหิารสถานศึกษา จึงจำเป็นต้องมีการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนทิศทาง
วิธีการคิดและมีการบริหารจัดการแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มีความพยายามในการวางแผน
กลยทุธ์อย่างสมบูรณท์ี่ครอบคลุมภารกจิและขอบข่ายงานทั้งหมดของสถานศึกษา ทำใหม้ีการนำกระบวนการ
บริหารงาน โดยเฉพาะการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เช่น การจัดโครงสร้าง การสร้างวัฒนธรรมภายในสถานศึกษา 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์  
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เข้ามาบูรณาการร่วมกัน เป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยผู้นำระดับสูงขององค์การ หรือผู้บริหารสถานศึกษา 
ซึ่งเป็นบุคคลที่ ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษาในทุกขั้นตอน 
(ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2550, หน้า 5)  

จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ ์
ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่ประถมศึกษาอำนาจเจริญ ซึ่งผลที่ได้จากงานวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการนำ ไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศกึษาและการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอำนาจเจริญ ผู้วิจัยได้
กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ดังนี้ 

 2.1 เพื่อศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 

 2.2 เพื่อศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 

 2.3 เพื่อศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 การบริหารเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ สมยศ นาวีการ (2544); เสนห่์ จุ้ยโต (2548);  

เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฐ์ และคณะ (2553); ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2556); จตุพร เสถียรคง (2557); เชวงศักด์ิ 
พฤกษเวศ (2559); เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2560); วรางคณา ผลประเสริฐ (2561); วิเชียร หรรษานมิิตกุล 
(2562); Schermerhorn (2002); Robbins and Coulter (2003); Ireland, R. D. & Hitt, M. A. (2005); 
Fred R. David (2005); Tompson Strickland and Gamble (2007) และ Wheelen and others 
(2015) คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวางแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและ
ประเมินผลกลยุทธ ์ 

3.2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการวิเคราะห์และสรุปจากสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547) คือ การรู้จักนกัเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง การส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน การป้องกันและแก้ไข การส่งต่อในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสรุปกรอบแนวคิดการวิจัยได้ ดังนี้ 
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปรเกณฑ์ 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร จำนวน 252 คน และครู จำนวน 2,771 คน 

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ จำนวน 3,023 คน จากโรงเรียน 
จำนวน 252 โรงเรียน (สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2563) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ ผู้บรหิารและครใูนโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 
จำนวน 346 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร จำนวน 30 คน ครูจำนวน 316 คน ซึ่งกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan (บญุชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 42–44) ได้กลุ่มตัวอย่าง การได้มา 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1) กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยตาราง Krejcie & Morgan พบว่า ได้จำนวนประชากร
กลุ่มตัวอย่าง 346 คน 

2) กำหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างตามขนาดของโรงเรียน
3) กำหนดกลุ่มตัวอย่างจากข้อ 2) โดยการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลากจนได้จำนวน

ครบตามต่องการ 
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
คือ 

 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ อายุ 
ตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของ Likert’s Scale เกณฑ์การให้คะแนนม ี5 ระดับ  

 ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีลักษณะ 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) กำหนดตัวเลือกไว้ 5 ระดับตามวิธีการของ Likert’s 
Scale เกณฑ์การให้คะแนนม ี5 ระดับ 

การบริหารเชิงกลยุทธ ์
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
2. การวางแผนกลยุทธ์
3. การนำกลยทุธ์ไปปฏิบัติ  
4. การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์

การดำเนินงานระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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5.3 การเก็บรวมรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยมีขั้นตอน

ดังนี้ 
1) ขอหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถึงผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา
อำนาจเจริญเพื่อขออนุญาตและขอความรว่มมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

2) ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริหาร
และครู เพื่อชีแ้จงรายละเอียดและความมุ่งหมายของการวิจัย ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จำนวน 346 ชุด 
และสามารถเกบ็ข้อมูลกลับคนืมาได้ 346 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 100 

3) นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนนำไปประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลในลำดับต่อไป 

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ และนำมา

ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ดังนี้ 
1) วิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่

และหาค่าร้อยละ แล้วนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
2) วิเคราะห์ระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารและการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาอำนาจเจริญ โดยวิเคราะห์ 
หาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนำผลที่วิเคราะห์ได้แปลความหมายรายข้อ 
รายด้านและความหมายในภาพรวม โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของกลุ่ม (บุญชม ศรีสะอาด, 
2556, หน้า 121) 

3) การวิเคราะห์ข้อมูลการบรหิารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาอำนาจเจริญ โดยใชก้ารวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) 

5.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) สถิติที่ใชใ้นการหาคุณภาพแบบสอบถาม ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและ

นิยามศัพท์เฉพาะ (Index of Congruence: IOC) และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 
โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 

2) สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3) สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise
Multiple Regression) 
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6. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 

จำนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 64.7 และเป็นเพศชาย จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 อายุ 31-40 ป ี
มากที่สุดจำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมา 41-50 ป ีจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 
และระดับการศึกษา ปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 รองลงมา ปริญญาโท 
จำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ประสบการณ์ในการสอน ต่ำกว่า 10 ป ีมากที่สดุ จำนวน 155 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมา 10–20 ป ีจำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน
ขนาดกลาง มากที่สุด จำนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมา คือ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 
159 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 

ตอนที่ 2 การบริหารเชงิกลยุทธ์ของผู้บรหิารโรงเรียน 
ผลการวิเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธิ์ของผู้บริหารโรงเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธิ์ของผู้บริหารโรงเรียน 4 ด้าน 

การบริหารเชงิกลยุทธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน X S.D. ระดับ 
1. ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 3.97 0.56 มาก 
2. ด้านการวางแผนกลยทุธ์ 4.03 0.58 มาก 
3. ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 4.03 0.52 มาก 
4. ด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ 4.05 0.53 มาก 

โดยรวม 4.02 0.43 มาก 

จากตาราง 1 พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( X = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการควบคุมและประเมิน 
ผลกลยุทธ์มีค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด (X = 4.05) รองลงมา คือ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ (X = 4.03)  
และด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ( X = 4.03) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (X = 3.97) 

ตอนที่ 3 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
 ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ทั้ง 5 ด้าน

ประกอบด้วย 1) ด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) ด้านการส่งเสริม 
และพัฒนา 4) ด้านการป้องกันและแก้ไขปญัหา และ 5) ด้านการส่งต่อ  
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ทั้ง 5 ด้าน 

การดำเนินงานระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรยีนในโรงเรียน X S.D. ระดับ 
1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 4.47 0.45 มาก 
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน 4.32 0.41 มาก 
3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4.35 0.40 มาก 
4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 4.33 0.38 มาก 
5. ด้านการส่งต่อ 4.36 0.39 มาก 

รวม 4.36 0.32 มาก 

จากตาราง 2 พบว่า การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (X = 4.47) รองลงมา คือ ด้านการส่งต่อ (X = 4.36)  
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน (X = 4.32) 

ตอนที่ 4 การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บรหิารโรงเรียนสง่ผลต่อการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 

 ผลการวิเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอำนาจเจริญ 
โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) นำเสนอดังแสดง 
ในตาราง 3–4 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแล 
           ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 

โมเดล ตัวแปรพยากรณ ์ R R2 F p 
1 X3 0.458 0.210 91.430** 0.001 
2 X3, X4 0.503 0.253 58.187** 0.001 
** มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตาราง 3 พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
(X3) เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่ดทีี่สุด ทีส่ามารถพยากรณก์ารดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอำนาจเจริญ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01  
มีอำนาจในการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 21.00 (R2 = 0.210) เมื่อเพ่ิมตัวแปรพยากรณ์ตัวที่สอง  
ด้านการควบคมุและประเมินผลกลยุทธ ์(X4) จะมีอำนาจในการพยากรณ์เท่ากับ ร้อยละ 25.30 (R2 = 0.253) 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธิ์การถดถอยการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ 
           การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 

ตัวแปรพยากรณ ์ b S.E.b β t p 
X3 0.200 0.034 0.325 5.872** 0.001 
X4 0.149 0.033 0.247 4.463** 0.001 

R = 0.503, R2 = 0.253,   a = 2.953 
** มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตาราง 4 พบว่าตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการพยากรณ์ คือ ด้านการนำกลยุทธ์ 
ไปปฏิบัต ิ(X3) และด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ ์(X4) โดยสามารถพยากรณ์การดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน (Y) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอำนาจเจริญ 
ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 0.200 และ 
0.149 ตามลำดับ และมีค่าสมัประสิทธิ์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 0.325 และ 0.247 
ตามลำดับ โดยตัวแปรพยากรณ์ดังกล่าว สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการดำเนินงาน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ  
ได้ร้อยละ 25.30  ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ 
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อำนาจเจริญ ได้ดังนี้ 

 สมการพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ในรูปของคะแนนดิบ 

Y´ = 2.953 + 0.200x3 + 0.149 x4 
 สมการพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
Z´y = 0.325Zx3 + 0.247 Zx4  

7. อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ  
ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำมาอภิปรายผลได้ ดังนี ้

 7.1 ผลการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมและรายด้านส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนมีการติดตามการดำเนินงามตามแผนปฏิบัติการหรือโครงการที่กำลังดำเนินการ 
ตรวจสอบปัญหาในการปฏิบัติงานจริง ปรับเปลี่ยนกลยุทธใ์ห้มีความสอดคล้องกับความเป็นจริง เพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น การตรวจสอบระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และ feedback จากผู้เกี่ยวข้อง 
การปรับงบประมาณ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าหมายที่วางไว้ 
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ซึ่งสองคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐปราย์ ชัยสอนคุณานนต์ (2561, หน้า 206-218) วิจัยเรื่อง การบริหารงาน
เชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์
อยู่ในระดับมาก จำนวน 1 ดา้น ได้แก่ ด้านการควบคุมและการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 
2 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และอยู่ระดับน้อย จำนวน 1 ด้าน 
คือ ด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร ภิรมย์เมือง และนุชนรา  
รัตนศิระประภา (2557, หน้า 171-181) วิจยัเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุร ีเขต 3 ผลการวิจัยพบว่า  
การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  
ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้  
ด้านการจัดทำกลยทุธ์ ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ ์ด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม และดา้นการประเมินผล
การควบคุม 

7.2 ผลการศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  
ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล อาจเป็นเพราะว่า ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจ
นักเรียน มีข้อมูลท่ีจำเป็นเก่ียวกับตัวนักเรียนเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนทีค่รูจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อการคัดกรองนักเรียนต่อไป ซึ่งสองคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ ทุนชิงชัย และคณะ (2560, หน้า 
161-170) วิจยัเรื่อง การบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกรณีนักเรียนประจำพักนอนโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผลวิจัยพบว่า
การบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับมาก รองลงมา
ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
และด้านการส่งต่อนักเรียน ตามลำดับ และสอดคล้องกบัผลวิจัยของ กัลยา พรมรัตน ์(2559, หน้า 123-131)
วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลวิจัยพบว่า สภาพการดำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากสูงที่สุด
ไปค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการป้องกัน
ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา ดา้นการส่งต่อนักเรียน และด้านการส่งเสริมนักเรียน

7.3 การบริหารเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนในสงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ พบว่า การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และด้านการควบคุม 
และประเมินผลกลยุทธ์ สามารถพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน (Y) 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอำนาจเจริญ ได้ร้อยละ 25.30 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งจะได้อภิปรายแยกประเด็น ดังนี ้

7.3.1 ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนได้ดีที่สุด อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารโรงเรียนมีการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม สามารถ
บริหารจัดการด้านโครงสร้างองค์กรและระบบการดำเนินงานภายใน สนับสนุนให้บุคลากรเป็นผู้ที่มี



772 

ความสามารถ การจัดสรรทรพัยากร การจูงใจบุคลากร จัดระบบผลตอบแทนทีส่อดคลอ้ง สร้างวัฒนธรรม
องค์กรและบรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินกลยุทธ์ เพื่อใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์เป็นขั้นตอนที่สำคัญ  
ทำให้กลยุทธ์ทีก่ำหนดขึ้นบรรลุผลและประสบความสำเร็จตามต้องการ สอดคล้องกับ สำนักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย (2553, หน้า 48-54) ระบุว่า หากองค์กรสามารถทั้งวางแผนกลยุทธ์และ 
นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบผลสำเรจ็  
และหากองค์กรมีการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างดี แต่ขาดประสิทธิภาพในการนำไปสู่การปฏิบัติก็จะเป็น 
การสูญเสียโอกาสครั้งสำคัญ 

 7.3.2 ด้านการควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนมีการติดตามการดำเนินแผนปฏิบัติการหรือ
โครงการที่กำลังดำเนินการ ตรวจสอบปัญหาในการปฏิบัติงาน และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้อง
กับความเป็นจริง และตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว ้เช่น การตรวจสอบระยะเวลา คา่ใช้จา่ย และ feedback 
จากผู้เกี่ยวข้อง การปรับงบประมาณ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ การเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้รบั
กับเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ เดช ชูจันอัด (2561, หน้า 42) ระบุว่าการควบคุมและการประเมินผล
กลยุทธ์ เป็นหน้าที่สำคัญที่เกีย่วข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลกลยุทธ์ที่นำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ 
ในการนำกลยทุธ์ไปปฏิบัตินั้นมักจะเกิดข้อผิดพลาดที่ต้องการการปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั้น 
จะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ตั้งไว้ การตรวจสอบกลยทุธ์ จะมีการวัดผล ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ มีการกำหนดเกณฑ์และมาตรฐานวัด การดำเนินงานที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร  
ซึ่งในแต่ละองค์กรจะมาตรฐานและเกณฑ์การดำเนินงานของตนเอง เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการทำงาน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

8. ข้อเสนอแนะของการวิจัย
จากผลการวิจยั การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการทำวิจัย ดังน้ี 

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช ้
1. จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนที่มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ ควรให้ความสำคัญถึงการสะท้อนให้เห็นภาพ 
ของสภาพแวดล้อมขององค์การ ชี้ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งประกอบไปด้วย
สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน ที่จะช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบถึงข้อมูล  
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นสถานศึกษา และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อการวางแผนกลยุทธ์ต่อไป 

2. จากผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านคัดกรองนักเรียน 
ดังนั้น ครูที่ปรึกษาเมื่อได้ศึกษาทำความรู้จักนักเรียน เป็นรายบุคคลแล้ว โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์สรุป  
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ผลเพื่อแยกนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ปกติ กลุม่เสี่ยง และกลุม่มีปัญหา ประโยชน์ของการจัด
กลุ่มนักเรียนกเ็พื่อให้การดูแลช่วยเหลือ และแก้ปัญหาตรงกับปัญหาหรือความต้องการมากที่สุด ควรมี 
การประสานงานกับผู้ปกครองเกี่ยวกับผลการคัดกรองเพื่อขอความร่วมมือในการช่วยเหลือ นักเรียน  
จะเห็นได้ว่าการคัดกรองนักเรียน เป็นสิ่งละเอียดอ่อนและต้องการดำเนินการด้วยความระมัดระวัง  

3. จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อำนาจเจริญ พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนทัง้ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการนำกลยุทธ์ 
ไปปฏิบัติ และด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ สามารถร่วมกันพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้ร้อยละ 
25.30 ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการนำ 
กลยุทธ์ไปปฏิบัติมากที่สุด รองลงไปคือ ด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ ์

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. การวิจัยครัง้นี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนและครูของสถานศึกษาในสังกดั

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียนและครใูนเขตพื้นที่การศึกษาอื่น เพ่ือจะได้นำผลการศึกษามาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ถกูต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2. การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่นอกเหนือจากที่ได้ศึกษาในงานวิจัยนี้ พบปัจจัยที่สามารถทำนายได้เพียงร้อยละ 25.30 
เพื่อได้ทราบปัจจัยเพิ่มเติมทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู 
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
The Role of School Administrators on Promoting Teachers’ Morale 

in Job Performance under Sisaket Primary Educational 
Service Area Office 1 

ชาริณี พานจำนงค์1 
จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ เปรียบเทียบ และศึกษาแนวทางพัฒนา 

การสร้างขวญักำลังใจในการปฏิบัติงานของครู ในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในปีการศึกษา 2564 
จำนวน 344 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครซี่และมอรแ์กน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 54 คน และคร ูจำนวน 290 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) และการเทียบสัดส่วนตามขนาดของสถานศึกษา เครือ่งมือที่ใช้ใน 
การวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.984 วิเคราะห์
ข้อมูล โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบอิสระ (t-test 
Independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ 
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé's method) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก 2) การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
ของครู จำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณใ์นการทำงาน และขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมพบว่า  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 3) แนวทางพัฒนาการสร้างขวัญกำลังใจ 
ในการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
ด้านการสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานทีท่ำงาน ควรมีการจดัสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน 
ให้สวยงาม น่าอยู่ ควรจัดวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อการใช้งาน ผู้บริหารควรมีแนวทาง 
ในการติดตามการปฏิบัติงานเชิงบวก ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ ผู้บริหารควรเลื่อนเงินเดือน
ตามผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมตามวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ทำการสอน
หรือหน้าที่ที่ได้รับปฏิบัติ ควรอนุญาตให้ครูลาศึกษาต่อ ด้านการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน ผู้บริหาร
ควรมอบหมายงานตามความสามารถของครู ผู้บริหารควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ  
ควรแบ่งงานให้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในการทำงาน ควรคำนึงถึง 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
2อาจารย์ ดร., อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของครูไม่ว่าจากโรคภัยหรือโจรผู้ร้าย ควรมีการติดกล้องวงจรปิดรอบ
สถานศึกษา ควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์วิทยฐานะและสามารถให้คำปรึกษาที่ชัดเจนแก่ครูได้ 
ด้านการยอมรับ ชมเชย ให้รางวัล ควรมีการแสดงความยินดีแก่ครูที่ปฏบิัติงานสำเร็จ ควรมีการเผยแพร่
ผลงานครูในพืน้ที่สาธารณะ 

คำสำคญั:  บทบาทผู้บริหาร  ขวัญกำลังใจ  การปฏิบัติงาน 
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Abstract 
The purposes of this study were to 1) study the levels of the roles of school 

administrators on promoting teachers’ morale in job performance under Sisaket primary 
educational service area office 1. 2) Compare the administrations’ role on promoting 
teachers’ morale in job performance classified by position, work experience and school 
size 3) study the approaches in developing administrations’ role on promoting teachers’ 
morale in job performance under Sisaket primary educational service area office 1.  
The samples used in this study were 344 people in 2021 academic year consisted of 54 
school administrators and 290 teachers selected through stratified random sampling 
using school sizes as the strata, and determined the sample size according to the Krejcie 
& Morgan table. The questionnaire of this research was a 5-level rating scale with the 
reliability 0.984. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, 
F-test, Scheffé's method and content analysis

The research findings were as follows: 1) The role of school administrators on 
promoting teachers’ morale in job performance under Sisaket primary educational service 
area office 1 overall was found at high level. 2) Comparison of school administrators’ role 
on promoting teachers’ morale in job performance under Sisaket primary educational 
service area office 1 classified by position, work experience and school size, overall were 
significantly different at 0.05. 3) Approaches in developing administrations’ role on 
promoting teachers’ morale in job performance under Sisaket primary educational 
service area office 1, creating the good atmosphere in the workplace should be in the 
beautiful surroundings, work equipment should be prepared and enough for usage and 
school administrators should have the positive ways in follow up the teachers’ works. 
For the salary, remuneration and welfare, the salary promotion should be done fairly, 
school administrators should promote teachers to be trained with their major or 
responsibilities and teachers should be allowed to study to get higher degrees.  
For management of personnel to suit the work, should manage the personnel to suit  
the work, should have a good plan of working and should divide the tasks clearly.  
For the stability and safety of working, the safety of illness and thieves should be 
considered before suiting the personnel to work, should have closed circuit television 
around the school, school administrators should have the knowledge about academic 
standing criteria and can give the clear suggestions to the teachers. For the appraisal and 
awarding, should congratulate the teacher who has success in working and present their 
success in the public. 

