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ความเปนมา 

ดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ขอท่ี 13.2.1, 13.2.2 และ 13.3.1, 13.3.2 (สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 2549: 28-30) ไดกำหนดใหการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธหรือบางสวนของผลงาน

วิทยานิพนธ ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือการเสนอผลงานบางสวนตอที่ประชุมวิชาการท่ี

มีรายงานการประชุม (Proceeding) ในกรณีของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมี

กรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) ในกรณีของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต เปน

สวนหน่ึงของเกณฑการสำเร็จการศึกษา และตามมติของการประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก ครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันพุธท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2551 

ไดเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก มีภาระงานรวมกัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี รับผิดชอบจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม รับผิดชอบจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมูบานจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับผิดชอบการจัดประชุมทางวิชาการ 

ตอมาที่ประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก  

ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันอังคารท่ี 18 พฤศจิกายน 2551 ไดมีมติรับหลักการตามรางโครงการจัดทำ

วารสารบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก และใหมหาวิทยาลัย

ราชภัฏแตละแหงที่รับผิดชอบภาระงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2551 จัดทำรางโครงการเพ่ือเสนอ

ตอที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก ในวันเสารที่ 6 ธันวาคม 2551 ซึ่งท่ี

ประชุมอธิการบดีในครั้งน้ันมีมติเห็นชอบในหลักการตามเสนอ 

วัตถุประสงค : เพ่ือเผยแพรผลงานการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของนักศึกษา อาจารย  

   และบุคคลทั่วไป เนนการนำเสนอบทความวิจัย โดยอาจมีบทวิจารณหนังสือ หรือ 

   บทความปริทัศน ตีพิมพรวมดวย 

สาขาทีเ่ปดรบั :  การศึกษา สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 

เจาของ  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัย 

   ราชภัฏกาญจนบุรี) 

ผูดำเนินงาน :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ACADEMIC MANAGEMENT AFFECTING INTERNAL QUALITY ASSURANCE 
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER THE JURISDICTION  

OF NAKHON PATHOM PRIMARY EDUCATIONAL  
SERVICE AREA OFFICE 2 

 
ชณัญชิดา  พุมดีย่ิง / CHANANCHIDA  PUMDEEYING1  

พิชญาภา  ยืนยาว / PITCHAYAPA  YUENYAW2  
จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI3  

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
2) ระดับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ 3) การบริหารงานวิชาการซ่ึงเปนปจจัยท่ี
สงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กลุมตวัอยาง ไดแก ผูบรหิารและครูทีป่ฏบิตังิาน
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 306 คน 
ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม 
ที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การบริหารงานวิชาการ อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 
 2. การประกันคุณภาพภายใน อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 
 3. การบริหารงานวิชาการดานรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ ดานการวัดผล ประเมินผล และการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน และดานการพัฒนาแหลงเรียนรู และเทคโนโลยี  
เพ่ือการศึกษาเปนปจจัยสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยรวมกันทำนาย 
ไดรอยละ 63.10 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คำสำคัญ : การบริหารงานวิชาการ การประกันคุณภาพภายใน ประถมศึกษา 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
Vol.6 No. 2 July-December 2015 6

ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) the level of academic management in 
educational institutions; 2) the level of internal quality assurance in educational institutions; 
and 3) academic management affecting internal quality assurance in educational institutions. 
The research sample, derived by proportional stratified random sampling, was 306 
administrators and teachers of educational institutions under the Jurisdiction of Nakhon 
Pathom Primary Educational Service Area Office 2. The research instrument was a 
questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis. 
 The findings of this research were as follows: 
 1.  Overall and in specific aspects, the academic management was at a high level. 
 2. Overall and in specific aspects, the internal quality assurance was at a high level. 
 3. The academic management in the aspects of participation of communities 
and educational institutions to improve academic quality; measurement, evaluation and 
research to improve the education quality; development of the educational institution 
curriculum and local curriculum; and development of educational resources and technology 
together predicted the internal quality assurance at the percentage of 63.10 with statistical 
significance at .01. 
 
Keywords:  academic management, internal quality assurance, primary education 
 
บทนำ 
 การศึกษาเปนหัวใจสำคัญในการพัฒนามนุษยอันเปนทรัพยากรท่ีสำคัญท่ีสุดและ 
การศึกษายังเปนกระบวนการท่ีชวยใหมนุษยพัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรู มีความสามารถ มีทักษะ 
สามารถแกปญหาตาง ๆ ในสังคมได ถาทรัพยากรมนุษยมีการพัฒนาคุณภาพสูงแลว ความเจริญ
กาวหนา ฐานะทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความเปนอยูของมนุษยในสังคมก็จะดีขึ้นตามลำดับ ดังนั้น 
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2559) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
สำนักนายกรัฐมนตรี จึงยึด “คน” เปนจุดศูนยกลางของการพัฒนาเพ่ือใหคนไทยมีความสุข พ่ึง
ตนเอง และกาวทันโลกโดยยังรักษาเอกลักษณความเปนไทยไว สามารถเลือกใชความรูและเทคโนโลยีได
อยางคุมคา เหมาะสม มีระบบภูมิคุมกันท่ีดี มีความยืดหยุนพรอมรับการเปล่ียนแปลง ควบคูไปกับ
การมีคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริตสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 บัญญัติไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือ
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พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 22 บัญญัติ 
ไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และ
ถือวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา 
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 3)  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 จึงไดกำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับไวใน หมวด 6 มาตรา 47 บัญญัติไววา ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ 
การศึกษา ใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 บัญญัติไววาใหหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดำเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 
เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินผลคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาปนับต้ังแตการประเมินครั้งสุดทาย การประกัน
คุณภาพภายในมีเปาหมายสำคัญอยูที่การพัฒนาคุณภาพใหเกิดขึ้นกับผูเรียน โดยสถานศึกษา 
ตองวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน มีการทำตามแผน 
มีการตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ืองเปนระบบที่มีความโปรงใส และมี
จิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน ทุกคนในสถานศึกษาตองเขามามีสวนรวมในการกำหนด
เปาหมาย วางแผน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา พัฒนา ปรับปรุง รวมกันคิด 
รวมกันทำ และรวมกันผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพ เพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ
เปนไปตามความตองการของผูปกครอง ชุมชน ผูมีสวนเก่ียวของ สังคม และประเทศชาติ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2554: 8) 
 จากผลการประกันคณุภาพภายนอกของสถานศึกษาในสงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบวา สถานศึกษาท่ีผานการรับรอง 
ในรอบที ่3 มากกวาการรับรองในรอบที ่2 รอยละ 0.81 โดยมีสถานศึกษาท่ีมพัีฒนาการ รอยละ 13.19 
รักษาคุณภาพรอยละ 60.97 ลดลงรอยละ 23.57 ตามลำดับ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มจีดุออนดานการบริหาร ไดแก 1) การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 ขาดความตอเน่ือง 2) สถานศึกษาไมไดนำผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา เชน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก และผล 
การดำเนินการตามแผนฯ และโครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาโอกาสหรือจุดแข็ง
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ของสถานศึกษา 3) สถานศึกษาไมสรุปผลการดำเนินการโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา 
4) ความไมสอดคลองของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปและการรายงานผล
การดำเนินการประจำป (SAR) 5) สถานศึกษาไมทำรายงานผลการดำเนินการประจำปอยางตอเน่ือง 
ไมรายงานตนสังกัดและไมรายงานตอสาธารณชน 7) งานดานสารสนเทศของสถานศึกษาไมเปน
ระบบ 8) สถานศึกษาไมไดมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามระเบียบ ใหมี 
การประชุมอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และใหรายงานการประชุมตอตนสังกัดภายใน 15 วัน  
นับแตวันท่ีมีการประชุม และ 9) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำป
ของสถานศึกษา จัดทำโครงการ/กิจกรรมไมครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาหรืองานท้ัง 4 ดาน ของ
สถานศึกษา จุดออนดานครู ไดแก 1) ครูไมจัดทำแผนการสอนเพ่ือใชสอนจริง และไมทำแผน 
การสอนใหตอเน่ือง 2) การวิจัยในช้ันเรียนไมไดมาจากปญหาการเรียนการสอน หรือบันทึกหลังสอน 
และยังจัดทำไดนอยเกินไป 3) ครูขาดการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือหาแนวทางการ
พัฒนาที่ตรงกับปญหามากท่ีสุด และ 4) ครูควรศึกษามาตรฐานที่เก่ียวของกับตนเองใหชัดเจน 
สำหรับจุดออนดานผูเรียนระดับปฐมวัย ไดแก 1) น้ำหนักสวนสูงของนักเรียนไมเปนไปตามเกณฑ
ของกรมอนามัย เชน เกินเกณฑ หรือขาดเกณฑ 2) นักเรียนสวนใหญขาดพัฒนาการดานสติปญญา 
ดังน้ัน สถานศึกษาควรสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาดานกระบวนการคิดท่ีหลากหลายรูปแบบ 
ฝกการทำโครงงานทุกช้ันเรียน และเนนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน เปนตน 
(สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2557: 2-6)  
 จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวาการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพภายใน 
มคีวามสัมพนัธซึง่กันและกันกลาวคือ ถาสถานศึกษาจดัการศึกษาท่ีดมีคีณุภาพก็จะทำใหสถานศึกษา
ศึกษาน้ันผานการรับรองประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก และทำใหนักเรียน
ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามนโยบายของรัฐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
สอดคลองกับบุษรา ผองใส (2550: 117) ไดศึกษาพบวา การประกันคุณภาพภายในสงผลตอ 
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวมอยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานปรัชญาและเปาหมายของสถานศึกษา หลักสูตรและกระบวน 
การเรียนการสอน การบริหารจัดการ และกิจการนักเรียน สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ 
สถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวันตก ดังน้ัน การบริหารงานวิชาการจึงเปนการบริหารงาน
ที่สำคัญ และเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสงผลตอคุณภาพ 
ของนักเรียนโดยตรง สามารถสะทอนถึงคุณภาพของสถานศึกษา และความสามารถในการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารจึงควรใหความสำคัญกับการบริหารงานวิชาการเปนอยางย่ิง 
เพ่ือใหการบริหารงานประสบผลสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีตั้งไว จากเหตุผลดังกลาว 
ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 จึงสนใจศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพ่ือจะไดทราบการบริหารงาน
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วิชาการและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และนำผลของการวิจัยในคร้ังน้ีไปประยุกต
ใชใหเกิดประโยชนและเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และนำเสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของอันจะเปนประโยชน
ในการนำไปใชปฏิบัติและพัฒนาปรับปรุงแกไขไดแนวทางในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
มีมาตรฐานมากย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค 
 1.   เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
 2.   เพ่ือศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 3.   เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายใน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 การบริหารงานวิชาการเปนปจจัยท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 
คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 1. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของผูบริหาร 
สถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  
เขต 2 ท่ีจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมสนับสนุนและปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ประกอบดวย 
1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน 2) การวางแผนงานวิชาการและ 
การจัดการเรียนการสอน 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 4) การวัดผล ประเมินผล และการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาแหลงเรียนรู และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การนิเทศ
และการแนะแนวการศึกษา 7) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
8) การรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
 2. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การบริหารจัดการและดำเนินงานตามภารกิจ
ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเน่ือง ซึ่งจะสรางความมั่นใจใหผูรับบริการ 
วาการดำเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและทำใหผูเรียนมีคุณภาพ หรือคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด ประกอบดวย 5 มาตรฐาน ดังนี้ 1) มาตรฐาน 
ดานคุณภาพผูเรียน 2) มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 3) มาตรฐานดานการสรางสังคมแหง 
การเรียนรู 4) มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา และ 5) มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 
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วิธีดำเนินการ 
 การวิจยัครัง้นีเ้ปนการวิจยัเชงิบรรยาย (descriptive research) โดยใชผูบรหิารสถานศึกษา
และครูเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 
 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในปการศึกษา 2557 ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา 
และครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 
1,458 คน  
 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในปการศึกษา 2557 ในเขตอำเภอนครชัยศรี 
อำเภอบางเลน อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล ไดมาโดยตารางสำเร็จรูปของเครจซี 
และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ, 2542: 84) กำหนด
ขนาดกลุมตัวอยางการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) 
ซึ่งจำแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 30 คน และครู จำนวน 276 คน รวมผูใหขอมูลทั้งหมด 
306 คน กระจายตามอำเภอ ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1  จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ผูวิจยัไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมลูตามลำดบั ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารงาน
วิชาการ และการประกันคุณภาพภายในเพ่ือวิเคราะหโครงสรางเน้ือหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 
ตัวแปรท่ีศึกษา และกำหนดดัชนีชี้วัด 

 

   

      

  

 

 

    

 39 314 8 66 

 50 362 11 76 

 45 498 9 105 

 11 139 2 29 

 145 1,315 30 276 

 1,458 306 
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 ขั้นท่ี 2  สรางแบบสอบถามตามนิยามตัวแปรใหครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษา ภายใต 
คำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา 
 ขั้นท่ี 3  นำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบแกไข 
 ขั้นท่ี 4  นำสงผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง และตรวจสอบคาของความตรง
ดานเน้ือหา (content validity) โดยหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค  
(index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 
0.67-1.00 ไดขอกระทงคำถามท้ังหมด 115 ขอ 
 ขั้นท่ี 5  แกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญกอนนำไปทดลองใช 
 ขั้นท่ี 6 นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหารสถานศึกษาและครูใน 
สถานศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน เพ่ือหาคาความเท่ียง (reliability) 
 ขั้นท่ี 7 นำแบบสอบถามจากการทดลองใชกลบัคนืมาตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม
ท้ังฉบับดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1974 อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2546: 125) แบบสอบถาม
ดานการบริหาร งานวิชาการไดคาความเท่ียงเทากับ 0.97 และแบบสอบถามดานการประกันคุณภาพ
ภายในไดคาความเท่ียงเทากับ 0.96 
 ขั้นท่ี 8  ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมถูกตอง 
โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิจยัใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมอืสำหรบัเก็บรวบรวมขอมลู 
โดยใชเก็บขอมูลจากตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมผูบริหารสถานศึกษาและกลุมครู แบบสอบถาม 
มี 1 ฉบับ แบงออกเปน 4 ตอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี ประสบการณการทำงาน มีลักษณะเปนแบบสอบถามตรวจสอบ
รายการ (checklist) 
 ตอนท่ี 2 และ ตอนท่ี 3 สอบถามวัดระดับการบริหารงานวิชาการ และการประกัน
คุณภาพภายใน ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)  
ตามแนวคิดของไลเคิรท (Likert) การกำหนดคาคะแนนของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดกำหนดคาคะแนน
ของชวงน้ำหนักเปน 5 ระดับ ซึ่งแตละระดับมีความหมายดังน้ี 
  5 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับ 
       มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับมาก 
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  3 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับ 
       ปานกลาง 
  2 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับนอย 
  1 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับ 
       นอยท่ีสุด 
 ตอนที่ 4 สอบถามเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของการบริหารงาน
วิชาการ และการประกันคุณภาพภายใน เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended) 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 306 ฉบับ ไปยังสถานศึกษาท่ีมีผูบริหาร 
สถานศกึษาและครทูีเ่ปนกลุมตวัอยาง เพ่ือขอความอนเุคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจยัดำเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ 
กลับคืนมาจำนวน 306 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการ ดังน้ี 
 1.  สถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู จำแนกตามลักษณะของแบบสอบถามในแตละตอน ดงัน้ี 
   1.1  การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามดวยวิธีการแจกแจง 
(frequency) และคารอยละ (percentage) 
   1.2  การวิเคราะหระดับเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ และการประกันคุณภาพ

ภายใน ใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายตามเกณฑ 
ผูวิจัยนำคาเฉล่ียไปเทียบเกณฑขอบเขตของคาเฉล่ียตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2553: 121) 
ดังน้ี 
    คาเฉล่ีย 4.51-5.00  หมายถึง  มีการบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพ 
         ภายใน อยูในระดับมากท่ีสุด 
    คาเฉล่ีย 3.51-4.50  หมายถึง  มีการบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพ 
          ภายใน อยูในระดับมาก 
    คาเฉล่ีย 2.51-3.50  หมายถึง  มีการบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพ 
         ภายใน อยูในระดับปานกลาง 
    คาเฉล่ีย 1.51-2.50  หมายถึง  มีการบริหารงานวิชาการ/การประกันคุณภาพ 
         ภายใน อยูในระดับนอย 
    คาเฉล่ีย 1.00-1.50  หมายถึง มกีารบริหารงานวิชาการอยู/การประกันคุณภาพ 
         ภายใน อยูในระดับนอยท่ีสุด 
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 2. การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการและการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient: r

xy
) สำหรับการพิจารณาคาสัมประสิทธสหสัมพันธใชเกณฑดังน้ี (Hinkle, 1998: 118) 

  0.90-1.00 มีความสัมพันธกันสูงมาก 
  0.70-0.90 มีความสัมพันธกันในระดับสูง 
  0.50-0.70 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
  0.30-0.50 มีความสัมพันธกันในระดับต่ำ 
  0.00-0.30 มีความสัมพันธกันในระดับต่ำมาก 
 3. การวิเคราะหการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดวยการวิเคราะห 
การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) นำเสนอในรูปตาราง
ประกอบคำบรรยาย 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 
 ตอนท่ี 1  ผลการวเิคราะหการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษา สงักัดสำนกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄  = 4.13, S.D. = 0.52) และเม่ือพิจารณา 
เปนรายดานพบวาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน โดยการวางแผน

วิชาการและการจัดการเรียนการสอน ( x̄ = 4.25, S.D. = 0.55) อยูในลำดับมากท่ีสุด รองลงมา 
ไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนรู  ( x̄ = 4.16, S.D. = 0.58) และการรวมมือกับชุมชนและ 

สถานศึกษาในการพัฒนา ( x̄ = 4.03, S.D. = 0.66) มีลำดับการดำเนินงานนอยท่ีสุดดังปรากฏ 
ในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ระดับและลำดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
 การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
  

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.20, S.D. = 0.48) และเม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวาการประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับมากทุกดาน โดยมาตรฐานดานมาตรการ
สงเสริมอยูในลำดับมากท่ีสุด ( x̄ = 4.32, S.D. = 0.67) รองลงมา ไดแก มาตรฐานดานอัตลักษณ 
ของสถานศึกษา ( x̄ = 4.28, S.D. = 0.65) และมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ( x̄ = 4.11,  
S.D. = 0.50) มีระดับการดำเนินงานนอยท่ีสุด ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  ระดับและลำดับการประกันคุณภาพภายใน  ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
 การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2    

(n=306) 

 x̄ S.D.   
1.    

2.  

4.11 

4.27 

0.50 

0.51 

 

 

5 

3 

3.    

4.    

5.   

4.25 

4.28 

4.32 

0.63 

0.65 

0.67 

 

 

4 

2 

1 

 4.20 0.48   

 (n=306) 

 x̄ S.D.   
1.   

2.   

4.12 

4.25 

0.59 

0.55 

 

 

3 

1 

3.     4.16 0.58  2 

4.      4.10 0.60  5 

5.    4.06 0.65  7 

6.   4.09 0.63  6 

7.     4.11 0.62  4 

8.   4.03 0.66  8 

 4.13 0.52   
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 (X
1) 

 (X
2) 

  (
X 3) 

 
 

 (X
4) 

 
 (X

5) 

 (X
6) 

 (X
7) 

 (X
8) 

 (Y
to

t) 
 

 (X1) 

1.00         

 

 (X2) 

0.76** 1.00        

 (X3) 0.76** 0.83** 1.00       

   

 (X4) 

0.65** 0.69** 0.76** 1.00      

  

 (X5) 

0.59** 0.67** 0.68** 0.74** 1.00     

 (X6) 0.69** 0.74** 0.78** 0.74** 0.76** 1.00    

 (X7) 

0.69** 0.67** 0.69** 0.70** 0.66** 0.81** 1.00   

 

 (X8) 

0.60** 0.58** 0.60** 0.62** 0.61** 0.71** 0.78** 1.00  

 (Ytot) 0.64** 0.64** 0.65** 0.67** 0.64** 0.64** 0.66** 0.71** 1.00 
 

**  .01 

 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในของการบริหารงานวิชาการซึ่งมี 
ความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลางถึงระดับสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
คาสหสัมพันธระหวาง 0.58 - 0.83 และเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของการบริหารงาน
วิชาการกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Y

tot
) พบวามีความสัมพันธทางบวกอยูใน

ระดับปานกลางถึงระดับมาก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง 
0.64 -0.71 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในของการบริหารงานวิชาการ และคา 
 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพภายในของ 
 สถานศึกษา 
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 การรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ (X
8
) การวัดผล 

ประเมินผล และการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X
4
) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและ

หลักสูตรทองถ่ิน (X
1
) และการพัฒนาแหลงเรียนรู และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (X

5
) เปนตัวแปรท่ีได

รับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวม (Y

tot
) ได

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.631 ซึ่ง
แสดงวา การรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ การวัดผล ประเมินผล 
และการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน 
และการพัฒนาแหลงเรียนรู และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวมไดรอยละ 
63.10 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 
  
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 
 
  
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  
 ดังปรากฏในตารางท่ี  5 

 tot = 1.33 + 0.27 (X8) + 0.16 (X4) + 0.15 (X1) + 0.09 (X5) 

 tot = 0.38 (Z8) + 0.21(Z4) + (0.19 (Z1) + (0.13 (Z5) 
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ตารางที่ 5  ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพ 
 ภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 
 

อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สามารถอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังน้ี 
 1.  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยการวางแผนวิชาการและการจัดการเรียน
การสอน อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน 
การศึกษา การวัดผล ประเมินผล และการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศและ 
การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และการรวมมือกับ

(n=306) 

 df SS MS F Sig. 

Regression 4 44.35 11.09 128.79** 0.00 

Residual 301 25.91 0.08   

Total 305 70.27    

 b Beta SEb t Sig. 