Keywords:  Role of School Administrators,  Morale,  Job Performance 
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1. บทนำ
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ระบุว่า รัฐต้องดำเนินการให้

เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพือ่ลดความเหลื่อมล้ำ
ในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ใน
การลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว (รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย, 2560, หน้า 14-15) ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 
หมวด 1 มาตรา 6 ว่าด้วย “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพือ่พัฒนาคนไทยให้เปน็มนษุยท์ี่สมบูรณท์ั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปญัญา ความรู้ และคุณธรรม มีจรยิธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมี
ความสุข” และหมวด 2 มาตรา 10 วรรคหนึ่ง ว่าด้วย “การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง่ชาต,ิ 2542, หน้า 3-4) 

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) อยู่ในหว้งเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลาง
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเขม้ข้น
มากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยี 
จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจำกัดของปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและ 
จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับเป็นจังหวะที่ท้าทายอย่างมาก 
ที่ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพฒันาในทุกด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน
ของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีข้อจำกัดหลายด้าน อาทิ 
คุณภาพคนไทยยังต่ำ แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพ
และมีความเหลื่อมล้ำสูงที่เปน็อุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคม
สูงวัยส่งผลใหข้าดแคลนแรงงาน จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลงต้ังแต่ปี 2558 และโครงสร้างประชากร
จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในสิน้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2559, หน้า 1) 

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพฒันาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัย
แรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศกัยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษยท์ี่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง  
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จึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2565 ดังนี้  
การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลกัษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะทางภาษาและดิจิทลั เพื่อให้ครแูละอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้านการจัดการ
เรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผดิชอบ
ต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู ้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการส่งเสรมิการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงาน
รับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลาง 
ทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2564, หน้า 2) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นที่จะพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งเน้น
ผลสมัฤทธิ์ เพือ่ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 
เสมอภาค และผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย มีคุณภาพตามหลักสูตร มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และค่านิยมหลัก 
ของคนไทย 12 ประการ แต่สภาพปัญหาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
ที่พบในปัจจุบนั คือ คะแนนผลทดสอบระดับชาติ (O-Net) ในปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับต่ำลง  
เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ จังหวัด สพฐ. และระดับประเทศซึ่งมีคา่เฉลี่ยลดลงทกุรายวิชา (สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1, 2563, หน้า 48) ผู้วิจยัจึงได้สอบถามปัญหาจากคณะครู
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบว่า ปัญหาที่ทำให้คุณภาพ 
ของการจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์คือครูขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ได้รับผิดชอบงาน
ที่ตนไม่ถนัด เกิดความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ไม่มีกำลังใจ จึงส่งผลให้ผลการปฏิบตัิงานออกมา 
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

จากสภาพการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยเห็นว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการสรา้งขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงานของครูมีความสำคญัอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา หากผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถทำให้ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี ก็จะส่งผลต่องานของสถานศึกษาทำให้
งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงานของครู ในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ 
เขต 1 เพื่อนำผลการวิจัยในครั้งนี้ไปส่งเสริมแนวทางในการพัฒนาบทบาทการสร้างขวัญกำลังใจใน 
การปฏิบัติงานของครูให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้ 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างขวัญกำลังใจใน 

การปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อบทบาท 

ของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน  
และขนาดสถานศึกษา 

 2.3 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู 
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 1 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท 
 3.1.1 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา 

ในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การวางแผน กำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับบริบททั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
การติดตามประเมินผล การตดิต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก มีภาวะผู้นำและเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
ในการปฏิบตัิงาน นำพาสถานศึกษาไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค ์มีมนุษยสัมพันธข์องการเป็นผู้นำที่ดี 
รู้จักการเสียสละ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจดว้ยความรอบคอบ เป็นผู้สร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมให้ครู 
มีความสัมพันธ์อันดี รักใคร่สามัคคีกันในการปฏิบัติงาน 

 3.1.1.1 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
หมายถึง พฤติกรรมของผู้บรหิารสถานศึกษาที่แสดงออกผ่านการสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานในด้าน
ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้ครูปฏิบัตงิานได้อย่างมีความสุข สนับสนุน อำนวยความสะดวกให้ครูปฏิบัติงานได้ 
อย่างเต็มความสามารถโดยปราศจากความกดดันและความเครียด เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการสรา้งขวัญกำลังใจ 
ในการปฏิบัติงานของครู ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 

1) ด้านการสรา้งบรรยากาศที่ดีในสถานทีท่ำงาน หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับครูในสถานศึกษา ปฏิบัติต่อครูอย่างเป็นมิตร ให้เกยีรติ ให้ความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน ติดตาม
การปฏิบัติงานอย่างเป็นมิตร รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูในสถานศึกษา ตลอดจนจัด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้สวยงาม น่าอยู่ จัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์ทีใ่ช้ในการจัดการเรียนการสอน 
และการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ จัดปริมาณงานให้สอดคลอ้งกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

2) ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ หมายถึง การอำนวยความสะดวกให้ครู
ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการด้านต่าง ๆ จากทางราชการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้สูงขึ้น 
ตามผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา 
หรือศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทกัษะ 
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3) ด้านการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน หมายถึง การมอบหมายหนน้าที่ให้
รับผิดชอบตามความถนัดของครู มอบหมายงานโดยให้ความสำคญักับทุกคนอย่างทั่วถึง แบ่งงานเป็นสัดส่วน
อย่างชัดเจน มอบหมายงานที่น่าสนใจ มีความแปลกใหม ่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน อำนวยความสะดวกให้
ครูในการปฏิบัติงานและให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ 

4) ด้านความมัน่คง ความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึง การส่งเสริม อำนวย
ความสะดวก ให้คำปรึกษา แนะนำในการทำวิทยฐานะเพ่ือให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น สง่เสริมและอำนวย
ความสะดวกให้ครูส่งผลงานเข้าแข่งขันด้านความสามารถอันเป็นเลิศที่ถนัดเพ่ือเป็นผลงานของตนเอง 
ส่งเสริมให้ครูมกีารพัฒนาทางด้านวชิาชีพและการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้า รวมถึงปกป้องคุ้มครอง
ครูในสถานศึกษาจากเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม มอบหมายให้ครูปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย 
อยู่เสมอ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ โจรผู้ร้าย โรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจน 
มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ในสถานศกึษา 

5) ด้านการยอมรับ ชมเชย ให้รางวัล หมายถึง การแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ
ที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน ให้โอกาสผูม้ีผลการปฏิบัติงานดีได้รับพิจารณา
เลื่อนตำแหน่งรับผิดชอบที่สูงขึ้น ให้บำเหนจ็รางวลัตามความเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
ครูในสถานศึกษาได้ร่วมแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของเพื่อนร่วมงาน 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 3.2.1 ขวัญกำลังใจในการปฏบิัติงาน หมายถึง สภาวะทางจิตใจอารมณ์ ทัศนคติที่ครู

แสดงออกผ่านการปฏิบัติงาน ความกระตือรือร้น ความอยากทำงานให้สำเร็จ ความร่วมมือร่วมใจ 
ในการปฏิบัติงานระหว่างกลุ่มครูในสถานศกึษาซึ่งส่งผลตอ่ความสำเร็จของสถานศึกษานั้น ๆ 

3.3 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 กุลนิษฐ์ ปิ่นเพชร (2558, หนา้ 85) ได้ศึกษาบทบาทผูบ้ริหารกับการสร้างขวัญกำลังใจ 

ในการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับบทบาทผู้บริหารกับการสร้างขวัญกำลังใจใน 
การปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารกับการสร้าง
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู จำแนกตามศาสนา ภูมิลำเนา และประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า 
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) การประมวลข้อเสนอแนะเก่ียวกับบทบาทผู้บริหารกับการสร้าง
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู ได้แก ่ผู้บริหารควรรบัฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือจะได้
นำไปแก้ปัญหาต่าง ๆ บ้าง ผู้บริหารไม่มีความยุติธรรม ลำเอียง 2 มาตรฐาน ควรปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
เพื่อเอื้อต่อการทำงาน ควรปรับสภาพแวดล้อมให้มากขึ้น ควรให้เกียรติและนับถือซึ่งกันและกัน ควรมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ควรมีค่าตอบแทน เงินเสี่ยงภัยและควรมีการรักษา
ความปลอดภัยให้มากกว่าน้ี ลักษณะงานควรมีความมั่นคงและมีเกียรติ ควรมอบเกียรติบัตรรับรองผล 
แห่งความสำเร็จและส่งเสรมิให้มีการแสดงความยินดีต่อบุคลากร คะแนน NT และ O-Net ต้องเพิ่มขึ้น
แบบก้าวกระโดด ควรมอบหมายให้ทำงานในหน้าที่อย่างชัดเจน ควรสนบัสนุนบุคลากรให้ได้พัฒนาทุกคน
อย่างเสมอภาค และควรสนบัสนุนงบประมาณ โครงการในการพัฒนานักเรียนเพิ่ม 

 นูรฮัน มะลี (2558, หน้า 76-77) ได้ทำการศึกษาเรื่องขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนเครือข่าย หน่วยที่ 1 จังหวัดนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเครือข่าย หน่วยที่ 1 จังหวดั
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นราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการปกครองบังคับบัญชาและด้านนโยบายและ 
การบริหารอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
เครือข่าย หน่วยที่ 1 จังหวัดนราธิวาส สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จำแนกตามเพศ 
และประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนจำแนกตามตัวแปรศาสนา 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 3) ข้อเสนอแนะในการสร้างขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครู ได้แก่ ควรเป็นนโยบายที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม ควรใช้หลกัการและวิชาการในการบริหาร 
ครูควรมีอัธยาศัยดี ควรมีสภาพแวดล้อมที่ดีเอ้ืออำนวยในการปฏิบัติงาน ควรมีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน ควรให้เงินเดือนข้าราชการครูเพิ่มขึ้น ควรมอบเกียรติบัตร รางวัลเผยแพร่ ควรมีการยกย่อง
ชมเชยผู้ที่มีผลงานดีเด่น ควรเน้นการสร้างความตระหนักในเรื่องของการรับผิดชอบให้มากขึ้น และควร
มอบหมายงานให้เหมาะสมกับคน 

 อุบลรัตน์ ชุณหพันธ์ (2558, หน้า 95-97) ได้ศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู
การศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
จันทบุร ีระยอง และตราด ผลการวิจัยพบว่า ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านค่าตอบแทน 
และสวัสดิการ อยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษา
นอกโรงเรียน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ 3) ผลการเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน 
จำแนกตามตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ ด้านความสำเร็จในการทำงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05 4) ผลการเปรียบเทียบขวัญกำลงัใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน จำแนก 
ตามที่ตั้งสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการทำงาน  
ด้านความสำเร็จในการทำงาน และด้านความมั่นคงในการทำงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่
ระดับ .05 

ศรีวรรณ ศรสีวัสดิ ์(2559, หน้า 97) ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก จากการศึกษาสภาพที่พบ
ควรมีแนวทางการส่งเสริม ดงันี้ ครคูวรมีส่วนร่วมในการจดัสวัสดิการ จัดสรรงบประมาณ และจัดห้องสมุด
สำหรับครูในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรแบ่งสายงานรับผิดชอบให้ชัดเจน ตรงตามความรู้
ความสามารถอย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีและที่ปรึกษาสำหรับครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ควรจัดอบรมพัฒนาครูตามความต้องการและในเวลาที่เหมาะสม 

 สายสุนีย์ ตรีเหลา (2561, หนา้ 134-135) ได้ศึกษาการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า 1) ระดับขวญักำลังใจในการปฏิบัติงาน พบว่า ด้านความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวผู้บริหาร ด้านการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในสถานที่ทำงาน ด้านการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่ทำ ด้านการชมเชย การให้รางวัล 
และด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวสัดิการต่าง ๆ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) เมื่อเปรียบเทียบ
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ระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูจำแนกตามสถานภาพ พบว่า โดยรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการสร้างบรรยากาศที่ในสถานที่ทำงาน ด้านการชมเชย การให้รางวัล ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน
และสวสัดิการต่าง ๆ ด้านการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่ทำ และดา้นความเชื่อมั่นศรทัธาในตัวผู้บริหาร 
มีระดับขวัญกำลังใจแตกต่างกัน จำแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้าน ทั้ง 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานทีท่ำงาน ด้านการชมเชย การให้รางวัล และดา้นเงินเดือน 
ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ มีระดับขวัญกำลังใจแตกต่างกัน นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางใน
การสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูด้านการสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานทีท่ำงานจะต้องมีสภาพ
ที่สบายกาย สบายใจในการทำงาน การทำงานก็จะมีความสุข ด้านการชมเชย การใหร้างวัล เมื่อบุคลากร
ภายในสถานศึกษามีผลงานทีด่ี ควรมีการประกาศเกียรติคุณโดยให้เกียรติบัตร ยกย่อง กล่าวชมเชยในที่
ประชุมให้ทุกคนเอาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ  
ควรจัดต้ังกองทุนขึ้นในสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าสวัสดิการต่าง ๆ ให้สำหรบับุคลากรภายในสถานศึกษา  
และการเลื่อนเงินเดือนควรเป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ด้านการจัดบุคลากรให้
เหมาะสมกับงาน ควรมีการศกึษาข้อมูลบุคลากรว่ามีความถนัดการทำงานด้านใด เพื่อที่จะได้จัดบุคลากร
ให้เหมาะสมกบังาน จะทำให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และด้านความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวผู้บริหาร 
ผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มีแนวทางปฏิบัติและวัดผลที่ชัดเจน และผู้บริหารควรมีมนุษย์สัมพนัธ์ที่ดี
ต่อบุคลากร ซึ่งจะทำให้ผู้ใตบ้ังคับบัญชามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ดีด้วยเช่นกัน 

 ปิยะ หมานอีน (2562, หน้า 106) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการเสริมสร้างแรงจงูใจ
ในการปฏิบัติงานของครูศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการบริหารมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหาร 
ในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
2) ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการบริหาร ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหาร
ในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยดิ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจัยค้ำจุนด้านค่าตอบแทน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ ไม่แตกต่างกัน จำแนกตามประสบการณการทำงาน โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยกระตุ้นด้านความรับผิดชอบ
และด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05
ปัจจัยค้ำจุน ด้านค่าตอบแทน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับด้านวิธีการ
ปกครอง บังคับบัญชามีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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4. กรอบแนวคิดการวจิัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 5.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและคร ูในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 1 ในปีการศึกษา 2564 จำแนกเป็น 
ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 276 คน และครู จำนวน 1,993 คน รวมทัง้สิ้นจำนวน 2,269 คน 

 5.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 344 คน ในปกีารศึกษา 2564 
กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ เครซี่ และมอรแ์กน (กิติพงษ์ ลือนาม, 2561, 
หน้า 62) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 54 คน และครู จำนวน 290 คน โดยใช้วิธีการ 
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) และการเทียบสัดส่วนตามขนาด 
ของสถานศึกษา โดยกำหนดเกณฑ์ตามเงื่อนไขของเครซี่และมอร์แกน 

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีการใช้

แบบสอบถามสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้วิเคราะห์ผลการวิจัย 
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นสอบถามผู้บรหิารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับบทบาทของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ

1. ตำแหน่ง
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
1.2 ครู

2. ประสบการณ์ในการทำงาน
2.1 น้อยกว่า 5 ปี
2.2 5-10 ปี
2.3 มากกว่า 10 ปี

3. ขนาดสถานศึกษา
3.1 ขนาดเล็ก
3.2 ขนาดกลาง
3.3 ขนาดใหญ่
3.4 ขนาดใหญ่พิเศษ

บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการสรา้ง
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู  
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก ่

1. ด้านการสรา้งบรรยากาศที่ดีในสถานที่
ทำงาน 

2. ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ
3. ด้านการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน
4. ด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในการ

ทำงาน 
5. ด้านการยอมรับ ชมเชย ให้รางวัล
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open End) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการสร้างขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงานของครู โดยการหาค่าอำนาจจำแนก (Discrimination) และความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้ 

 5.3.1 นำแบบสอบถามที่ผ่านจากผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ในแต่ละข้อคำถาม (IOC: Index of Item–Objective Congruence) และคัดเลือกข้อที่มีค่าความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาระหว่าง 0.50–1.00 จากนั้นนำมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 5.3.2 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 55) พบว่า
แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.984 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบหนังสือ 