 1.33  0.13 10.20** 0.00 

 

 (X8) 

0.27 0.38 0.03 7.87** 0.00 

   

 (X4) 

0.16 0.21 0.46 3.64** 0.00 

 

 (X1) 

0.15 0.19 0.40 3.91** 0.00 

  

 (X5) 

0.09 0.13 0.40 2.43** 0.01 

**  .01 

R = 0.794 R2 = 0.631 SEE. = 0.293 
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ชมุชนและสถานศึกษาในการพัฒนา ตามลำดับ ทัง้น้ีเน่ืองจากงานวิชาการเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา
ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
มุงใหกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุด ดวยเจตนารมณที่จะให
สถานศึกษาดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว งานวิชาการเปนงานหลักของสถานศึกษา 
ท่ีมีความสำคัญตอการพัฒนาผูเรียน เปนตัวกำหนดปริมาณงานของสถานศึกษา การจัดสรรทรัพยากร 
ใหแกโรงเรียน คุณภาพของโรงเรียน และเครื่องชี้วัดความสำเร็จ ความสามารถของผูบริหาร 
สถานศึกษาในฐานะผูนำองคกร สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น 
และการมีสวนรวมจากผูทีม่สีวนไดเสียทุกฝาย ซึง่จะเปนปจจยัสำคัญทำใหสถานศึกษาม ีความเขมแขง็
ในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล 
รวมท้ังวัดปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ินไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับยุพิน ภารนันท (2557: 167) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการเปนองคกร
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา 
ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การบริหารงาน
วิชาการโดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษาอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู และการจัด 
การเรียนการสอนในสถานศึกษา การวางแผนงานวิชาการ การนิเทศและการแนะแนวการศึกษา 
การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตร การสงเสริม สนับสนุน 
ประสานความรวมมือดานงานวิชาการ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและ 
แหลงเรียนรู และการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ตามลำดับ 
 2.  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  
การประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมากทุกดาน โดยมาตรฐานดานมาตรการสงเสริมอยูในระดับ
มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
มาตรฐานดานสังคมแหงการเรียนรู และมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ตามลำดับ ทั้งนี้เปนเพราะวา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกำหนดใหโรงเรียนจัดทำระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทั้งการประเมินคุณภาพ
ภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก ในหมวด 6 มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและ 
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดำเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  
เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
และเพ่ือใหการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประสบผลสำเร็จและบรรลุ 
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ผลดังเจตนารมณของพระราชบัญญัติ การประกันคุณภาพเปนกิจกรรมการบริหารคุณภาพใน ทำให
เกิดความมัน่ใจวาจะบรรลขุอกำหนดทางดานคุณภาพ มกีระบวนการท่ีถูกตองเปนสากล  สถานศึกษา
มีการนำเสนอใหทราบวามีคุณภาพอยางไร อะไรคือตัวชี้วัด วัดไดอยางไร วัดไดแคไหน เพ่ือใหผูใช
บริการมีความม่ันใจ และใหประโยชนกับผูใชมากท่ีสุด ประการแรก และท่ีสำคัญคือตามพระราช-
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ ป 2542 ไดกำหนดใหสถานศึกษาทุกแหง ทุกระดับตองปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ในหมวด 6 เพ่ือรับการประเมินภายนอกอยางนอย 1 คร้ัง ทุกระยะ 5 ป ซ่ึงกระบวนการ
วางแผน และกระบวนการจัดการของผูที่รับผิดชอบจัดการศึกษา ที่จะรับประกันใหสังคมเช่ือมั่นวา 
จะพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูครบถวนตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ และเปนการประเมินผล
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของ
สถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาท่ีกำกับดูแลสถานศึกษานั้น สอดคลองกับ
ประสาร แบงเพชร (2548: 69) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของครูในการดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบ
วาระดับการมีสวนรวมของครูในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในภาพรวมท้ัง 6 ขัน้ตอนอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียมากไปหานอยดังนี ้ขัน้การดำเนินงาน
ตามแผน ขั้นการวางแผน ขั้นการเตรียมการ ขั้นการจัดทำรายงานประจำป ขั้นการตรวจสอบและ
ประเมินผล และข้ันการนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  
 3.  การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เรียงตามลำดับการพยากรณจากมากไป
หานอยดังน้ี การรวมมอืกับชมุชนและสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ การวัดผล ประเมินผล 
และการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน 
และการพัฒนาแหลงเรียนรูและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเปนปจจัยสงผลตอการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยางม ี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยน้ีพบวา การบริหารงานวิชาการ ซึ่งไดแก การรวมมือกับ
ชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน และการพัฒนา 
แหลงเรียนรู และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สามารถรวมกันทำนายการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ไดรอยละ 79.40 
โดยอภิปรายผลเปนรายดานดังน้ี 
  3.1  การบริหารงานวิชาการ ดานการรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพวิชาการสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให
สถานศึกษาใหมากท่ีสุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว 
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สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถาบันศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวน
ไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญทำใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ 
สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัย
เก้ือหนนุคณุภาพของนักเรียน ชมุชน ทองถิน่ไดอยางมคีณุภาพและประสิทธิภาพ แตเปนท่ีนาสังเกตวา 
การสำรวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมท้ังความตองการในการรับ 
การสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการ
ศึกษา และตามความในมาตรา 29 มีสาระสำคัญระบุไว คือ กำหนดใหสถานศึกษารวมกับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความแข็งแข็งของชุมชน โดยจัด
กระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล
ขาวสาร และรูจักเลือกสรร ภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณการพัฒนา
ระหวางชุมชน สอดคลองกับกรวรรณ จันทนผา (2549: 86-87) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง การบริหารงาน
วิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียนระดับชวงช้ันท่ี 1-2 ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพ 
ของผูเรียน คือ การบริหารงานวิชาการดานการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน  
ดานการนิเทศการศึกษา และดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน    
  3.2  การบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตร
ทองถิ่นสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในอันดับรองลงมา ท้ังน้ีเน่ืองจากสถานศึกษาเปนแหลงของการแสวงหา
ความรู สถานศึกษาตองมีหลักสูตรของตนเอง คือ หลักสูตรสถานศึกษาประกอบดวยการเรียนรู
ทั้งมวลและประสบการณอื่น ๆ ที่สถานศึกษาแตละแหงวางแผนเพ่ือพัฒนาผูเรียน โดยจะตองจัดทำ
สาระการเรียนรูทั้งรายวิชาที่เปนพ้ืนฐาน และรายวิชาที่ตองการเรียนเพ่ิมเติมเปนรายปหรือรายภาค 
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียน และกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคจากมาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเปนสวนประกอบที่สำคัญของหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษา 
ตองทำงานรวมกับครอบครัวและชุมชน ทองถ่ิน วัด หนวยงาน และสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน
ในทองถ่ิน หลักสูตรตองตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ และเปล่ียนไป 
ตามธรรมชาติของการศึกษา ผูสอนตองปรับปรุงกระบวนการสอนและประเมินกระบวนการสอน 
ของตนเพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรภายในบริบท
และแนวทางดังน้ี 1) ควรพัฒนาใหเด็กเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการเรียนรู  
เปรียบเสมือนเปนวิธีสรางกำลังใจและเราใจใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหมากท่ีสุด มีความรู
สูงสุดสำหรับผูเรียนทุกคน ควรสรางความเขมแข็ง ความสนใจและประสบการณใหผูเรียนพัฒนา
ความมั่นใจใหเรียน ทำงานอยางเปนอิสระและรวมใจกัน ควรใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูสำคัญ ๆ  
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ในการอานออกเขียนได คิดเลขเปน ไดขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร สงเสริมจิตใจ 
ที่อยากรูอยากเห็น 2) ควรสงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญาณ จริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม  
โดยเฉพาะการพัฒนาหลักการในการจำแนกระหวางถูกผิด เขาใจและศรัทธาในความเชื่อของตนเอง 
ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน วามีอิทธิพลตอตัวบุคคลและสังคม หลักสูตรสถานศึกษา 
ตองพัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียน และชวยใหเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ 
สามารถชวยพัฒนาสังคมใหเปนธรรม มีความเสมอภาค ควรพัฒนาความตระหนักเขาใจและยอมรับ
สภาพแวดลอมที่ตนดำรงชีวิตอยู ยึดมั่นในขอตกลงรวมกันตอการพัฒนาท่ีย่ังยืน ทั้งในระดับสวนตน 
ระดับทองถิ่น ระดับชาติและระดับโลก หลักสูตรสถานศึกษาควรสรางใหผูเรียนมีความพรอมในการ
เปนผูบริโภคที่ตัดสินใจแบบมีขอมูลและเปนอิสระ มีความเขาใจในความรับผิดชอบ สอดคลองกับ 
กรวรรณ จันทนผา (2549: 86-87) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพ
ของผูเรียนระดับชวงชั้นท่ี 1-2 ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม 
เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียน คือ การบริหารงาน
วิชาการดานการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ดานการนิเทศการศึกษา และดาน
การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน    
  3.3  การบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู และเทคโนโลยีเพ่ือ 
การศึกษาสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทั้งนี้เน่ืองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
และฉบับปรับปรุงแกไข (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 เปนกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติสูงสุด
และเปนปจจุบันของประเทศไทย มีสาระท่ีเก่ียวของกับส่ือการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา 
ในหมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวม 7 มาตรา ดังนี้ มาตรา 63 รัฐตองจัดสรรคลื่นความถ่ี  
ส่ือตัวนำและโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนท่ีจำเปนตอการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม
และการสื่อสารในรูปอื่น เพ่ือใชประโยชนสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจำเปน มาตรา 64 รัฐตองสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือ ทางวิชาการส่ือส่ิงพิมพอื่น วัสดุ อุปกรณ
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตจัดใหมีเงินสนับสนุน
การผลิต และมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ทั้งน้ีโดยเปดใหมี 
การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม มาตรา 65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา เพ่ือใหมีความรูความสามารถและทักษะในการผลิต รวมท้ังการใชเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทำได เพ่ือใหมีความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะใช
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต มาตรา 67 รัฐตอง
สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษารวมทั้งการติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหเกิดการใชท่ีคุมคาและเหมาะสมกับ
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กระบวนการเรียนรูของคนไทย มาตรา 68 ใหมีการระดมทุนเพ่ือจัดต้ังกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา จากเงินอุดหนุน ของรัฐคาสัมปทาน และผลกำไรท่ีไดจากการดำเนินกิจการดาน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝายท่ีเก่ียวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และองคกรประชาชน รวมท้ังใหมีการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษในการใชเทคโนโลยีดังกลาว  
เพ่ือการพัฒนาคนและสังคม หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือการผลิต การวิจัยและ 
การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 69 รัฐตองจัดใหมี
หนวยงานกลางทำหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผน สงเสริมและประสานการวิจัย การพัฒนาและ
การใช รวมท้ังการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพ่ือ 
การศึกษา สอดคลองกับสนิท  นันทชัย (2549: 89-113) ไดศึกษาแนวคิดของผูบริหารสถานศึกษา
และครูตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาจังหวัดเชียงราย ดานนโยบายและโครงสรางพ้ืนฐาน พบวาสถานศึกษาควรมีนโยบาย
พัฒนาครู บุคลากรตอการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง
และสม่ำเสมอ มีการวางแผนพัฒนาการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจัดเก็บขอมูล
นักเรียนเปนรายบุคคล วางแผนงานพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหความสำคัญและประโยชน 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีนโยบายในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารมาใชในการบริหารจัดการโรงเรียนอยางเหมาะสม 
  3.4  การบริหารงานวิชาการ ดานการวัดผล ประเมินผล และการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษากำหนดระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผลในการจดัทำเอกสารหลักฐานการศึกษา โดยใชระบบสารสนเทศดานการวัดผล ประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือใชในการอางอิงผลการเรียนอยางเปนระบบ สงเสริมใหครูนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน นำเอาผลท่ีไดจากการวัดมาทำ 
การตัดสินใจ โดยทำการเปรียบเทียบกับเกณฑเพ่ือใหไดผลตามที่ผูสอนตองการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดังกลาวจึงเปนหนาท่ีของ ผูบริหารจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหครูเขารับ การอบรม
เก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ การศึกษา สนับสนุนสื่อและอุปกรณเพ่ือใชในการวิจัย ใหครู
ทำการวิจัยเพ่ือพัฒนาดานการศึกษา จัดใหมีคูมือ/เอกสารเพ่ือประกอบ การจัดทำวิจัยใหแกบุคลากร
ในโรงเรียน และสนับสนุนใหครู นำเสนอผลงาน การวิจัยตอผูมี สวนเก่ียวของ สถานศึกษาตองมี
กระบวนการจัดการท่ีเปนระบบ เพ่ือใหการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนไปอยาง 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และใหผลการประเมินท่ีตรงตามความรูความสามารถท่ีแทจริงของ 
ผูเรียน ถูกตองตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู รวมท้ังสามารถรองรับการประเมินภายใน
และการประเมินภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได สถานศึกษาจึงควรกำหนดหลักการ
ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองกับปเตอร (Peter, 1993: 5 อางถึงใน โอรอน   
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บุญสา, 2554: 98) ไดนำเสนอแนวคิดและกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย โดยในข้ันแรกกลาวถึงความจำเปนของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาในปจจุบันและอนาคต ชี้ใหเห็นวาคุณภาพมีความสำคัญตอการศึกษาอยางย่ิง จากนั้นได
กลาวถึงกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยยึดการเรียนรูของผูเรียนเปนสำคัญ 
มีการกำหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนาการเรียนรูอยางชัดเจน ใหทุกคนท่ีเก่ียวของมีสวนรวม 
มีการตัดสินใจโดยใชฐานขอมูลที่มีคุณภาพ กำหนดระบบและวิธีการควบคุมคุณภาพท้ังในสวนรวม
ของกระบวนการผลลัพธ และมุงมั่นใหสถานศึกษาเปนเสมือนองคกรแหงการเรียนรูที่มีกระบวนการ
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและมีการวางแผนการจัดการดำเนินงานคุณภาพเชิงรุก และมีการสรุปผล
การประกันคุณภาพการศึกษาวาไมสามารถรับประกันคุณภาพของตัวผูเรียนได แตกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สามารถใชเปนวิธีการท่ีจะนำไปสูองคการแหงการเรียนรูที่มีการพัฒนา
อยางตอเน่ืองได  
 สำหรับงานวิจัยคร้ังน้ี พบวา การบริหารงานวิชาการ ดานการวางแผนวิชาการและ 
การจัดการเรียนการสอนไมสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 
  1.1  จากผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษา 
ในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ มีลำดับปฏิบัติต่ำท่ีสุด ดังน้ัน ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของควรมี 
การจัดอบรมใหผูบริหารและผูที่เก่ียวของเขาในบทบาทในการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 
ใหมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการมีสวนรวมในดานการตัดสินใจของผูที่เก่ียวของเพ่ิมมากย่ิงขึ้น 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดการเปล่ียนแปลงและเกิดประสิทธิผล 
  1.2  จากผลการวิจัยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มีลำดับปฏิบัติ 
ต่ำท่ีสุด ดังนั้น ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของควรจัดอบรมใหความรูความเขาใจและสราง 
ความตระหนักในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหกับบุคลากร รองลงมา ครูควรเตรียม
ความพรอมในการรับการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดครูใหสอนตรงกับวิชาเอก 
เนนการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเนนการบูรณาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ใหสูงขึ้น ควรจัดกิจกรรมที่เนนการอานใหกับนักเรียน เนนภาระภายนอกของผูบริหารใหนอยลง 
เพ่ือไดมีเวลาในการกำกับติดตาม และนิเทศครูอยางตอเน่ือง    
      1.3  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควรสถานศึกษา 
ควรสนับสนุนครูในการใชเทคโนโลยีสำหรับผลิตสื่อและพัฒนานวัตกรรม นำผลการศึกษา 
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เปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครู เพ่ือยกระดับคุณภาพครู 
ในการพัฒนาสูสมรรถนะสูงสุดของครู มีการบูรณาการอยางหลากหลายวิชาตามหัวขอเพ่ือใหได
ขอมูลท่ีหลากหลาย และมีประสิทธิภาพตอการเรียนการสอน สงเสริมและอบรมผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการจัดเก็บความรูท่ีหลากหลายรูปแบบใหเปนระบบรวมท้ังการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการความรู 
  1.4  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควรควรจัดใหมี 
การอบรมผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่ืองการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงาน และสงเสริมใหสถานศึกษามีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานอยางละเอียด 
 2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1  ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  2.2  ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
  2.3  ควรศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
 
สรุป 
 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาการบริหารงาน
วิชาการ ของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การประกันคุณภาพภายในอยูใน
ระดับมากทุกดาน การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เรียงตามลำดับการพยากรณจากมากไปหานอยดังนี้ 1) การรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษาใน 
การพัฒนาคุณภาพวิชาการ 2) การวัดผล ประเมินผล และการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน และ 4) การพัฒนาแหลงเรียนรู และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเปนปจจัยสงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
งานวิจัยน้ีพบวา การบริหารงานวิชาการ ซึ่งไดแก การรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน และ การพัฒนาแหลงเรียนรู และเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษาและรวมกันทำนายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวมไดรอยละ 63.10 
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การจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

STRATEGIC  MANAGEMENT OF EDUCATIONAL RESOURCES MOBILIZATION  
IN  EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER  THE  JURISDICTION  

OF SECONDARY EDUCATIONAL  SERVICE AREA OFFICE 9 
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พรรณี  สุวัตถี / PANNEE  SUWATTHEE2   

ดวงใจ  ชนะสิทธ์ิ / DUANGJAI  CHANASIT3  
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดม 

ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 2) เปรียบเทียบการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาของสถานศึกษา จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ขนาดของสถานศึกษา ทำเลท่ีตั้ง

ของสถานศึกษา และระยะเวลาการกอตั้งสถานศึกษา และ 3) เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการ

เชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ 

ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 347 คน ไดมา

โดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน และกลุมผูที่ตอบแบบสัมภาษณโดยการเลือกแบบเจาะจง 

จำนวน 14 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และ 

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว สำหรับขอมลูทีไ่ดจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเน้ือหา            
 ผลการวิจัย พบวา   

 1. ระดับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
 2. การจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา จำแนก

ตามขนาดของสถานศึกษา ทำเลท่ีตั้ง และระยะเวลาในการกอตั้ง มีความแตกตางกันทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 สวนสถานภาพสวนบุคคลไมมีความแตกตางกัน    

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3. สถานศึกษาควรสำรวจความขาดแคลนของนักเรียนท่ีดอยโอกาส สำรวจความจำเปน

ในการพัฒนาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวมถึงสภาพแวดลอมในสถานศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง

กับภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรู  

 

คำสำคัญ:  การจัดการเชิงกลยุทธ  การระดมทรัพยากรทางการศึกษา  มัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were: 1) study level of strategic management of 

educational resources mobilization in educational institutions; 2) compare the strategic 

management of educational resources mobilization in educational institutions, classified 

by the personal status of the respondents, the sizes of educational institutions, educational 

institution’s location and duration of the establishment; and 3) explore guidelines for 

developing and enhancing the  strategic management of educational resources mobilization in 

educational institutions. The sample groups in this research consisted of 347 administrators 

and teachers of educational institutions under the Jurisdiction of Secondary Educational 

Service Area Office 9, derived by proportional stratified random sampling and 14 interviewees, 

selected by purposive sampling. The research instruments used for collecting the data 

were a questionnaire and an interview form constructed by the researcher. The statistics 

employed for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way 

analysis of variance. The interview data were analyzed by content analysis. 

 The findings of this research were as follows:  

 1.  The level of strategic management of educational resources mobilization in 
educational institutions was at a high level in overall and specific aspect.  

 2.  The strategic management of educational resources mobilization in 

educational institutions as classified by school size, location, and duration of establishment 

was different with statistical significance at .05. However, there was no statistical difference in 

personal status.  
 3.  That the educational institutions should conduct a survey of disadvantages 

students’ special needs, necessity of land and building development, school settings as 

well as curriculum development that relevant to local wisdom and learning resource.  

Keywords:  strategic management, educational resources mobilization, secondary education 
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บทนำ 
 สบืเน่ืองจากพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 8 มาตรา 60 ที่ระบุไววาใหรัฐจัดสรรงบประมาณ

แผนดินใหกับการศึกษาในฐานะท่ีมีความสำคัญสูงสุดตอการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศโดยจัดสรร

เปนเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษา จัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเปนคาใชจายรายบุคคล จัดสรรทุน 

การศึกษาในรูปของกองทุนกูยืมใหแกผูเรียน จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืน 

เปนพิเศษ จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายดำเนินการและงบลงทุน ใหสถานศึกษามีอิสระ 

ในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งน้ี ใหคำนึงถึงคุณภาพตามความเหมาะสม

ความจำเปนและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนจัดสรรกองทุนกูยืมดอกเบ้ียต่ำ 

ใหสถานศึกษาเอกชน เพ่ือใหพ่ึงตนเองไดและจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 

และมาตรา 62 ไดระบุถึงบทบาทหนาท่ีของรัฐไววา ใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการ

ศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหนวยงานภายในและหนวยงาน

ของรัฐที่มีหนาท่ีตรวจสอบภายนอก (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554: 22) ทั้งนี้  

นคร ตังคะพิภพ (2549: 13) ไดสรุปปญหาในการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ไววา 1) การจัดทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาในสวนของงบดำเนินงาน 

ในสถานศึกษาไดมาแตกตางกันและไมตรงกับความตองการของสถานศึกษา 2) งบประมาณ 

ดานบุคคลมีสัดสวนไมสมดุลตอการเสริมสรางคุณภาพการจัดการศึกษา 3) สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มีจำนวนมากเกินความจำเปน 4) งบดำเนินงานกับขนาดของสถานศึกษายังไมชัดเจน 5) ครูและ

บุคลากรมีภาระของงานไมเทาเทียมกันในแตละสถานศึกษา เปนตน นอกจากน้ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, 2554: 25) 

ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาท่ีสังกัด พบจุดออนบางประการท่ีเก่ียวของกับปญหา

การระดมทรัพยากรทางการศึกษา คือ งบประมาณในการขับเคลื่อนกลยุทธตามความตองการ 
ของเขตพ้ืนท่ีมีไมเพียงพอจึงไมสามารถพัฒนาและสนับสนุนโครงการ กิจกรรมไดอยางเต็มท่ี บุคลากร 

ไมสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันไดทำใหเกิดความไมคลองตัวในการปฏิบัติงาน  

 จากการศึกษาขอคนพบในงานวิจัยของสมพร แดงสวัสดิ์ (2547: 91) เรื่อง ปญหา 
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา การระดมทรัพยากร

ทางการศึกษา เพ่ือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัด

นครราชสีมา โดยภาพรวมมีปญหาระดับปานกลางและทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษาท่ีอยูในเขตเทศบาล
กับนอกเขตเทศบาล มีปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ี ในงาน

วิจัยของพัชรกฤษฎ์ิ  พวงนิล (2553: 331) เร่ือง กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา
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สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ พบวา ปญหาในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ไดแก ดานเงินทุน

หรืองบประมาณ ดานบุคคล ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี และดานท่ีดิน และส่ิงกอสราง โรงเรียน

มีการปฏิบัติและมีปญหาอยูในระดับปานกลาง สวนดานแหลงเรียนรู โรงเรียนมีการปฏิบัติ 

อยูในระดับมาก สำหรับผลการวิจัยของเบญจวรรณ อไุรรตัน (2551: 124) ทีไ่ดศกึษา เร่ือง การระดม

ทรพัยากรเพ่ือใชในการบรหิารการศึกษาในสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

บุรีรัมย เขต 4 พบวา ดานทรัพยากรการเงิน มีคาเฉล่ียต่ำสุด นอกจากน้ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, 2554: 25) ไดวิเคราะหสภาพ

แวดลอมภายในสถานศึกษาท่ีสังกัด พบจุดออนบางประการท่ีเก่ียวของกับปญหาการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษา คือ งบประมาณในการขับเคลื่อนกลยุทธตามความตองการของเขตพ้ืนท่ีมีไมเพียงพอ

จึงไมสามารถพัฒนาและสนับสนุนโครงการ กิจกรรมไดอยางเต็มที่ บุคลากรไมสามารถปฏิบัติงาน

ทดแทนกันไดทำใหเกิดความไมคลองตัวในการปฏิบัติงาน เปนตน 

         จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาและผลการวิจัยดังกลาวขางตน จะเห็นวา

ทรัพยากรทางการศึกษาเปนปจจัยท่ีมีความสำคัญในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ทำให

ระบบการบริหารจัดการศึกษาเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ แตการขาดแคลนทรัพยากรทาง 

การศึกษายังเปนปญหา อาทิ สถานศึกษาขาดความพรอมดานงบประมาณ สภาพเศรษฐกิจของ

ชุมชนไมเอื้ออำนวยในการระดมเงินทุน ขาดความพรอมดานวัสดุ ครุภัณฑ สื่อการเรียนการสอน 

จำนวนหองเรียนไมเพียงพอ ขาดความพรอมดานครูผูสอน การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน

กับชุมชนไมตอเน่ือง และชุมชนไมมีความพรอม ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาควรมีกลยุทธในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา โดยศึกษาสภาพแวดลอมของสถานศึกษา จัดสรรทรัพยากรอยางท่ัวถึง 

ตามความจำเปน มีการควบคุมการปฏิบัติงานดวยแผนงานหรือโครงการ มีการประเมินผลและ

ควบคุมการนำมาตรการไปวางแผนในการปฏิบัติใหตอเน่ืองและสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
รวมทั้งกำหนดแนวทางการระดมบุคคลจากชุมชนที่เก่ียวของเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 

การศึกษา เชิญบุคลากร ที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูแกนักเรียน พัฒนาแหลงเรียนรูทาง

ธรรมชาติและอนุรักษส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และสงเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงโบราณสถาน 
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงใหความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาโดยคาดหวังวาขอคนพบจากงานวิจัยคร้ังน้ี จะทำใหสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถนำไปใชเปนแนวทางในการระดมทรัพยากร 
ทางการศึกษาเพ่ือใหการบริหารจัดการสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
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วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำแนกตามสถานภาพ 

สวนบุคคล ขนาดของสถานศึกษา ทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษา และระยะเวลาการกอตั้งสถานศึกษา  

 3.  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทาง 

การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการ

เชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 แตกตางกัน 

 2. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีขนาด ทำเล 

ที่ตั้ง และระยะเวลาการกอตั้งตางกัน มีระดับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทาง 

การศึกษาของสถานศึกษาแตกตางกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจยั เร่ือง การจดัการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 คร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาองคประกอบของ 

การจัดการเชิงกลยุทธจากแนวคิดและหลักการของสมชาย ภคภาสนวิวัฒน (2549: 8) วีลเลนและฮังเกอร  
(Wheelen and Hunger, 2008 อางถึงใน พัชรกฤษฎ์ิ พวงนิล, 2553: 43) และสาคร สุขศรีวงศ  
(2555: 235) ซึ่งนำมาสังเคราะหองคประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธที่มีความหมายใกลเคียงและ

สอดคลองกัน โดยกำหนดใหเปนสี่กลยุทธ ไดแก 1) การตรวจสอบสภาพแวดลอม 2) การจัดทำ

กลยุทธ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ และ 4) การประเมินผลและการควบคุม นอกจากน้ีผูวิจัยไดศึกษา

ประเภทของทรัพยากรทางการศึกษาตามแนวคิดและหลักการของ เบนเดอร (Bender, 1973 อางถึง

ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550: 8) ทองสุข คุณมาศ (2548 : 24) นคร ตังคะพิภพ (2549: 
12) เบญจวรรณ อุไรรัตน (2551: 38) พัชรกฤษฎ์ิ พวงนิล (2553: 166) และยุภาภรณ สุทธิโคตร 

(2554: 36) ซึ่งนำมาสังเคราะหประเภทของทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมีความหมายใกลเคียงและ

สอดคลองกันโดยกำหนดใหเปนสี่ดาน ไดแก 1) ทรัพยากรดานเงินทุน 2) ทรัพยากรดานกายภาพ  
3) ทรพัยากรดานบุคคล และ 4) ทรพัยากรดานแหลงเรียนรู ซึง่ผูวิจยัไดนำมาจดักระทำเปนตัวแปรตาม
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ในการวิจยัคร้ังน้ี นอกจากน้ีผูวิจยัไดนำตัวแปรท่ีเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคล ขนาดของสถานศึกษา 

ทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษา จากขอคนพบในงานวิจัยของสมพร แดงสวัสดิ์ (2547: 91) สังวาลย  

วุฒเิสลา (2548: 94) เฉลิมศร ีหมิพานต (2550: 105) เบญจวรรณ อไุรรตัน (2551: 124) และยุภาภรณ 

สุทธิโคตร (2554: 74) และไดนำตัวแปรเกี่ยวกับระยะเวลาการกอตั้งสถานศึกษามาศึกษาเพ่ิมเติม 

มาจัดกระทำเปนตัวแปรตน จึงนำเสนอเปนกรอบแนวคิด ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีศึกษา 
 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 การจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง 

การท่ีสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไดกำหนดแนวคิด วิธีการ

และเทคนิคการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ดวยการตรวจสอบสภาพแวดลอม การจัดทำกลยุทธ 
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การปฏิบัติตามกลยุทธ และการประเมินผลและการควบคุมในการระดมทรัพยากรดานเงินทุน 

ทรัพยากรดานกายภาพ ทรัพยากรดานบุคคล และทรัพยากรดานแหลงเรียน 

 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) นำเสนอวิธีดำเนิน 

การวิจัย ดังน้ี 

 

 ประชากร  

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแก ผูบรหิารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีปฏบิตังิาน 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในปการศึกษา 2556 ซึ่งมี

ทำเลท่ีตั้งกระจายอยูในจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม โดยเปนผูบริหารสถานศึกษา 

จำนวน 177 คน และเปนครูผูสอนจำนวน 3,117 คน รวมท้ังสิ้นจำนวน 3,294 คน 

 

 กลุมตัวอยาง  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีมีสองกลุม ประกอบดวย 1) กลุมที่ตอบแบบสอบถาม

ความคิดเห็น คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในปการศึกษา 2556 กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง

สำเร็จรูปของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2551: 

179) และใชการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) เพ่ือให

กลุมตัวอยางกระจายไปตามจังหวัดที่ตั้ง และขนาดของสถานศึกษา ไดกลุมตัวอยางจำนวนท้ังสิ้น  

จำนวน 347 คน และ 2) กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสัมภาษณ คือผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน 

ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุมละ 7 คน 
รวมทัง้ส้ิน 14 คน ไดมาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive random sampling) 

 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสองชุด ดังน้ี 

  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยชุดท่ี 1 มีลักษณะเปนแบบสอบถามมีขั้นตอนการสรางและ 

การพัฒนาดังน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการ

เชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา แลวกำหนดรูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถาม 

 ขั้นท่ี 2  กำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยามตัวแปร แลวนำมาจัดทำเปนขอกระทง

คำถามสำหรับการวิจัยโดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา 
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 ขั้นท่ี 3 นำขอกระทงคำถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวนสามทาน ตรวจสอบ

ความตรงดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม แลวนำมาหาคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค (index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะ

ขอที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป ได 60 ขอ 

 ขั้นท่ี 4   แกไขขอกระทงคำถามแลวจดัทำแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญ

และอาจารยที่ปรึกษา   

 ขั้นท่ี 5  นำแบบสอบถามไปทดสอบใช (tryout) กับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 

ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งเปนโรงเรียน 

วัดหวยจรเขวิทยาคม โรงเรียนอูทอง และโรงเรียนบางแมหมายรัฐราษฎรรังสฤษฏ ที่ไมใช 

กลุมตัวอยางโรงเรียนละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน 

 ขั้นท่ี 6  นำแบบสอบถามท่ีไดรบักลบัคนืมาตรวจสอบคณุภาพดานความเท่ียง (reliability) 

โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   -coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161) ไดคา 

ความเท่ียงของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.97 

 ขั้นท่ี 7  ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษา ใหมีความเหมาะสมและถูกตอง 

โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บ

ขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 สำหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยชุดท่ี 2 ที่มีลักษณะเปนแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง 

มีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังน้ี 

 ขั้นที่ 1 วิเคราะหระดับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จากแบบสอบถามที่มีคาเฉล่ียต่ำ

ในแตละดาน แลวนำมากำหนดเปนประเด็นในการสัมภาษณ 

 ขั้นท่ี 2 สรางแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบ 
ความถูกตอง 

 ขั้นท่ี 3 นำแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหมีความสมบูรณแลวนำไปสัมภาษณ

กับกลุมตัวอยางกลุมที่ 2  

 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีมีสองชุด คือ 1) แบบสอบถามความคิดเห็น และ 2) แบบ

สัมภาษณก่ึงโครงสรางใชสำหรับเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารและครูผูสอนโดยมี
รายละเอียดดังน้ี     
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 1.  แบบสอบถามความคิดเห็น ประกอบดวย 

  ตอนที่ 1 สอบถามขอเท็จจริงเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลดาน เพศ อายุ วุฒิ 

การศึกษา ตำแหนงหนาท่ี ประสบการณทำงาน ขนาดของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน ที่ตั้งของ 

สถานศึกษา และระยะเวลาการกอตั้งของสถานศึกษา มีลักษณะคำถามเปนแบบสำรวจรายการ 

(checklist) จำนวน 8 ขอ 

  ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำแนก 

ตามประเภทของทรัพยากรทางการศึกษาสี่ดาน ไดแก 1) ทรัพยากรดานเงินทุน 2) ทรัพยากร 

ดานกายภาพ 3) ทรัพยากรดานบุคคล และ 4) ทรัพยากรดานแหลงเรียนรู มีลักษณะเปนแบบสอบถาม

ประมาณคา (rating scale) หาระดับ จำนวน 60 ขอ 

 2.  แบบสัมภาษณ เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธในการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

โดยนำมาจากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดในแตละดาน แลวกำหนดเปนประเด็น

ในการสัมภาษณสี่ประเด็น ไดแก 1) สถานศึกษาจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาจากเงินท่ีผูบริจาค 

มีวัตถุประสงคใหจัดตั้ง 2) สถานศึกษาวางแผนขอรับการสนับสนุนท่ีดินและส่ิงกอสรางรวมทั้ง 

การปรับปรุงสภาพแวดลอมจากชุมชน 3) สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดยใช

ครูภูมิปญญาทองถ่ินมาเปนวิทยากรตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมและ 4) สถานศึกษาไดทำการสำรวจ

ความตองการเก่ียวกับการใชแหลงเรียนรูมีลักษณะเปนแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางจำนวน 4 ขอ 

เสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

 

             การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1. การดำเนินการเก่ียวกับการเก็บแบบสอบถามความคิดเห็น 
  1.1 ย่ืนคำรองตอสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยขอ 
ความอนุเคราะหในการจัดทำหนังสือไปยังสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 9 

เพ่ือขอความรวมมือผูบริหารและครูผูสอน ที่เปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 

เพ่ือการวิจัย 
  1.2  ดำเนินการเก็บขอมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นกลับคืน 

ดวยตนเอง ระหวาง วันท่ี 1 มีนาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 ไดกลับคืนมา 338 ชุด คิดเปน
รอยละ 97.41  

  1.3  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือนำมาวิเคราะหขอมูล 
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 2. การดำเนินการเก่ียวกับการสัมภาษณ 

  2.1 ย่ืนคำรองตอสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยขอ

ความอนุเคราะหในการจัดทำหนังสือไปยังผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 7 คน และครูผูสอนท่ีปฏิบัติ

งานในสถานศึกษา จำนวน 7 คน เพ่ือขอความรวมมือในการใหสัมภาษณ 

  2.2 กำหนดนัดหมายวัน เวลา เพ่ือทำการสัมภาษณดวยตัวเอง และทำการสัมภาษณ

เปนรายบุคคล 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอมูล 

โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติดังน้ี  

 1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามใชการหาคาความถ่ี (frequency) 

และรอยละ (percentage) 

 2. การวิเคราะหระดับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาใช 

การหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และกำหนดเกณฑการแปลความหมายของ 

คาเฉล่ียตามแนวคิดของเบสต (Best, 1986: 114)  

 3. การวิเคราะหเปรียบเทียบ การจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำแนกตามสถานภาพ 

สวนบุคคล ขนาดของสถานศึกษา ทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษาและระยะเวลากอตั้งสถานศึกษา โดยใช

สถิติดังน้ี 

  3.1 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรสถานภาพสวนบุคคล ดานเพศ  

วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี และทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษา ใชการทดสอบที (t-test independent)  
  3.2 เปรยีบเทียบความแตกตางระหวางตวัแปรสถานภาพสวนบคุคล ดานประสบการณ

การทำงาน ขนาดของสถานศึกษา และระยะเวลาการกอตั้งของสถานศึกษา ใชการวิเคราะห 

ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) หากพบความแตกตางจะทดสอบ 
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe’s test 

 4.  การวิเคราะหคำตอบจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 

นำเสนอดวยความเรียงเชิงพรรณนา 
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ผลการวิจัย 
           ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 ผลการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ 

ครูผูสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน  

โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ทรัพยากรดานเงินทุน ( x̄ = 4.20, S.D. = 0.72) และดานท่ีมีคาเฉล่ีย

ต่ำท่ีสุด คือ ทรัพยากรดานกายภาพ ( x̄ = 3.97, S.D. = 0.78) ดังปรากฏในตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1  ระดับและลำดับการจดัการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา   

 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   

 

 ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทาง 

การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำแนก 

ตามสภาพสวนบุคคล ขนาดของสถานศึกษา ทำเลที่ตั้งของสถานศึกษา และระยะเวลา 
การกอต้ังสถานศึกษา  

 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีสถานภาพสวนบุคคล ดานเพศ วุฒิการศึกษา

สูงสุด และตำแหนงหนาท่ีตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สวนผูบริหารสถานศึกษา

และครูผูสอนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

ดานกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูบริหารสถานศึกษาและครู 

ผูสอนท่ีมีประสบการณการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

(n = 338) 

 
   

 x  S.D.   

1  4.20 0.72  1 

2  3.97 0.78  4 

3  3.98 0.78  3 

4  4.05 0.79  2 

  4.05 0.77   
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พบวา ทรัพยากรดานกายภาพท่ีมีประสบการณการทำงานต่ำกวา 10 ปและมากกวา 20 ป มี 

ความคิดเห็น แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนขนาดของสถานศึกษา ทำเลท่ีตั้ง

ของสถานศึกษา และระยะเวลาในการกอตั้งสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถสรุปผล 

การเปรียบเทียบการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 รายละเอียดปรากฏในตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ 

 สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

 
 

      

 

 
 

  
1.     

   1.1   -  
 

 
   1.2  -  

   1.3  -  

   1.4   -   

         -    -  

   1.5      

         -   
 -  

           (  10  20 ) 

2.   - 

 
3.         - 

4.           - 
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 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการจัดการเชงิกลยุทธในการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 

 จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 14 คน ผูวิจัยนำขอมูลท่ีไดจาก 

การสัมภาษณมาวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) พบวา แนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ

ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สามารถสรุปไดดังน้ี 

 1.  ทรัพยากรดานเงินทุน พบวา สถานศึกษาควรดำเนินการสำรวจความขาดแคลนและ

ความดอยโอกาสของนักเรียนเพ่ือนำขอมูลเสนอตอผูบริจาคท่ีมีวัตถุประสงคใหจัดตั้งกองทุน เขียน

โครงการสนับสนุนและแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเงินกองทุนรวมท้ังประชาสัมพันธเก่ียวกับ

จัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาจากเงินท่ีผูบริจาคมีวัตถุประสงคใหจัดตั้ง 

 2.  ทรัพยากรดานกายภาพ พบวา สถานศึกษาควรดำเนินการเสนอความตองการ  

ความจำเปนและความสำคัญของการเพ่ิมเติมหรอืปรบัปรงุท่ีดินและส่ิงกอสรางรวมถึงสภาพแวดลอม 

ในสถานศึกษาแกคณะกรรมการสถานศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบในการจัดกิจกรรมตาง ๆ และขอรับการสนับสนุน 

จากหนวยงานตาง ๆ ที่อยูในชุมชนเดียวกัน เพ่ือพัฒนาท่ีดินและส่ิงกอสรางรวมท้ังการปรับปรุง 

สภาพแวดลอมในสถานศึกษา 

 3.  ทรัพยากรดานบุคคล พบวา สถานศึกษาควรประชุมครู ผูปกครอง เสนอนโยบาย

สรรหาครูภูมิปญญาทองถิ่นโดยแจงใหผูปกครองเขาใจ ยอมรับเห็นคุณคาและตระหนักถึง 

ความสำคัญของครูภูมิปญญา ควรสรรหาครูภูมิปญญาท่ีมีความรูตรงกับความตองการของเศรษฐกิจ 

ในทองถ่ินและควรจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
 4.  ทรัพยากรดานแหลงเรียนรู พบวา สถานศึกษาควรดำเนินการศึกษาหลักสูตร 

แกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือจัดแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาใหสอดคลอง

กัน หาขอมูลแหลงเรียนรูจากหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งประสานสถานประกอบการณที่มีอยูในชุมชน 

เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหแกนักเรียน จัดทำทะเบียนแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

โดยสำรวจความตองการและความจำเปนของผูเรียน   
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อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยเร่ือง การจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีประเด็นท่ีสามารถนำมา

อภิปรายเพ่ือตอบสมมติฐานการวิจัย ไดดังน้ี 

 1. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ระดับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทาง 

การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในทรัพยากร 

ดานเงินทุน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากและเปนลำดับสูงสุดน้ัน เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาและ 

ครูผูสอนสวนใหญมีความคิดเห็นวา สถานศึกษาดำเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ

ประจำป ดำเนินการใหมีการมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนตามวัตถุประสงคของผูบริจาค และจัดทำ

แผนการควบคุมการจัดซื้อ จัดจาง การจัดทำกิจกรรมที่เปนประโยชนและการจัดเงินทุนการศึกษา

อยางเปนระบบ ที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดสรรงบประมาณของรัฐไมเพียงพอแกการบริหาร

สถานศึกษา ซึ่งทรัพยากรดานเงินทุนเปนทรัพยากรท่ีจำเปนในการสนับสนุน สงเสริม ทรัพยากร 

ดานอ่ืน ๆ ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนจึงจำเปนตองมีการระดมทรัพยากรดานเงินทุน และสถานศึกษา 

ไดดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554: 22) ในหมวด 8 

มาตรา 60 ที่ระบุไววาใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะท่ีมีความสำคัญสูงสุด

ตอการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ ขอคนพบจากการวิจัยคร้ังน้ีจึงสอดคลองกับสังวาลย วุฒิเสลา  

(2548: 94) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบวา โดยภาพรวมมีการบริหารงานอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ดานการบริหาร

ทรัพยากรงบประมาณ และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของเบรย (Bray, 1999 อางถึงใน 
เฉลิมศรี หิมพานต, 2550: 56) ไดศึกษาเร่ือง การกระจายอำนาจทางการศึกษา บทบาทของชุมชน 

ในการสนับสนุนดานการเงิน พบวาแมรัฐบาลจะเนนหลักในการสนับสนุนดานการเงินเพ่ือการศึกษา 

แตการสนับสนุนดานการเงินของชุมชนเปนสิ่งท่ีพึงปรารถนา โดยประเทศท่ีรัฐกลางไมสามารถ 
ตอบสนองความตองการทางการศึกษาไดเต็มที่ ทรัพยากรของชุมชนจะตองเปนส่ิงทดแทน 

ที่สำคัญย่ิง เน่ืองจากจะชวยเพ่ิมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและลดภาระของรัฐบาลแตในบางคร้ัง 
การวางแผนเก่ียวกับโครงการท่ีเปนความคิดริเร่ิมของชุมชนที่มีอยูจำกัดไมเหมาะสมและอาจ 

กอใหเกิดความไมเสมอภาคทางสังคม 

 สำหรับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

ทรัพยากรดานกายภาพ ผลการวิจัยพบวามีคาเฉล่ียอยูในระดับมากและมีคาเฉล่ียเปนลำดับสุดทาย

นั้น แมวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสวนใหญมีความคิดเห็นวา สถานศึกษาไดทำการสำรวจ

ความตองการจำเปนเก่ียวกับการใชสื่อ วัสดุอุปกรณที่จำเปนสำหรับการเรียนการสอนในแตละป  



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
Vol.6 No. 2 July-December 2015 41

ไดทำการวิเคราะหความจำเปนในการจัดสรรที่ดินและส่ิงกอสราง รวมท้ังการปรับปรุงสภาพแวดลอม

เพ่ิมเติมในแตละป และใหความรวมมือในการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูใหการสนับสนุนทรัพยากร

ทางการศึกษาอยางเหมาะสมน้ันเปนเร่ืองสำคัญ แตเน่ืองจากทรัพยสินท่ีเปนท่ีดิน อาคาร และ 

สิ่งกอสราง เปนเร่ืองหนึ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาตองมีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหาร เพ่ือให 

การดำเนินการบรรลุเปาหมายท่ีวางไวและบุคลากรทุกฝายพึงพอใจ การบริหารทรัพยสินประเภท

ที่ดินและส่ิงปลูกสราง ครอบคลุมถึงการบริหารอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมดวย จึงเปนลักษณะ 

ที่ผูบริหารตองใชความสามารถ ทักษะและประสบการณเปนอยางมาก เพราะเปนสินทรัพยที่มี 

ราคาสูง เปนสิ่งท่ีมองเห็นไดชัดเจน ถามีการบริหารท่ีดีจะทำใหสามารถใชทรัพยากรประเภทน้ีไดเกิด

ประโยชนสูงสุด ขอคนพบจากการวิจัยครั้งนี้จึงสอดคลองกับงานวิจัยของสมพร แดงสวัสดิ์  

(2547: 92) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาปญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบวา ปญหา 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานวัสดุอุปกรณ โดยภาพ

รวม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของยุภาภรณ  

สุทธิโคตร (2554: 74) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดานทรัพยากรบุคคลและ

ดานวัสดุอุปกรณของโรงเรียนในอำเภอเซกา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 

เขต 3 พบวาครูที่ปฏิบัติหนาท่ีอยูในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง โรงเรียนประถมศึกษา และ

โรงเรียนขยายโอกาส มีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาดานทรัพยากรบุคคลและดานวัสดุอุปกรณ

ของโรงเรียนในอำเภอเซกาเม่ือพิจารณารายดานอยูในระดับมากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 

ไดแก ดานวัสดุอุปกรณ  

 2.  จากผลการวิจัยการเปรียบเทียบการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทาง 

การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เมื่อจำแนก 
ตามสถานภาพสวนบุคคล ดานเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทำงาน ตำแหนงหนาท่ี 

ขนาดของสถานศึกษา ทำเลท่ีตั้ง และระยะเวลาการกอตั้งสถานศึกษา มีขอคนพบท่ีสามารถนำมา

อภิปรายได กลาวคือ  
  2.1  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ วุฒิ 

การศึกษา และตำแหนงหนาท่ีที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการ

เชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
ซ่ึงไมเปนไปตามสมมตฐิานการวิจยั แสดงใหเห็นวา การส่ือสารในองคกรมปีระสทิธิภาพเพราะไมวาจะ

เปนเพศชายหรือเพศหญิง ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี และตำแหนง 
ผูบริหารสถานศึกษาหรือครูผูสอน สามารถรับรูในเร่ืองของการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาไมแตกตางกัน รวมท้ังจำนวนผูใหขอมูลที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีมากกวาผูที่มี

การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และตำแหนงครูผูสอนมีมากกวาผูบริหารสถานศึกษา จึงทำใหขอมูล 
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ที่ไดมาจากกลุมตัวอยางท่ีมีจำนวนมากกวามีความเห็นคลอยตามกัน ในงานวิจัยน้ียังพบอีกวา 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีอายุและประสบการณทำงานตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

การจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

ซึ่งไมเปนไปตามสมติฐานการวิจัย แสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนตางก็ตระหนัก

และเห็นความสำคัญในการมีสวนรวมการจัดกิจกรรมการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

บุคลากรมีการทำงานรวมกันเปนทีมจึงทำใหมีมุมมองและวิสัยทัศนที่คลายคลึงกันแตเมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานกายภาพแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 

ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เปนระยะเวลา

นานยอมมีทักษะและประสบการณในการจัดการเชิงกลยุทธ จำพวก สื่อ วัสดุอุปกรณ ที่ดินและ 

สิ่งกอสรางรวมท้ังการปรับปรุงสภาพแวดลอมของสถานศึกษาแตกตางกัน  

  2.2 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกัน 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย แสดงใหเห็นวา สถานศึกษา

ที่มีขนาดใหญมีสวนรวมของชุมชนที่มีความพรอมตามไปดวย ทำใหการระดมทรัพยากรทางการ

ศึกษามีมากกวาสถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของสังวาลย 

วุฒิเสลา (2548: 94) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ที่พบวา การเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากร

ทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ตามขนาด

โรงเรียนท้ังภาพรวมและรายดานทุกดาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  2.3 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีทำเลท่ีตั้ง 

ตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ 
สถานศึกษาในภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย แสดงใหเห็นวา

ทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษาท่ีอยูในเขตเทศบาลไดรับการสนับสนุนจากชุมชนและมีการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาไดดีกวาสถานศึกษาท่ีตั้งอยูนอกเขตเทศบาล ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงาน
วิจัยของสมพร แดงสวัสดิ์ (2547: 91) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาปญหาการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาเพ่ือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัด

นครราชสีมา ที่พบวา ปญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ือการบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานระหวางสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาลกับสถานศึกษาท่ีตั้งอยูนอกเขตเทศบาล  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลมีคาเฉลี่ยปญหาการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาต่ำกวาสถานศึกษาที่ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล และสอดคลองกับงานวิจัยของเฉลิมศรี  
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หิมพานต (2550: 103) ไดวิจัยเร่ือง การระดมทรัพยากรจากทองถ่ินเพ่ือการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2 ท่ีพบวา การระดมทรัพยากร

จากทองถิ่นเพ่ือการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวมจำแนกตามท่ีตั้งของโรงเรียน 

พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2.4 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีระยะเวลา 

ในการกอตั้งสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 

แสดงใหเห็นวาสถานศึกษาท่ีมีระยะเวลาในการกอตั้งเปนเวลานานยอมไดรับการยอมรับและศรัทธา

ทำใหมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษามากกวาสถานศึกษาท่ีมีระยะเวลากอตั้ง

นอยกวา จึงทำใหมีความคิดเห็นในการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษาแตกตางกัน 

 3. จากผลการวิจัยเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธในการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

ไดขอคนพบท่ีสามารถนำมาอภิปราย กลาวคือ ในการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาจากเงินท่ีผูบริจาค

มีวัตถุประสงคใหจัดตั้งนั้น สถานศึกษาควรดำเนินการสำรวจความขาดแคลนของนักเรียน 

ควรแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเงินกองทุน รวมทั้งประชาสัมพันธเกี่ยวกับจัดตั้งกองทุน 

เพ่ือการศึกษาจากเงินท่ีผูบริจาคมีวัตถุประสงคใหจัดตั้ง สวนการขอรับการสนับสนุนท่ีดินและ 

สิ่งกอสรางรวมท้ังการปรับปรุงสภาพแวดลอมจากชุมชนน้ัน สถานศึกษาควรเสนอความตองการ 

ความจำเปนและความสำคญัของการเพ่ิมเติมหรอืปรบัปรงุท่ีดินและสิง่กอสรางรวมถึงสภาพแวดลอม 

ในสถานศึกษาแกคณะกรรมการสถานศึกษา และจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือขอรับการสนับสนุน 

จากชุมชน สำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินมาเปนวิทยากรตามระยะ
เวลาท่ีเหมาะสมน้ัน สถานศึกษาควรประชุมครู ผูปกครอง เสนอนโยบายสรรหาภูมิปญญาทองถ่ิน  

ที่มีความรูตรงกับความตองการของเศรษฐกิจในทองถ่ินและควรจัดทำหลักสูตรสถานศึกษารวมท้ัง

แผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น นอกจากน้ีสถานศึกษาไดทำการสำรวจ
ความตองการเก่ียวกับการใชแหลงเรียนรูนั้น สถานศึกษาควรดำเนินการศึกษาหลักสูตรแกนกลาง

และหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือจัดแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหสอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษารวมทั้งสำรวจความตองการและความจำเปนของผูเรียน หาขอมูลแหลงเรียนรู
จากหนวยงานตาง ๆ และประสานสถานประกอบการณที่มีอยูในชุมชนเพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหแก

นักเรียน แลวจัดทำทะเบียนแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
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ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

  ขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยเร่ือง การจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทาง 

การศึกษาของสถานศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช ดังน้ี 

  1.1  สถานศึกษาควรสำรวจความขาดแคลนและความดอยโอกาสของนักเรียน 

เพ่ือนำขอมูลเสนอตอผูบริจาคที่มีวัตถุประสงคใหจัดตั้งกองทุน 

  1.2  สถานศึกษาควรเสนอความตองการ ความจำเปนและความสำคัญของ 

การเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสรางรวมถึงสภาพแวดลอมในสถานศึกษาแกคณะกรรมการ

สถานศึกษาและขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ที่อยูในชุมชนเดียวกัน 

  1.3  สถานศึกษาควรประชุมครู ผูปกครอง เสนอนโยบายสรรหาครูภูมิปญญาทองถ่ิน

โดยแจงใหผูปกครองเขาใจ ยอมรับ เห็นคุณคาและตระหนักถึงความสำคัญของครูภูมิปญญา ควร

สรรหาครูภูมิปญญาท่ีมีความรูตรงกับความตองการของเศรษฐกิจในทองถ่ิน 

  1.4  สถานศึกษาควรศึกษาหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือจัด

แหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหสอดคลองกันหาขอมูลแหลงเรียนรูจากหนวยงาน

ตาง ๆ รวมทั้งประสานสถานประกอบการณที่มีอยูในชุมชน เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหแกนักเรียน จัดทำ

ทะเบียนแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยสำรวจความตองการและความจำเปน

ของผูเรียน 
  1.5 สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ ประเมินผลและสรุปผลในการระดม