ของสถานศึกษา ได้รับคืน 344 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม แล้วนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี ่(Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) นำเสนอข้อมลูเป็นตารางแสดงจำนวนและร้อยละ 
 5.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับ

บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการสรา้งขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์
โดยนำข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำมาแปลความหมายโดยใช้
แนวคิดของ บุญชม ศรสีะอาด (2545, หน้า 102) กำหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถงึ มีบทบาทอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถงึ มีบทบาทอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถงึ มีบทบาทอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50–2.50 หมายถงึ มีบทบาทอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถงึ มีบทบาทอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 5.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ในการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูเพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรปูทางสถิติ คำนวณค่าสถิติในการวิเคราะห์ โดยการทดสอบที
แบบอิสระ (t-test Independent) ทดสอบตัวแปรต้น ได้แก่ ตำแหน่ง การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ทางเดียว (F-test) ทดสอบตัวแปรต้น ได้แก่ ประสบการณ์การทำงาน ขนาดสถานศึกษา และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ โดยใช้วิธีการตรวจสอบความแตกต่างของ เชฟเฟ่ (Scheffé’s Method) 

 5.5.4 วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างขวญักำลังใจในการปฏิบัติงาน
ของครู ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 
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5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.6.1 สถิติทีใ่ช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 

1) หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง
(Index Item Objective Congruence: IOC) 

2) การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

5.6.2 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ค่าร้อยละ (Percentage)
2) ค่าเฉลี่ย (Mean)
3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
4) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มโดยใช้

สถิติทดสอบทแีบบอิสระ (t-test Independent) 
5) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่าสองกลุ่ม

ขึ้นไปโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) 
โดยใช้สถิติทดสอบเอฟ (F-test) 

6. ผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ของครู ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1 สามารถสรุปผลได้
ดังนี้ 

6.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.70 และดำรงตำแหน่งครู คิดเป็นร้อยละ 84.30 มีประสบการณ์ในการทำงาน
น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.58 มีประสบการณ์ในการทำงาน 5–10 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.41 และ 
มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.01 และขนาดสถานศึกษา ขนาดเล็ก  
คิดเป็นร้อยละ 28.78 ขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.23 ขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 8.72 และขนาดใหญ่
พิเศษ คิดเป็นร้อยละ 7.27  

 6.2 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏบิัติงานของครูใน
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการยอมรับ ชมเชย ให้รางวัล 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ ดา้นความมั่นคง ความปลอดภัย 
ในการทำงาน ด้านการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน และด้านการสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานทีท่ำงาน  

 6.3 การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างขวัญกำลังใจใน 
การปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1 
จำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน และขนาดสถานศึกษา พบว่า เมื่อจำแนกตามตำแหน่ง  
โดยภาพรวม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ใน
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การทำงาน โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการยอมรับ ชมเชย ให้รางวัล ไม่แตกต่างกัน นอกนั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่
ระดับ 0.05 เมื่อจำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่
ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่
ระดับ 0.05  

6.4 แนวทางพัฒนาการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ด้านการสรา้งบรรยากาศที่ดีในสถานทีท่ำงาน 
ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม นา่อยู่ ควรจัดวัสดุอุปกรณ์ใน 
การปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อการใช้งาน ผู้บริหารควรมีแนวทางในการติดตามการปฏิบัติงานเชิงบวก  
ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ ผู้บริหารควรเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารควร
ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมตามวิชาที่ได้รับมอบหมายใหท้ำการสอนหรอืหน้าที่ที่ได้รับปฏิบัต ิควรอนุญาต
ให้ครูลาศึกษาต่อ ด้านการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน ผู้บริหารควรมอบหมายงานตามความสามารถ
ของครู ผู้บริหารควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ ควรแบ่งงานให้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
ด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในการทำงาน ควรคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของครูไม่ว่า
จากโรคภัยหรือโจรผู้ร้าย ควรมีการติดกล้องวงจรปิดรอบสถานศึกษา ควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์
วิทยฐานะและสามารถให้คำปรึกษาที่ชัดเจนแก่ครูได้ ด้านการยอมรับ ชมเชย ให้รางวัล ควรมีการแสดง
ความยินดีแก่ครูที่ปฏิบัติงานสำเร็จ ควรมีการเผยแพร่ผลงานครูในพื้นที่สาธารณะ 

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจัยเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างขวัญกำลังใจ 

ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได ้ดังนี ้

 7.1 การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการสรา้งขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1 จากผลการวิจยั
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ดา้น โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการยอมรับ ชมเชย  
ให้รางวลั และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ดคือด้านการสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานทีท่ำงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
สถานศึกษาในสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยส่วนมากเปน็สถานศึกษา
ขนาดเล็ก มีงบประมาณในการบริหารงานอย่างจำกัดจึงอาจจะทำให้การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
ทำได้อย่างจำกัดตามงบประมาณและการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับ  
กุลนิษฐ์ ปิ่นเพชร (2558, หนา้ 85) ได้ศึกษาบทบาทผู้บริหารกับการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ของครู ในสถานศึกษา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 3 จากการศึกษาพบว่าระดับบทบาทผู้บริหารกับการสร้างขวัญกำลงัใจในการปฏิบัติงานของครู  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ นูรฮัน มะลี (2558, หน้า 76-77) ได้ทำการศึกษาเรื่อง
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเครือข่าย หน่วยที่ 1 จังหวัดนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 พบว่า ระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเครือข่าย 
หน่วยที่ 1 จังหวัดนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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 7.2 การเปรียบเทยีบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างขวัญกำลังใจใน 
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1 
จำแนกตามตำแหน่ง จากผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานทีท่ำงาน  
ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ ด้านการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน ด้านความมั่นคง  
ความปลอดภัยในการทำงานและด้านการยอมรับ ชมเชย ให้รางวัล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาและครมูีมุมมองที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา นำนโยบายมาสู่การปฏิบัติและสั่งการส่วนครูเป็นผู้รับนโยบาย 
จากผู้บริหารสถานศึกษามาปฏิบัติและเป็นตัวแปรสำคัญในการปฏิบัติงานซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จของ 
การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา สอดคล้องกับ อุบลรัตน์ ชุณหพันธ ์(2558, หน้า 95-97) 
ได้ศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบว่า ขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน จำแนกตามตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทาง
สถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ ด้านความสำเร็จในการทำงาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างขวัญกำลังใจใน 
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1 
จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า โดยภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานที่ทำงาน  
ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ ด้านการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน และ ดา้นความมั่นคง  
ความปลอดภัยในการทำงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการยอมรับ 
ชมเชย ให้รางวัล ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประสบการณ์ในการทำงานมีผลต่อมุมมองใน 
การปฏิบัติงานและความสามารถในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
สอดคล้องกับ ปิยะ หมานอีน (2562, หน้า 106) ที่ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการเสริมสร้างแรงจงูใจ
ในการปฏิบัติงานของครูศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด จังหวดันครศรีธรรมราช 
จำแนกตามประสบการณการทำงาน พบว่า ผู้บริหาร คร ูและคณะกรรมการบริหาร มีความคิดเห็น 
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยกระตุ้น
ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยค้ำจุน ด้านค่าตอบแทน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สำหรับด้านวิธีการปกครอง บังคับบัญชามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 7.4 การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างขวัญกำลังใจใน 
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1 
จำแนกตามขนาดสถานศึกษา จากผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศกึษาแต่ละขนาดมีแนวทางและวิธีการในการสร้างขวัญกำลังใจ
แตกต่างกันตามบริบทและข้อจำกัดของสถานศึกษา สอดคล้องกับ สายสุนีย์ ตรเีหลา (2561, หน้า 134-135) 
ได้ศึกษาการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พบว่า ระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูจำแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้าน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก ่ด้านการสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานที่ทำงาน 
ด้านการชมเชย การให้รางวัล และด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ มีระดับขวัญกำลังใจ
แตกต่างกัน นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 

 7.5 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ได้เสนอแนวทางพัฒนาการสร้างขวัญกำลังใจใน 
การปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1 
ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นสำคัญดังนี้ ด้านการสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานทีท่ำงาน ควรมีการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม นา่อยู่ ควรจัดวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อการใช้
งาน ผู้บริหารควรมีแนวทางในการติดตามการปฏิบัติงานเชิงบวก ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ 
ผู้บริหารควรเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบตัิงาน ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมตามวิชา 
ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการสอนหรือหน้าที่ที่ได้รับปฏิบัติ ควรอนุญาตให้ครูลาศึกษาต่อ ด้านการจัดบุคลากร
ให้เหมาะสมกบังาน ผู้บริหารควรมอบหมายงานตามความสามารถของครู ผู้บริหารควรมีการวางแผน 
การปฏิบัติงานที่เป็นระบบ ควรแบ่งงานให้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ด้านความมั่นคง ความปลอดภัยใน 
การทำงาน ควรคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของครูไม่ว่าจากโรคภัยหรือโจรผู้ร้าย ควรม ี
การติดกล้องวงจรปิดรอบสถานศึกษา ควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์วิทยฐานะและสามารถให้
คำปรึกษาที่ชัดเจนแก่ครูได้ ดา้นการยอมรับ ชมเชย ให้รางวัล ควรมีการแสดงความยินดีแก่ครูที่ปฏิบัติงาน
สำเร็จ ควรมีการเผยแพร่ผลงานครูในพื้นที่สาธารณะ สอดคล้องกับ ศรีวรรณ ศรสีวัสดิ์ (2559, หน้า 97) 
ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า แนวทางการส่งเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู ได้แก่ ครู
ควรมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ จัดสรรงบประมาณ และจัดห้องสมุดสำหรับครูในสถานศึกษา ผู้บรหิาร
สถานศึกษาควรแบ่งสายงานรับผิดชอบให้ชัดเจน ตรงตามความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม รวมทัง้เป็น
แบบอย่างที่ดีและที่ปรึกษาสำหรับครู ควรจดัอบรมพัฒนาครตูามความต้องการและในเวลาที่เหมาะสม 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปใชป้ระโยชน ์

1. สถานศึกษาควรมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงานของครูอย่างเพียงพอเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. ควรใหค้รูได้ปฏิบัติหน้าที่หรือรับผิดชอบงานตามความถนัดและความสามารถ
เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูให้เหมาะสม

กับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทัว่โลก 
2. ควรศึกษาปญัหาในการสรา้งขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่ต่างขนาดกนั

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียนขนาดต่าง ๆ 
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ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

Innovative Leadership of School Administrators under Lopburi 
Primary Educational Service Area Office 2 

ธมนวรรณ จันทร์สวย1

สรรชัย ชูชีพ2 

เฉลิมชัย หาญกล้า3 

บทคัดย่อ 
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศกึษาและครใูนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
ลพบุรี เขต 2 2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เมื่อจำแนกตามเพศ 
อายุ ประสบการณใ์นการทำงาน ขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและคร ูสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำนวน 306 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่น 0.870 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับเนื้อหา 0.60-1.00  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติทดสอบความแตกต่างรายคู ่

ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เมื่อพิจารณาภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 
1) ด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 2) ด้านการเปิดใจ (Openness)
3) ด้านการมุ่งมั่นตั้งใจ (Willingness) 4) ดา้นการกล้าเสี่ยง/กล้าลอง (Taking Risk) ผลการเปรียบเทียบ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำแนก
ตามอายุ และขนาดของโรงเรียน ในภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อจำแนกตามเพศ และประสบการณ์
ในการทำงาน ในภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่.05

คำสำคญั:  ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม  ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
              สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

1นักศึกษาปริญญา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
2อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
3อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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Abstract 
The purposes of This research were to 1) study the Innovative Leadership of 

school administrators under Lopburi Primary Educational Service Area Office 2 2) compare 
Innovative Leadership of school administrators under Lopburi Primary Educational Service 
Area Office 2 Classified by sex, age, works experience, school size. The sample group 
consisted of 306 school administrators, teachers, under the Office of Lopburi Primary 
Education Area 2. The research instrument used in this study was a questionnaire with a 
reliability value of 0.870.The questionnaire with IOC between 0.60-1.00. The data was 
analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way anova. 

The results were as follows: 1. the Innovative Leadership of school administrators 
under Lopburi Primary Educational Service Area Office 2, as a whole, was at a high level. 
The averages are sorted from highest to lowest is 1) Research and Development  
2) Openness 3) Willingness 4) Taking Risk 2. comparison results the Innovative Leadership
of school administrators under Lopburi Primary Educational Service Area Office 2 classified
by age, school size it was not different. When classified by sex, works experience the
difference was statistically significant at the .05 level.

Keywords:  The Innovative Leadership,  The Innovative Leadership of school administrators, 
    Lopburi Primary Educational Service Area Office 2 
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1. บทนำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ได้ระบุว่า ทรัพยากร 

มนุษยเ์ป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้วทีข่ับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการวาง 
รากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและ
ยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนษุย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศไปข้างหน้าอย่างเต็มศักยภาพ (ยุทธศาสตร์ชาต,ิ 2561, หน้า 36) ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ เหล่านีส้่งผลให้การดำเนินชีวิตต้องมีการแข่งขันสูง บุคคลต้องมีการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 
และปรับตัวตลอดเวลา การดำเนินชีวิตและการแก้ปัญหาต่าง ๆ นวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อ
วงการการศึกษาในสภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสังคม
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาโดยขึ้นอยู่กับคนในองค์กรทั้ง ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องพัฒนาให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อสร้าง
รูปแบบการทำงาน การสร้างสื่อและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมไปถึงการ
วัดและประเมินผล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพ และมีสมรรถนะพร้อมในการศึกษาต่อ 
การดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ (องค์อร ประจันเขตต,์ 2557, หน้า 36) 
สอดคล้องกับแนวคิดของ อนุสรา สุวรรณวงศ์ (อนุสรา สุวรรณวงศ์, 2559) กล่าวว่า บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาเชิงนวัตกรรมจึงมีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารมีบทบาทในการกำหนดนโยบาย 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน ซึ่งนวัตกรรมจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ ์
การพัฒนาสถานศึกษาที่บุคลากรทุกคนจะต้องร่วมกันบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ 

ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม คือ คุณลักษณะตนเองในด้านสมรรถนะ บุคลิกภาพ บทบาท และ
ลักษณะของสังคมขับเคลื่อนให้คนสามารถสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การมีความสามารถ
ในการจูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแนวคิดหรือแรงจูงใจในการพัฒนา
นวัตกรรม (ศุภญิญากิจ เกตุวิเศษกูล, 2562, หน้า 20) ซึ่งมคีวามจำเป็นต่อพัฒนาองค์กรเป็นอย่างยิ่ง 
สอดคล้องกับ Koontz and Weihrich (1988) กล่าวว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมหมายถึง เรื่องของศิลป์ 
ในการใช้อิทธิพลหรือกระบวนการใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่น เพื่อให้เขามีความเต็มใจ และกระตือรือร้น 
ในการปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของกลุ่ม ดังนั้น ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม 
ของผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีอิทธิพลต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้การดำเนินการนำเทคโนโลยี
ไปใชใ้นการผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่สนับสนุนการเรยีนรูแ้ละการทำงานในสถานศกึษา มีความสามารถ
ในการรับรู้ และใส่ใจรายละเอียดของเหตุการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างลึกซึ้ง และเปิดใจรับแนวคิด
ใหม่ กล้าคิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งนำแนวคิดเก่ามาต่อยอด เพื่อหาแนวทางใหม่ในการแก้ไข
ปัญหาหรือสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการนำนวัตกรรมเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่สถานศึกษา (สุกัญญา แช่มช้อย, 2560, หน้า 155) สอดคล้องกับพันธกิจและนโยบาย 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุร ีเขต 2 ที่ต้องการมุ่งเน้นและผลักดนัให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 โดยกำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า ผู้เรียน 
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เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล
นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เขต 2, 2563, หน้า 27-28) 

จากเหตุผลข้างต้นจึงสรุปได้ว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมมีความสำคัญมากต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อช่วยกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน  
เกิดสัมพันธภาพที่ดีภายในกลุ่ม และเป็นประโยชน์ในการกำหนดทิศทางของสถานศึกษาอย่างมีกลยุทธ ์
เชิงนวัตกรรมโดยการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการผลิตหรือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน และในฐานะ
ที่ผู้ศึกษาเป็นครูปฏิบัติการสอนอยู่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เขต 2 ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมตามทัศนะของผู้บริหารศึกษาและครูในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  

2. คำถามการวิจัย
2.1 ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา 

และครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อยู่ในระดับใด 
2.2 เมื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เมื่อจำแนกตามเพศ 
อายุ ประสบการณ์การทำงาน ขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างไร 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร

สถานศึกษาและคร ูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
3.2 เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เมื่อจำแนกตามเพศ 
อายุ ประสบการณ์การทำงาน ขนาดของโรงเรียน 

4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของภาวะผู้นำ 
 จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555, หน้า 181) ใหค้วามหมายไว้ว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง กระบวนการ

ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตนกระตุ้น ชี้นําผลักดันให้บุคคลอื่น 
หรือกลุ่มบุคคลอื่น มีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการทําสิ่งต่าง ๆ ตามต้องการ โดยมีความสําเร็จของ
กลุ่มหรือองค์กรเป็นเป้าหมาย  

 Schermerhorn (2002, p. 336) ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง กระบวนการ 
ในการดลบันดาลใจ ให้บุคคลอื่นทำงานให้สำเร็จจากข้างต้นสรุปได้ว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง ความสามารถ 
พฤติกรรม หรอืกระบวนการ ที่บุคคลสามารถใช้อิทธิพลที่ตนเองมีอยู่เพ่ือจูงใจ หรือชี้นำให้บุคคลอื่น
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สามารถปฏิบัติหน้าทีข่องตนเอง เพื่อที่จะดำเนินงานในองค์กรให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายที่
วางไว้ 

จากข้างต้นสรุปได้ว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง ความสามารถ พฤติกรรม หรือกระบวนการ 
ที่บุคคลสามารถใช้อิทธิพลที่ตนเองมีอยู่เพ่ือจูงใจ หรือชี้นำให้บุคคลอื่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 
เพื่อที่จะดำเนินงานในองค์กรให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

ความหมายของนวัตกรรม 
 จิรประภา อัครบวร (2552) ให้ความหมายไว้ว่า นวัตกรรม คือ การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม ่