ทรัพยากร ทั้งทรัพยากรดานเงินทุน ทรัพยากรดานกายภาพ ทรัพยากรดานบุคคล และทรัพยากร 

ดานแหลงเรียนรูใหชุมชนและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดรับทราบ มีการจัดนิทรรศการ

เพ่ือแสดงผลงานการจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมทัง้จดักิจกรรมยกยองเชดิชเูกียรติใหแกบคุคลหรอืหนวยงาน

ที่มีสวนรวมในการระดมทรัพยากรใหแกสถานศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือสรางความศรัทธาและความสัมพันธที่ดี 

ใหกับชุมชน 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9  
  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีผลการปฏิบัติเปนเลิศ (best 

practice) โดยใชการวิจัยและพัฒนา 
  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวโนมการสรางเครือขายความรวมมือการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชนดวยระเบียบวิธีวิจัย

เชิงอนาคต 
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  2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวทางการระดมทรัพยากรทางการศึกษาดวย

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  

 

สรุป 
 การวิจยัเร่ือง การจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จากขอคนพบในงานวิจัยครั้งนี้ พบวา ระดับ

การจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก และทรัพยากรดานเงินทุนมีคาเฉลี่ยสูงสุดน้ัน ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาท่ีเปนเชนน้ีอาจเนื่องมา

จากการจัดสรรงบประมาณของรัฐไมเพียงพอแกการบริหารสถานศึกษา ซึ่งทรัพยากรดานเงินทุน 

เปนทรัพยากรท่ีจำเปนในการสนับสนุน สงเสริม ทรัพยากรดานอ่ืน ๆ ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

จึงจำเปนตองมีการระดมทรัพยากรดานเงินทุน และสถานศึกษาไดดำเนินการตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554: 22) ในหมวด 8 มาตรา 60 ที่ระบุไววาใหรัฐจัดสรร

งบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะท่ีมีความสำคัญสูงสุดตอการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ 

และทรัพยากรดานเงินทุนเปนทรัพยากรท่ีจำเปนในการสงเสริมทรัพยากรดานอ่ืน ๆ ใหมีประสิทธิภาพ 

ขึน้ได สำหรับการเปรียบเทียบการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารและครูผูสอน 

ที่ปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาท่ีมี ขนาด ทำเลท่ีตั้ง และระยะเวลาในการกอตั้งสถานศึกษาตางกัน  

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมนียัสำคัญทางสถิตทิี ่ระดับ .05 นัน้ ผูวิจยัจงึมคีวามเห็นวา 

ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ขนาด ทำเลท่ีตั้ง และระยะเวลาในการกอตั้งของสถานศึกษา

เปนปจจัยสำคัญในการสรางความยอมรับและศรัทธาจากชุมชนหากสถานศึกษาเปนท่ียอมรับและ
ศรัทธาจากชุมชนการทำกิจกรรม โครงการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

ก็จะสำเร็จลุลวงไปดวยดี นอกจากนี้ ผลการวิจัยเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ 

ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9 ไดขอคนพบท่ีสามารถนำมาอภิปราย ดังน้ี สถานศึกษาควรดำเนินการสำรวจความขาดแคลน

ของนักเรียน ควรแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเงินกองทุน รวมท้ังประชาสัมพันธเก่ียวกับจัดตั้ง
กองทุนเพ่ือการศึกษาจากเงินท่ีผูบริจาคมีวัตถุประสงคใหจัดตั้ง ควรเสนอความตองการ ความจำเปน

และความสำคัญของการเพ่ิมเติมหรอืปรบัปรงุท่ีดนิและส่ิงกอสรางรวมถึงสภาพแวดลอมในสถานศึกษา

แกคณะกรรมการสถานศึกษา และจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากชุมชน ควรประชุม
ครู ผูปกครอง เสนอนโยบายสรรหาครูภูมิปญญาทองถิ่น ควรสรรหาครูภูมิปญญาท่ีมีความรูตรงกับ
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ความตองการของเศรษฐกิจในทองถิ่น และควรจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งแผนการจัด 

การเรียนรูที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ิน ควรดำเนินการศึกษาหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตร

สถานศึกษาเพ่ือจัดแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของ 

สถานศึกษารวมท้ังสำรวจความตองการและความจำเปนของผูเรียน หาขอมูลแหลงเรียนรูจาก 

หนวยงานตาง ๆ และประสานสถานประกอบการณที่มีอยูในชุมชนเพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหแกนักเรียน

แลวจัดทำทะเบียนแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จากผลการวิจัยขางตนผูวิจัย

คาดหวังวา จะทำใหสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถ 

นำไปใช เปนแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือใหการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษา 2) ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน และ 3) สมรรถนะของผูประกอบ
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน  
กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหาร และครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 จำนวน 317 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน เคร่ืองมือที่ใช 
ในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและ

รายดาน 
2.  การเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 
3.  สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดานการพัฒนาวิชาชีพ และดานหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนปจจัย 
ที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนโดยรวมกันทำนายไดรอยละ 63.40 อยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คำสำคญั:  สมรรถนะของผูประกอบวิชาชพีผูบรหิารสถานศึกษา องคกรแหงการเรียนรู ประถมศึกษา 
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2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ABSTRACT 

This research aimed to study: 1) the level of competency of professional school 

administrators; 2) the level of learning organization of schools; and 3) competency of 

professional school administrators affecting learning organization in schools. The research 

sample, derived by proportional stratified random sampling, was 317 administrators and 

teachers of schools under the Jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational Service 

Area Office 1. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. 

The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and 

stepwise multiple regression analysis. 

The findings of this research were as follows: 

1. Overall and in specific aspects, the competency of professional school 

administrators was at a high level. 

2. Overall and in specific aspects, the learning organization was at a high level. 

3. Competency of professional school administrators in the aspects of educational 

quality assurance; professional development; and curriculum, instruction, measurement 

and evaluation of learning achievement together predicted the learning organization in 

schools at the percentage of 63.40 with statistical significance at .05. 

 

Keywords:  competency of professional administrators, learning organization, primary  

  education 

 

บทนำ 
ในยุคของรูปแบบการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา ทามกลางกระแสแหงความเปนโลกาภิวัตน  

(globalization) เพ่ือมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ตามการปฏิรูปการศึกษา 

ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) เปนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการเรียนรู 

ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา เรียนรูอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ และสงเสริมการมีสวนรวมของ 
ทุกภาคสวนของสังคมในการจัดการศึกษา โดยมีกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 

พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม บคุคลท่ีมคีวามสำคญั

อยางย่ิงที่จะทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงดังกลาว ก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา (สุพล วังสินธ, 2543:  

29-30) ซึ่งตองเปนผูดำเนินการบริหารงานดานตาง ๆ และเปนผูนำนโยบายมาสูการปฏิบัติ  

เพ่ือทำหนาท่ีจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและบริหารสถานศึกษาใหมีความเจริญกาวหนา บรรลุ
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ตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว ผูบริหารท่ีมีความสามารถจะไดรับความรวมมือรวมใจจากผูรวมงาน

และผูมีสวนเก่ียวของ ในการจะทำใหงานประสบความสำเร็จ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใช 

ความสามารถหรือสมรรถนะ (competency) ใหเหมาะสมกับตำแหนงเพ่ือใหเกิดการยอมรับและ

ศรัทธาในการบริหารงาน 

ปจจุบันไดมีการปฏิรูประบบราชการและการเปล่ียนแปลงระบบบริหารงานภาครัฐ 

ที่มุงผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และมีความคุมคาตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธี

การบริหารกิจการบานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 ระบุในมาตรา 11 เปนภาระหนาท่ีของแตละสวนราชการ

ที่ตองเสริมแรงและพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูในฐานะสวนราชการภาครัฐท่ีจะตอง

ปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป 

ฉะน้ัน ผูบริหารองคกรและทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของจำเปนตองหาวิธีการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู 

ที่เหมาะสมเพ่ือจูงใจ กระตุน และพัฒนาใหขาราชการและบุคลากรขององคกรใหมีการต่ืนตัวท่ีจะ

เรียนรูอยูตลอดเวลา โดยผานกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งนับวาเปนเคร่ืองมือสำคัญท่ีจะสงเสริมพัฒนาทักษะ 

ความรู ความสามารถ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการและบุคลากรขององคกรใหเปนบุคลากร

และขาราชการยุคใหมทีเ่ปยมดวยสมรรถนะมีคณุสมบตัพิิเศษสำหรับภาระงาน ในหนาท่ีความรับผดิชอบ 

ที่เปนผลมาจากการพัฒนาการจัดการเรียนรูขององคกร เพ่ือนำมาใชในการปรับปรุงกระบวนการ

ทำงานขององคกร โดยการสรางบุคลากรขององคกรใหเรียนรูปญหา อยูกับปญหา และเรียนรู 

แนวทางแกไขปญหา เพ่ือการเปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรคโดยยึดหลักการ “การพัฒนาคนสู 

การพัฒนาองคกร” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบบัที ่8 ใชกลยุทธผลกัดันใหเกิดพลัง

ความรวมมือเพ่ือดำเนินการเปล่ียนแปลงไปสูเปาประสงคที่วางไว ซึ่งความจำเปนในการสรางองคกร

แหงการเรียนรูใหเกิดขึ้น ก็เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององคกรใหมีความรู มีสมรรถนะ และท่ีสำคัญ 

มีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานใหกับองคกร มีทักษะและสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม 

ในการปฏิบตังิานรวมกับบุคคลในองคกร และมีความสุขในการดำรงชีวิต  
การพัฒนาการปฏิบัติงานของผูบริหารสมรรถนะเปนสิ่งท่ีสำคัญ ซึ่งเดวิด แมคคลีแลนด 

(McClellend, 1993 อางถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548: 41-44) กลาววา บุคคลท่ีมีผล 
การปฏิบัติงานดีจะตองมีส่ิงหน่ึงท่ีเรียกวา สมรรถนะ (competency) ขณะเดียวกันสำนักงานเลขาธิการ 

คุรุสภามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ไดกำหนดสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ 

สถานศึกษาไว สมรรถนะผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนเคร่ืองชี้วัดสำคัญวาสามารถ
ดำเนินงานตาง ๆ ของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใด จากการศึกษาเอกสารรายงาน

การวิจัยเร่ืองใบประกอบวิชาชีพผูบริหาร พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวชี้วัดที่สำคัญตอทิศทาง
การดำเนินนโยบายทางการศึกษา หากผูบริหารมีความสามารถหรือสมรรถนะสูง มีวิสัยทัศน 

กวางไกล การบริหารทางการศึกษาไปในทศิทางท่ีมุงหวังยอมสำเร็จได (สำนักงานเลขาธิการคุรสุภา, 2549) 
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ดังน้ัน สิ่งสำคัญอยางย่ิงท่ีจะทำใหสถานศึกษาพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูไดนั้น 

ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนำองคกรและเปนผูสรางใหเกิดกระแสการเปล่ียนแปลงใหองคกร 

ในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีความสามารถทักษะและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติ

ภารกิจที่สอดคลองกับทิศทางขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนใหมีความสามารถ 

และทักษะในการใชเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเพ่ือใหสามารถทำงานสอดรับกับการปรับระบบและวิธีการ

ทำงานแนวใหมไดอยางคลองตัวและทำงานสำเร็จไดดวยตนเอง สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดไดรับ

การพัฒนาอยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอ สรางวิสัยทัศนกวางไกล มีการเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ือง 

และมีอำนาจหนาท่ีในการตอบสนองความตองการของผูที่มาใชบริการ โครงสรางขององคกรจะตองมี

ความยืดหยุน มีการใชระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยรวดเร็วส่ือสารไดถูกตองแมนยำ ตลอดจน 

มีการทำงานรวมกันเปนทีมที่มีประสิทธิภาพโดยท่ีบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาจำเปนอยางย่ิง 

ที่ตองใชความสามารถหรือสมรรถนะ (competency) ใหเหมาะสมกับตำแหนงเพ่ือใหเกิดศรัทธาและ

ยอมรบัในการบรหิารงาน ซึง่แมค็คลแีลนด (McClelland, 1973: 34 อางถึงใน สกัุญญา รศัมธีรรมโชต,ิ 

2548: 3) สรุปวาการสรางสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ผูบริหารและบุคลากรตองรับรู 

รับทราบเร่ืององคประกอบคุณลักษณะองคกรแหงการเรียนรู เพ่ือจะนำไปสูการปฏิบัติหรือปรับปรุง

องคกรและสวนประกอบอ่ืนใหดีขึ้น การกำหนดคุณลักษณะขององคกรแหงการเรียนรูซึ่งผูวิจัยเห็นวา 

แนวคิดขององคกรแหงการเรียนรูเปนประโยชนและสามารถนำมาปรับใชในองคกรท่ีมีลักษณะการให

บริการสาธารณะประเภทสถานศึกษาเปนอยางมาก ดังน้ัน การหาคำตอบเร่ืองคุณลักษณะของ

องคกรแหงการเรียนรูจึงเปนสิ่งสำคัญท่ีจะตองทำการศึกษาวิจัยเพ่ือคนหาคำตอบ  

ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ผานมา

ไดดำเนินการนำนโยบายการกระจายอำนาจไปสูการปฏิบัติ โดยการพัฒนาครูและผูบริหาร 

สถานศึกษาโดยกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและสงเสริมการเปนองคกร 

แหงการเรียนรูของสถานศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ผูบริหารสถานศึกษาตองใชความสามารถหรือสมรรถนะ (competency) ของตนเองในการพัฒนา

องคกรไปสูความสำเร็จตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งตองคอยกระตุนและควบคุมการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในองคกร ใหรวมแรงรวมใจกันปฏิบัติงานไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิผลและการท่ีจะ

พัฒนาสถานศึกษาจำเปนตองพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูเพราะสถานศึกษา 

เปนองคกรท่ีทำหนาท่ีจัดการศึกษาใหกับประชากรของชาติตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 81 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 

2550: 96) ผูวิจัยในฐานะของครูผูสอนในโรงเรียนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสนใจท่ีจะศึกษา

สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วาอยูในระดับใดเพ่ือที่ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
Vol.6 No. 2 July-December 2015 52

ผูบริหารและผูที่เก่ียวของทางการศึกษาจะไดนำไปเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร เกิดประสิทธิผลของผูเรียนและเพ่ือเปนประโยชนตอสถานศึกษา ชุมชน วงการศึกษา

และการพัฒนาประเทศตอไป 

 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

2.  เพ่ือศึกษาระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน 

3.  เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอองคกรแหง 

การเรียนรูของโรงเรียน 

 

สมมติฐานการวิจัย 
สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคกร

แหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาโดยอาศัยกรอบแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะของ 

ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหาร

สถานศึกษา สถานศึกษามี 7 สมรรถนะ คือ 1) การพัฒนาวิชาชีพ 2) ความเปนผูนำทางวิชาการ 

3) การบริหารสถานศึกษา 4) หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู 5) กิจการและ
กิจกรรมนักเรียน 6) การประกันคุณภาพการศึกษา และ 7) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ  

(สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556: 65-71) และแนวคิดการเปนองคกรแหงการเรียนรูของมารควอรท  

(Marquardt, 1996 อางถึงใน วีรวุธ  มาฆะศิรานนท, 2551: 50-61) องคประกอบ ดังน้ี 1) พลวัต 

แหงการเรียนรู 2) การปรับเปลี่ยนองคกร 3) การเสริมอำนาจบุคคล 4) การจัดการความรู และ 
5) การใชเทคโนโลยี มาเปนแนวทางในการศึกษาคนควาวิจัย ซึ่งสามารถเขียนประกอบเปนแผนภูมิ

ไดตามภาพท่ี 1 ดังน้ี 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
1.  สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ความรู ความสามารถ 

ทักษะ และพฤติกรรมของบุคคลที่ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา และปฏิบัติงาน 

ในตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 สามารถปฏิบัติงานใหประสบความสำเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐานท่ีองคกรกำหนด

มีรายละเอียดดังน้ี 1) การพัฒนาวิชาชีพ 2) ความเปนผูนำทางวิชาการ 3) การบริหารสถานศึกษา  

4) หลักสูตรการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู 5) กิจการและกิจกรรมนักเรียน 6) การประกัน

คุณภาพการศึกษา และ 7) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
2.  องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรท่ีใชการเรียนรู เปนเคร่ืองมือสำคัญเพ่ือกาวไปสู

ความสำเร็จขององคกร ซึ่งเปนการทำทุกวิถีทางเพ่ือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูในทุกระดับขององคกร

คือ ระดับปจเจกบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกร ที่สมาชิกทุกคนจะตองเรียนรูรวมกันและเรียนรู
อยางมีพลังแลวปรับเปลี่ยนตัวเองอยางตอเน่ืองในการพัฒนาใหดีขึ้นเก่ียวกับการแสวงหาความรู 

การจัดการกับความรู การใชความรูเพ่ือความสำเร็จขององคกร และใชเทคโนโลยีเพ่ือกอใหเกิด 

การเรียนรูและผลิตผลงานใหสูงสุด สรางความเปนเลิศแกองคกรอยางย่ังยืน ประกอบดวย 1) พลวัต

การเรียนรู 2) การปรับเปลี่ยนองคการ 3) การเสริมอำนาจบุคคล 4) การจัดการความรู และ 5) การใช

เทคโนโลยี 
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วิธีดำเนินการ 
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) โดยใชผูบริหารและครูเปน

หนวยวิเคราะห 

ประชากร  

ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ในปการศึกษา 2557 ประกอบดวย จำนวนผูบรหิาร 127 คน ครูจำนวน 1,637 คน 

รวมทั้งส้ิน 1,764 คน 

กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษานครปฐม เขต 1 ในปการศึกษา 2557 ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม ดอนตูม และกำแพงแสน  

ไดมาโดยการเปดตารางกำหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครซซี่และมอรแกน (Krejecie and Morgan, 

1970: 607-610 อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2540: 303) กำหนดกลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษา

และครูโดยใชการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling)  

โดยคำนวณสัดสวนกลุมตัวอยาง ของผูบริหารและครู ไดจำนวนผูบริหาร 23 คน และจำนวนครู  

294 คน รวมทั้งสิ้น 317 คน 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวกำหนดรูปแบบ

และโครงสรางของแบบสอบถาม ดำเนินการสรางเคร่ืองมือตามแนวทางของแบบสอบถามใหครอบคลุม

นิยาม ตัวแปร โดยผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และพิจารณาเฉพาะขอที่มีคา IOC 

มากกวา 0.50 ขึ้นไป เพ่ือหาคาความเท่ียงตรง โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา คำนวณหาคา 

ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดานสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาไดคา 

ความเชื่อมั่นเทากับ 0.97 แบบสอบถามดานการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาไดคา

ความเช่ือมั่นเทากับ 0.98 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 317 ฉบับ ไปยังโรงเรียนท่ีมีผูบริหารและครูเพ่ือเก็บ

ขอมูลโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ไดรับ

แบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมาจำนวน 317 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00 แลวนำไป

วิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 
ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณแลวนำไปวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสำเร็จ

โดยการวิเคราะหระดับสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาและการเปนองคกรแหง

การเรียนรูโดยใชคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสมรรถนะของ 
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ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยท่ีสงผลการเปนองคกรแหงการเรียนรูในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ 

การเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.40, S.D. = 0.33) 

และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทุกดานโดยดานคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณมีคาเฉล่ียอยูในลำดับสูงสุด ( x̄ = 4.49, S.D. = 0.40) รองลงมา ไดแก ดานกิจการ

และกิจกรรมนกัเรียน ( x̄ = 4.43, S.D. = 0.43) และดานการพัฒนาวิชาชพี ( x̄ = 4.35, S.D. = 0.39) 

มคีาเฉล่ียอยูในลำดับต่ำสุด 

 

ตารางที่ 1  ระดับ และลำดับสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับ และลำดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน 

การเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีการปฏิบตัอิยูในระดับมาก ( x̄ = 4.32, S.D. = 0.33) และเม่ือพิจารณา 

เปนรายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทุกดานโดยดานพลวัตแหงการเรียนรูมีคาเฉล่ียอยูใน

                (n = 317) 

 X  S.D.   
1.  4.35 0.39  7 

2.  4.38 0.38  5 

3.  4.39 0.37  4 

4.    4.38 0.41  6 

5.  4.43 0.43  2 

6.  4.42 0.42  3 

7.    4.49 0.40  1 

 4.40 0.33   
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ลำดับสูงสุด ( x̄ = 4.37, S.D. = 0.38) รองลงมา ไดแก ดานการเสริมอำนาจบุคคล ( x̄ = 4.33,  

S.D. = 0.39) ดานการใชเทคโนโลยี ( x̄ = 4.31, S.D. = 0.38) การปรับเปลี่ยนองคการ ( x̄ = 4.30,  

S.D. = 0.39) และดานการจัดการความรู ( x̄ = 4.30, S.D. = 0.39) มีคาเฉล่ียอยูในลำดับต่ำสุด  

ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  ระดับ และลำดับการจัดบริการแนะแนว 

                    

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษากับ

การเปนองคกรแหงการเรยีนรูของโรงเรียน          

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหาร

สถานศึกษา ซึ่งมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาอยูระหวาง 

0.51-0.69 และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหพันธของสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพการเปน

องคกรแหงการเรียนรู (Y
tot

) พบวา มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง 0.59-0.75 ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
 

                             (n = 317) 

  S.D.   

1.  4.37 0.38  1 

2.  4.30 0.39  4 

3.  4.33 0.39  2 

4.  4.30 0.39  4 

5.  4.31 0.38  3 

 4.32 0.33   
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ตารางที่ 3  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร 

 

สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริหารสถานศึกษา (X
3
)  

การประกันคุณภาพการศึกษา (X
6
) การพัฒนาวิชาชีพ (X

1
) และหลักสูตร การสอน การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู (X
4
) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอธิบาย 

ความผันแปรของการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวม (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา

ประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.634 ซึ่งแสดงวา ดานการบริหารสถานศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพ และหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรูสงผล

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ในภาพรวม และรวมกันทำนายการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวม ไดรอยละ 63.40 โดยสามารถ

เขียนสมการพยากรณไดดังน้ี 

 

 
 

 

 

 

 (X
1) 

 (X
2) 

 (X
3) 

 
 

 

  (
X 4) 

 (X
5)  (X

6) 

 
 (X

7) 

  (
Y to

t) 

 (X1) 1.00        

 (X2) 0.59** 1.00       

 (X3) 0.69** 0.66** 1.00      

   

 (X4) 
0.59** 0.54** 0.66** 1.00     

 (X5) 0.58** 0.56** 0.65** 0.61** 1.00    

 (X6) 0.58** 0.56** 0.61** 0.65** 0.63** 1.00   

  (X7) 0.59** 0.51** 0.63** 0.58** 0.61** 0.66** 1.00  

 (Ytot) 0.65** 0.59** 0.75** 0.63** 0.59** 0.62** 0.60** 1.00 

 **  .01 
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 

 

 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

 

ดังปรากฏในตารางท่ี  4 

 

ตารางที ่4  การถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอนสมรรถนะของผูประกอบวิชาชพีผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงผล 

 ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน       

                       

อภิปรายผล 
1. สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน 
รายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

มคีาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ไดแก ดานกิจการ และกิจกรรมนกัเรียน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดานการบริหารสถานศึกษา ดานความเปนผูนำทางวิชาการ ดานหลักสูตร การสอน การวัดผล

                      (n = 317) 

 df SS MS F Sig. 
Regression 4 22.88 5.721 135.20** 0.00 

Residual 312 13.20 0.042   

Total 316 36.08    
 b Beta SE.B t Sig. 

 0.86  0.15 5.79* 0.00 

 (X3) 0.40 0.44 0.04 8.24* 0.00 

 (X6) 0.13 0.16 0.03 3.42* 0.00 

 (X1) 0.14 0.17 0.04 3.40* 0.00 

   

 (X4) 
0.10 0.12 0.04 2.49* 0.01 

   *  .05 

 tot = 0.86 + 0.40 (X3) + 0.13 (X6) + 0.14 (X1) + 0.10 (X4) 

 tot = 0.44 (Z3) + 0.16 (Z6) + 0.17 (Z1) + 0.12 (Z4) 
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ประเมินผลการเรียนรู และดานการพัฒนาวิชาชีพ ตามลำดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษา 

สวนใหญเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ มีประสบการณในการบริหารเปนอยางดี ซึ่งดูไดจาก

สรุปผลการประเมินภายนอกรอบสาม (สมศ.) พบวา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, 2555: 83) 

ไดรับการประเมินภายนอกรอบสาม ปการศึกษา 2555 มีผลการประเมิน ดังนี้ ระดับปฐมวัย เขารับ

การประเมิน จำนวน 65 โรง ไดรับการรับรอง 65 โรง คิดเปน รอยละ 100 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จำนวน 65 โรง ไดรับการรับรอง 59 โรง ไมรับรอง 6 โรง เปนรอยละ 90.77 ตามรายงานผล 

การจัดการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งจากผลการประเมินน้ี แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร 

มีความสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑของ สมศ. ได นอกจากน้ี ผูบริหาร

สวนใหญจะตองผานกระบวนการคัดเลือกมาเปนอยางดี ไดรับการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนา

ตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กำหนด นอกจากน้ีหนวยงานตนสังกัด ซึ่งไดแก สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ไดมีการจัดประชุม สัมมนา อบรม หลักสูตรตาง ๆ ที่เก่ียวกับการบริหารการศึกษาใหผูบริหาร 

สถานศึกษาอยางเปนระบบ และตอเน่ือง จึงทำใหผูบริหารเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ มีประสบการณ

ในการบริหารจัดการสถานศึกษาไดเปนอยางดี ประกอบกับการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 

2552-2561) ทำใหผูบริหารจำเปนตองตระหนักถึงความสำคัญของการเปล่ียนแปลงในการบริหาร

จัดการตาง ๆ อยางเปนระบบ เตรียมพรอมปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงาน วัฒนธรรมองคการ และ

บรรยากาศในองคการอยางจริงจัง อีกท้ังผูบริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษา

จึงทำใหผูบริหารสถานศึกษาไดเขาศึกษาตอในระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในสาขา 

การบริหารการศึกษา จึงทำใหผูบริหารมีสมรรถนะ มีความพรอม และม่ันใจ ในการบริหารจัดการ 

เปนผูนำแหงการเปล่ียนแปลง และสามารถนำกฎหมาย นโยบายของภาครัฐ กฎ ระเบียบตาง ๆ  

มาสรางวิสัยทัศนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาสูการปฏิบัติไดอยางดี โดยมีดานคุณธรรม และจริยธรรม
สำหรับผูบริหารสถานศึกษามีระดับปฏิบัติมากท่ีสุด สอดคลองกับยุพิน สุขมา (2550: 83) ที่ไดศึกษา

พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2 พบวา สมรรถนะ 
ดานคุณธรรม และจริยธรรมสำหรับผูบริหารสถานศึกษามีคาเฉล่ียสูงสุดเชนกัน ตามลำดับ 

2.  การเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศกึษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีการปฏิบตัอิยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานพลวัตแหงการเรียนรูมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ไดแก 

ดานการเสริมอำนาจบุคคล ดานเทคโนโลยีหรือการประยุกตใชเทคโนโลยีการปรับเปล่ียนองคการ 
และดานการจัดการความรู ตามลำดับ ทั้งน้ีเปนเพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

ไดระบุใหมีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนและเทคโนโลยี
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ทางการศึกษา ทำใหผูบริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู ตัวแทนผูปกครอง และตัวแทนจากชุมชนเขามา

รวมกันบริหารจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียน และชุมชนใหมากท่ีสุด 

  ภายใตการจัดการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานของโรงเรียนเปนแบบ

การสงเสริมการกระจายอำนาจการบริหาร การบริหารเปนระบบ และมีความตอเน่ือง รวมทั้ง 

ใหบุคลากรครูไดมีสวนรวมในการบริหารงานตามบทบาทหนาท่ีของตน นอกจากน้ีสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดกำหนดแผนพัฒนาการศึกษาปงบประมาณ  

พ.ศ. 2555 -2558 โดยกำหนดวิสัยทัศนไววา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 โรงเรียน และผูเรียนมีคณุภาพไดมาตรฐาน และพัฒนาสูสากล โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

และไดกำหนดกลยุทธในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐานชาติ ซึ่งสอดคลองกับ 

สัมมา รธนิธย (2553: 200) ไดกลาวถึงการบริหารองคการในสังคมท่ีมีภาวการณเปล่ียนแปลง 

อยางรวดเร็ว มีการแขงขันสูง ผูบริหารจะตองต่ืนตัวท่ีจะเรียนรูเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการ 
เพ่ือนำไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมในการปรับปรุงการดำเนินงานขององคการของตนเอง 

ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น พรอมที่จะแขงขันกับคูแขงดำรงสภาพของตนเองและสรางผลประโยชน

ตามท่ีไดตั้งเปาหมายเอาไว ในองคการท่ีมีการจัดการท่ีมุงเนนคุณภาพ จะสังเกตไดจากบุคลากร 

ในองคการไดรับการฝกและกระตุนใหมีสำนึกดานคุณภาพมีสภาพแวดลอมการทำงานท่ีสรางสรรค 

ริเร่ิม ไววางใจซึ่งกันและกัน และทุกคนทุมเทใหแกการแสวงหาคุณภาพท่ีดีกวาเพ่ือเปาหมายสูงสุด 

คือ ผลิตภัณฑและการบริการท่ีนาพอใจ นั่นก็หมายถึง คุณภาพของนักเรียนท่ีเกิดขึ้นน่ันเอง  

 3.  สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหง

การเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เรียงตาม

ลำดับการพยากรณจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพ 

การศึกษา การพัฒนาวิชาชีพ และหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนปจจัย 

ที่สงผลการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมกันทำนายการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวม ไดรอยละ 

63.40 โดยอภิปรายผลเปนรายดานดังน้ี 

  3.1  สมรรถนะของผูประกอบวิชาชพีผูบรหิารสถานศึกษา ดานการบริหารสถานศึกษา

สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 มากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาใหความสำคัญกับการนำแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทำนโยบายโรงเรียน 

ไดอยางเหมาะสม กำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

และเลือกใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนรวมงานและใหความรวมมือกับ

หนวยงานตาง ๆ อีกท้ังยังมีการจัดทำขอมูลทรัพยากรในโรงเรียนท่ีดำเนินการท้ัง 4 ดาน คือ  
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ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหาร

ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งสอดคลองกับอาคม วัดไธสง (2547: 99) ไดกลาววา ผูบริหาร 

สถานศึกษามีภารกิจสำคัญท่ีตองปฏิบัติ 4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ  

การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ภารกิจทั้ง 4 ดานจะสำเร็จไดผูบริหารตองมี 

ความสามารถในการติดตอสื่อสาร เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการทำงานของบุคลากรท้ังภายใน 

และภายนอกโรงเรียน สอดคลองกับธีระ รุญเจริญ (2547: 12) ที่กลาววา การจัดการศึกษา 

จะประสบผลสำเร็จไดตองมีสถานศึกษาท่ีดี ซึ่งสถานศึกษาท่ีดีนั้น การปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหาร

สถานศึกษา ตองมีความรู ความเขาใจ และสามารถบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการจัดการ

ศึกษาไดเปนอยางดี อีกท้ังผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนำการปฏิรูปการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

และจากการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ทำใหผูบริหาร

สถานศึกษาตองมีความกระตือรือรน และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดเวลา ความรู  

ความสามารถ และทักษะ หรือที่เรียกวา สมรรถนะของบุคคลเปนสิ่งจำเปนสำหรับผูบริหาร 

สถานศึกษาท่ีใชรับการเปล่ียนแปลง เพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมาย ผูบริหารสถานศึกษา

จำเปนตองมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

 3.2  สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ดานการประกันคุณภาพ 

การศึกษา สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในอันดับรองลงมา ไดแก ดานพลวัตการเรียนรูการเสริมอำนาจบุคคล 

การจัดการความรู และการใชเทคโนโลยี ทั้งนี้เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดทำรายงาน 

ผลการประเมินตนเองประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอ 

สาธารณชนอยางตอเน่ือง สามารถนำผลการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกมาใชในการทำ

แผนพัฒนาสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม และสามารถจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 
เพ่ือรองรับการประเมินภายนอกไดอยางมีคุณภาพสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกำหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษา 

ที่ตองมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกำหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐาน และ 

การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบ การประกันคุณภาพภายใน 

และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และในวรรคสอง บัญญัติวา ระบบหลักเกณฑและวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ไดออกกฎ

กระทรวง คือ กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ขอ 2 วรรคสอง บัญญัติวา ระบบการประกัน
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คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง มาตรา 48 กำหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา 

จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน 

เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำ

รายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 

เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

มาตรา 49 กำหนดใหมีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเปนองคการ

มหาชน ทำหนาท่ีพัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการ

ศึกษาเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุงหมายและหลักการ และ

แนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ใหมีการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหน่ึงครั้งในทุกหาปนับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และ

เสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชนและสอดคลองกับนิวัฒน อุนพิกุล 

(2556: 109) ไดศึกษา สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เขต 27 พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยู

ในระดับมาก โดยดานการควบคุมคุณภาพการศึกษามีคาเฉล่ียสูงสุด สวนดานการตรวจสอบคุณภาพ 

การศึกษามีคาเฉล่ียต่ำสุด 

 3.3  สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาวิชาชีพ สงผล 

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ไดแก พลวัตการเรียนรู การเสริมอำนาจบุคคล และการจัดการความรู ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
ผูบรหิารในยคุของการเปลีย่นแปลงไดตระหนักถึงบทบาทของการเปนผูนำยุคใหม เพ่ือใหการดำเนินงาน

ของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพน้ันผูบริหารตองมีสมรรถนะท่ีเหมาะสม
ในการบริหารงานและทรัพยากรทุกประเภทของสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ เพ่ือใหสามารถ

ขับเคลื่อนภารกิจของสถานศึกษาใหสำเร็จลุลวงไปไดดวยดีประกอบตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
มาตรา 80 บัญญัติใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงและเล่ือนวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีราชการที่ ก.ค.ศ. กำหนด อีกท้ังขอบังคับคุรุสภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 กลาววา ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดวย หมวดที่ 1 มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ  

ขอที่ 7 กลาววา ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพสถานศึกษา ตองมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรี 

ทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู 

และมาตรฐานประสบการณวิชาชีพผูบริหาร หมวดท่ี 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขอ 12 กลาววา  
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ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา ตองมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี้ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาใหกาวหนาอยูเสมอ 

2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของผูเรียนบุคลากร  

และชุมชน 3) มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 4) พัฒนาแผนงาน 

ขององคการใหมีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริง 5) พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหาร

จนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นเปนลำดับ 6) ปฏิบัติงานขององคการโดยเนนผลถาวร 7) ดำเนินการ

และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  

9) รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค 10) แสวงหาและใชขอมูลขาวสาร 

ในการพัฒนา 11) เปนผูนำและสรางผูนำทางวิชาการในหนวยงานของตนได และ 12) สรางโอกาส

ในการพัฒนาไดทุกสถานการณหมวดท่ี 3 มาตรฐานการปฏิบัติตน ขอ 14 กลาววา ผูประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาตองมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

นอกจากน้ีผูบริหารตองมีการพัฒนาตนเองใหเปนผูรอบรู ทันสมัย ทันโลก รูอยางกวางขวาง และ 

มองไกล ผูบริหารมืออาชีพจึงตองติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกทุก ๆ ดาน จนสามารถ

สนทนากับผูอื่นดวยขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย และนำขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่ ไดรับมาใช 

ในการพัฒนางานและผูรวมงาน การต่ืนตัวการรับรู และการมีขอมูลขาวสาร สารสนเทศเหลาน้ี 

นอกจากเปนประโยชนตองานพัฒนาแลวยังนำมาซ่ึงการยอมรับและความรูสึกเช่ือถือของผูรวมงาน 

อันเปนเง่ือนไขเบื้องตนที่จะนำไปสูการพัฒนาท่ีลึกซึ้งตอเนื่องตอไป โดยการเขารวมเปนสมาชิกท่ีดี

ขององคกรวิชาชีพดวยการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาวิชาชีพ ไดแก  

การเปนผูริเร่ิม ผูรวมงาน ผูรวมจัดงานหรือกิจกรรม รวมท้ังการเปนผูเสนอผลงานและเผยแพรผลงาน 

ขององคกรเพ่ือใหสมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชนของผูบริหารท่ีมีตอการพัฒนาองคกร  

ตลอดจนการนำองคกรใหเปนท่ียอมรับของสังคมโดยสวนรวมและสอดคลองกับชัยพงษ กองสมบัติ  
(2548: 48) ไดศึกษาสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองคาย พบวา ผูบริหาร

โรงเรียนเอกชน จังหวัดหนองคาย มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยูในระดับ “มาก” คือ สมรรถนะ 

ดานจริยธรรม สมรรถนะดานการปฏิบัติงาน และสมรรถนะดานความรู ตามลำดับ ผูบริหารโรงเรียน
เอกชน จังหวัดหนองคายมีความตองการในการพัฒนาสมรรถนะในดานความรูความเขาใจหลักการ

บริหารใน 3 อันดับแรก คือ หลักการบริหารคุณธรรมของผูบริหาร และการเปนผูนำหรือมีความรู 

ทางวิชาการของผูบริหารสำหรับความตองการในการพัฒนาสมรรถนะดานวิธีการรูปแบบท่ีจะทำให
เปนผูบริหารมืออาชีพน้ัน ผูบริหารมีความตองการวิธีการและรูปแบบในการพัฒนา 3 อันดับแรก คือ 

การศึกษาคนควาดวยตัวเอง การอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน 

 3.4  สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักสูตร การสอน การวัด

และประเมินผลการเรียนรูสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งนี้เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษามีความรู 
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ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสำคัญ การพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษาใหสอดคลองกับชุมชน ทองถิ่นได การนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาไดอยาง

ตอเน่ือง การวัดผลประเมินผลการเรียนรูไดอยางหลากหลาย และการสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพ สอดคลองเหมาะสมตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 28 กลาววา หลักสูตร 

การศึกษาระดับตาง ๆ ตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งน้ี ใหจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับ 

โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ สาระของหลักสูตร ทั้งท่ีเปน

วิชาการ และวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล ทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ 

ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู

ภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจัก

เลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ 

ความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 

และมาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการสงเสริม

ใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา สอดคลอง

กับนพพงษ บุญจิตราดุล (2551: 21) กลาววา ผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจในหลักสูตร 

เปนอยางดี แนะนำใหครูรูจักใชและทำประมวลการสอน โครงการสอนหรือบันทึกหลังสอน รูจัก 

การทำตารางสอนจัดวิชาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม เปนผูใหการนิเทศ หรือแสวงหาผูเชี่ยวชาญ 

มานิเทศแกครูใหรูจักเลือก แสวงหาวัสดุอุปกรณและแนะนำใหครูใชตามกำลังความสามารถ 

ของสถานศึกษา ใหครูรูจักเลือกและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สงเสริมใหครูรูจักวิธีการประเมินผล
ทางการเรียนการสอน ใหรูจักนำผลการสอบมาปรับปรุงในดานการสอน ผูบริหารจึงตองคอยกระตุน

และสงเสริมใหครูรวมมือกันทุกคน ในการท่ีจะปรับปรุงงานวิชาการของโรงเรียนใหดีขึ้น 

สำหรับการวิจัยครั้งนี้พบวา สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
ดานกิจการและกิจกรรมนักเรียน ไมสงผลตอการองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาไมสามารถ

บริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมีคุณภาพได และไมสามารถใหการสนับสนุนชวยเหลือ

นักเรียนท่ีดอยโอกาสทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม อาจเนื่องมาจากการขาดงบประมาณ 

ในการสนับสนุนจากรัฐบาลที่จัดใหกับทางโรงเรียน ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนนอย 
ทำใหโรงเรียนไดรับงบประมาณรายหัวนอย ทำใหการจัดกิจกรรมนักเรียนไมประสบผลสำเร็จมากนัก 

สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ดานความเปนผูนำทางวิชาการ ไมสงผล 

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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นครปฐม เขต 1 ในภาพรวม แตสงผลในรายยอย ดานการปรับเปลี่ยนองคการ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหาร

สถานศึกษาสามารถวางระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพแตยัง 

ไมสามารถใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธใหชุมชนและทองถิ่นติดตามตรวจสอบ 

ไดตลอดเวลา และการเผยแพรประชาสัมพันธ และกิจกรรมของโรงเรียนสูชุมชนยังไมตอเน่ือง 

สม่ำเสมอและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ดานคุณธรรมจริยธรรม  

และจรรยาบรรณ ไมสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวม แตสงผลในรายยอยดานพลวัตการเรียนรู  

ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษายังปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

ไมตอเนื่องสม่ำเสมอทั้งจรรยาบรรณตอตนเอง จรรยาบรรณตอวิชาชีพ จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 

จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณตอสังคม ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา 

ตองประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดีแกผูรวมงาน มิฉะน้ันคำแนะนำตักเตือน หรือการกำกับดูแล

ของผูบริหารสถานศึกษาจะขาดความสำคัญ ไมเปนท่ียอมรับของบุคลากรในองคกร ผูบริหาร 

ท่ีปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในทุก ๆ ดาน เชน ดานคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม และบุคลิกภาพ 

จะมีผลสูงตอการยอมรับของบุคลากร ทำใหเกิดความเช่ือถือศรัทธาตอการบริหารงาน จนสามารถ

ปฏิบัติตามไดดวยความพึงพอใจ ตามลำดับ 

 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช  

 1.1 จากผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูในระดับมาก ทัง้ 7 ดาน 

แตดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ดานการพัฒนาวิชาชีพ ดังน้ันสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 1 จึงควรจัดอบรมใหผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร 

สถานศึกษาอยางตอเนื่อง ทั้งในดานความรู ทักษะ และเจตคติ คุณลักษณะท่ีดีตอการเปนผูบริหาร

สถานศึกษาอยางมีอุดมการณ 

 1.2  จากผลการวิจัยพบวา การเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูในระดับมาก ทั้ง 5 ดาน แตดานท่ีมีคาเฉล่ีย 

นอยท่ีสุด คือ ดานการปรับเปล่ียนองคการและดานการจัดการความรู ดังน้ัน สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรใหความสำคัญในการสงเสริมและพัฒนาโรงเรียน  

โดยพิจารณาถึงการปรับเปลี่ยนองคการ และการจัดการความรู โดยเนนการบริหารจัดการองคกรใหมี

การปฏิบัติทั้ง 2 ดานดังกลาวใหมากข้ึน 
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 1.3  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรพัฒนาและสงเสริม
สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพ 
การศึกษา การพัฒนาวิชาชีพ และหลักสูตร การสอน การวัดผลประเมินผลการเรียนรูใหมีการปฏิบัติ 
เพ่ิมมากขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เน่ืองจากสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
ทั้ง 4 ดานเปนปจจัยท่ีสงเสริมการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน เพ่ือใหโรงเรียนบรรลุ 
สูความเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ย่ังยืนตอไป 

 1.4  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรใหความสำคัญกับ
สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาดานความเปนผูนำทางวิชาการ ดานกิจการ และ
กิจกรรมนักเรียน และดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณใหเพ่ิมมากขึ้น โดยการสงเสริม 
สนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษาไดพัฒนาตนเองในท้ัง 3 ดาน ดังกลาวอยางตอเน่ือง สม่ำเสมอ 
ในลกัษณะองครวมเนนกระบวนการมีสวนรวมอยางตอเน่ืองและเปนระบบ เพราะถาผูบรหิารสถานศึกษา
มีสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษามีมากเทาใดการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนก็จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดในลักษณะคลอยตามกัน 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1  ควรมีการศึกษาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาในรูปแบบวิจัย

เชิงคุณภาพ โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาท่ีประสบผลสำเร็จในการบริหารเพ่ือขอมูลเชิงประจักษ 
 2.2  ควรมีการศึกษาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ 

การเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขตอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสู 
การพัฒนาสถานศึกษาตอไป 

 2.3  ควรศึกษาเปรียบเทียบความเปนองคกรแหงการเรียนรูระหวางโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขตอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาองคกรตอไป 

 2.4 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 
สรุป 

สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียน ทั้งในภาพรวมและรายดานทุกดาน รองลงมาคือ การประกันคุณภาพการศึกษา สงผล
ตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน ในภาพรวม และรายดานเพียง 3 ดาน ไดแก พลวัต
การเรียนรู การปรับเปลี่ยนองคการ และการเสริมอำนาจบุคคล ความเปนผูนำทางวิชาการสงผล 
ตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน ในรายดานเพียง 1 ดาน ไดแก พลวัตการเรียนรู และ
คณุธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน ในรายดาน
เพียง 1 ดาน ไดแก พลวัตการเรียนรู สำหรับกิจการและกิจกรรมนักเรียน ไมสงผลตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของโรงเรียนท้ังในภาพรวม และรายดาน 
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สมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครูท่ีสงผลตอประสิทธิผล
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

TEACHERS’ COMPETENCY IN CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT 
AFFECTING EDUCATIONAL INSTITUTION EFFECTIVENESS UNDER  

THE JURISDICTION OF SUMUT SONGKHRAM PRIMARY  
EDUCATIONAL SERVICE AREA 

 

ปุณฑริกา  นิลพัฒน / PUNTARIKA  NILAPHAT1  

พิชญาภา  ยืนยาว / PITCHAYAPA  YUENYAW2  

จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT SAENGLOETUTHAI3  
 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและ 

การจัดการเรียนรูของครูในสถานศึกษา 2) ระดับประสิทธิผลสถานศึกษา และ 3) สมรรถนะ 

การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

จำนวน 260 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม 

ที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูอยูในระดับมากท้ังภาพ
รวมและรายดาน 

 2. ประสิทธิผลสถานศึกษาอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3. สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู ไดแก ดานการจัด 

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ดานการใชและพัฒนา 

สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือการจัดการเรียนรู ดานการสรางและพัฒนาหลักสูตร เปนปจจัยท่ีสงผล

ตอประสิทธิผลสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 59.80 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

  

คำสำคัญ : สมรรถนะ การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู ประสิทธิผลสถานศึกษา ประถมศึกษา  

 

ABSTRACT 

This research aimed to study: 1) level of teachers’ competency in curriculum and 

learning management in educational institutions; 2) level of educational institutions 

effectiveness; and 3) the teachers’ competency in curriculum and learning management 

affecting educational institution effectiveness. The research sample, derived by proportional 

stratified random sampling, was 260 teachers of educational institutions under the Jurisdiction 

of Samut Songkhram Primary Educational Service Area. The research instrument was a 

questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were 

percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis.  

The findings of this research were as follows:  

1. Overall and in specific aspects, the teachers’ competency in curriculum and 

learning management in educational institutions was at a high level. 

2. Overall and in specific aspects, the educational institution effectiveness was at 

a high level. 
3. The teachers’ competency in curriculum and learning management in the 

aspects of child-centered learning management, learning assessment and evaluation, 

innovation application and development for learning management, and curriculum 
constructing and development together predicted the educational institution effectiveness 

at the percentage of 59.80 with statistical significance at .05. 