หรือการคิดต่อยอดจากความคิดเก่า แต่ที่สำคัญต้องเป็นความคิดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้จริง 
ซึ่งในวงการธุรกิจมองว่าน่าจะครอบคลุม 4 ประเภท คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Productive Service 
Innovation) นวัตกรรมกระบวนการ (Corporate Process Innovation) นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ 
(Strategy Innovation) และนวัตกรรมการจัดการองค์การ (Organization Effectiveness)  

 จีราภา ประพันธ์พัฒน์ (2560, หน้า 35) ให้ความหมายไว้ว่า นวัตกรรม หมายถึง 
กระบวนการหรือวิธีการที่นำมาปรับใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเพื่อให้งานที่ปฏิบัติอยู่เปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นหรือไม่สิ่งใหมใ่หม ่

 Horth, & Dan (2009, p. 11) ให้ความหมายไว้ว่า ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน ์
ต้องมองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสขององค์การในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งนวัตกรรม 
(Innovation) จะเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานบุคลากร  

สรุปได้ว่า นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม ่ๆ ซึ่งอาจเป็นความคิดใหม่ วิธีการหรือกระบวนการ
ใหม่ ซึ่งอาจจะเกิดจากสิ่งใหมห่รือปรับปรุงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วภายใต้ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ
ความชำนาญของบุคคลหรือองค์กร เพื่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ วิธีการใหม่ กระบวนการใหม ่

ความหมายของผู้นำเชิงนวตักรรม 
 จุรีวรรณ จันพลา (2557, หนา้ 85) ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม  

(Innovative Leadership) หมายถึง ผู้นำที่มีความสามารถในการจูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแนวคิดหรือแรงจูงใจในการพฒันานวัตกรรม จากความหมายข้างต้นจะเห็นว่า
ในการจะขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในองค์การนั้น ผู้นำ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง 

 ศุภิญญากิจ เกตุวิเศษกูล (2562, หน้า 20) ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม  
(Innovative Leadership) หมายถึง ผู้นาที่มีความสามารถในการจูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแนวคิดหรือแรงจูงใจในการพฒันานวัตกรรม 

 Koontz & Weihrich (1988, p. 112) ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม 
หมายถึง เรื่องของศิลป์ในการใช้อิทธิพลหรือกระบวนการใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่น เพื่อให้เขามีความเต็มใจ 
และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของกลุ่ม 

Weiss & legrand (2011, pp. 36-37) กล่าวว่าผู้นำเชิงนวัตกรรม คือ ผู้นำที่มีความสามารถ
ในการเข้าถึงปัญหาหรือโอกาสที่สลับซับซ้อนและค้นพบแนวทางในการดำเนินการใหม่ ๆ หรือไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อนโดยผู้นำหรือผู้บริหารจะต้องมีความฉลาดทางนวัตกรรม (Innovative Intelligent) เพื่อช่วยให้
เกิดนวัตกรรมในองค์การมากขึ้นอีกด้วย 
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 สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บรหิารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถ 
พฤติกรรม หรอืกระบวนการที่ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงความสามารถของตนเองในการขับเคลื่อน
ให้เกิดความคิดและสร้างแนวทางการดำเนินงานใหม่ ๆ หรือให้เกิดการสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร  
และนำไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ขจรศักดิ์ อุดมศักดิ ์(2555) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมผู้นำทีส่่งผลต่อพฤติกรรม

ของบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร และเพื่อศึกษาพฤติกรรมของบุคลากรในการสร้าง
วัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมด้านการเป็นแบบอย่างและการกระตุ้น 
ทางสติปัญญาส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กรใน 3 ด้าน  

 เวียงวิวรรธน์ ทำทูล (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
องค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยภาพรวม
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน  

 จีราภา ประพันธ์พัฒน์ (2560) ได้ศึกษาเรือ่ง ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร 
สถานศกึษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
อยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน  

ปวีณา กันถิน (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนประชารัฐ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 วิทยากร ยาสิงห์ทอง และกนกอร สมปราชญ์ (2560) ได้ศกึษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
ที่ส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

 วัชรพงศ์ ทัศนบรรจง (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารที่ส่งผล 
ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม อยู่ในระดับมาก  

5. กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครใูนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
ตามแนวคิดของ อนุสรา สุวรรณวงศ์ (2559) มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

6. วิธีการดำเนินการวิจัย
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 ปีการศึกษา 2564 ประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 
111 คน ครูจำนวน 1,195 คน รวมทั้งสิ้น 1,306 คน จำนวน 136 โรงเรียน (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุร ีเขต 2, 2564, หน้า 23) 

 กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งน้ี เนื่องจากประชากรมีจำนวนที่แน่นอน ผู้วจิัยจึงใช้สูตรของ 
ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ทีค่วามเช่ือมั่นร้อยละ 95 ยอมใหม้ีความคลาดเคลื่อน 0.05  
ได้กลุ่มตวัอย่าง จำนวน 306 คน เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีจำนวนน้อยกว่า ผู้วิจัยจึงได้กำหนดสัดส่วน
กลุ่มตัวอย่าง 30 : 70 โดยประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศกึษา ร้อยละ 30 จำนวน 92 คน และครู ร้อยละ 
70 จำนวน 214 คน จากนั้นใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) เพื่อเก็บข้อมูล
โดยจำแนกตามขนาดสถานศกึษา เมื่อได้ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมเรียบร้อยแล้ว จึงใชว้ิธีสุ่มตัวอย่าง 
แบบง่าย (Sample Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม 

6.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศกึษาในครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศกึษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลพบุรี เขต 2 ใช้การวิจยัเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถาม 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบค่าที (T-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) เมื่อมีนัยสำคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่
ด้วยวิธีแอลเอสดี (LSD) ของฟิชเชอร์ (Fisher’s) 

ตัวแปรอิสระ 
(independent variables) 

ตัวแปรตาม 
(dependent variables) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ
2. อายุ
3. ประสบการณ์ในการทำงาน
4. ขนาดของโรงเรียน

ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
1. ด้านการเปิดใจ (Openness)
2. ด้านการมุ่งมั่นตั้งใจ (Willingness)
3. ด้านการกล้าเสี่ยง/กล้าลอง (Taking Risk)
4. ด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development)
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6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ประเภทคำถามปลายปิด 

(closed form) ที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ จำนวน 1 ชุด สำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาและคร ูซึ่งผู้วิจัยสร้างขึน้เองโดยศึกษาจากกรอบแนวคิดเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ซึ่งแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
ประสบการณ์ในการทำงาน เป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) 

 ตอนที่ 2 สถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ได้แก ่เพศ อายุ ประสบการณ ์
ในการทำงาน และขนาดของโรงเรียน เป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) 

ตอนที่ 3 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มี 4 ด้าน คือ 1) ด้านการเปิดใจ 2) ด้านการมุ่งมั่นตั้งใจ 3) ด้านการกล้าเสี่ยง/
กล้าลอง 4) ด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
การให้คะแนนมี ดังนี ้

5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมในระดับมาก 
3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมในระดับน้อยที่สุด 

6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร

สถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามขั้นตอน ดังนี ้
 6.4.1 จัดเตรียมเครื่องมือให้ครบตามจำนวนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละฉบับให้ตรงตาม

กลุ่มตัวอย่างที่เลือกไว้แล้ว เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ 
 6.4.2 ผู้วิจัยทำแบบบันทึกเสนอคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ออกหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้บริหารสถานศึกษาและครู  
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

6.4.3 การเก็บข้อมูลผู้วิจัยกระทำตามขั้นตอน คือ 
1) ขอความอนเุคราะห์จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ลพบุรี เขต 2 โดยแจกแบบสอบถามให้ผู้บรหิารสถานศึกษาและครู จำนวน 306 คน โดยการนำส่ง 
และเก็บคืนด้วยตนเองภายใน 30 วัน  

2) ตรวจสอบจำนวนของแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยได้รับกลับคืนมาจากกลุ่มตวัอย่าง
ทำการตรวจนับ และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ 
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6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบหาความสมบูรณ์ ความถูกต้องในการตอบ

แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรปู ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ขั้นที่ 2 วิเคราะหภ์าวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
 การแปลความหมายการให้คะแนนจากค่าเฉลี่ย (mean) ของคำตอบทั้งหมด 

ตามขอบเขตของคะแนนเฉลี่ย (John W. Best, 1981) ดังนี ้
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50–5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำ 

เชิงนวัตกรรมในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50–4.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำ 

เชิงนวัตกรรมในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50–3.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำ 

เชิงนวัตกรรมในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50–2.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำ 

เชิงนวัตกรรมในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00–1.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำ 

เชิงนวัตกรรมในระดับน้อยที่สุด 
 ขั้นที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษาจำแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดของโรงเรียน 
6.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

6.6.1 ร้อยละ (percentage) 
6.6.2 ค่าเฉลี่ย (mean) 
6.6.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard Deviation) 
6.6.4 การทดสอบค่าที (t-test)  
6.6.5 การทดสอบค่าเอฟ (f-test) 
6.6.6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) 
6.6.7 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีแอลเอสดี (LSD) ของ ฟิชเชอร ์(Fisher’s) 

7. ผลการวิจัย
7.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จำนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า จำนวน 211 คน  
คิดเป็นร้อยละ 68.95 ตำแหน่งหน้าที่ครู จำนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 69.93 ไม่มีวทิยฐานะ จำนวน 
143 คน คิดเป็นร้อยละ 46.73 และประสบการณ์ในการทำงาน น้อยกว่า 10 ปี จำนวน 145 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.38 
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7.2 สถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 68.30 อายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 50.65 ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป  
ร้อยละ 44.44 โรงเรียนขนาดกลาง (121–600 คน) ร้อยละ 68.83 

7.3 สรุปผลภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 ดังต่อไปนี ้

 7.3.1 ภาวะผูน้ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาลพบุรี เขต 2 ในภาพรวม พบวา่ ภาพรวมและรายข้ออยูใ่นระดับมาก (X = 4.44, S.D. = 0.28) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) (X = 4.63, S.D. = 0.31) ด้านการเปิดใจ (Openness) (X = 4.58, S.D. = 0.31) 
ด้านการมุ่งมั่นต้ังใจ (Willingness) (X = 4.42, S.D. = 0.48) ด้านการกล้าเสี่ยง/กล้าลอง (Taking Risk)  
( X = 4.11, S.D. = 0.50) 

 7.3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำแนกตาม เพศ อายุ ตำแหน่ง ประสบการณ์
ในการทำงาน และขนาดโรงเรียน 

1) ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศ พบว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านการเปิดใจ (Openness) ด้านการกล้าเสี่ยง/กล้าลอง 
(Taking Risk) ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการมุ่งมั่นต้ังใจ (Willingness) ด้านการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ .05 

2) ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุ พบว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลพบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุ ในภาพรวมไมแ่ตกต่างกัน 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเปิดใจ (Openness) ด้านการกล้าเสี่ยง/กล้าลอง (Taking 
Risk) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนด้านด้านการเปิดใจ (Openness) ด้านการกล้าเสี่ยง/
กล้าลอง (Taking Risk) ไม่แตกต่างกัน 

 7.3.3 เมื่อพบความแตกต่างของภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลพบุรี เขต 2 จึงทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ ฟิชเชอร์ 
ดังสรุปต่อไปนี้ 

1) ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุ ด้านการเปิดใจ (Openness) พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 จำนวน 3 คู ่ได้แก่ 1) อายุต่ำกว่า 30 ป ีและอายุ 40-50 ปี 2) อายุ 30-40 ปี 
และอายุ 40-50 ปี 3) อายุ 40-50 ป ีและอายุ 50-60 ปี 

2) ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุ ด้านการกล้าเสี่ยง/กล้าลอง (Taking Risk) พบว่า  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ .05 จำนวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 1) อายุต่ำกว่า 30 ปี และอายุ  
30-40 ปี 2) อายุ 30-40 ปี และอายุ 40-50 ปี 3) อายุ 40-50 ปี และอายุ 50-60 ปี
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 7.3.4 การเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า ในภาพรวม
ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ .05 และเมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05  

 7.3.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

 7.3.6 ภาวะผูน้ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เมื่อจำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน ภาวะผู้นำเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำแนก
ตามขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกัน  

8. อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
8.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลพบุรี เขต 2 
 8.1.1 ภาวะผูน้ำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดา้นการเปิดใจ (Openness) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ
แนวคิดของ อนุสรา สุวรรณวงศ์ (2559) ได้กล่าวถึง ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บรหิารสถานศึกษา 
ด้านการเปิดใจว่า ผู้บริหารจะต้องสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นการเปิดใจ ยอมรับสิ่งใหม่หรือ 
ความคิดเห็นใหม่ของจากครูและผู้ที่เกี่ยวขอ้งในลักษณะของการเปิดพื้นที่ทางความคิดที่ไม่มุ่งเน้น 
การตัดสินถูกหรือผิด และอรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์ (2553, หน้า 179) ศึกษาเรื่องการที่ผู้นำที่ใช้พลังแห่ง
คุณลักษณะตนเองในด้านสมรรถนะ บุคลิกภาพ บทบาท และลกัษณะของสังคมขับเคลื่อนให้คนสามารถ
สร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์การ 

 8.1.2 ภาวะผูน้ำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดา้นการมุ่งมั่นตั้งใจ (Willingness) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ขจรศักดิ์ อุดมศักดิ์ (2555, หน้า 84) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมผู้นำที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 
ของบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร ผลการวิจัยสรุปว่า กลุ่มตัวอย่างระบุพฤติกรรม 
ของผู้นำด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา อยูใ่นระดับมาก ได้แก่ ความมุ่งมั่นตั้งใจ เพียง 1 พฤติกรรม  
และสอดคล้องกับ ขวัญชนก โตนาค (2556, หน้า 59) ได้ศกึษาผลวิจัยพบว่า ผู้นำทีม่ีความมุ่งมั่นต้ังใจ 
ของตนเอง ในการเข้าถึงปัญหาหรือโอกาสและสามารถขบัเคลื่อนให้เกดิการคิดค้นแนวทางการดำเนินงาน
ใหม่ ๆ หรือใหเ้กิดการสร้างนวัตกรรมในองค์กรซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แกอ่งค์กร 

 8.1.3 ภาวะผูน้ำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดา้นการกล้าเสี่ยง/กล้าลอง (Taking Risk) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีราภา ประพันธ์พัฒน์ (2560, หน้า 114) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
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ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
ผลการวิจัยสรปุว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารความเสี่ยง อยู่ใน 
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hay (2005) ได้ศึกษาเรื่อง องค์กรนวัตกรรม พบว่า ผู้นำต้องมี
การกล้าเสี่ยง กล้าลอง จะทำให้มปีระสทิธิภาพจะสนับสนุนผลงานเฉพาะบุคคลได้ดี และในการส่งเสริม
การสร้างบรรยากาศจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อันก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ดีเยี่ยม 

 8.1.4 ภาวะผูน้ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 ด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด สอดคล้องกับ ขจรศักดิ์ อุดมศักด์ิ (2555, หน้า 86) ศึกษาเรื่อง การศึกษา
พฤติกรรมผู้นำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในการสรา้งวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร และเพื่อศึกษา
พฤติกรรมของบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศกึษา 
ที่มีความเช่ียวชาญด้านการวิจัยและการพฒันา จะส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงบวกโดยตรงกับการก่อให้เกิด
ความคิดใหม่ สอดคล้องกับ วิทยากร ยาสิงห์ทอง (2560) พบว่า ผู้นำต้องมีการทำวิจัยและพัฒนาการศึกษา
อันจะก่อให้เกิดความคิดใหมม่ีอิทธิพลเชิงบวกโดยตรงต่อการรับรู้สิ่งที่เป็นโอกาส และการพัฒนา การรับรู้
สิ่งที่เป็นโอกาสมีอิทธิพลเชิงบวกโดยตรงต่อการพัฒนา และการพัฒนามีอิทธิพลเชิงบวกโดยตรงต่อการ
นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 

 8.1.5 ภาวะผูน้ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ วัชรพงษ์ ทัศนบรรจง 
(2563, หน้า 113-114) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัย
พบว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ 
ปวีณา กันถิน (2560, หน้า 78) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ประชารัฐ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ เวียงวิวรรธน์ ทำทูล 
(2557, หน้า 140) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การขีด
สมรรถนะสูงของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผลการวิจัยพบว่า 
ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นกัน 

 8.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 จำแนกตาม เพศ อาย ุประสบการณ์ในการทำงาน และขนาด 
ของโรงเรียน มีดังน้ี 

 8.2.1 การเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 จำแนกตามเพศ เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมี 
นัยสถิติสำคัญ .05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาวะผู้นำของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เพศชายและเพศหญิง 
มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสอดคล้องกับ วิทยากร 
ยาสิงห์ทอง และกนกอร สมปราชญ์ (2560, หน้า 235) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลตอ่ 
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การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ผลการวิจัย
พบว่า เมื่อจำแนกตามเพศชายและหญิง พบว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการเป็นบุคคล 
แห่งการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 แตกต่างกัน  

 8.2.2 การเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 จำแนกตามอายุ เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความเช่ียวชาญในการวางแผนระดับ 
การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องใช้ความชำนาญการในการปฏิบัติหน้าที่ สอดคล้องกับ  
อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์ (2554, หน้า 124) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวแบบผู้นำเชิงนวัตกรรม ผลการวิจัย
สรุปว่า ด้านการเปรียบเทียบพัฒนาผู้นำเชิงนวัตกรรม จำแนกตามอายุ ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
ปรีชา ชื่นชนกพิบูล (2557) พบว่า ผู้นำที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายไม่มีความแตกต่างกันในเชิงของการบริหาร 
เนื่องจากไม่ต้องอาศัยตัวแปรของเพศ แต่จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำงานเท่านั้น 