 

Keywords: competency, curriculum management, learning management, educational  

    institution effectiveness, primary education 
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บทนำ 
ในสภาพแวดลอมของสังคมปจจุบัน ประเทศจะตองปรับตัวใหทันกับกระแสการเปล่ียนแปลง 

ของโลก อันเน่ืองมาจากสถานการณที่เกิดข้ึนโดยไมคาดคิด ภาวะวิกฤติทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทำใหระบบการบริหารเกิดความไมแนนอน เส่ียงกับสภาวการณ

ที่เปล่ียนแปลงอยูเสมอ แตในขณะเดียวกันเม่ือเกิดภาวะท่ีทาทาย การปฏิรูปการศึกษาจึงมี 

ความสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต ดังนั้น หากประเทศไทยตองการปฏิรูป

การศึกษาใหมีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ สิ่งท่ีสำคัญอยางย่ิงคือการปฏิรูปครูและบุคลากร

ทางการศึกษาซึ่งนับวาเปนหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให

มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 52) มาตรฐาน

ตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 42 กำหนดให สำนักงานเลขาธิการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จัดทำมาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินและปรับเลื่อนมาตรฐานตำแหนง

และมาตรฐานวิทยฐานะ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547: 38-39)  

สถานศึกษาหรือโรงเรียนเปนองคการท่ีตั้งข้ึนเพ่ือบริการทางการศึกษาท้ังในระบบและ 

นอกระบบ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถ มีทักษะ มีคุณลักษณะ 

ทีพึ่งประสงค เปนกระบวนการในการบริหารจดัการการศึกษาใหมคีณุภาพใหตรงตามพระราชบญัญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมุงเนนใหผูเรียน ดี เกง  

มีปญญา และมีความสุข ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ สถานศึกษาตองบริหาร

และจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิผลซึ่งจะสงผลใหโรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพในท่ีสุด  

ในการบริหารสถานศึกษานั้น ผูบริหาร คณะครู และคณะกรรมการการศึกษาของสถานศึกษา 

ตองกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของ 

สถานศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษาบริหารงานไดอยางคลองตัว แนวคิดและ วิธีการจัดการศึกษา 
ที่ทาทายหลายดาน จึงเปนเสมือนกฎหมายปฏิรูปการศึกษา โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

ไดใหความสำคัญกับการปฏิรูปในดานตาง ๆ คือ ปฏิรูประบบการศึกษา ใหสอดรับซึ่งกันและกัน 
ทั้งระบบ ปฏิรูปแนวการจัดการศึกษาโดยใหยึดผูเรียนเปนสำคัญ ปฏิรูปหลักสูตรและเนื้อหาสาระ 

วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูทั้งในระบบและนอกระบบสถานศึกษา ปฏิรูประบบการบริหารและ 

การจดัการศึกษา ทัง้หนวยงานของรัฐ องคการปกครองทองถิ่น และเอกชนโดยเนนเร่ืองการกระจาย 
อำนาจและการมีสวนรวม ปฏิรูประบบคร ูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา มุงเนนใหม ี

การยกระดับสถานภาพของวิชาชพีครู การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพครู ปฏิรูประบบทรัพยากรและ  

การลงทุนเพ่ือการศึกษา เพ่ือระดมทรัพยากรมาใหเพ่ือการศึกษา ปฏิรูประบบประกันคุณภาพ 
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การศึกษา เนนเร่ืองของการประกันคุณภาพภายในและใหมีการรับรองและประเมินผลมาตรฐาน 

จากองคการภายนอก และปฏิรูปส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มุงใหมีการผลิตใชส่ือและเทคโนโลยี 

ในรูปแบบที่หลากหลายท่ีมีคุณภาพ (สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544: 15-18) ซึ่งสถานศึกษา 

ที่มีประสิทธิผล คือสถานศึกษาท่ีมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษา 

ในภารกิจตาง ๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพสามารถออกไปสูระบบ

สังคมภายนอกไดอยางมีคุณภาพ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกำหนดเกณฑ

มาตรฐานของสถานศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนา 

การศึกษา และเปนแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา  

ดังนั้น การพัฒนาสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืนจึงตองใหความสำคัญกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาดวย ซึ่งนับวาเปนเร่ืองสำคัญท่ีจะนำมาพิจารณาถึงระดับความสำเร็จ 

ในการบริหารและการจัดการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน หรือเกณฑคุณภาพขององคการ หรือ

สถานศึกษาเทียบกับเปาหมายท่ีกำหนดไว ซึ่งแฮนสัน (Hanson, 2002: 35) กลาววา สถานศึกษาท่ีมี

ประสิทธิผลควรมีลักษณะ ดังนี้คือ มีการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน มีบรรยากาศ

สนับสนุนการเรียนรู มีการติดตามกำกับกระบวนการเรียนการสอน บุคลากรมีมาตรฐาน มีกระบวนการ

สงเสริมการรักษาวินัยของผูเรียน และมีการจัดสภาพแวดลอมและสวัสดิการการทำงาน  

ในสภาพความเปนจริงสถานศึกษาของไทยหลายแหงยังมีการดำเนินงานไมเปนไปตาม

เปาหมายท่ีกำหนด สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จึงไดกำหนด

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระหวางปการศึกษา 2554-2558 โดยสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ซึ่งกำกับดูแลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต้ังแตระดับปฐมวัย

จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาท้ังสองรอบของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 
2554 ในภาพรวมนักเรียนมีผลการประเมินในมาตรฐานที่ 4 และมาตรฐานที่ 5 อยูในเกณฑพอใช 

โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สามของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

มีผลการวิเคราะหรอยละของสถานศึกษาท่ีเปดสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 99 แหง  
พบวาสถานศึกษาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 65 แหง คิดเปนรอยละ 65.66 และไมได

รับรองมาตรฐานจำนวน 34 แหง คิดเปนรอยละ 34.34 และผลการประเมินมี 2 ตัวบงชี้ที่มี 

ผลการประเมินต่ำกวาระดับดี คือ ตัวบงชี้ที่ 5 เร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน รอยละ 23.33 
และตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ รอยละ 69.39 และ

จากผลการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ของสถาบันทดสอบทาง 
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ปการศึกษา 2554 ผลการประเมินนักเรียนในระดับประเทศ 

รอยละ 41.75 โดยภาคกลางไดผลการประเมินเฉล่ีย รอยละ 41.15 (สำนักทดสอบทางการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555: 36) จากเหตุผลดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการ
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จึงมีการวางแผนและวางระบบพัฒนาครูใหสอดคลองกับงานของครู เนนเน้ือหาสาระควบคูไปกับ

กระบวนการถายทอดใหกับผูเรียน ท้ังน้ีเพราะครูเปนปจจัยสำคัญระดับโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนรูของผูเรียนใหมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น สมรรถนะประจำสายงานของครูในการบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนรูจึงมีความจำเปนตอการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน ทั้งน้ี สรุปไดวาการพัฒนา

ประสิทธิผลของสถานศึกษาควรประกอบดวย ความสามารถในการสรางและพัฒนาหลักสูตร ความรู 

ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ การใชและพัฒนา

นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนตน ดังน้ัน ผูวิจัยในฐานะ

ที่เปนสวนหน่ึงของสถานศึกษาและมีความเก่ียวของกับการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา จึงมี 

ความมุงมั่นท่ีจะศึกษาสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูซึ่งเปนปจจัย 

ที่สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

เพ่ือนำผลการวิจัยท่ีไดไปพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิผลมากข้ึนตอไป  

 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู 

2.  เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา  

3.  เพ่ือศึกษาสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผล

ตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
1.  ตวัแปรตน ไดแก สมรรถนะการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูของคร ูประกอบดวย 

1) การสรางและพัฒนาหลักสูตร 2) ความรู ความสามารถในการออกแบการเรียนรู 3) การจัด 

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 4) การใชและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และ  
5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

2.  ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิผลสถานศึกษา ประกอบดวย 1) มีการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียน 2) มีบรรยากาศสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน 3) มีการติดตามกำกับ

กระบวนการเรียนการสอน 4) บุคลากรมีมาตรฐาน 5) มีการสงเสริมการรักษาวินัยของผูเรียน และ 
6) มีการจัดสภาพแวดลอมและสวัสดิการทำงาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 
สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูเปนปจจัยท่ีสงผลตอการประสิทธิผล

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
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คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
1. สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู หมายถึง ความสามารถของครู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในการสรางและ

พัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรูอยางสอดคลองและเปนระบบ จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน 

เปนสำคัญ ใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และการวัดประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

2.  ประสิทธิผลสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผูบริหารและครูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ที่มุงใหสถานศึกษาเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคขององคกรท่ีตั้งไวใหเกิดความกาวหนา มีการปฏิบัติงานตรงตาม

หนาท่ีที่กำหนดไว สามารถบรรลุเปาหมายขององคกร  

 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยเร่ือง สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูท่ีสงผลตอประสิทธิผล

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  

(descriptive research) โดยใชจำนวนผูตอบแบบสอบถามเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

ประชากร ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม ทั้งหมด 804 คน  

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสมุทรสงคราม ปการศึกษา 2557 โดยกำหนดกลุมตัวอยางตามตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และ

มอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 178) ไดจำนวนรวมท้ังสิ้น 

260 คน ในปการศึกษา 2557 กระจายตามเขตอำเภอเมือง อำเภออัมพวา อำเภอบางคนที โดยใชวิธี
การสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) ดังปรากฏ 

ในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 

 
   

 441 143 

 214 69 

 149 48 

 804 260 
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยศึกษา

เอกสารท่ีเก่ียวของกับสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูและประสิทธิผลของ

สถานศึกษา แลวกำหนดรูปแบบของแบบสอบถาม สรางแบบสอบถามฉบับราง เพ่ือใหไดโครงสราง

เน้ือหาของแบบสอบถาม นำแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาความตรงของขอคำถาม

แตละขอความและวิเคราะหความตรง (validity) ดวยวิธี IOC (index of item objective congruence)  

ไดคาเฉล่ียท่ียอมรับไดมีคาตั้งแต 0.67-1.00 ขึ้นไป เปนขอคำถามสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรูของครู จำนวน 41 ขอ และประสิทธิผลของสถานศึกษา จำนวน 41 ขอ จากน้ันนำ

แบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับครูผูสอน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพ่ือพิจารณา

ความเท่ียงของขอคำถามโดยใชการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (    -coefficient) ของครอนบาค ไดคา

ความเท่ียงของสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู เทากับ 0.95 และคา 

ความเท่ียงของประสิทธิผลของสถานศึกษา เทากับ 0.97 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี แบงออกเปน 3 ตอน โดยตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 และ 3 เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating scale) 

กำหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัด 

การเรียนรูของครู มีโครงสรางประกอบดวย 1) การสรางและพัฒนาหลักสูตร 2) ความรู ความสามารถ 

ในการออกแบบการเรียนรู 3) การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 4) การใชและพัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู สำหรับแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา มีโครงสรางประกอบดวย 1) มีการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของผูเรียน 2) มีบรรยากาศสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน 3) มีการติดตามกำกับกระบวนการเรียน
การสอน 4) บุคลากรมีมาตรฐาน 5) มีการสงเสริมการรักษาวินัยของผูเรียน และ 6) มีการจัด 

สภาพแวดลอมและสวัสดิการทำงาน  
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 260 ฉบับ ไปยังโรงเรียนในสังกัดท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

เพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 260 ฉบับ คิดเปน

รอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

ดวยวิธีการแจกแจง (frequency) และคารอยละ (percentage) วิเคราะหระดับเก่ียวกับสมรรถนะ 

การบรหิารหลกัสตูร และการจดัการเรียนรูของคร ูและประสทิธิผลสถานศกึษาใชการหาคาเฉลีย่ ( x̄ ) 
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และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางสมรรถนะการบริหารหลักสูตร 

และการจัดการเรียนรูของครู และประสิทธิผลสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสมุทรสงคราม ใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product 

moment correlation coefficient: r
xy

) วิเคราะหสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู

ของครูท่ีสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) โดยนำ

เสนอผลการวิจัยในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูที่สงผล 

ตอประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของ

ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

สมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ =3.93, S.D.=0.50) และ 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาสมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครูอยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยการวัดและการประเมินผลการเรียนรูมากท่ีสุด ( x̄ = 3.98, S.D. = 0.53)  

รองลงมา ไดแก การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ( x̄ = 3.97, S.D. = 0.54) ความรู 

ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู ( x̄ = 3.93, S.D. = 0.54)  การสรางและพัฒนาหลักสูตร 

( x̄  = 3.91, S.D. = 0.61) และการใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู  

( x̄  = 3.83, S.D.  = 0.64) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ระดับและลำดับสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู สังกัด 
  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

                                (n=260) 

  x̄ S.D.   
1.  3.91 0.61  4 

2.  3.93 0.54  3 

3.  3.97 0.54  2 

4.  3.83 0.64  5 

5.  3.98 0.53  1 

 3.93 0.50   



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
Vol.6 No. 2 July-December 2015 76

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄  = 4.06, S.D. = 0.49) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยดานบุคลากรมีมาตรฐานอยูในระดับมากท่ีสุด ( x̄ = 4.15, S.D. = 0.52)  

รองลงมา ไดแก ดานการสงเสริมการรักษาวินัยของผูเรียน ( x̄ = 4.12, S.D. = 0.57) และดาน 

การติดตาม กำกับ กระบวนการเรียนการสอนอยูในระดับต่ำท่ีสุด ( x̄ = 3.96, S.D. = 0.59)  

ดังปรากฏในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ระดับและลำดับประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 

  ศึกษาสมุทรสงคราม    

 

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหสมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการศึกษาของ
ครูท่ีสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในของสมรรถนะการบริหารหลักสูตร และ 
การจัดการเรียนรูของครูซึ่งมีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี 

คาสหสัมพันธระหวาง 0.51-0.86 อยูในระดับปานกลางถึงคอนขางสูง และเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธที่สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงครามกับการประสิทธิผลสถานศึกษา (Y
tot

) พบวามีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง 0.60-0.72 อยูในระดับคอนขางสูง ดังปรากฏ 

ในตารางท่ี 4 

 x̄ S.D.   
1.  

2.  

4.06 

4.01 

0.53 

0.52 

 

 

3 

5 

3.    

4.   

5.   

6.  

3.96 

4.15 

4.12 

4.04 

0.59 

0.52 

0.57 

0.58 

 

 

 

6 

1 

2 

4 

 4.06 0.49   
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ตารางที่ 4  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางสมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรู 

  ของครู ที่สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 

  ศึกษาสมุทรสงคราม 

สมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครูดานการจัดการเรียนรูที่เนน 

ผูเรียนเปนสำคัญ (X
3
) การวัดและประเมินผลการเรียนรู  (X

5
) การใชและพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยี

เพ่ือการจัดการเรียนรู (X
4
) การสรางและพัฒนาหลักสูตร (X

1
) เปนตัวแปรท่ีไดรับการเลือกเขาสมการ

ถดถอยและสามารถอภิปรายความแปรผันของประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี 
คาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.598 ซึ่งแสดงวา การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียนรู การใชและพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัด 

การเรียนรู การสรางและพัฒนาหลักสูตร สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษาและสามารถทำนาย

ประสิทธิผลสถานศึกษาไดรอยละ 59.80 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 
 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

 ดังปรากฏในตารางท่ี  5 

 
 tot = 1.08+ 0.22 (X3) + 0.28 (X5) + 0.13 (X4) + 0.10 (X1) 

 tot = 0.25(Z3) + 0.31(Z5) + 0.18 (Z4) + 0.12 (Z1) 

 

 (X
1) 

 (X
2) 

 (X
3) 

 (X
4) 

 (X
5) 

 

(Y
to

t) 

  (X1) 1.00      

  (X2) 0.77** 1.00     

  (X3) 0.73** 0.86** 1.00    

  (X4) 0.51** 0.67** 0.70** 1.00   

  (X5) 0.65** 0.78** 0.80** 0.68** 1.00  

  (Ytot) 0.60** 0.68** 0.72** 0.64** 0.72** 1.00 

**  .01 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนสมรรถนะการบริหารหลักสูตร และ 

  การจัดการเรียนรูของครูที่สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

 

อภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยเร่ือง สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษาของครูที่สงผล 

ตอประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม สามารถ

อภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังน้ี 

1. สมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา สมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครูมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน 

โดยการวัดและการประเมินผลการเรียนรูมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก การจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ ความรูความสามารถในการออกแบบการเรียนรู การสรางและพัฒนาหลักสูตรและ

การใชและพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู ตามลำดับ ทั้งน้ีในการท่ีจะพัฒนาครู
ใหเปนครูดี มีคุณธรรม มีวิทยฐานะสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 

มาตรฐาน มีประสิทธิภาพตามความคาดหวังขององคการท้ังระดับโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการ 

     (n=260) 

 df SS MS F Sig. 

Regression 4 37.51 9.38 94.90* 0.00 

Residual 255 25.20 0.10   

Total 259 62.71    

 b Beta SEb t Sig. 

 1.09  0.15 7.03* 0.00 

1.   (X3) 0.23 0.25 0.07 3.22* 0.00 

2.   (X5) 0.29 0.31 0.06 4.47* 0.00 

3.   

      (X4) 

4.   (X1) 

0.14 

 

0.10 

0.18 

 

0.13 

0.05 

 

0.05 

3.10* 

 

2.17* 

0.00 

 

0.03 

*  .05 

R = 0.773 R2 = 0.598 SEE. = 0.314 
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงไดกำหนดเกณฑ การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูระดับ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในป พ.ศ. 2553  

เพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ โดยการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผูสอน

นั้น ครูผูสอนจะเปนผูทำการประเมินตนเอง และใชเปนฐานขอมูลในการกำหนดกรอบการพัฒนา

สมรรถนะครูตามนโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ ซึ่งสอดคลองกับแนวทาง การพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหมภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  

โดยสงเสริมสนับสนุนใหสวนราชการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (standard for success) เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอความสำเร็จ 

ของสวนราชการ สอดคลองกับผลงานวิจัยของจิระวรรณ บุญปลอด (2553: 121-126 ) ไดศึกษา 

เรื่อง สมรรถนะทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี ผลการวิจัย 

พบวา สมรรถนะทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี ทั้งภาพรวมและ 

รายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลำดับสมรรถนะทางวิชาการของครูจากมาก

ไปหานอย ดังน้ี ดานการวิจัยในช้ันเรียน ดานการจัดการเรียนรู ดานหลักสูตร ดานการวัดผลและ

ประเมินผล และดานส่ือและนวัตกรรมการศึกษา  

2.  ประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ประสิทธิผลสถานศึกษามีคาเฉล่ีย

อยูในระดับมากทุกดานโดยบุคลากรมีมาตรฐานมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ไดแก ดานการสงเสริม

การรักษาวินัยของผูเรียน ดานการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ดานการจัดสภาพ

แวดลอมและสวัสดิการทำงาน ดานบรรยากาศสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน และการติดตาม 

กำกับ กระบวนการเรียนการสอนตามลำดับ ทั้งน้ีเน่ืองจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 ที่มุงพัฒนาเด็กไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
คูคุณธรรม มีจริยธรรม สถานศึกษาในปจจุบันจึงมุงเนนไปที่ผลผลิต คือใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง 
และมีความสุข มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและจริงจัง มีการตรวจสอบ 

ที่ชัดเจน เปนระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และ

พัฒนาครูอยางตอเน่ือง โดยเนนกระบวนการเพ่ิมพูนความรู ความชำนาญ ทักษะ เจตคติ คานิยม 

ความสามารถของครู ตลอดจนใหแนวคิดใหมในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุคลากรมีคุณภาพดีขึ้น และ

สงผลใหสถานศึกษามีผลผลิตและประสิทธิภาพสูงข้ึน สอดคลองกับผลงานวิจัยของเรียม สุขกล่ำ 
(2553: 62-63) ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการครูกับประสิทธิผล

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ตามการรับรูของขาราชการครู โดยรวมอยูใน 

ระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานตามคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลำดับแรกไดแก ดานความสามารถปรับตัว 
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เขากับสิ่งแวดลอม ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและ 

ดานความสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน  

3. สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูสงผลตอประสิทธิผล 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรียงลำดับตามอิทธิพล

จากมากไปหานอย ซึ่งไดแก ดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ การวัดและประเมินผล 

การเรียนรู การใชและพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู การสรางและพัฒนา

หลักสูตร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถทำนายประสิทธิผลสถานศึกษาไดรอยละ 

59.80 ท้ังน้ีเน่ืองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ

กำหนดความตองการการพัฒนาสมรรถนะของครู และการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางแบบทดสอบ

เพ่ือประเมินสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครู 

ทั้งระบบ เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเล่ือนวิทยฐานะ ของสำนักงาน 

คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มาตรฐานวิชาชีพครู ของสำนักงาน

เลขาธิการคุรุสภา รูปแบบสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย

และบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) ดังน้ัน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตองตระหนักถึง 

การปฏิบัติตนใหสอดคลองกับสมรรถนะท่ีกำหนดไว เพ่ือจะไดปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน ใหมี

ประสิทธิภาพและสงผลใหสถานศึกษามปีระสทิธิผลตามมา สอดคลองกับวิเศษ ภูมวิิชยั (2552: 91-92) 

ทำการศึกษาองคประกอบท่ีสงผลตอประสทิธิผลสถานศึกษา สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา องคประกอบที่สงผลตอประสิทธิผล 

สถานศึกษามี 12 องคประกอบ คือ ภาวะผูนำผูบริหารสถานศึกษา ลักษณะกรรมการสถานศึกษา 

แรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันตอสถานศึกษา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การบริหารจัดการหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา คุณภาพการจัดการเรียนรูของครู 
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โครงสรางสถานศึกษา การจัดสรรทรัพยากร มาตรฐานในการทำงาน

ของครู และการมอบหมายงานท่ีชัดเจน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา  

 3.1  สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู ดานการวัดและประเมิน 
ผลการเรียนรู สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษาทุกแหงตองมีกระบวนการบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูเรียนเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพดานหลักสูตรและ 

การใชหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานที่กำหนด โดยท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู 
ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการ ดังตอไปนี้ 1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรม 

ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  

2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือ
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ปองกันและแกไขปญหา 3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ 

ใหทำได คิดเปนทำเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน

สาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะ

อันพึงประสงคไวในทุกวิชา 5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม 

สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถ 

ใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือ

การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ และ 6) จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา 

ทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย  

เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 

และนำพาใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค สอดคลองกับ

มัณฑนา ทิมมณี (2553: 57-60) ไดศึกษาเร่ือง ความตองการการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียน

เทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ความตองการการพัฒนาสมรรถนะของครู สมรรถนะ

ประจำสายงาน ไดแก ดานการออกแบบการเรียนรู ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน ดานการพัฒนา 

ผูเรียนและดานการวิเคราะหและสังเคราะห เพ่ือนำสมรรถนะดังกลาวมาปรับปรุงการทำงานใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งเปนปจจัยทำใหสถานศึกษามีประสิทธิผลตามมา 

 3.2  สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู ดานการจัดการเรียนรู 

ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา ทั้งนี้เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนแบบ

เนนผูเรียนเปนสำคัญคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมน้ัน 

ทั้งทางรางกาย สติปญญา สังคมและอารมณ กิจกรรมท่ีครูจัดใหผูเรียนจะตองเปนกิจกรรมท่ีนำไปสู

การเรียนรูตามจุดประสงคที่ตั้งไว การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูจะตองสามารถทำให 

ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน รวมท้ังสงเสริมบรรยากาศ

สนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน สงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษามีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สอดคลองกับนโยบายท่ีกำหนด ทั้งยังสงเสริมการรักษาวินัยของผูเรียน และการจัดสภาพแวดลอม

และสวัสดิการทำงานดวย สอดคลองกับอำรุง จันทวานิช และคณะ (2547: 142) ไดเสนอแนวคิดของ

โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลวาตองประกอบดวย 1) ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานมีการพัฒนาทุกดาน เปน

คนดี คนเกง มีความสุข เรียนตอและประกอบอาชีพได 2) โรงเรียนเปนท่ีชื่นชมของชุมชน 3) โรงเรียน

เปนแบบอยางและใหความชวยเหลือแกชุมชนและโรงเรียนอื่น 4) การจัดกระบวนการเรียนรู 
เนนผูเรียนสำคัญท่ีสดุ 5) การจัดบรรยากาศการเรียนรูเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 6) การบริหาร

จัดการท่ีดีใชโรงเรียนเปนฐานและเนนการมีสวนรวม 7) การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ 
เปนสวนหน่ึงของระบบบริหารโรงเรียน 8) มีครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาและจำนวน

เพียงพอ 9) ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนไดมาตรฐาน 10) หลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียน 

และทองถ่ิน 11) ส่ืออุปกรณเทคโนโลยีทันสมัย 12) แหลงเรียนรูในโรงเรียนหลากหลาย 13) งบประมาณ
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มุงเนนผลงาน และ 14) สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนดีมีสังคมบรรยากาศ สิ่งแวดลอม

เอ้ืออำนวยตอการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

 3.3  สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครูสงผลตอประสิทธิผล

สถานศึกษา ดานการสรางและพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้เน่ืองจากสถานศึกษาทุกแหงตองมีกระบวนการ

บริหารและพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูเรียนเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

ดานหลักสูตรและการใชหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐานท่ีกำหนด ตามแนวทางการจัดการเรียนรู

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงเนนหลักในการจัดการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสำคัญ เปนการจัดการเรียนรูที่ยึดหลักการวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูไดโดย 

การจัดวิธีการเรียนรูใหเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียนแตละคนใหสามารถพัฒนาตนเองได  

ไดลงมือคนควา คิดแกปญหาและปฏิบัติงานเพ่ือสรางความรูไดดวยตนเอง โดยมีครูผูสอน 

เปนผูสงเสริมสนับสนุน จัดสถานการณใหเอื้อตอการเรียนรู เพ่ือประโยชนตอการติดตาม  กำกับ 

กระบวนการเรียนการสอน รวมท้ังการสงเสริมการรักษาวินัยของนักเรียนเพ่ือใหสถานศึกษามีประสิทธิผล 

ดังนั้นกลาวไดวา การสรางและพัฒนาหลักสูตรสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา สอดคลองกับวิเศษ  

ภูมวิิชยั (2552: 91-92) องคประกอบท่ีสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา สงักัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา องคประกอบท่ีสงผลตอประสิทธิผล

สถานศึกษามี 12 องคประกอบ คือ ภาวะผูนำผูบริหารสถานศึกษา ลักษณะกรรมการสถานศึกษา  

แรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันตอสถานศึกษา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การบริหารจัดการหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา คุณภาพการจัดการเรียนรูของครู 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โครงสรางสถานศึกษา การจัดสรรทรัพยากร มาตรฐานในการทำงาน

ของครู และการมอบหมายงานท่ีชัดเจน กลุมตัวแปรองคประกอบท่ีสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา 
 3.4  สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู ดานการใชและพัฒนา

สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรูสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจาก  
การปฏิรปูการศึกษาตามพระราชบญัญัตกิารศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่ 2  

พ.ศ. 2545 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 64) หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพ่ือ 
การศึกษา มาตรา 63-69 ที่มีสาระสำคัญ คือ รัฐตองจัดสรรคล่ืนความถ่ี สื่อตัวนำและโครงสราง

พ้ืนฐานที่จำเปนเพ่ือใชประโยชนสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตพัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุ

อุปกรณ และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ใหมีการพัฒนาบุคลากร ท้ังดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยี 

เพ่ือการศึกษา เพ่ือใหมีความรูความสามารถและทักษะในการผลิตรวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

มีคุณภาพและประสิทธิภาพในดานการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีนั้น ผูเรียน มีสิทธิ

ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในโอกาสแรกท่ีทำไดเพ่ือใหมี

ความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะใช เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยาง
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ตอเน่ืองตลอดชีวิต นอกจากน้ีรัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษารวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให

เกิดการใชที่คุมคา และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย ตลอดจนใหมีการระดมทุนเพ่ือ

จัดต้ังกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษารวมถึงการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ 

การผลิตและการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสอดคลองกับสนิท นันทชัย (2549: 89-113) ไดศึกษา

แนวคิดของผูบริหารสถานศึกษาและครูตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดเชียงราย ดานนโยบายและโครงสรางพ้ืนฐาน พบวา 

สถานศึกษาควรมีนโยบายพัฒนาครู บุคลากรตอการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ในสถานศึกษาอยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอ มีการวางแผนพัฒนาการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารจัดเก็บขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล วางแผนงานพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 

ใหความสำคัญและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีนโยบายในการนำระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการบริหารจัดการโรงเรียนอยางเหมาะสม 

 3.5  สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู ดานความรูความสามารถ

ในการออกแบบการเรียนรูไมสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษาท้ังในภาพรวมและรายดาน 

ทั้งน้ีเน่ืองจากการออกแบบการเรียนรู เปนภาระงานท่ีครูผูสอนจะตองมีความรูความสามารถ 

ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยเลือกใชทฤษฎีการเรียนรูและทฤษฎีการสอน เปนแนวทาง

จัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูและความตองการของผูเรียน รวมท้ังการพัฒนา 

สื่อประกอบการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การทดลองใชนวัตกรรมการเรียนรู และการวัด

ประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดข้ึนท้ังหมด แตในสภาพการศึกษาไทยผลการประเมิน

สมรรถนะครูและผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานออกมา

คอนขางต่ำการพัฒนาครูยังไมเปนระบบท่ีตอเน่ืองชัดเจน สวนใหญครูจะพัฒนากันเองเพ่ือเล่ือน

วิทยฐานะ ทำใหครูไมไดใชความรูความสามารถในการออกแบบการเรียนรูไปพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของ 
ผูเรียนอยางแทจริง 

 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 

 1.1  จากผลการวิจัยพบวาสมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครู
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ดานการวัดและการประเมินผล 

การเรียนรูมีระดับปฏิบัติมากท่ีสุด ดังน้ัน ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของควรจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม

ทักษะดานการวัดและการประเมินผลการเรียนรูใหแกครูในสถานศึกษา รวมทั้งสงเสริมและ 

อบรมผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะการใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
Vol.6 No. 2 July-December 2015 84

เพ่ือการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาสรรถนะของครูในการสงเสริมใหสถานศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลง

และเกิดประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

 1.2  จากผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ดานบุคลากรมีมาตรฐานมีระดับปฏิบัติมากท่ีสุด ดังน้ัน ผูบริหารและผูมี

สวนเก่ียวของควรมีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีมาตรฐานการปฏิบัติใหสอดคลองกับสมรรถนะ

ที่กำหนด เนนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเนนการบูรณาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนใหสูงข้ึน สงเสริมกระบวนการติดตาม กำกับ กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น 

 1.3  จากผลการวิจัยพบวา สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของครู 

ดานความรูความสามารถในการออกแบบการเรยีนรูไมสงผลตอประสทิธิผลสถานศกึษาท้ังในภาพรวม

และรายดาน ดังนั้น ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของควรมีจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหครูเพ่ิมพูนความรู 

จัดใหมีการพัฒนาความรูอยางสม่ำเสมอ และพัฒนาตนเองจากประสบการณสะสมซึ่งกันและกัน

มากยิ่งขึ้นท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 1.4  จากผลการวิจัยพบวาปญหา และอุปสรรคเก่ียวกับสมรรถนะการบริหารหลักสูตร 

และการจัดการเรียนรูของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ไดแก 

จำนวนครู ในสถานศึกษาไมเพียงพอกับภาระงานท่ีไดรับ ทำใหจัดการเรียนการสอนไดไมเต็มที่  

สื่อการเรียนการสอนไมทันสมัย ครูขาดความชำนาญดานเทคโนโลยี แหลงเรียนรูภายในบริเวณ

โรงเรียนไมเพียงพอตอความตองการของนักเรียน ดังนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัดสรรบุคลากร 

ใหเพียงพอกับภาระงาน เนนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สนับสนุนการใชเทคโนโลยี 

ที่จำเปนใหกับครูโดย สงเสริมใหไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องในการเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ และ

ควรเพ่ิมแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหพอตอความตองการของผูเรียน 
 1.5 จากผลการวิจัยพบวาปญหา และอุปสรรคเก่ียวกับประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ไดแก บุคลากรยังขาดวิสัยทัศน 

ในการทำงาน ไมเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบัติงาน สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีไมเพียงพอตอ 
ความตองการของบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน และผูบริหารขาดการกำกับติดตาม นิเทศครู

อยางตอเนื่อง ดังนั้น บุคลากรควรพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีวิสัยทัศนในการทำงาน มีความ

เขาใจตอการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมตาง ๆ สถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนดานส่ือ

เทคโนโลยีอยางเพียงพอตอความตองการของบุคลากรเพ่ือนำมาใชในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

ในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดผลดีตอนักเรียนและสถานศึกษา และผูบริหารควรใหความสำคัญ
กับการกำกับติดตาม และนิเทศการเรียนการสอนของครูอยางตอเน่ืองเปนระบบ    
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2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1  ควรศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 2.2 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครู หรือสรางคูมือสำหรับอบรมเพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครู 

 2.3  ควรศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของการพัฒนาสมรรถนะของครู 

 

สรุป 
สมรรถนะการบรหิารหลกัสตูร และการจดัการเรียนรูของครสูงักัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา

สมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงครามอยูในระดับมากทุกดาน ประสิทธิผลสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใน 

ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ประสิทธิผลสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน 

สมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครูที่สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา  

เรียงตามลำดับการพยากรณจากมากไปหานอยดังน้ี 1) การวัดและประเมินผลการเรียนรู 2) การจัด 

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 3) การใชและพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู 

และ 4) การสรางและพัฒนาหลักสูตรเปนปจจัยสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยน้ี 

พบวา สมรรถนะการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของครู ซึ่งไดแก การวัดและประเมินผล

การเรียนรู การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ การใชและพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยี 

เพ่ือการจัดการเรียนรู และการสรางและพัฒนาหลักสูตรรวมกันทำนาย การประสิทธิผลสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามในภาพรวมไดรอยละ 59.80 
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การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN WORLD-CLASS STANDARD SCHOOLS 
UNDER THE JURISDICTION OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE 

AREA OFFICE 9 
                 

เมธี  ทองคำ  /  METEE  THONGKAM1   

โยธิน  ศรีโสภา  /  YOTHIN  SRISOPHA2    

ดวงใจ  ชนะสิทธ์ิ  /  DUANGJAI  CHANASIT3    

 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน

มาตรฐานสากล 2) เปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล จำแนก

ตามสถานภาพสวนบุคคลและลักษณะโรงเรียน 3) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 

ในโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุมตัวอยางท่ีใชวิจัย ไดแก ครูและผูบริหารในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2 กลุม 

ประกอบดวย กลุมที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 313 คน ไดมาดวยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน 

และกลุมผูที่ตอบแบบสัมภาษณ จำนวน 9 คน ไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจง  เคร่ืองมือท่ีใช 

ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางข้ึน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน 

แบบทางเดียว สำหรับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวา 
1. การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล พบวา โดยภาพรวมและ 

รายดาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
2. การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล จำแนกตามเพศ ตำแหนง 

การผานการอบรมวิชาท่ีสอน และขนาดของโรงเรียน มีระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพแตกตางกัน

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย  ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนจำแนกตามอายุ ประสบการณการทำงาน วิทยฐานะ 

ระดับการศึกษาสูงสุด และระยะเวลาการกอตั้งของโรงเรียน มีระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ

ไมแตกตางกัน 

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ประกอบดวย 1) ดานการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู ควรมีการจัดทำระบบการวัดผล 

ที่เหมาะสมและทันสมัย นำผลการวิเคราะหปรับปรุงการดำเนินงาน สรางนวัตกรรมใหมใหสอดคลอง

กับทิศทางจัดการศึกษาของโลกและการเปล่ียนแปลงของปจจัยท่ีไมสามารถคาดการณไดรวมท้ังจัด

ทำระบบการส่ือสารในดานเอกสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทั่วถึง 2) ดานการจัดการ

กระบวนการ ควรมีกระบวนการวิเคราะหใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาที่เปนปจจุบัน  

3) ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ควรมีการประเมินความพึงพอใจเพ่ือนำมาใชใน 

การกำหนดแนวทางแกไขและปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และตองสอดคลองกับ 

ความตองการและทิศทางการจัดการศึกษา 

 

คำสำคัญ: การบริหารจัดการระบบคุณภาพ  โรงเรียนมาตรฐานสากล  มัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT 

This research aimed to: 1) study the level of quality management system in world-class 

standard schools; 2) compare the quality management system in world-class standard 

schools as classified by personal status and school characteristics, and; 3) study the 

guidelines for improving a quality management system in world-class standard schools. 

The two-group sample included teachers and administrators in world-class standard 

schools under the Jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 9. The first 
sample group derived by proportional stratified random sampling was 313 questionnaire 

respondents. The second sample group selected by purposive random sampling was 9 

interviewees. The research instruments were a questionnaire and an interview form 
constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were percentage, 

mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance. The interview data was 

analyzed by content analysis. 

The findings of this research were as follows: 

1. The quality management system in the world-class standard schools was at a 
high level both in overall and specific aspects. 
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2.  There were differences in the comparison results of school quality management 

as classified by gender, administrative position, training experience in teaching, and 

school size with statistical significance at .05. However, there were no statistical differences as 

classified by age, working experience, academic status, educational level and duration of 

school establishment. 

3.  The analytical results for development of school quality management 

suggested that: 1) in the aspect of assessment, analytical process and knowledge 

management, they should organize appropriate and modern assessment system, implement 

the analytical results to improve management, construct novel innovation to meet global 

educational movement and unpredictable factors, and well organize communication 

system both documentation and information technology. 2) In the aspect of managerial 

process, they should have analytical process appropriate to present contexts of educational 

movement. 3) In the aspect of student-centered management and stakeholder, they 

should evaluate satisfaction of students and stakeholders and apply the results for improving 

quality of learning management in correspondence with needs and educational movement.  

 

Keywords:  quality management system, world-class standard school, secondary education 

 

บทนำ 
กระแสสังคมในโลกยุคปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว มีความเจริญกาวหนา 

ตามกระแสโลกาภิวัตน ซึ่งมีอิทธิพลสงผลกระทบตอดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษา
ของนานาประเทศ กลไกการพัฒนาตาง ๆ เปนกลไกพัฒนาท่ีตองอาศัยฐานความรูเปนสำคัญ 

ความกาวหนาท้ังทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สามารถสงผล 

ใหวัฒนธรรมตาง ๆ ในสังคมโลกมีความหลากหลายและเกิดการถายโอนของวัฒนธรรมระหวาง

ชนชาติขึ้นอยางไรพรมแดน เปนผลใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนมีผลกระทบ โดยเฉพาะหนวยงาน
ดานการจัดการศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการพัฒนามนุษยใหมีความรูความสามารถ 

ในการปฏิบัติงาน สืบเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี จึงจำเปนตองมี 

การปรับกระบวนทัศนและกลยุทธในการบริหารจัดการองคกรใหม เพ่ือใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลง 
ที่เกิดขึ้น และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหผลผลิตที่ออกไปสูสังคมมีความสามารถ 

ในการแขงขันกับนานาประเทศไดและเปนแนวทางเดียวท่ีจะสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ

สังคมไดอยางย่ังยืน การบริหารการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน ถาจะใหประสบความสำเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจำเปนตองอาศัยผูนำท่ีมีความรู ความสามารถและประสบการณ 
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อยางเพียงพอ เน่ืองจากความสลับซับซอนของภารกิจและการเปล่ียนแปลงแนวทางการบริหาร 

ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเปนอยางมาก ปจจุบันการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารในฐานะ

ผูนำองคการยอมเปนผูที่สำคัญท่ีสุดในการขับเคล่ือนนโยบายตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาใหประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีทุกฝายตองการใหเกิดขึ้น   

การดำเนินงานในการบริหารจัดการระบบคุณภาพของสถานศึกษา เปนกลไกลการขับเคล่ือน

ใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูบริหารถือเปนตัวจักรท่ีสำคัญท่ีสุด เพราะ

เปนผูกำหนดทิศทางการทำงาน ผูบริหารตองมีเทคนิควิธีการดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ตองมีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเอง สถานศึกษาและบุคลากรโดยต้ังเปาหมาย 

ในการทำงานไวใหสูงและพยายามใชความรูความสามารถ ยุทธศาสตรเทคนิคหรือกระบวนการ

บริหารจัดการจูงใจโนมนาว ใหบุคลากรทุกฝายรวมมือรวมใจปฏิบัติงาน เพ่ือนำไปสูเปาหมาย 

ที่วางไวโดยคำนึงถึงคุณภาพนักเรียนเปนสำคัญ เพ่ือบรรลุจุดหมายของการจัดการศึกษา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สอดคลองกับทัศนะของชาตรี โพธิกุล (2552: 4) 

กลาววา ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่มีความสำคัญอยางย่ิงตอการจัดการศึกษาของชาติโดยเฉพาะ

การบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนตน แตมิใชวาผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษา

ใหประสบความสำเร็จไดเหมือนกันทุกคน การบริหารจัดการสถานศึกษาใชวิธีการบริหารจัดการ 

ที่หลากหลาย  ดังน้ัน การบริหารจัดการระบบคุณภาพเปนหน่ึงในหลาย ๆ วิธีที่องคกร หนวยงานและ

โรงเรียนนำมาใชดำเนินการใหประสบผลสำเร็จ 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล เปนกลไกสำคัญในการพัฒนา

สถานศึกษาสูมาตรฐานสากล ระบบบริหารจัดการซ่ึงไดรับการยอมรับวาเปนระบบท่ีจะพัฒนาองคกร

ใหมีผลการดำเนินการท่ีเปนเลิศ โดยนำแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  

(Thailand quality award-TQA) มาพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารจัดการองคกร เพ่ือใหมี
วิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการในระดับมาตรฐานโลก รางวัลมัลคอลม บัลดริจ (Malcolm Baldrige 

National Quality Award-MBNQA) เปนรางวัลประจำปที่มอบใหแกบริษัทท่ีมีความโดดเดน 

ดานกระบวนการจัดการท่ีมีคุณภาพ เปนระบบเดียวกับรางวัลคุณภาพแหงชาติของสหรัฐอเมริกา  
สวนประเทศไทยนำมาใชเรียกรางวัลน้ีวา Thailand Quality Award (TQA) ซ่ึงมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ในการดำเนินการประเมิน คือ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ  สำหรับดานการศึกษาไดมีการนำแนวทาง 

ดังกลาวมาประยุกตใชในองคกร สถาบัน และสถานศึกษาตาง ๆ โดยไดกำหนดกรอบเกณฑ 

ดานการจัดการศึกษาเพ่ือผลงานท่ีเปนเลิศ (baldrige education criteria for performance excellence) 

ตั้งแตป พ.ศ. 2541 เพ่ือชวยใหมีการทำความเขาใจและปรับใชในวงการศึกษาเพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพของโรงเรียน โดยยึดหลักการดำเนินงาน เชิงระบบเพ่ือชวยใหองคกร โรงเรียนสราง 

การเปล่ียนแปลงอยางเปนระบบ ทั้งนี้เพ่ือผลการดำเนินงานท่ีเปนเลิศ  ดังน้ันกรอบในการบริหาร

จัดการโรงเรียนใหมีคุณภาพสำหรับการยกระดับโรงเรียนสูมาตรฐานสากล จึงประยุกตแนวทาง
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เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) มาเปนแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

โรงเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553: 1-2) คุณภาพการจัดการศึกษาเปน

สิ่งท่ีสังคมใหความสนใจและหวงใย สถานศึกษาจำเปนตองสรางความเช่ือมั่นแกสังคมวามี 

ความสามารถในการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณธรรม มีความรู มีความสุข ตามท่ีสังคมคาดหวัง 

ปจจุบันปรัชญาคุณภาพท้ังระบบและเครื่องมือการพัฒนาท่ีประยุกตแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาติ นำระบบมัลคอลมบัลดริจมาเปนแนวในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน 

ซึ่งแวดวงการศึกษาไทยใหความสนใจและนำแนวคิดน้ีมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากข้ึน  

โดยเฉพาะอยางย่ิงในระดับสถาบันการศึกษา (อภิธีร ทรงบณัฑิตย, 2550: 7) 

จากการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ในภาพรวมดานการบริหารจัดการคุณภาพ  

ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเปาหมายความสำเร็จและเกณฑคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐาน

สากล พบวา โดยรวมของโรงเรียนมาตรฐานสากลสวนใหญอยูในระดับ A 3 (achievement)  

ดานการบริหารจัดการคุณภาพ เก่ียวกับภาวะผูนำของผูบริหารในการนำองคกรคิดเปนรอยละ 43.27 

ดานการบริหารจัดการคุณภาพ เก่ียวกับการพัฒนาครูคิดเปนรอยละ 46.10 (สำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554: 31-32) เห็นไดวา การดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ยังอยูในเกณฑคุณภาพท่ีไมสูง และพบปญหาในการจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐาน

สากลดานการบริหารระบบคุณภาพไดแก ความไมชัดเจนในการปฏิบัติชวงแรก ความไมพรอมของ

บุคลากร ภาระงานของบุคลากรมีมาก และเวลาในการเปล่ียนแปลงเพ่ือรองรับโรงเรียนมาตรฐาน

สากลไมเพียงพอ (ดิเรก วรรณเศียร และคณะ, 2553: 41-43) ในฐานะผูวิจัยมีบทบาทหนาท่ีเปนครู 

ผูสอนอยูในสังกัดหนวยงานโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงมีความสนใจและตองการทำวิจัยเร่ือง 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือทราบแนวทางและระดับการบริหารจัดการ

ระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 15 โรง ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยคาดหวังวาผูบริหาร
โรงเรียนจะสามารถนำไปเปนแนวทางเพ่ือวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน

และการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ทางการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบการศึกษาสำหรับโรงเรียนอ่ืน ๆ และส่ิงที่ไดจะเปนขอมูล

สารสนเทศสำคัญสำหรับพัฒนาโรงเรียนใหกับหนวยงาน องคกร บุคลากรท่ีเก่ียวของใหกาวสู 

ความมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากลอันจะเกิดประโยชนแกสังคมและประเทศชาติสูงสุด
สืบไป 
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วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

2.  เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำแนกตามสถานภาพ 

สวนบุคคลและลักษณะโรงเรียน 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

 

สมมติฐานการวิจัย 
ผูบริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลและลักษณะโรงเรียน 

ตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 แตกตางกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดนำแนวคิดการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553: 17-72) มากำหนดเปนตัวแปรตาม ไดแก  

การบริหารจัดการระบบคุณภาพประกอบดวย 7 ดาน ดังน้ี 1) การนำองคกร 2) การวางแผน 

เชิงกลยุทธ 3) การมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 4) การวัด การวิเคราะหและการจัดการ 

ความรู 5) การมุงเนนบุคลากร 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ สวนตัวแปรตน ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนง ประสบการณทำงาน วิทยฐานะ ผานการอบรมวิชาท่ีสอน ขนาด

โรงเรียน และระยะเวลา การกอตั้งของโรงเรียน ไดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
วิธีดำเนินการ 

การวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมุงเนนศึกษาการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

ประชากร  
ประชากร คือ ผูบริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งมีทำเลท่ีตั้งอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี  
จำนวน 6 โรง และจังหวัดนครปฐม จำนวน 9 โรง รวม 15 โรง จำนวนท้ังสิ้น 1,665 คน 

กลุมตัวอยาง  
กลุมที่ 1 เปนกลุมผูใหขอมูลที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ประกอบดวย ผูบริหารและ 

ครูผูสอนใชวิธีการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 
อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2550: 50-51) ใชการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน กระจายจำนวน 
ผูใหขอมูลตามโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 6 โรง และจังหวัดนครปฐม จำนวน 9 โรง จำนวนประชากร 1,665 คน 
ไดกลุมตัวอยางจำนวนท้ังสิ้น จำนวน 313 คน และกลุมท่ี 2 ผูตอบแบบสัมภาษณ จำนวน 9 คน  
ดวยการเลือกแบบเจาะจง   
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามความคิดเห็น 

และแบบสัมภาษณ 

ชุดท่ี 1 เปนแบบสอบถามความคิดเห็น ที่ผูวิจัยสรางข้ึนมี 2 ตอน     

   ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบ มีลักษณะเปนแบบ

สำรวจรายการ (checklist) ประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนง ประสบการณ

ทำงาน วิทยฐานะ ผานการอบรมวิชาที่สอน และลักษณะของโรงเรียน ไดแก ขนาด และระยะเวลา

การกอตั้ง 

   ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน

มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวย คำถามการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 

ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 1) การนำองคกร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ 3) การมุงเนนผูเรียนและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 4) การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู 5) มุงเนนบุคลากร 6) การจัดการ

กระบวนการ และ 7) ผลลัพธ   

ชุดท่ี 2 แบบสัมภาษณเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน

มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 ประเด็นการสัมภาษณ 3 ดาน ไดแก 1) ดานการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  

2) ดานการจัดการกระบวนการ และ 3) ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย   

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ชุดท่ี 1  มีลักษณะเปนแบบสอบถาม ขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังน้ี  

   1.  ศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพ กำหนดรูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถาม 
   2.  กำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยามตัวแปรจัดทำเปนขอกระทงคำถาม 

ภายใตคำปรึกษาคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

   3.  นำขอกระทงคำถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เสนอท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบแกไข 

แลวนำไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ความชัดเจนของ

ภาษา ความครอบคลมุของโครงสรางและคาดัชนคีวามสอดคลองตามจดุมุงหมาย (IOC) (ลวน สายยศ 
และอังคณา สายยศ, 2539: 248) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป ได 70 ขอ 

   4.  ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถาม ตามคำแนะนำ ความเห็นชอบของผูทรงคุณวุฒิ

และ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   

   5.  นำแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับทดลองใช (tryout) ไปใชกับผูบริหารและครู

โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จำนวน 30 คน แลวนำมาวิเคราะห  
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   6.  นำขอคำถามไดรับคืนมาตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง (reliability) โดยใช 

คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (    -Coefficient) โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1991: 202-204) โดยได

คาความเท่ียงของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.98  

   7.  นำแบบสอบถามท่ีไดทดลองใชมาปรับปรุงดานการใชภาษา ใหมีความเหมาะสม 

รัดกุมกระชับและถูกตอง โดยผานการแนะนำของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ แลวจัดทำแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ จำนวน 70 ขอ เพ่ือนำไปใชเก็บขอมูลจริงกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 

ชุดท่ี 2   มีลักษณะเปนแบบสัมภาษณ ขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังน้ี  

   1. วิเคราะหระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ

โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จากแบบสอบถาม

ที่มีคาเฉลี่ย 3 ลำดับสุดทายจากจำนวน 7 ดาน แลวนำมากำหนดเปนประเด็นในการสัมภาษณได  

3 ดานไดแก 1) ดานการวัดการวิเคราะหและการจัดการความรู 2) ดานการจัดการกระบวนการ  

และ 3) ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย   

   2.  สรางแบบสัมภาษณเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

   3.  นำแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ แลวนำไปสัมภาษณกลุม

ตวัอยางท่ี 2 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  การดำเนินการเก่ียวกับการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น 
 1.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือขอ

ความรวมมือไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ที่เปนกลุมตัวอยาง เพ่ือขอความอนุเคราะหใหโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

ในการวิจัย 
 1.2  ดำเนินการเก็บขอมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถามทั้งทางไปรษณีย โดยแนบ

แบบสอบถาม และซองเปลาท่ีจาหนาถึงผู วิจัย สงถึงผูบริหารโรงเรียนกลุมตัวอยางเพ่ือขอ 

ความอนุเคราะหใหผูบริหารและครูในโรงเรียนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามและดวยการไปสง 
ดวยตนเองพรอมทั้งนัดหมาย ขอเก็บคืน ดำเนินการระหวางเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2556  

โดยไดสงไปจำนวน 313 ชุด และไดรับคืนมาท้ังหมด 313 ชุด คิดเปนรอยละ 100 

 1.3  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือนำมาวิเคราะหขอมูล 
2.  การดำเนินการเก่ียวกับการสัมภาษณ 

     2.1  ผู วิจัยขอหนังสือจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ขอความรวมมือไปยังผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและประธานกรรมการสถานศึกษา 

โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 เพ่ือขอความอนุเคราะหในการสัมภาษณที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย 
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 2.2  ดำเนินการกำหนดนัดหมายวัน เวลา เพ่ือการสัมภาษณดวยตนเอง โดยใชแบบ

สัมภาษณและสัมภาษณเปนรายบุคคล           

 2.3  นำมาวิเคราะหหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ เพ่ือให

สามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น                 

การวิเคราะหขอมูล 

ดำเนินการนำแบบสอบถามทั้งหมด จัดระเบียบขอมูลดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติดังน้ี 

1.  การวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และลักษณะของ

โรงเรียน ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) และคารอยละ (percentage) 

2.  การวิเคราะหขอมูลระดับการปฏิบัติ ใชวิธีหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

(S.D.) แลวนำคาเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best, 1986: 174)   

3.  การวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยใชสถิติ

ทดสอบที (t-test) ใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เมื่อมีนัยสำคัญ

ทางสถิติจะทำการทดสอบความแตกตางรายคู ตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s) 

4.  การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 

นำเสนอดวยความเรียงเชิงพรรณนาเปนรายขอ 

 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหการบรหิารจดัการระบบคณุภาพ ในโรงเรยีนมาตรฐานสากล  

การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ภาพรวม พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

( x̄ = 4.11, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเรียงลำดับดานท่ีมีคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดแก  
ดานการนำองคกร ( x̄ = 4.28, S.D. = 0.60) ดานการวางแผนเชิงกลยุทธ ( x̄ = 4.20, S.D. = 0.59)  

ดานการมุงเนนบุคลากร ( x̄ = 4.10, S.D. = 0.63) ดานผลลัพธ ( x̄ = 4.08, S.D. = 0.62) 

ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ( x̄ = 4.06, S.D. = 0.65) ดานการจัดการกระบวนการ 
( x̄ = 4.05, S.D. = 0.63) และดานการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู ( x̄ = 4.01, S.D. = 

0.64) ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบ 

  คณุภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมธัยมศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

 

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐาน

สากล จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลและลักษณะโรงเรียน 

1.  จำแนกตามเพศ  ภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.  จำแนกตามอายุ ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

3.  จำแนกตามตำแหนง ภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ยกเวน ดานผลลัพธไมแตกตางกัน เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียดวยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ  

ผลปรากฏวา ดานการนำองคกร ดานการวางแผนเชิงกลยุทธ ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนได 
สวนเสีย ดานการมุงเนนบุคลากร ดานการจัดการกระบวนการและในภาพรวม พบวากลุมผูบริหาร

แตกตางกับกลุมครูและกลุมครูอัตราจาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการวัด  

การวิเคราะหและการจัดการความรู พบวา กลุมผูบริหารแตกตางกับกลุมครู อยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 
4.  จำแนกตามประสบการณการทำงาน ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

5.  จำแนกตามวิทยฐานะ ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

6.  จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
7.  จำแนกตาม การผานการอบรมวิชาท่ีสอน ภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียดวยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ ผลปรากฏ ดังน้ี 
การผานการอบรมวิชาที่สอน พบวา ดานการนำองคกร ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
 

X  S.D.   