 8.3 การเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสถิติสำคัญ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน สอดคล้องกับ ขจรศกัดิ์ อุดมศักดิ์ (2555, 
หน้า 86) ได้ศกึษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมผู้นำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรม
นวัตกรรมในองค์กร และเพื่อศึกษาพฤติกรรมของบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร 
ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้นำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรม
นวัตกรรมในองค์กร ด้านประสบการณ์ในการทำงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญสถิติ .05 สอดคล้องกับ 
ปรีชา ชื่นชนกพิบูล (2557) ผลการวิจัยพบวา่ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณใ์นการทำงานจะสามารถ
ตัดสินใจในการบริหารได้ดี สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ โดยอาศัยประสบการณ์ในการทำงาน 
ที่ผ่านมาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์เหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 8.4 การเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า  
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย และไม่สอดคล้องกับ จีราภา ประพันธ์พัฒน์ (2560, 
หน้า 115-116) ได้ศึกษาเรือ่ง ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี ผลการวิจัยสรปุว่า การเปรียบเทียบภาวะผู้นำ
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู เมื่อจำแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญสถิติ .05 สอดคล้องกับนาฎวดี จำปาดี (2554) ผลการศึกษาพบว่า การบริหารสถานศึกษา
เมื่อเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียนแล้วพบว่า ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากขนาดโรงเรียนไม่ใช่ตัวแปรสำคัญ 
ในการบริหารงานวิชาการ งานบุคคล งานทัว่ไปและงานงบประมาณ 

9. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ด้านการเปิดใจ (Openness) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยการจัดอบรมหรือการให้งบประมาณในการพัฒนาการเรียน
การสอนเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
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2. ด้านการมุ่งมั่นต้ังใจ (Willingness) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดอบรม ประชุม
สัมมนา ให้กับครูเพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมที่สร้างขึ้นสู่เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3. ด้านการกล้าเสี่ยง/กล้าลอง (Taking Risk) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษา
วิธีการหรือหลักการในการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง 
เพื่อใช้แก้ปัญหาบริหารสถานศึกษา 

4. ด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องสามารถปรับตัวทางทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น 
และต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ผู้วิจัยควรเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 1 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุร ีเขต 2 
2. ผู้วิจัยควรศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เพื่อนำผลการศึกษามาเป็นข้อมูลในวางแผนพัฒนาภาวะผู้นำ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
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สภาพและความต้องการจำเป็นในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครพนม 

The Situations and Needs for the Mobilization of Educational  
Resources of Special Education Centers under Nakhon Phanom 

Province 
จันเพ็ญ กัสนุกา1 

สุมาล ีศรีพุทธรินทร์2 

บทคัดย่อ 
ทรัพยากรทางการศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุน และเป็นเครื่องมือที่ใช้สนับสนนุ 

การจัดกิจกรรมทางการศึกษา เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทาง
ที่กำหนด เป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว ้ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ 
ที่พึงประสงค์ของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม   
2) ประเมินความต้องการจำเป็นของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บรหิาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน 55 คน กำหนดขนาดโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan และทำการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ คือ (1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันของการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
0.80-1.0 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.23-0.82 และมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92
(2) แบบสอบถามสภาพที่พึงประสงคข์องการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดนครพนม มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80-1.0 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง
0.24–0.76 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง
ผลการศึกษาคน้คว้าพบว่า (1) สภาพปัจจุบันในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (2) ผลการประเมินความต้องการจำเป็นของการระดม
ทรัพยากรทางการศกึษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม พบว่า ด้านทีม่คี่าดัชนีความตอ้งการ
จำเป็น และลำดับความต้องการจำเป็นของการจัดการศึกษา ของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด
ได้แก่ ด้านทรัพยากรบุคคล รองลงมา ได้แก ่ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ ์และด้านงบประมาณ

คำสำคัญ:  การระดมทัพยากรทางการศึกษา  สภาพปัจจุบัน  ความต้องการจำเป็น  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม



808 

Abstract 
Educational resources are the main contributing factor and is a tool used to 

support organizing educational activities. It is a collaborative process working to achieve 
the objectives in accordance with the guidelines. Determined as an important factor in 
driving education management. used in the management of educational institutions 
achieve the set objectives which this study aims to 1) Study the current and desirable 
conditions of mobilize educational resources of special education center Nakhon Phanom 
Province. 2) Assess the need and necessity of mobilizing resources education of special 
education centers Nakhon Phanom Province. The sample group used in the study were 
executives. Teachers and educational personnel 55 people. The size was determined using 
the tables of Krejcie and Morgan and stratified random sampling was performed using a 
draw method. educational tools It is a questionnaire of 2 copies namely (1) Questionnaire 
on the current condition of educational resource mobilization of special education 
centers Nakhon Phanom Province They have a conformity index between 0.80-1.0, have 
a discriminating power between 0.24-0.84, and have a confidence in the whole issue of 
0.92. (2) A questionnaire on the desirable condition of mobilization of educational 
resources of special education centers. Nakhon Phanom Province They had a conformance 
index of 0.80-1.0, a power of discrimination between 0.24-0.76, and a confidence in the 
whole issue of .93. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, 
standard deviation. and analysis of prioritization of needs. 

The results of the study found that: (1) The current state of mobilization of 
educational resources of special education center Nakhon Phanom Province Overall,  
it was at a moderate level. (2) The results of the needs assessment The necessity of 
mobilizing educational resources at the Nakhon Phanom Provincial Special Education 
Center found that available side Required Index Value and the order of needs and 
necessities of educational management of resource mobilization Education of the 
Nakhon Phanom Provincial Special Education Center overall and in each aspect Sort 
averages. The highest to the lowest are: Human Resources followed by resources, 
materials, equipment, and budget. 

Keywords:  Army mobilization,  Current conditions,  Necessary needs, 
 Special education center 
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1. บทนำ
แนวนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกระบวนการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปญัญา และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยดึหลัก (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วนรว่ม
ในการจัดการศึกษา (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รัฐต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายโดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
ผู้รับผิดชอบ แต่จากการดำเนินมาตรการอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผา่นมาทำให้เกิดข้อถกเถียง 
ในหลายประเด็น ทั้งด้านความเสมอภาคและความเท่าเทียม ด้านโอกาสรับบริการทางการศึกษา  
และด้านคุณภาพทางการศึกษา จนเป็นเหตุให้รัฐบาลจำเปน็ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (จนัทิมา อัชชะสวัสดิ,์ 2559, หน้า 4) ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาที่พัฒนาคนให้มีคณุภาพ
นั้นต้องอาศัยการบริหารสถานศึกษาและความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะสถานศึกษาซึ่งเป็นที่ 
ที่มีความสำคญัเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการทรัพยากรต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ของสถานศึกษา หากไม่มีระบบการบริหารและความร่วมมือ สถานศึกษาก็จะไม่สามารถดำเนินการกิจกรรม
ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ (วรรษิกา บุญโชติรัตน์, 2554, หน้า 4) ที่ผ่านมาแม้ว่ารัฐบาลจะมีการจัดสรร
งบประมาณเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นทุกปีก็ตาม 
แต่ปัญหาเรื่องความเสมอภาค คุณภาพ และประสิทธิภาพของการศึกษากลายเป็นประเด็นหลักของการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยผ่านการพัฒนารูปแบบงบประมาณทางการศึกษาของประเทศไทย โดยได้มีการเสนอ
ให้มีการระดมเงินจากแหล่งอื่น ๆ นอกเหนอืจากงบประมาณแผ่นดินมาใช้ในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรงบประมาณ ด้านทรัพยากรบคุคล ด้านทรพัยากรวัสดุอุปกรณ ์และด้านทรพัยากร
อาคารสถานที่จากท้องถิ่นนั้น ๆ โดยส่งเสรมิให้เอกชนเข้ามาลงทุนทางด้านการศึกษา รฐัให้การสนับสนุน
ทางการเงินและความช่วยเหลือทางวิชาการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกเพื่อให้ภาคเอกชน และชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น (จันทิมา อชัชะสวัสดิ์, 2556, หน้า 7) 

อย่างไรก็ตาม การระดมทรัพยากรดังกล่าวก็ยังไม่เป็นระบบและไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนในระดับ
นโยบายของประเทศ แม้ว่าจะมีกฎหมายที่เอื้อต่อการระดมทรัพยากรตามที่กล่าวมา แต่ก็ยังไม่สามารถ
ขจัดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเสมอภาคในโอกาสของผู้เรียนที่จะได้รับการสนับสนุนทรัพยากร 
ให้เกิดความเท่าเทียมในโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้ตามทิศทางที่ควรจะเป็นสภาพและ 
ความต้องการจำเป็นในการระดมทรัพยากรทางการศกึษาทีผ่่านมาของศนูย์การศกึษาพิเศษ จังหวัดนครพนม 
มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยครูมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมา
ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งเสริมให้ครทูุกคน มีการศกึษาหลักการวัดและประเมินผล 
จุดมุ่งหมายของการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ มีการพัฒนาเครื่องมือวัด วิธีการวัดและประเมินผล 
การเรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัด และประเมินผล สอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ ครูได้มีการประเมินตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ โดยการ
ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงมีขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ มีการใช้เครื่องมือ 
และวิธีการวัดและประเมินผล ให้เหมาะสมกับผู้เรียน สถานศึกษาต้องการเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
ในการจัดการศึกษาประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่สถานศึกษากำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อาทิ ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงบประมาณ ทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์ 
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และทรัพยากรอาคารสถานที่ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพ้ืนฐาน, 2563, หน้า 84) ทรัพยากร
ทางการศึกษาเป็นการกำหนดระบบบริหารจัดการ และเป็นเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการจัดกิจกรรม 
ทางการศึกษา ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ วัสดุ สื่อ นวตักรรม สำหรบัใช้ในการบริหารจัดการ และด้านการจัดการ 
(Management) เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันทำงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่กำหนด 
ซึ่งการระดมทรัพยากร เป็นปัจจัยทุกสิ่งทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย ด้านบุคคล (Man) ด้านงบประมาณ (Money) ด้านวัสดุอุปกรณ ์(Materials) และ 
ด้านการจัดการ (Management) ซึ่งเปน็ปัจจยัสนับสนุนใหก้ารจัดการศึกษาประสบความสำเรจ็ตามวสิัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่สถานศึกษากำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ด้านบุคคล คอื 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่สนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นผู้ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่องที่สถานศึกษาได้รับการจัดสรร กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในองค์การเริ่มตั้งแต่ 
การวางแผนกำลังคน โดยมีการสร้างแรงจูงใจด้านต่าง ๆ เพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
ซึ่งอาจพจิารณาขอบเขตของงานด้านบริหารงานบุคคลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ด้านงบประมาณ 
เป็นการประมาณการทางการเงินหรือทรัพยากรอื่นที่กำหนดขึ้นอย่างมีระบบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือควบคุม
การดําเนินงานในอนาคต เงินทุนหรืองบประมาณที่สถานศกึษาได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ในการจัดซื้อและ 
การควบคุม ได้แก่ รัฐบาล บุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  
และสถานประกอบการ เพื่อนำมาใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ด้านวัสดุอุปกรณ์ เป็นเครื่องมือ 
ที่ใช้สนบัสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ วัสดุ สื่อ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการและใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ จากแหล่งความรูไ้ปสู่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้ เช่น คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ วัสดอุิเล็กทรอนิกส์ และด้านการจัดการ เป็นกระบวนการทำงานหรือกิจกรรมที่กลุ่มบุคคล 
ในองค์กรร่วมกันทำงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่กำหนด ประกอบด้วย การวางแผน 
การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม ที่ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน รวมถึงแหล่งเรียนรูใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนเกิด 
การเรียนรู้ตามศักยภาพ ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกสถานศึกษาจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เหน็
ถึงสภาพและความต้องการจำเป็นในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ทรัพยากร
ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ด้านที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และด้านแหล่ง
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้สภาพและความต้องการจำเป็นในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม จะเป็นนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาที่สำคญั 
ของสถานศึกษา โดยมุ่งให้สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นนักเรียนพิการ
ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดูแลค่อนข้างสูง บางรายมีโรคประจำตัว
ที่ต้องเดินทางไปเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงทำให้นักเรียนไม่ได้รับ
การดูแลและส่งเสริมเติมตามศักยภาพ 

จากปญัหาดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เหน็ถึงสภาพและความตอ้งการจำเป็นในการระดมทรพัยากร
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ทรัพยากรด้านงบประมาณ ด้านบุคคล ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี 
ด้านที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และด้านแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้สภาพและความต้องการจำเป็น
ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม จะเป็นนวัตกรรม
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ทางการบริหารการศึกษาที่สำคัญของสถานศึกษา โดยมุ่งให้สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 
2.2 เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษา 

พิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 ทรัพยากรทางการศึกษา 
 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2556, หน้า 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทรัพยากร 

หมายถึง สิ่งทีม่ีค่า มีคุณภาพ และความมัง่คั่ง ทั้งมวลของประเทศและยังรวมไปถึงปัจจัยที่เป็นบ่อเกิด  
และที่เกิดของสิ่งที่มีค่า และความมั่งคั่งทั้งมวลด้วยไม่ว่าจะมีรูปร่าง อย่างเช่น เงินตรา สมบัติพัสถาน 
ทรัพย์ในดิน สนิในน้ำ หรือไม่มีรูปร่างสัมผัสไม่ได้ เช่น ปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความมีไหวพริบ 
ความฉลาดหลกัแหลม ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งประการหลังนี้ล้วนแต่เป็นคุณภาพและคุณสมบัติที่มคี่า
อยู่ในตัวมนุษย์ทั้งสิ้น ทรัพยากรที่มิใช่เงิน (Non–financial Resources) และทรัพยากร ทางการเงิน 
(Financial Resources) ในความหมายแรก ทรัพยากรที่มใิช่การเงินครอบคลุมปัจจัยหลัก ๆ คือ ที่ดิน 
แรงงาน ทุน และการประกอบการ ตามนัยนี้ ทรัพยากรทางการศึกษาจึงรวมถึงบุคลากร ที่ดิน อาคาร 
สิ่งก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และการผสมผสานการใช้ปัจจัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และยงัให้
ความหมายในวงที่แคบว่า ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ปัจจัยนำเข้า (Input) ทีน่ำไปใช้ เพื่อการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภทภายในสังคม ปัจจัยนำเข้านี้ส่วนใหญ่จะเป็นรูปของเงินงบประมาณ 
ทั้งด้านรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำ เช่น เงินเดือนและค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายวัสดุ อุปกรณ์  
กับรายจ่ายด้านการลงทุน 

 พัชรกฤษฎิ์ พวงนิล (2553, หน้า 9) ไดใ้ห้ความหมายไว้ว่า ทรัพยากรทางการศึกษา 
หมายถึง ปจัจยัทุกสิ่งทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกีย่วข้องกบัการจัดการศกึษา ซึ่งประกอบด้วยทรัพยากรหลัก 
ได้แก่ เงินทุนหรืองบประมาณ บุคคล วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และแหล่งเรียนรู้ 
ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การจัดการศึกษาประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษากำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสทิธิผล 

 จากปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประกอบไปด้วย ทรัพยากรที่ไม่ใช่เงิน
และทรัพยากรที่เป็นเงิน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในการระดม
ทรัพยากร ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ ์และด้านการจัดการ 
เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันตามแนวทางที่กำหนดสรุปได้ว่า ทรัพยากรทางการศึกษามีความสำคัญ คือ 
เป็นตัวกลางหรือตัวกระตุ้นที่ทำให้กิจกรรมขององค์การหรือหน่วยงานดำเนินไปได้ และทรัพยากร 
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จะมีบทบาทต่อกิจกรรมหรือการดำเนินภารกจิขององคก์าร หรือหน่วยงานทั้งในด้านของปริมาณและคณุภาพ 
ได้จากการประสาน การเชิญ การขอความร่วมมือ การจัดหา รวบรวม รว่มบริจาค การวางแผนกำหนด
นโยบายเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่สถานศึกษาต้องการ 

3.2 การระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
 เบญจวรรณ อไุรรัตน์ (2551, หน้า 8) ได้ใหค้วามหมายไว้ว่า การระดมทรัพยากรทาง

การศึกษา หมายถึง การเร่ง การรวบรวม จัดหา ขอความร่วมมือจากแหล่งต่าง ๆ นำทรัพยากรที่เกิดขึ้น
โดยการกระทำของมนุษย์ หรอืเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม  
สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน หรือแหล่งต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ดังนี ้1) ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นการประสาน การเชิญ ขอความร่วมมือจากบุคคลที่มคีวามเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน พ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ แพทย์ ตำรวจ ทหาร ศิษย์เก่า ศึกษานิเทศก์ 
นักปราชญ์ชาวบ้าน ข้าราชการครูสถานศึกษาอื่น ผู้นำด้านต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ประกอบอาชีพ 
ที่ประสบผลสำเร็จ 2) ด้านทรัพยากรเงิน เป็นการจัดหา รวบรวม ร่วมบรจิาคทรัพยากรในรูปการเงิน 
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหบ้รรลุวัตถุประสงค ์3) ด้านทรพัยากรวสัดุ-อปุกรณ ์เป็นการจัดหา 
รวบรวม ร่วมบริจาค การยืมการขอใช้สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารสถานศึกษา วัสดุอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ 
ขึ้นเอง หรือทางธรรมชาติ ประเพณี อาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ ที่เป็นรูปแบบไม่ใช่ตัวเงิน เอกสารที่สามารถ
นำมาเพื่อการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 4) ด้านทรัพยากรการบริหารจัดการ เป็นการประสานการมีส่วนร่วม
ในหลักและวิธีการดำเนินงาน วางแผน กำหนดนโยบาย การแสวงหา การจัดการ การใช้ การประเมิน 
การตรวจสภาพ การควบคุม ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี เพื่อบริหารการศึกษาในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้มปีระสิทธิภาพเข้มแข็ง  

3.3 ความต้องการจำเป็น 
 สุวิมล ว่องวาณชิ (2558, หน้า 62) ได้กล่าวไว้ว่า ความต้องการจำเป็นไว้ว่า เป็นกระบวนการ

วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพในปัจจุบัน (What Is) กับสภาพที่ควรจะเป็น (What Should Be)  
ที่มีระบบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง โดยเป็นการระบุความต้องการจำเป็นพิจารณาตัดสิน 
ความขัดแย้ง ตรวจสอบสภาพทั่วไปตามธรรมชาติและหาสาเหตุ ที่ทำใหเ้กิดความต้องการจำเป็น  
และจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 
การปรับปรุงแก้ไข การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กร และสุบิน ยุระรัช 
(2554, หน้า 34) ได้กล่าวไว้ว่า ความต้องการจำเป็นไว้ว่า เป็นกระบวนการของการวิเคราะห์ช่องว่างหรือ
ความแตกต่าง (Gap/Discrepancy Analysis) ระหว่างสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสภาพที่ควรจะเป็น 
และมีการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นว่าความต้องการจำเป็นอะไรสำคัญก่อนหลัง  
เพื่อนำผลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนกิจกรรม ซึ่งการประเมินความต้องการจำเป็น เป็นการให้ได้มา 
ซึ่งข้อมูลในการมุ่งพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขปัญหาการดำเนินกิจกรรมระบบองค์กร เพื่อนำมาใช้ในการ
วางแผนการดำเนินงานตามสภาพให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น การประเมินความต้องการ
จำเป็น มีขั้นตอนที่สำคัญ คอื การกำหนดขอบเขตของการประเมินความต้องการจำเป็น การกำหนดวิธีการ
ของการประเมินความต้องการจำเป็น การจัดเรียงลำดับความต้องการจำเป็นการรายงานผลการประเมิน
ความต้องการจำเป็น และการใช้ผลการประเมิน 
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3.4 ศูนย์การศกึษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม มวีัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์การศึกษา
พิเศษ ดังนี ้

1) เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางด้านการศึกษา เตรียมความพร้อม
ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะแนว สถิติข้อมูล ศึกษาวิจัย และบริการวิชาการด้าน
การศึกษาพิเศษแก่โรงเรียนศกึษาพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ 

2) เป็นหน่วยงานทางวิชาการ วางแผนและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติติดตามประเมินผล
ปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ 

3) เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม
ของคนพกิาร สนับสนุนการเรยีนการสอน จดัสื่อ จดัสิ่งอำนวยความสะดวก การให้บรกิารและความช่วยเหลือ
ที่เกี่ยวข้อง ทำการวิจัยและอบรมบุคลากร จัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งศกึษาสภาพและความต้องการจำเป็นในการระดมทรัพยากร 

ทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม ตามกรอบแนวคิดการระดมทรัพยากร 
ทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต,ิ 2552; พัชรกฤษฎิ์ พวงนิล 2553;  
หวน พินธุพันธ์, 2554; จันทิมา อัชชะสวัสดิ,์ 2556; สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562; ประเสริฐ 
วงศ์เสนา, 2552; พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562, 
2562; พิสิษฐ ภู่รอด, 2552; ทวีศักดิ์ พรหมศร, 2550; เบญจวรรณ อุไรรัตน์, 2551; Brown, Lewis, and 
Harcheroad, 1985 และ Bender, 1983) ดังนี้ 1. การระดมทรัพยากรด้านบุคคล (Man) 2. การระดม
ทรัพยากรด้านงบประมาณ (Money) 3. การระดมทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) 4. การระดม
ทรัพยากรด้านการจัดการ (Management) 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 5.1.1 ประชากร ที่ใชใ้นการศกึษาครั้งน้ี มีจำนวน 66 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 

2 คน ครู จำนวน 26 คน บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 5 คน พนักงานธุรการ จำนวน 
1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 28 คน นักการภารโรง จำนวน 1 คน แม่บ้าน จำนวน 2 คน คนขับรถ 
จำนวน 1 คน 

5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจำนวน 55 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
จำนวน 2 คน ครู จำนวน 26 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 27 คน ได้มาโดยกำหนดขนาดโดยใช้
ตารางของ Krejcie and Morgan (Robert V. Krejcie & Earyle W. Morgan, 1970, pp. 108-109) 
และทำการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 38)  

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเชิงสำรวจ (Survey Research) และการวิจัย

เชิงประเมินผล 
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5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ

(Checklist) ประกอบด้วย สถานภาพ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 55 คน 
 ตอนที่ 2 ข้อคำถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ประยุกต์ใช้แบบ Likert คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด  

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้ดำเนินการเก็บข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า ตามขั้นตอนดังนี้ 
 5.4.1 ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยนครพนม เพื่อขอความอนุเคราะห์ 

และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 5.4.2 ผู้ศึกษาปฏิบัติงานเป็นครูในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม  

จึงนำหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  
คือ เก็บจากผู้บริหารสถานศกึษา ครู และบคุลากรทางการศึกษา จำนวน 55 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

5.4.3 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษานำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยมีการวิเคราะห์ ดังนี้  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลนำมาแจกแจงความถี่ 

(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) นำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของตารางประกอบ  
คำบรรยายความเรียง 

 ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจำเป็นในการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (X ) 
และส่วนเบีย่งเบน มาตรฐานนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของตารางประกอบคำบรรยายความเรียง 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (Need Assessment) โดยนำข้อมูลผล 
การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ มาหาคำดัชนีความต้องการจำเป็นโดยใช้สูตร Modified 
Priority Needs Index (PNIModified) เพื่อจัดลำดับความต้องการจำเป็น (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558, หน้า 279) 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.6.1 สถิติทีใ่ช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1) หาความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหา (Validity) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IC) 

2) หาค่าอำนาจจำแนกรายขอ้ของเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของแบบสอบถามแต่ละข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) 

3) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) 
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5.6.2 สถิติพื้นฐาน (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 122-127) 
1) ร้อยละ (Percentage)
2) ค่าเฉลี่ย (Mean)
3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4) การจัดลำดบัความสำคัญความต้องจำเป็น โดยใช้สูตร Modified Priority Needs

Index (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558, หน้า 275-279) 

6. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาคน้คว้าเรื่อง สภาพและความต้องการจำเป็นในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม พบว่า 
 6.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงคใ์นการระดมทรัพยากร 

ทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครพนม โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า สภาพ
การดำเนินงานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุด ได้แก่ ด้านการจัดการ 
รองลงมา ได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ ์และด้านทรัพยากรบุคคล ตามลำดับ  
ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ด้านงบประมาณ รองลงมา ได้แก่ ดา้นการจัดการ ด้านทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ ์และด้านทรัพยากร
บุคคล ตามลำดับ 

 6.2 ผลการประเมินความต้องการจำเป็นของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม พบว่า มีค่าดัชนีการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการ
จำเป็นแบบปรับปรุง โดยรวมมีความต้องการจำเป็นเท่ากับ 0.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง ได้แก ่ด้านทรัพยากรบุคคล รองลงมา ได้แก ่ด้านทรัพยากรวสัดุ อุปกรณ์ ด้านงบประมาณ 
และด้านการจัดการ ตามลำดับ 

7. อภิปรายผลการวิจัย
สภาพและความต้องการจำเป็นในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจำจังหวัดนครพนม จากสรุปผลการศึกษาสามารถนำมาอภิปรายผลได ้ดังนี้    
 7.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์

การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดการ ค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ ดา้นงบประมาณ ด้านทรัพยากรวัสดุ 
อุปกรณ ์และดา้นทรัพยากรบุคคล ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานประกอบไปด้วย ทรัพยากรที่ไม่ใช่เงินและทรัพยากรที่เป็นเงิน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
ในสถานศึกษาให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ ในการระดมทรัพยากร ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ ด้านบุคคล 
ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ ์และด้านการจัดการ เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันตามแนวทาง 
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ที่กำหนดเป็นการส่งเสริมการบริหารงานด้านการศึกษาอื่น ๆ สอดคล้องกับ เดชา ปัสสำราญ (2558, หน้า 
117) ได้ศึกษาแนวทางการระดมทุนเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า สภาพการระดมทุนเพ่ือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านคน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจัดการด้านการเงิน และด้านสิ่งของ และคุณภาพ
สอดคล้องกับ พิสิษฐ ภู่รอด (2559, หน้า 15) ที่ได้ศึกษารปูแบบการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนดีเด่นขนาดเล็กของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรทางการศึกษาเป็นสิ่งที่ผู้บริหารการศกึษา
นำมาใช้เป็นปัจจัยนำเข้าผ่านกระบวนการ เกิดผลลัพธ์ ผลผลิต อย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัด
การศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครพนม ด้านทรัพยากรบุคคล โดยรวมและจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ ได้แก่ สถานศึกษาได้รับ
ความอนุเคราะห์จากองค์กร มูลนิธิ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานกัเรียน ค่าเฉลีย่ รองลงมา ได้แก่
สถานศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
นักเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่สุด ได้แก่ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากทหาร ตำรวจให้ความรู้
ด้านระเบียบวินัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานกัเรียน สอดคล้องกับ เบญจวรรณ อุไรรัตน์ (2551, หน้า 8) ได้กล่าวไว้ว่า
ทรัพยากรทางการศึกษา ที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการศึกษา ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นการประสาน
การเชิญ ขอความร่วมมือจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ่อแม่ ผู้ปกครองนกัเรียนที่มีความรู้
ความสามารถ แพทย์ ตำรวจ ทหาร ศิษย์เก่า ศึกษานิเทศก ์นักปราชญ์ชาวบ้าน ข้าราชการครูสถานศึกษา
อื่น ผู้นำด้านต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ประกอบอาชีพที่ประสบผลสำเร็จ และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพที่พึงประสงค์ในการระดมทรัพยากรทางการศกึษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครพนม
ด้านทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก ่สถานศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครฐัและเอกชนเข้ามามีส่วนรว่มในการแก้ปญัหา
นักเรียน ค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ สถานศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากองค์กร มูลนธิิ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหานักเรียนและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากทหาร ตำรวจ
ให้ความรู้ด้านระเบียบวินัย เนื่องจากความต้องการจำเป็นในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครพนม ด้านทรัพยากรบุคคล สถานศึกษาจำเป็นต้องได้รับความอนุเคราะห์
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานักเรียน สอดคล้องกับ พิสิษฐ ภู่รอด
(2559, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนดีเด่นขนาดเล็ก
ของรัฐมีแนวคดิในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การระดมทรัพยากรทางการศึกษา
เป็นความสำคัญของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย การอำนวยความสะดวก การสร้างความสัมพันธ์ การสร้าง
ความศรัทธาของผู้บริหารและครูมีหลักการระดมทรัพยากร 3 หลักการ คือ 1) หลักความร่วมมอื
ประกอบด้วย การรับรู้ถึงปัญหา ของทุกฝ่ายที่จะร่วมกันคดิ ตัดสินใจและให้ข้อเสนอแนะการตัดสินใจ
การลงมือกระทำ ตามกระบวนการและตัดสินใจ เป็นการนำข้อตกลงที่ได้ตัดสินใจเลือกตามแผนที่วางไว้
ลงมือกระทำ ตามเป้าหมายร่วมกัน หลังจากนั้นจะดำเนินการติดตามตรวจสอบผลงานที่ทำร่วมกัน รวมทั้ง
การร่วมกันประชุมปรึกษาหารือหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้ดีขึ้น และการรับผลประโยชน์เป็นเจ้าของ
ร่วม เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 2) หลักภาวะผู้นำแบบ
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เพื่อนแท้ของผู้บริหารสถานศกึษา 3) หลักการบริหารแบบบ้านแขวงที่มีลกัษณะเฉพาะของโรงเรียน 
ประกอบด้วย การศึกษาถึงพฤติกรรมการระดม ความคิด เพื่อให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจและร่วมกัน
วางแผน ใช้องค์ความรู้ที่เกิดจากการร่วมกันศึกษา ค้นควา้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในโรงเรียน 
มาสร้างให้เกิดองค์ความรู้เพ่ือนำไปสู่ความสำเร็จและกำหนดกุญแจสู่ความสำเร็จของคณะทำงานที่ร่วมกัน
ดำเนินการ และเกิดแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 2 แนวทาง คือ 1) คณะกรรมการ
ดำเนินงาน และการบริหาร จัดการในการสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครพนม ด้านงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานการใช้งบประมาณ
การเงินให้ชุมชนและผู้เกี่ยวขอ้งกับการจัดการศึกษาได้รับทราบ ค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ สถานศึกษา
แต่งต้ังมอบหมายบุคลากรภายในสถานศึกษาเพ่ือทำหน้าที่ประสานงานในการจัดหาทรัพยากรการเงิน
เพื่อการบริหารการศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ สถานศึกษาจัดหารายได้จากผลผลิตต่าง ๆ
ของสถานศึกษาหรือจากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรด้านงบประมาณ เป็นการจัดหา 
รวบรวม ร่วมบริจาคทรัพยากรในรูปการเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุวัตถปุระสงค ์
และความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
จังหวัดนครพนม ด้านงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สถานศึกษาแต่งตั้งมอบหมายบุคลากรภายในสถานศึกษาเพ่ือทำหน้าที่ประสานงาน
ในการจัดหาทรัพยากรการเงินเพื่อการบริหารการศึกษา คา่เฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ สถานศึกษารายงาน
ผลการดำเนินงานการใช้งบประมาณการเงินให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้รับทราบ  
และข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ สถานศึกษาจัดหารายได้จากผลผลิตต่าง ๆ ของสถานศกึษาหรือจากทรพัย์สิน
ของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยการจัดสรรทรัพยากรให้
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรยีน มีความสำคญัต่อการพัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพ โดยการจัดการเรียนการสอน 
วัสดุอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมที่พร้อมต่อการพัฒนาผู้เรียนงบประมาณจะมีความสำคัญต่อการวางแผนงาน
และการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ แล้วฝ่ายบรหิารยังสามารถใช้แผนงบประมาณเป็นเครื่องมือ
ควบคุมกำกับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในขั้นการบริหารแผนและ 
การติดตาม ประเมินผลแผนซึ่งจะทำให้ทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหา 
ได้ทันต่อเหตุการณ์และเป็นขอ้มูลในการวางแผน ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรกฤษฎิ์ พวงนิล (2553, หน้า 270) ได้ทำการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา พบว่า 1) ด้านเงินทุนหรือ งบประมาณ โรงเรียน 
มีการปฏิบัติและปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 2) ด้านบคุคลโรงเรียนมีการปฏิบัติและปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีโรงเรียนมีการปฏิบัต ิและปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  
4) ด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนมีการปฏิบัติและปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และ 5) ด้านแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดบัมากแต่มีปัญหาอยู่ ในระดับน้อย
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 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครพนม ด้านทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สถานศึกษามีการระดมสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้แก่นักเรียน ค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ สถานศึกษาส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้จัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านสถานศกึษามีอาคารสถานที่เป็นสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการจัดสภาพการณ์ในการเรียนรู้จากมูลนิธิหรือองค์กร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจัยที่สนับสนุน
การจัดการศึกษานอกเหนือจากงบประมาณของสถานศึกษาที่ได้รับ เช่น ครุภัณฑ์ อาคาร สิ่งก่อสร้าง วัสดุ 
อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์
สนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรที่ให้การสนับสนุนที่ตรงตามความต้องการจำเป็นสำหรับ ใช้ในการบริหาร
จัดการ ช่วยกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียน 
การสอน และความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครพนม ด้านทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สถานศึกษาจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์โดยคำนึงถึง
ประโยชน์และความคุ้มทุนที่ได้รับค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ สถานศึกษามอีาคารสถานที่เป็นสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการจัดสภาพการณ์ในการเรยีนรู้จากมูลนิธหิรือองค์กร และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ 
สถานศึกษาขอรับบริจาควัสดุปกรณ์ที่ขาดแคลนเพื่อใช้ในการบริหาร สอดคล้องกับ สุวิมล ว่องวาณิช 
(2558, หน้า 63) ได้กล่าวไว้ว่า จุดมุ่งหมายของการประเมินต้องการจำเป็นไว้ว่า ความพยายามให้ได้ข้อมูล
ที่ช่วยเสริมการวางแผนการดำเนินงาน ทำให้การพัฒนากิจกรรมหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ สอดคล้องกับ
สภาพที่เกิดขึ้นจริงนั้นวัสดุ อุปกรณ ์เป็นเครื่องมือที่ใช้สนบัสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ใช้ในการบรหิารจัดการและใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อำพล  
ราวกลาง (2555, หน้า 96) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็ก กลุ่มโรงเรียนปง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ผลการศึกษาพบว่า (1) สภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการระดมทรัพยากรแหล่งเรียนรู้
มีระดับความคิดเห็นมากทีสุ่ด และน้อยทีสุ่ดคือด้านทรัพยากรที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (2) ปญัหาการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ด้านการระดมทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี 
และด้านที่พบน้อยที่สุด คือ ด้านทรัพยากรบุคคล (3) แนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านทรัพยากรเงินทุน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านวัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยดี้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้านแหล่งเรียนรู ้ 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครพนม ด้านการจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ไดแ้ก่ สถานศึกษามีการสำรวจ วางแผน บริหารจัดการทรัพยากร
ทางการศึกษา ค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพื่อการประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา และการส่งเสริมการศึกษาได้เป็นอย่างดี และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก ่สถานศกึษามีการระดม
ทุนขอรับบริจาคจากหน่วยงาน ห้างร้าน ชุมชน ในการจัดหาทรัพยากรเพื่อการศึกษา ทั้งนี้อาจเพราะเป็น
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กระบวนการดำเนินงานของกลุ่มผู้บริหารกระบวนการ การจัดการองค์กร การจัดสรรบุคลากร การนำหรือ
การสั่งการ และการควบคุมองค์กรในทุก ๆ ด้าน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
เพื่อต้องการพัฒนาหรือให้บรกิารทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคม ให้เปน็ไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
รวมทั้งการพฒันาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การวางแผนการบริหารงานการศกึษา งานเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ระดมทรัพยากร เพื่อการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุนและประสาน
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอืน่ที่จัดการศึกษา การรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอื่น ๆ และสามารถบริการทางการศึกษาแก่สังคมได้เป็นอย่างดี  
และความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
จังหวัดนครพนม ด้านการจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สถานศึกษามีการสำรวจ วางแผน บริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 
ค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ สถานศึกษามีการสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่ร่วมกันจัดการศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ สถานศึกษา
มีการระดมทุนขอรับบริจาคจากหน่วยงาน ห้างร้าน ชุมชน ในการจัดหาทรัพยากรเพื่อการศึกษา สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สายบัว นพตลุง (2560, หนา้ 156) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพการระดมทรัพยากรเพ่ือใช้ในการ
บริหารการศึกษาของโรงเรียนในชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า 
1) สภาพการระดมทรัพยากรเพ่ือใช้ในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน

7.2 ผลการประเมินความต้องการจำเป็นของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์ 
การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม พบว่า ด้านที่มีความต้องการจำเป็นสูงสุด คือ ด้านทรัพยากรบุคคล 
ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะในกระบวนการของการจัดระบบการสอนบุคลากรผูส้อนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปยัง
ผู้เรียน ผู้สอนจะต้องมีบทบาทในการใช้สื่อการสอน เป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมและจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แก่ผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการประสานงาน การเชิญขอความร่วมมือจาก
บุคคลที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน พ่อแม่ ผู้ปกครองนกัเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ แพทย์ ตำรวจ 
ทหารศิษย์เก่า ศึกษานิเทศก์ นักปราชญ์ชาวบ้าน ข้าราชการครู สถานศึกษาอื่น ผู้นำด้านต่าง ๆ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้ประกอบอาชีพที่ประสบผลสำเร็จ มาร่วมพัฒนาการศึกษาร่วมกนั ซึ่งสอดคล้องกับ เดชา ปสัสำราญ 
(2558, หน้า 117) ได้ศึกษาแนวทางการระดมทุนเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า สภาพการระดมทุนเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้
ของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการจัดการ ด้านการเงิน 
และด้านสิ่งของ ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีความต้องการจำเป็นรองลงมา คือ ทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ ์ 
และด้านงบประมาณ มีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นน้อยลงมา  
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8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะการนำผลการศึกษาไปใช้ 
 จากการศึกษา สภาพและความต้องการจำเป็นในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม ควรส่งเสริมดังนี ้
1. สภาพปัจจุบันมีการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง

ควรส่งเสริมบคุลากรทางการศึกษาให้มีพฒันาการการจัดการเรียนการสอน และประสานขอความร่วมมือ
จากบุคคลที่มคีวามเช่ียวชาญเฉพาะด้าน พ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ แพทย ์ตำรวจ 
ทหารศิษย์เก่า ศึกษานิเทศก์ นักปราชญ์ชาวบ้าน ข้าราชการครูสถานศึกษาอื่น ผู้นำด้านต่าง ๆ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น นิมนต์ พระสงฆ์ ผู้นำทางศาสนาให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนผู้ประกอบอาชีพ 
ที่ประสบผลสำเร็จมาร่วมมือในการจัดการศึกษาของเด็กพิเศษ  

2. สภาพปัจจุบันมีการดำเนินงานด้านงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
สถานศึกษาควรประสานขอรับการสนับสนนุงบประมาณจากหน่วยงานสถานประกอบการ ผู้ปกครอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอการสนับสนนุงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ จัดหา
อุปกรณ์การเรียนการสอน จดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากองค์กรเอกชน และข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำสุด ไดแ้ก่ 
สถานศึกษาจัดหารายได้จากผลผลิตต่าง ๆ ของสถานศึกษาหรือจากทรัพย์สินของสถานศึกษา ดังนั้น 
ควรส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านอาชีพด้วยเพื่อจะได้สามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

3. สภาพปัจจุบันมีการดำเนินงานดา้นทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์ อยู่ในระดับปานกลาง
ดังนั้นสถานศึกษาควรมีการวางแผนงานในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการ
และเอกชน แตง่ตั้งมอบหมายให้บุคลากรรบัผิดชอบงานระดมทรพัยากรวัสดุอุปกรณ์จากภายในและภายนอก
สถานศึกษา จดัซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์โดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มทุนที่ได้รับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
ได้แก่ ด้านสถานศึกษามีอาคารสถานที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดสภาพการณ์ในการเรียนรู้จาก
มูลนิธิหรือองค์กร ควรจัดหาทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ ์เพราะเป็นสิ่งช่วยเกื้อกูลในการที่จะจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบันมีการดำเนินงานด้านการจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรมี
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีกระบวนการ
ดำเนินงานสร้างเครือข่ายด้านสนับสนุนการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการร่วมมือกับเครือข่าย เพื่อวางแผน 
ตัดสินใจ แก้ปญัหา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่นักเรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก ่สถานศึกษา
มีการระดมทุนขอรับบริจาคจากหน่วยงาน ห้างร้าน ชุมชน ในการจัดหาทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดังนั้น 
ควรเน้นความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เป็นการประสานการมีส่วนร่วมในหลักและวิธีการดำเนินงาน วางแผน กำหนดนโยบาย การแสวงหา  
การจัดการ การใช้ การประเมินการตรวจสภาพ การควบคุม ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี เพ่ือบริหาร
การศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพเข้มแข็ง 



821 

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรทำการศึกษาปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคลทีส่่งผลต่อสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน

เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม 
2. ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นในการระดมทรัพยากร

โดยจำแนกตามขนาดของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
3. ควรศึกษาการพัฒนาแนวทางในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลในศูนย์การศึกษา

พิเศษประจำจังหวัดนครพนมอย่างละเอียด เพื่อจะได้นำข้อมูลไปพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
นครพนมต่อไป 
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แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

Guidelines of Early Intervention for Children with Special Needs  
of Special Education Center in The Northeast 

อริศรา ศรีขัดเค้า1

อดิศร ศรีเมืองบุญ2

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค ์และดัชน ี

ความต้องการจำเป็นของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ศึกษาแนวทางการให้บริการช่วยเหลือ 
ระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามและกลุ่มผู้ให้ข้อมลูในการสัมภาษณ์ กำหนดขนาด 
กลุ่มตัวอย่างโดยตารางของเครจซีแ่ละมอรแ์กน จำนวน 201 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
2 ฉบับ คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ์มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.96 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนี 
ความต้องการจำเป็น  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพที่ปัจจุบันของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง สภาพ 
ที่พึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และดัชนีความต้องการจำเป็นในภาพรวม คือ 0.438  
(PNIModified = 0.438) 

2. แนวทางการพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่สำหรับเด็กทีม่ีความต้องการ
พิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำเสนอเป็น 7 กระบวนการ 
22 แนวทาง ซึ่งได้แก่ 1) รวบรวมข้อมูลทั่วไป 2) คัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา 3) ประเมิน
ระดับความสามารถพื้นฐาน 4) จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 5) ให้บรกิารเตรียมความ
พร้อมและจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 6) การประเมินความก้าวหน้าตาม
พัฒนาการและปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 7) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 
และส่งต่อคนพิการ 

คำสำคัญ:  แนวทาง  บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  เด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

1นักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2อาจารยห์ลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to study the present states desirable states 

and priority needs index of early intervention for children with special needs of special 
education center in the northeast. 2) to study the guidelines of early intervention for 
children with special education center in the northeast. There are two sample groups: 
respondents and interview respondents. Sample size was determined by Krejcie and 
Morgan’s table of 201 people. The research instrument consisted of 2 questions, 
questionnaires and interviews. The measured IOC value was equal to 0.96. A semi-structured 
interview statistics used in data analysis including frequency, percentage, mean, standard 
deviation and priority needs index (PNImodified) 

The research results were found that 
1. The present state of early Intervention for children with special needs of

special education center in the northeast as a whole is at a moderate level. The desirable 
state as a whole was at the highest level. Priority needs index of the early intervention 
considered as a whole, was 0.438 (PNIModified = 0.438). 

2. Guidelines of early Intervention for children with special needs of special
education center in the northeast this time the researcher presented 7 processes, 22 
guidelines. 1) collect general information 2) Screening for educational disabilities 3) assess 
the level of proficiency 4) Make an individualized education plan (IEP) 5) Providing services 
for preparing and organizing learning activities according to individual implementation 
plan (IIP) 6) Evaluate the progress development and improving individualized education 
plan (IEP) 7) Supervise, Follow-up, evaluate, report and refer people with disabilities. 

Keywords:  Guidelines,  Early intervention,  Children with special needs,
Special education center 
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1. บทนำ
ประเทศไทยให้ความสำคัญการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างมาก เพราะการศึกษา 

เป็นเครื่องมือสำคัญในการพฒันาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ ประเทศใดทีป่ระชากรมีความรู้และการศกึษาดี 
ย่อมส่งผลให้ประเทศนั้นมีการพัฒนาดีตามไปด้วย ดังนั้นการศึกษาจึงมีความจำเป็นและสำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งหลายประเทศในโลกได้ใช้การศึกษาเป็นนโยบายหลักสำหรับการพัฒนา (ซันวา สุดตา, 2558)
ปัจจุบันคนพิการได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษา อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับคนทั่วไปมากขึ้น 
จะเห็นได้จากกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาสำหรับ
คนพิการ พ.ศ. 2551 ไดใ้ห้คำจำกัดความคนพิการว่าบุคคลที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร 
จิตใจ อารมณ ์พฤติกรรม สตปิัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอืน่ใดประกอบกับมีอปุสรรคในด้านต่าง ๆ 
และมีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อใหส้ามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป (ศุภเกียรติ วรสาร, 
2563) 

การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) ซึ่งหมายถึงการจัดโปรแกรม
ที่เป็นระบบในการให้บริการด้านต่าง ๆ โดยเร็วที่สุดแก่เด็กพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ  
โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางการศึกษากับพ่อแม่และครอบครัว และเด็กได้รับบริการจากนักวิชาชีพ 
ที่หลากหลายทัง้ด้านการศกึษา ด้านสุขภาพอนามัย การบำบัดรักษา ตลอดจนป้องกันความพิการที่จะเกดิขึ้น 
เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการไปตามขั้นตอนเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปหรือใกล้เคียงกับเด็กทั่วไปมากที่สุด นอกจากนั้น
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มยังช่วยค้ำจุนพัฒนาการของเด็กและทำให้เดก็สามารถพัฒนาทักษะ
รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์ของทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตได้ถึงขีดสุด อีกทัง้ช่วยแก้ไข 
ความบกพร่องและป้องกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นภายหลังได้ และยังช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กพิการ
มีพัฒนาการที่ดีสามารถเข้าเรียนร่วมในระดับที่เหมาะสมต่อไปได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

การดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา/ประจำจังหวัด ในรอบศตวรรษที่ผ่านมา 
มีข้อจำกัดหลายประการ ทั้งด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ และการบริหารจัดการ 
รวมทั้งความชัดเจนเรื่องภาระงาน และบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่งผลใหก้ารดำเนินงาน 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ตอบสนองวัตถุประสงค์ ของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีข้อจำกัด (บุญสิตา  
วงศรี, 2560) และจากการศกึษาสภาพและปัญหาการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่
สำหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า การบริหารงานการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรบัเด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ด้านการรวบรวมข้อมูลทั่วไป ของเด็กพิการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและด้านการประเมินความสามารถพื้นฐาน 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ญาณิกา สุพล, 2554) 

จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการให้บริการช่วยเหลือ 
ระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษมีความสำคัญและจำเป็นต่อ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา 
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แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่สำหรับเด็กทีม่ีความต้องการพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้ในการจัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการพิเศษของผู้เรียนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และดัชนีความต้องการจำเป็น  

ของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยไดศ้ึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการให้บริการช่วยเหลือ

ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ดังนี ้

ตาราง 1 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
           (Early Intervention: EI) 

ที ่ กระบวนการ แนวคิด 
1 รวบรวมข้อมูลทั่วไป กระทรวงศึกษาธิการ (2551)  

สมพร หวานเสร็จ (2554)  
พวงมณี ชัยเสรี (2555)  
ธัญญารัตน์ เมอืงอินทร์ (2558) 
บุญสิตา วงศรี (2560)  

2 คัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2551) 
ธัญญารัตน์ เมอืงอินทร์ (2558)  
บุญสิตา วงศรี (2560)  

3 ประเมินระดับความสามารถพื้นฐาน สุวิมล อุดมพิรยิะศักย์ (2549)  
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2551) 
สมพร หวานเสร็จ (2554)  
ธัญญารัตน์ เมอืงอินทร์ (2558)  
บุญสิตา วงศรี (2560)  
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ที ่ กระบวนการ แนวคิด 
4 จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(IEP) 
สุวิมล อุดมพิรยิะศักย์ (2549)  
สมพร หวานเสร็จ (2554)  
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2551) 
ธัญญารัตน์ เมอืงอินทร์ (2558)  
บุญสิตา วงศรี (2560)  

5 การให้บริการเตรียมความพร้อมและจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้ ตามแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) 

สุวิมล อุดมพิรยิะศักย์ (2549) 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2551) 
สมพร หวานเสร็จ (2554)  
ธัญญารัตน์ เมอืงอินทร์ (2558)  
บุญสิตา วงศรี (2560)  

6 การประเมินความก้าวหน้าตามพัฒนาการ 
และปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) 

สุวิมล อุดมพิรยิะศักย์ (2549) 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2551) 
สมพร หวานเสร็จ (2554)  
ธัญญารัตน์ เมอืงอินทร์ (2558)  
บุญสิตา วงศรี (2560)  

7 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 
และส่งต่อคนพิการ 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2551) 
ธัญญารัตน์ เมอืงอินทร์ (2558)  
บุญสิตา วงศรี (2560)  

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะ

แรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ผู้วิจัยสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยได ้ดังน้ี 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีการดำเนินการวจิัย
5.1 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปจัจุบัน สภาพที่พึงประสงคแ์ละดัชนีความต้องการจำเป็น  

ของการให้บรกิารช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรบัเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 เป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1) ประชากร ได้แก ่ผู้บรหิารและครผูู้สอนในศูนย์การศึกษาพิเศษในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัด
ขอนแก่น สังกดัสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปีการศกึษา 2564 จำนวน 435 คน 

การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็ก 
ที่มีความต้องการพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประกอบด้วย  
1. รวบรวมข้อมูลทั่วไป
2. คัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา
3. ประเมินระดับความสามารถพื้นฐาน
4. จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
5. ให้บริการเตรียมความพร้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)
6. การประเมนิความก้าวหน้าตามพัฒนาการ และปรับปรุง
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
7. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และส่งต่อคน
พิการ

1. ยกร่างแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มฯ
2. ตรวจสอบรา่งแนวทางการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มฯ
3. ประเมินแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มฯ

แนวทางการพัฒนาการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรบัเด็ก

ที่มีความต้องการพิเศษของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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 1.2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูผูส้อนในศูนย์การศึกษาพิเศษในเขต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัด
ขอนแก่น สังกดัสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปีการศกึษา 2564 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางเทียบหากลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน ไดจ้ำนวนกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและครูผู้สอน 
จำนวน 201 คน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด, 2560) 

2) เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 1 เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพ

ที่พึงประสงค์ของการให้บรกิารช่วยเหลือระยะแรกเริม่สำหรบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ของศูนยก์ารศกึษา
พิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบเป็นแบบสอบถาม 
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) จำแนกตามเพศและประสบการณก์ารทำงาน 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ 
สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 
7 กระบวนการ คือ 1) รวบรวมข้อมูลทั่วไป 2) คัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา 3) ประเมนิ
ระดับความสามารถพืน้ฐาน 4) จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 5) ให้บรกิารเตรียมความ
พร้อมและจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 6) การประเมินความก้าวหน้าตาม
พัฒนาการ และปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 7) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล รายงาน
ผลและส่งต่อคนพิการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์

ตามกรอบแนวคิดการวิจัย โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 3.1) ขอหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัย 

พิชญบัณฑิต ถงึผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขอความร่วมมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.2) ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม จำนวน 201 ชุด ไปถึงครูผู้สอนทางไปรษณีย์ 
ขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในศนูย์การศึกษาพิเศษที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ตอบแบบสอบถาม และขอรบัแบบสอบถามคืนด้วยตนเองที่สถานศึกษา หรือขอให้ทางสถานศึกษา 
ได้ส่งแบบสอบถามกลับทางไปรษณีย ์

 3.3) ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ในแตล่ะชุด 
และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

4) การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผู้วิจัยนำมา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ดังต่อไปนี้ 
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4.1) ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 4.2) วิเคราะหแ์บบสอบถามการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรบัเด็ก 

ที่มีความต้องการพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี ้

(1) แบบสอบถามตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  
วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ
(Percentage)  

(2) แบบสอบถามตอนที่ 2 ขอ้มูลการให้บรกิารช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แล้วนำค่าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ผลการประเมิน โดยวิธีการแปลผลตามเกณฑ์
สัมบูรณ์ ซึ่งแบง่คะแนน 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) 

 4.3) จัดเรียงลำดับความคาดหวังจากมากไปน้อย ใช้วิธี Priority Need Index 
(PNIModified) ซึ่งเป็นดัชนีความต้องการจำเป็นของสภาพที่พึงประสงค์หาผลต่างของสภาพปัจจุบันและ 
หารด้วยค่าสภาพที่เป็นจริงเพื่อถ่วงน้ำหนักก่อนจะนำมาจัดอันดับความสำคัญของสภาพที่พึงประสงค์ 
(สุวิมล ว่องวานิช, 2548) 

5) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.1) สถิติทีใ่ช้ มีดังนี้

(1) สถิติในการหาคุณภาพของเครื่องมือแบบสอบถามเพื่อใช้นำไปใช้ในการพัฒนา
เครื่องมือและการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และหาค่าคณุภาพ
ของเครื่องมือหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 

(2) สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

(3) สถิติทีใ่ช้จดัเรียงลำดับความต้องการจำเป็นจากความต้องการจำเป็นมากไป
หาน้อย ใช้วิธี Priority Need Index (PNIModified) 

5.2 ระยะที่ 2 แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเดก็ที่มีความต้องการ
พิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 เป็นการประเมินแนวทางจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสรุปจากประเด็นข้อค้นพบจากผลการศึกษา
ในระยะที่ 1 และให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน โดยมีขั้นตอน ดังนี ้

 5.2.1 ยกร่างแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่สำหรับเด็กทีม่ีความต้องการ
พิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 5.2.2 ตรวจสอบร่างแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรบัเด็กที่มี 
ความต้องการพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 5.5.3 ประเมินแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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1) กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการให้ข้อมลูในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหารและครผูู้สอน สังกัดศูนย์

การศกึษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 7 ท่าน ซึ่งมีเกณฑ์ใน
การคัดเลือกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุด ดังนี้ 

 1.1) ผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการและ
รองผู้อำนวยการ 5 ปีขึ้นไป จำนวน 3 ท่าน 

1.2) ครูผู้สอนที่มีวิทยฐานะชำนาญการขึ้นไปและมีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 
5 ปี จำนวน 4 ท่าน 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับ

เด็กที่มีความต้องการพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.2) แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่สำหรับเด็ก 

ที่มีความต้องการพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำหนดประเด็น 
การประเมินแนวทาง ได้แก่ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดยนำแนวทางการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้จากการหาค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNIModified) ในระยะที่ 1 ที่นำมา
จัดลำดับความต้องการจำเป็นมากที่สุดมาจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3) การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือด้วยตนเอง เก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบแนวคิดและ

วัตถุประสงค์ของการวิจยั ซึ่งมีการดำเนินการ ดังนี ้
 3.1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดการวิจัย

และสรุปประเด็นข้อค้นพบจากผลการศึกษาในระยะที่ 1 
 3.2) กำหนดโครงสร้างคำถาม โดยจัดลำดับความคาดหวังตามลำดับที่ต้องการ

ส่งเสริมมากทีสุ่ดมาใช้ในการสัมภาษณ ์
3.3) ดำเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ตามโครงสร้างคำถามที่กำหนด 

 3.4) นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม 

3.5) จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์เพ่ือนำไปใชเ้ก็บข้อมูลจากผู้ให้ขอ้มูล 
ในการสัมภาษณ์ต่อไป 

4) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะที่ 2 เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยดำเนินการ

สัมภาษณ์ดังต่อไปนี ้
4.1) ผู้วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากจากคณะศึกษาศาสตร์ 

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เพ่ือขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ ์
 4.2) ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง ตามวัน เวลา สถานที่

ที่นัดหมาย ซึ่งผู้วิจัยแนะนำตัวเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์และขออนุญาตบันทึกภาพในการ
สัมภาษณ ์
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 4.3) ดำเนินการเก็บข้อมูลในรูปแบบการจดบันทึก และได้รับอนุญาตให้บันทึกภาพ
จากผู้ให้ข้อมลูในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าที่รวบรวมได้มีความถูกต้อง ผู้วิจัยได้สรุปและทวน
คำถาม คำตอบก่อนสิ้นสุดการสัมภาษณ์แต่ละคน 

 4.4) ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
การสังเกต การตรวจสอบเอกสาร พร้อมรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการสัมภาษณ์ในแตล่ะคน 

5) การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในระยะที่ 2 ผู้วิจยัได้วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรปู ดังนี ้
วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยการกำหนดเกณฑ์การแปลความหมาย 
ของค่าคะแนนความเฉลี่ย 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) ไว้ดังนี ้

6. ผลการวิจัย
6.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงคแ์ละดัชนีความต้องการจำเป็นของการใหบ้ริการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเขตภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

สภาพที่ปัจจุบันของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ให้บริการเตรียมความพร้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การประเมินความก้าวหน้าตามพัฒนาการ และปรับปรุง
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษาและประเมนิ
ระดับความสามารถพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยต่ำทีสุ่ด 

 สภาพที่พึงประสงค์ของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิเทศ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และส่งต่อคนพิการ  
มีค่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ด รองลงมา คือ รวบรวมข้อมูลทั่วไป คัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา  
และประเมินระดับความสามารถพื้นฐาน มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สดุ  

 ดัชนีความต้องการจำเป็นของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรบัเด็กที่มี 
ความต้องการพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือพิจารณาในภาพรวม คือ 
0.438 (PNIModified = 0.438) เมื่อพิจารณารายขั้นตอน พบว่า นิเทศ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล  
และส่งต่อคนพิการ มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสูงสุดเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การประเมิน
ความก้าวหน้าตามพัฒนาการ ประเมินระดับความสามารถพื้นฐาน รวบรวมข้อมูลทั่วไป คัดกรองประเภท
ความพิการทางการศึกษา จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และให้บริการเตรียมความพร้อมและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) เป็นอันดับสุดท้าย  
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6.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่ม ี
ความต้องการพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 แนวทางการพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำเสนอเป็น 7 กระบวนการ  
22 แนวทาง ดังนี ้

1) รวบรวมข้อมูลทั่วไป
1.1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการประชุมเพ่ือวางแผน กำหนดวิธีการ

และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของเด็กที่มารับบริการอย่างเป็นระบบ 
1.2) มีการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน การซักประวัติ 

ของเด็กพิการจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแล บันทึกข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
1.3) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลทั่วไป และประสานกับบุคลากร 

ที่เกี่ยวข้อง 
2) คัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา

2.1) จัดเตรียมแบบคัดกรองประเภทความพิการให้ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ
2.2) มีการดำเนินการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อประเมินเบ้ืองต้นว่ามีแนวโน้ม

ที่จะบกพร่องดา้นใด โดยผู้ดำเนินการคดักรองต้องมีวุฒิบัตรเป็นผู้ดำเนนิการคัดกรองเด็กพกิารทางการศึกษา
2.3) ประสานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือส่งต่อ เพื่อวินิจฉัยจาก

ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เฉพาะทาง เช่น ระดับการได้ยิน การมองเห็น การตรวจวัดระดับสติปัญญา เป็นต้น
3) ประเมินระดับความสามารถพื้นฐาน

3.1) มีการวางแผนการประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็กพิการทุกคนที่มาสมัคร
ขอรับบริการ โดยจัดทำตาราง มอบหมายบุคลากรในการรบัผิดชอบการประเมินความสามารถพื้นฐาน 
ในแต่ละทักษะ 

3.2) มีนักสหวิชาชีพ ครูผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินความสามารถพื้นฐาน
ในแต่ละทักษะอย่างเหมาะสม มีการสังเกตพฤติกรรมเพ่ือค้นหาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา หรือระดับ
ความสามารถปัจจุบันของผู้เรียน 

 3.3) มีการบันทึกผลการประเมินความสามารถพื้นฐานในระหว่างทำการประเมิน 
และสรุปผลการประเมินความสามารถพื้นฐาน เพื่อเปรียบเทียบอายุพัฒนาการตามอายุจริง เพื่อเป็นข้อมูล
ในการวางแผนพัฒนาผู้เรียน 

4) จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
4.1) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
4.2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูประจำช้ันและผู้ปกครอง 
4.3) ครูผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจากผลการประเมิน

ความสามารถพื้นฐาน 
4.4) ครูผู้รับผิดชอบประเมินความต้องการเพื่อขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ 

บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
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5) ให้บริการเตรียมความพร้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล
(IIP)

5.1) มอบหมายผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามแผนการสอน
เฉพาะบุคคลให้กับเด็กพิการทุกประเภทอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงข้อจำกัดของแต่ละบุคคล

6) การประเมนิความก้าวหน้าตามพัฒนาการและปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) 

6.1) กำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลผู้เรียน โดยให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง 
หรือผู้ดูแล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน 

 6.2) มีการประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน และใช้เครื่องมือ
การวัดและประเมินผลหรือประเมินความก้าวหน้า กำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างชัดเจน 

6.3) มีการบันทึกผลการประเมินผู้เรียนก่อน ระหว่าง และหลัง การจัดการศึกษา
เป็นรายบุคคลเป็นการประเมินความก้าวหน้าตามพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

6.4) รายงานผลการประเมินความก้าวหน้าตามพัฒนาการของผู้เรียนใหบ้ิดา มารดา 
ผู้ปกครอง หรอืผู้ดูแลทราบ 

6.5) มีการทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
7) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และส่งต่อคนพิการ

7.1) วางแผนและกำหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล
และส่งต่อคนพิการภายในและภายนอก จัดระบบการจัดเก็บข้อมูลส่งต่อให้เป็นปัจจุบัน 

7.2) มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อเด็กพิการทุกประเภท 
และติดตามเด็กพิการที่ได้รับการส่งต่ออย่างต่อเนื่อง 

7.3) สรุป และรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลที่เข้ารับบริการและรายงาน
การส่งต่อทุกสิ้นปีการศึกษา 

7. อภิปรายผล
7.1 จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการให้บริการช่วยเหลือระยะ

แรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้วิจัย
ขอนำเสนอการอภิปรายผล ดังนี้ 

 สภาพที่ปัจจุบันของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า การให้บริการเตรียมความพร้อมและจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ ตามแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด แสดงให้เห็นว่า การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเป็นการให้การช่วยเหลือ
หรือฟื้นฟูสมรรถภาพตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการเพ่ือพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต เป็นการ
ให้บริการด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับความสามารถพื้นฐานและข้อจำกัดของเด็กพิการ 
แต่ละคน การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษาและประเมินระดับความสามารถพื้นฐาน  
มีค่าเฉลี่ยต่ำทีสุ่ด ซึ่งเป็นการประเมินให้ทราบถึงพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กเพื่อค้นหาจุดเด่น จุดด้อย 
โดยเปรียบเทียบกับพัฒนาการตามวัยของเด็กทั่วไป ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการวางแผนการให้บริการช่วยเหลือ
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ระยะแรกเริ่มให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นพดล ธุลีจันทร์ 
(2559) การศึกษาสภาพปัจจุบันการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบหลักของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) พบว่า มีการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับน้อย คือ ขั้นตอนการคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา/ส่งต่อ การให้บริการด้วยกิจกรรม 
ที่เหมาะสม การจัดทำแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) และแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) และการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและการส่งต่อ 

 สภาพที่พึงประสงค์ของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้
เห็นว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพึงประสงค์ที่จะพัฒนาให้การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เพราะมี
ความสำคัญสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างมาก เพราะจะทำให้เข้าถึงการบริการทาง
การศึกษาเต็มตามศักยภาพทันทีที่พบความพิการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุบิน ประสพบัว (2562) 
ที่ได้ศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการ เมื่อพิจารณาในรายดา้น
เรียงตามลำดับจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ รองลงมา 
ด้านการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กพิการ  

 ดัชนีความต้องการจำเป็นของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรบัเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
รายงานผล และส่งต่อคนพิการ มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสูงสุดเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ  
การประเมินความก้าวหน้าตามพัฒนาการ และให้บริการเตรียมความพร้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 
ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) เป็นอันดับสุดท้าย สอดคล้องกับ สุบิน ประสพบัว (2562) ได้ศึกษา 
กลยุทธ์การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการ  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผลจากการวิจัยพบว่า การจัดลำดับความสำคัญ
ตามความต้องการจำเป็นของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการ เมื่อพิจารณาในรายด้าน 
เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ รองลงมา 
ด้านการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดทำสารสนเทศสำหรับเด็กพิการ และด้านการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเดก็พิการ 

7.2 แนวทางการพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี 7 กระบวนการ 22 แนวทาง ดังนี้ 
กระบวนการที่ 1 รวบรวมข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการประชุมเพื่อวางแผน 
กำหนดวิธีการและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของเด็กที่มารับบริการอย่างเป็นระบบ มีการสังเกตพฤติกรรม 
การสัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน การซักประวัติของเด็กพิการจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแล บันทึกข้อมูลและ
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลทัว่ไป และประสาน 
กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กระบวนการที่ 2 คดักรองประเภทความพิการทางการศึกษา ได้แก่ จัดเตรียม 
แบบคัดกรองประเภทความพิการให้ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ มีการดำเนินการคัดกรองเบื้องต้น
เพื่อประเมินเบือ้งต้นว่ามีแนวโน้มที่จะบกพรอ่งดา้นใดโดยผู้ดำเนินการคัดกรองต้องมีวุฒิบัตรเป็นผู้ดำเนินการ
คัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา ประสานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือส่งต่อ เพื่อวินิจฉัยจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เฉพาะทาง เช่น ระดับการได้ยิน การมองเห็น การตรวจวัดระดับสติปัญญา เป็นต้น 
กระบวนการที ่3 ประเมินระดับความสามารถพื้นฐาน มีการวางแผนการประเมินความสามารถพื้นฐาน 
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ของเด็กพิการทุกคนที่มาสมัครขอรับบริการ โดยจัดทำตาราง มอบหมายบุคลากรในการรับผิดชอบการ
ประเมินความสามารถพื้นฐานในแต่ละทักษะ มีนักสหวิชาชีพ ครูผู้สอน และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในการประเมิน
ความสามารถพื้นฐานในแตล่ะทักษะอย่างเหมาะสม มีการสังเกตพฤติกรรมเพื่อค้นหาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
หรือระดับความสามารถปัจจบุันของผู้เรียน มีการบันทึกผลการประเมินความสามารถพื้นฐานในระหว่างทำ
การประเมิน และสรุปผลการประเมินความสามารถพื้นฐาน เพื่อเปรียบเทียบอายุพัฒนาการตามอายุจริง 
เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาผู้เรียน กระบวนการที่ 4 จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล อย่างน้อย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูประจำช้ันและผู้ปกครอง  
ครูผู้รับผิดชอบจัดทำแผน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจากผลการประเมินความสามารถพื้นฐาน  
ครูผู้รับผิดชอบประเมินความต้องการเพื่อขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษา กระบวนการที่ 5 ให้บริการเตรียมความพร้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP) ได้แก่ มอบหมายผู้รับผดิชอบและผู้มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามแผนการสอนเฉพาะ
บุคคลให้กับเดก็พิการทุกประเภทอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงข้อจำกัดของแต่ละบุคคล กระบวนการที่ 6 
การประเมินความก้าวหน้าตามพัฒนาการและปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได้แก่ 
กำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลผู้เรียน โดยให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วมในการประเมิน มีการประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนและใช้เครื่องมือ
การวัดและประเมินผลหรือประเมินความก้าวหน้า กำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างชัดเจน 
มีการบันทึกผลการประเมินผู้เรียนก่อน ระหว่าง และหลังการจัดการศึกษาเป็นรายบุคคลเป็นการประเมิน
ความก้าวหน้าตามพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการประเมินความก้าวหน้าตามพัฒนาการ
ของผู้เรียนให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลทราบ และมีการทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กระบวนการที่ 7 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และส่งต่อคนพิการ ได้แก่ 
วางแผนและกำหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลและส่งต่อคนพิการภายในและภายนอก 
จดัระบบการจัดเก็บข้อมูลส่งต่อให้เป็นปัจจุบัน มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อเด็กพิการ
ทุกประเภท และติดตามเด็กพิการที่ได้รับการส่งต่ออย่างต่อเนื่อง สรุป และรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
รายบุคคลที่เขา้รับบริการและรายงานการส่งต่อทุกสิ้นปีการศึกษา สอดคล้องกับ ธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ 
(2558) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน 
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรบัเด็กพิการของศูนย์การศกึษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามทัศนะของครูการศึกษาพิเศษ ดังนี้ ด้านที่ 1 มีกระบวนการให้บริการก่อนการให้บริการตามประเภท
ความผิดการประเมินศักยภาพการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและประสานส่งต่อออกเยี่ยมบ้าน
และขอรับเอกสารเพิ่มเติม ด้านที่ 2 มีการติดต่อประสานงานและพานักเรียนไปสถานศกึษาที่จะส่งต่อเพื่อ
สร้างความคุ้นเคย ด้านที่ 3 มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและจัดทำเอกสารการประเมินพัฒนาการ
นักเรียนลงพ้ืนท่ีให้บริการในเชิงรุกอย่างสม่ำเสมอ ด้านที ่4 มีการจัดทำคู่มือการให้บรกิารสิทธิของผู้พิการ
และผู้ดูแลคนพิการให้กับผู้ปกครองทุกคนและให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลหรือการประเมินใน
ทุกด้านและตระหนักให้เข้าร่วมทุกครั้งที่มีการจัดประชุม ด้านที่ 5 มีการให้ครูผู้รับผิดชอบออกให้บริการ
ตามบ้านมากขึ้น และมกีารสอนผู้ปกครองเพื่อดูแลผู้พิการด้วยตนเองด้วยด้านที่ 6 มีการให้ผู้ปกครอง 
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เป็นผู้ประเมินความก้าวหน้าร่วมด้วยแก้ไขแบบประเมินตามพัฒนาการแบ่งตามประเภทความพิการ  
ด้านที่ 7 มีการจัดลำดับขั้นตอนการออกนิเทศนักเรียนที่ไปเรียนต่อที่โรงเรียนทุกภาคเรียนอย่างต่อเนื่อง 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลวจิัยไปใช ้

1. จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การให้บริการเตรียมความพร้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา 
และประเมินระดับความสามารถพื้นฐาน มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สดุ ดังนั้น ควรส่งเสริมให้มีการคัดกรองประเภท
ความพิการอย่างต่อเนื่อง และประเมินระดับความสามารถพื้นฐานเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. จากผลการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิเทศ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และส่งตอ่ 
คนพิการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ดงันั้น ควรส่งเสริมให้มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และส่งต่อ 
คนพิการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มต่อไป 

3. จากผลการวิจัย พบว่า นิเทศ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และส่งต่อคนพิการ
มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสูงสุดเป็นอันดับแรก 

3.1 กระทรวงศกึษาธิการ สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ควรกำหนดนโยบายในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และส่งต่อคนพิการ 
ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับ ติดตามผลการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มตามแนวทางการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของสถานศึกษา 

 3.2 ผู้บรหิารสถานศกึษาควรมีการกำกับ ติดตามผลการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่
ตามแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเหมาะสมตอบสนองความต้องการจำเป็นพิเศษ  
และแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยวางแผนและกำหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
รายงานผลและส่งต่อคนพิการ ประสานหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อเด็กพิการทุกประเภทความพิการ 

 3.3 ครผูู้สอนควรกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน และวางแผนการให้บริการ 
ทางการศึกษาเป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จัดทำและรวบรวมเอกสารเพ่ือให้เด็กพิการ
ได้รับการส่งต่ออย่างเหมาะสมทั้งทางด้านการศึกษา การแพทย์ การอาชีพ และการสงัคมสงเคราะห์ 
ติดตามเด็กพิการที่ได้รับการส่งต่ออย่างต่อเนื่อง สรุปและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนที่เข้ารับ
บริการและการส่งต่อทุกสิ้นปีการศึกษา 



838 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรทำการวิจัยเก่ียวกับแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการช่วยเหลือระยะ

แรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
2. ควรมีการศกึษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษในภาคอื่น ๆ 
3. ควรมีการศกึษาความคิดเห็นผู้ปกครองเกี่ยวกับการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่

สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษว่าสางผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างไร 
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