1.    4.28 0.60  1 

2.    4.20 0.59  2 

3.    4.06 0.65  5 

4,   4.01 0.64  7 

5.  4.10 0.63  3 

6.  4.05 0.63  6 

7.  4.08 0.62  4 

 4.11 0.57  - 
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ดานการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู ดานการมุงเนนบุคลากร ดานการจัดการกระบวนการ 

ดานผลลัพธและในภาพรวม พบวา กลุมผูผานการอบรมเปนภาษาอังกฤษแตกตางกับกลุมผูผาน 

การอบรมเปนภาษาไทย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการวางแผนเชิงกลยุทธ  

พบวา กลุมผูผานการอบรมเปนภาษาอังกฤษแตกตางกับกลุมผูผานการอบรมเปนภาษาไทยและ

กลุมผูไมไดรับการอบรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

8.  จำแนกตามขนาดของโรงเรียนภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียดวยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ พบวา ดานการวัด 

การวิเคราะหและการจัดการความรู ดานการจัดการกระบวนการ ดานผลลัพธและในภาพรวม 

โรงเรียนท่ีมีขนาดกลางแตกตางกับโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ อยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการมุงเนนบุคลากร พบวาโรงเรียนท่ีมีขนาดกลางแตกตางกับโรงเรียน

ที่มีขนาดใหญอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

9.  จำแนกตามระยะเวลาการกอตั้งของโรงเรียน ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวน 

ดานการนำองคกร แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียดวยวิธี

การทดสอบของเชฟเฟ ผลปรากฏวา ระยะเวลาการกอตั้งของโรงเรียน ดานการนำองคกร โรงเรียน 

ที่มีอายุไมเกิน 20 ปแตกตางกับโรงเรียนท่ีมีอายุ 61 ปขึ้นไป อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 2  สรุปผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ 

  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 
 

 
  

  

 
 

  
1.     

   1.1    - 
 

   1.2     - 
   1.3    - 
   1.4   -  
   1.5   -  

 
   1.6   -  
   1.7   -  
2.            
    2.1     -                
    2.2   -                       
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 

ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

1.  ดานการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู พบวา ผูบรหิารควรนำผลการดำเนินงาน

มาจัดทำระบบสารสนเทศใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ตองจัดทำแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล

ตาง ๆ ที่สอดคลองกับเปาประสงค มีการทบทวนวิธีการ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลใหทัน 

ตอระบบการวัดผล มีการนำผลการวิเคราะหและรวบรวมขอมูล หาจุดบกพรองของการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุง การดำเนินงานสรางนวัตกรรมใหมใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงไปของปจจัยท่ี 

ไมสามารถคาดการณได การปรับกระบวนการทำงานและบริการใหสอดคลองกับทิศทางจัด 

การศึกษาของสังคมโลก พัฒนาระบบการจัดการความรูใหเหมาะสมและเปนปจจุบันเสมอ ควรมี

เจาหนาท่ีงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเชี่ยวชาญและมีความสามารถในการตรวจสอบ ดูแล แกปญหา 

ปรับปรุงระบบใหเปนปจจุบันและพรอมใชงานตลอดเวลา และจัดทำระบบการส่ือสารใหทั่วถึง 

ทุกระดับ ทั้งเอกสารระบบสารสนเทศ 

2.  ดานการจัดการกระบวนการ ผูบริหารควรมีการอบรมใหครูผูสอนเขาใจและถายทอด

ความรู ทักษะกระบวนการสูการปฏิบัติ และคำนึงถึงความแตกตางและศักยภาพของบุคคล จัดทำ

ขอมลูระบบประกันคุณภาพใหเปนปจจบุนั มกีระบวนการวิเคราะหงาน และการพรรณนาลักษณะงาน

ใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนท่ีเปนปจจุบัน พรอมทั้งตองสามารถใชเปรียบเทียบกับงาน 

อ่ืน ๆ ในหนวยงานเดียวกันและควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการใหผูสอนเขาใจ และนำทักษะกระบวนการ 

สูการปฏิบัติ 

3.  ดานการมุงเนนผู เรียนและผูมีสวนไดสวนเสียผูบริหารควรมีการจัดการประเมิน 

ความพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือนำมาใชในการกำหนดแนวทางแกไขและ

ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และตองทันกับความตองการและทิศทางการจัดการศึกษา 

มีการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือสรุปผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือพิจารณาผลท่ีเกิดกับ 
ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ตองมีการสรางความตระหนักใหกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ถึงความเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่งเทียบเคียงกับ ความเปนนานาชาติ ใชหลักการใชแนวคิด 

มองจากภายนอกเขามาหาตัวเรา และการใชแนวคิดมองจากตัวเราออกไปภายนอก นำประสบการณ

ของตนเองท่ีสะสมมาเปนการสรางผลงาน มีการประชาสัมพันธการบริการอยางตอเน่ือง และครอบคลุม 

พัฒนาบทบาทของคณะกรรมการเครือขายผูปกครองใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการของโรงเรียน

มากใหขึ้น 

4.  ดานการบริหารจัดการดานอ่ืน ๆ ควรวิเคราะหคาใชจาย ตรวจสอบการเงิน งบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพและรายงานผลอยางโปรงใสเปนประจำ ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความตระหนัก
และความม่ันใจในองคกร ชมุชน ผูบรหิารตองเปนผูนำในองคกร โดยเฉพาะดานวิชาการเปนอยางดีกอน 
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มีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันโรงเรียนใหแขงขันไดในระดับสากล มีกลยุทธ 

ในพัฒนาการออกแบบระบบงานที่ครอบคลุมภารกิจทุกดานโดยเนนนักเรียนและผูที่มีสวนไดสวนเสีย 

เพ่ือนำสูการบรรลุวิสัยทัศน ใหความสำคัญกับผูปฏิบัติงาน มีกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สนับสนุนสงเสริมบุคลากร กำหนดสิทธิประโยชนใหเหมาะสมกับบุคลากรและความแตกตาง 

ของกลุมบุคลากร เพ่ือพัฒนาใหบุคลากร มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง เพราะบุคลากร 

มีการเขาและออกในการปฏิบัติงานอยูเปนประจำ รวมถึงการสรางบรรยากาศการทำงาน 

มีการปรับปรุงสถานท่ีทำงานท่ีมีสุขอนามัย มีความปลอดภัย การปองกันภัย และมีกระบวนการ

กำกับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยของผูเรียน 

 

อภิปรายผล   
การวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อภิปรายผลไดดังน้ี 

1. จากผลการวิจัยพบวา ระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีระดับปฏิบัติ

ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดดานการนำองคกร รองลงมาดานการวางแผน 

เชิงกลยุทธ ดานการมุงเนนบุคลากร ดานผลลัพธ ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  

ดานการจัดการกระบวนการและดานการวัดการวิเคราะหและการจัดการความรู ตามลำดับท่ีเปนเชนน้ี

แสดงใหเห็นวาในสถานศึกษามีการมุงเนนพัฒนาบุคลากรใหเกิดความรู ความเขาใจ ทัศนคติ  

ทักษะ หรือความชำนาญ ตลอดจนประสบการณในเรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพ  

ดวยหลากหลายวิธี อาทิ การสงบุคลากรไปรับความรูจากหนวยงานตาง ๆ หรือมีการจัดฝกอบรม 

ใหกับบุคลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรุงชัชดาพร เวหะชาติ (2548: 150) 
พบวา ดานการนำองคกรและการวางแผนกลยุทธ มีคาเฉล่ียสูง 3 ลำดับแรก ไดแก มีเปาหมายของ
การพัฒนาคุณภาพอยางชัดเจน แสดงถึงความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพ มีแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา  

2. จากผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ของผูบริหาร 

ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตำแหนง ประสบการณการทำงาน วิทยฐานะ ผานการอบรมวิชาท่ีสอน ขนาดของโรงเรียน 

และระยะเวลาการกอตั้งของโรงเรียน จะเห็นไดดังน้ี 
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 2.1  ผูบริหารและครูผูสอนที่มีสถานภาพสวนบุคคลดานเพศตางกัน มีการบริหารจัดการ

ระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนท่ีเปน เพศชายและหญิง 

ทั้งในภาพรวมและรายดานพบวาแตกตางกัน โดยเพศชายมีคาเฉล่ีย ความคิดเห็นมากกวาเพศหญิง 

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว โดยเฉพาะดานการนำองคกรและดานการวางแผนกลยุทธ

อยูในระดับสูงท่ีสุด เน่ืองจากเปนวิธีการท่ีผูบริหารโรงเรียนช้ีนำ การกำหนดวิสัยทัศน คานิยม ระบบ

ธรรมาภิบาลของโรงเรียน การดำเนินการเก่ียวกับจริยธรรม กฎหมายและความรับผิดชอบ วิธีการท่ี

ผูนำระดับสูงส่ือสารกับบุคลากร การวัดผลการดำเนินงานในระดับองคกรและการสรางบรรยากาศท่ี

สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่มีจริยธรรม และการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

การจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอท่ีทำใหแผนปฏิบัติการบรรลุผลสำเร็จการปรับเปลี่ยนแผน 

เมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงวิธีการวัดความสำเร็จและการรักษาความย่ังยืนของโรงเรียน

ในระยะยาว สอดคลองกับงานวิจัยของสุรักษ สุขเกษ (2554: 312) พบวา ผลการเปรียบเทียบ 

ความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารองคการ บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็น 

ตอการบริหารองคการแตกตางกัน  

   ดานตำแหนงตางกัน มีระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 

ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 9 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีตำแหนงผูบริหาร ตำแหนงครูและ 

ครูอัตราจาง ในภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ผลการวิจัยดังกลาว

แสดงใหเห็นวาผูบริหารซึ่งมีหนาท่ีในการบริหารโดยตรงอยูแลว จึงมองวามีสภาพของการบริหาร

จัดการซึ่งปฏิบัติอยูประจำและตลอดเวลา รวมทั้งมีความรูดานน้ีมากกวาครูผูสอน ทำใหมี 

ความคิดเห็นในการบริหารจัดการระบบคุณภาพมีผลแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ชัยพันธุ ชัยชนะเจริญ (2549: 115-116) พบวาขาราชการครูในโรงเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ 
การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยรวมแตกตางกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารเห็นวาตน 

มีหนาท่ีโดยตรงในการบริหารจึงมองวามีสภาพการดำเนินการมากกวาครู 

   ดานผานการอบรมวิชาท่ีสอนตางกัน มีระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการ

ระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 แตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว พบวา 
ดานการนำองคกร ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานการวัด การวิเคราะหและ 

การจัดการความรู ดานการมุงเนนบุคลากร ดานการจัดการกระบวนการ ดานผลลัพธและในภาพรวม 
พบวา กลุมผูผานการอบรมเปนภาษาอังกฤษแตกตางกับกลุมผูผานการอบรมเปนภาษาไทย อยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการวางแผนเชิงกลยุทธ พบวา กลุมผูผานการอบรม 
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เปนภาษาอังกฤษแตกตางกับกลุมผูผานการอบรมเปนภาษาไทยและกลุมผูไมไดรับการอบรมอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังท่ี ธีระ รุญเจริญ (2553: 18) กลาวถึงการฝกอบรมวามุงเนน

กระบวนการจัดกิจกรรมตามความจำเปน เพ่ือพัฒนาความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติของ

บุคลากรเพ่ือนำไปใชหรือแกปญหาของงานท่ีปฏิบัติใหบรรลุความสำเร็จตามภารกิจขององคกร  

  ดานขนาดของโรงเรียนตางกัน มีระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบ

คุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผูบริหารและครูผูสอนที่อยูในโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไมเกิน  

499 คน) ขนาดกลาง (นักเรียน 500-1,499 คน) ขนาดใหญ (นักเรียน 1,500-2,499 คน) และ 

ขนาดใหญพิเศษ (นักเรียนเกิน 2,500 คนข้ึนไป) ทั้งในภาพรวมและรายดานพบวาแตกตางกัน 

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาขนาดของโรงเรียน 

โดยเฉพาะขนาดใหญพิเศษมีความพรอมในการบริหารจัดการระบบคุณภาพไดดีกวาเพราะมีปจจัย 

ที่เอ้ืออำนวย เชน งบประมาณ อาคารสถานท่ี บุคลากรและมีสถานท่ีตั้งอยูในตัวเมืองมีความพรอม

ในทุก ๆ ดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเบญจวรรณ แปนนอก (2552: 132) พบวา สถานศึกษา

ขนาดใหญมีความคิดเห็นตอการดำเนินการบริหารจัดการความรูมากกวา เพราะมีประสบการณ  

มีบุคลากรและจำนวนนักเรียนมาก จึงสงผลใหไดรับงบประมาณในการบริหารจัดการมาพัฒนา 

ดานตาง ๆ 

 2.2 ผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลดานอายุตางกัน มีระดับการปฏิบัติ

เก่ียวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผูบริหารและครูผูสอนกลุมอายุไมเกิน 30 ป 

กลุม 31-40 ป กลุม 41-50 ป และกลุม 51 ปขึ้นไป ทั้งในภาพรวมและรายดานพบวาไมแตกตางกัน 

ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาอาจเน่ืองจากบุคลากร

สวนใหญไดรับขาวสารความรูเก่ียวกับดานการบริหารจัดการเปนท่ีรูและเขาใจจึงเห็นดวยกับ 
การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สอดคลองกับงานวิจัยของเสริม เก้ือสังข 

(2551: 70) ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
พระมหาลำพึง ธีรปฺโญ (2554: 78) พบวา บุคลากรท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอ 

การบริหารงานตามธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม โดยรวมและพิจารณาเปน 

รายดาน ไมแตกตางกัน 
   ดานประสบการณการทำงานตางกัน มีระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการ

ระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูบริหารและครูผูสอนกลุมประสบการณทำงาน 

กลุมไมเกิน 5 ป กลุม 6-10 ป กลุม 11–15 ป และกลุม 16 ปขึ้นไป ทั้งในภาพรวมและรายดานพบวา

ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การเปน

โรงเรียนมาตรฐานสากล ไมไดเปนพรอมกันท้ังหมดตองมีความพรอมจึงจะเขารวมโครงการ ดังนั้น
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การบริหารจัดการระบบคุณภาพจึงเปนเร่ืองใหมของบุคลากรในโรงเรียนทำใหทุกคนไดมีบทบาท
หนาท่ีรวมกันตามแนวนโยบายการบริหารของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชัยพันธุ 
ชัยชนะเจริญ (2549: 115-116) พบวาขาราชการครูในโรงเรียนท่ีมีประสบการณทำงานตางกัน  
มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานไมแตกตางกัน ทั้งน้ี 
เน่ืองมาจากการบริหารจัดการโรงเรียนเปนฐานเปนเร่ืองใหมตองชวยกันปฏิบัติงานและถือวา 
เปนหนาท่ีของทุกคน  

   ดานวิทยฐานะตางกัน มีระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 ผูบริหารและครูผูสอนที่มีตำแหนงผูบริหารท่ีมีวิทยฐานะหรือไมมีวิทยฐานะ 
ทั้งในภาพรวมและรายดานพบวา ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว  
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหารและครูที่มีวิทยฐานะตางกันมีความคิดเห็นตรงกันในดานการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพในทุก ๆ ดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจำนงค นาหนองตูม (2550: 84)  
พบวาขาราชการครูที่มีวิทยฐานะตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช 
ในการบรหิารของผูอำนวยการสถานศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน  

   ดานระดับการศึกษาสงูสดุตางกัน มรีะดับการปฏิบตัเิก่ียวกับการบรหิารจดัการระบบ
คุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผูบริหารและครูผูสอนที่ระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี ระดับ
ปรญิญาตรี ระดับปรญิญาโท และระดับปรญิญาเอก ทัง้ในภาพรวมและรายดานพบวา ไมแตกตางกัน 
ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของน้ำฝน มงคลลอม  
(2554: 116) พบวาครูที่วุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการคุณภาพของผูบริหาร 
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน   

   ดานระยะเวลาการกอตัง้โรงเรียนตางกัน มรีะดับการปฏิบตัเิก่ียวกับการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ยกเวน 
ดานการนำองคกร แตกตางกัน พบวา ดานการนำองคกร โรงเรียนท่ีมีระยะเวลากอตั้งไมเกิน 20 ป 
แตกตางกับโรงเรียนท่ีมีระยะเวลากอตั้ง 61 ปขึ้นไป แสดงใหเห็นวาผูบริหารส่ังสมความรู 
ความสามารถและประสบการณมาเปนระยะเวลายาวนานในการนำองคกร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของสุภาภรณ ธานี (2553: 39) เก่ียวกับการนำองคกรสูความเปนเลิศ พบวา การจะมีผูนำหรือ 
ผูบริหารท่ีทำใหผูใตบังคับบัญชาทำงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวไมใชวาจะทำกันไดงาย 
ผูบริหารน้ันตองมีภาวะผูนำ ที่ทำใหผูใตบังคับบัญชาเช่ือมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ เปนผูที่
ตั้งใจในการทำงาน กระตือรือรนที่จะหาหรือนำสิ่งใหมเขามาในองคกร เพ่ือเปนการพัฒนาในทาง 
ท่ีดีข้ึน ทีมงานหรือบุคลากรก็รวมกันทำงาน ตางก็มีขวัญและกำลังใจในการทำงานเพ่ือบรรลุเปาหมาย

หรือวัตถุประสงคที่ตั้งไวรวมกัน 
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3.  จากผลการวิจยัแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐาน

สากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

จะเห็นไดวา 

 3.1 ดานการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู พบวา ผูบริหารควรนำผล 

การดำเนินงานจากแผน โครงการงบประมาณ ความพึงพอใจ ขอรองเรียนของผูรับบริการมาวิเคราะห 

จัดทำสารสนเทศ และนำผลการวิเคราะหทบทวนเพ่ือหาจุดบกพรองมาสรางนวัตกรรมใหมใหสอดคลอง

กับการเปล่ียนแปลงไปของปจจัยท่ีไมสามารถคาดการณได พรอมทั้งแบงปนถายทอดความรู  

เทคนิคการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศใหบุคลากรอยางท่ัวถึง แสดงใหเห็นวาความสำคัญของการวิเคราะห 

มีความจำเปน ซึ่งสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2553: 1) ผลของ 

การวิเคราะหงานตองแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางงานน้ันกับองคกร และชวยใหผูที่เก่ียวของ

เขาใจวางานน้ัน ๆ เก่ียวของกับความสำเร็จขององคกรอยางไร หรืองานน้ัน ๆ ชวยเพ่ิมคุณคาใด 

แกองคกร 

 3.2  ดานการจัดการกระบวนการ พบวา ผูบริหารควรมีการอบรมใหกับครูผูสอนเขาใจ

และถายทอดความรู ทักษะกระบวนการสูการปฏิบัติ และคำนึงถึงความแตกตางและศักยภาพของ

บุคคล มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการทำงานทุกข้ันตอนและเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือ 

ตอภาวะฉุกเฉิน การปองกัน การแกไขและฟนฟูอยางตอเนื่อง ดังนั้นการถายทอดความรูใหกับ

บุคลากรในองคกรเปนกระบวนการท่ีมีความสำคัญถือวาเปนการมอบหมายงานท่ีมีประโยชน และ

ชวยพัฒนาสัมพันธภาพระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน ไดประโยชนตอองคกรท้ังทางตรงและทางออม

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเบญจวรรณ แปนนอก (2552: 127) พบวาการบริหารจัดการความรูเปน

นวัตกรรมที่สถานศึกษานำมาเปนเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและคุณภาพผูเรียน 
 3.3  ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ผูบริหารควรมีการสำรวจ 

ความพึงพอใจ ความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือนำมาใชในการกำหนด

แนวทางแกไขและปรับปรุงคุณภาพ และตองทันกับความตองการและทิศทางการจัดการศึกษา 
แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติงานใด ๆ ผลสรุปสุดทายก็ตองสำรวจความพึงพอใจผูรับริการหรือ 

ผูรวมงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฉัตรชัย มะโนรัตน (2549: 45) พบวาความพึงพอใจ 

ในดานกระบวนการของโรงเรียนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ผูปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 3.4 การบริหารจัดการพัฒนาดานอื่น ๆ พบวา ผูบริหารควรมีระบบ กลไกในการจัดสรร 

วิเคราะหคาใชจาย ระบบตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และรายงาน 
ผลอยางโปรงใสเปนประจำ การตรวจสอบทำใหเห็นความมั่นใจในการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน

และความเอาใจใสตอผลงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจรัญ อินทวัฒนวงษา (2551: 81) พบวา 

การพัฒนาการดำเนินงานการเงินโดยใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศกำกับ 
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ติดตาม ทำใหการดำเนินงานการเงินและการบัญชีของโรงเรียนมีความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน

และมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

     1.1  ผูบริหารโรงเรียนควรหาวิธีการสรางความรูและความเขาใจอันดีในการบริหาร

จัดการระบบคุณภาพใหกับบุคลากรมากข้ึน ผลจะนำมาซึ่งความรวมมือในการพัฒนาการประสาน

งานและการดำเนินงานของโรงเรียนไดมากข้ึน ดังน้ันผูบริหารสมัยใหมจึงจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตอง

จัดการกับปญหาดานความรูภายในโรงเรียนเพ่ือใหเกิดการทำงานท่ีเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

อยางสูงสุด 

 1.2  การดำรงตำแหนงฝายบริหารของผูบริหารโรงเรียนถือวาเปนบุคคลสำคัญ 

ในการท่ีจะพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของสถานศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา ซ่ึงมีสถานภาพดานการบริหารโดยตรงจึงมีความรูความเขาใจและประสบการณมากกวา 

ครผููสอนจึงจำเปนตองพัฒนาความรูนี้ใหทั่วถึงทุกคนจึงจะประสบความสำเร็จมากขึ้น  

2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

     2.1  ควรศกึษาเก่ียวกับการบรหิารจดัการระบบคณุภาพท่ีสงผลตอคณุภาพครู ในโรงเรยีน

มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนใหมีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

 2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน 

ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 9 เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพใหผู เ รียนมีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนสูงย่ิงขึ้น 
 2.3  ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลใหโรงเรียนมาตรฐานสากลประสบผลสำเร็จในการบริหาร

จัดการ   

 

สรุป 
การวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ขอคนพบในคร้ังน้ี ผูบริหาร 
สวนใหญมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และมีคาเฉล่ีย

ระดับมากท้ัง 7 ดาน คือ ดานการนำองคกร ดานการวางแผนเชิงกลยุทธ ดานการมุงเนนบุคลากร 

ดานผลลัพธ ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานการจัดการกระบวนการ และ 
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ดานการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรูแสดงใหเห็นวาผูบริหารเอาใจใสรับผิดชอบ 

ตอการบริหารงานขององคกร ผลการเปรียบเทียบ จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานเพศตางกัน 

โดยเพศชายมีคาเฉล่ียความคิดเห็นการบริหารจัดการระบบคุณภาพ สูงกวาเพศหญิง ผลการเปรียบเทียบ 

ดานตำแหนงตางกัน โดยกลุมผูบริหารมีคาเฉล่ียความคิดเห็นการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 

สูงกวากลุมครูและกลุมครูอัตราจาง พบวา มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบ

คุณภาพในภาพรวมที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการเปรียบเทียบ 

ดานผานการอบรมวิชาที่สอนตางกัน โดยกลุมผูผานการอบรมเปนภาษาอังกฤษมีคาเฉลี่ย 

ความคิดเห็นการบริหารจัดการระบบคุณภาพ สูงกวากลุมผูผานการอบรมเปนภาษาไทย พบวา 

มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในภาพรวมท่ีแตกตางกันอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครู จำแนก 

ตามลักษณะโรงเรียน ดานขนาดของโรงเรียนตางกัน โดยกลุมโรงเรียนท่ีมีขนาดกลางมีคาเฉลี่ย 

ความคิดเห็นการบริหารจัดการระบบคุณภาพ สูงกวากลุมโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญและขนาดใหญ

พิเศษ พบวามีระดับความคิดเห็นภาพในภาพรวมท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สำหรับแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียน

ควรมีการจัดทำระบบการวัดผลการดำเนินการท่ีเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ ตองจัดทำแบบ 

สอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่สอดคลองกับเปาประสงค นำผลการวิเคราะห 

หาจุดบกพรองของการปฏิบัติงาน มาปรับปรุงการดำเนินงาน สรางนวัตกรรมใหมใหสอดคลองกับ 

การเปล่ียนแปลงไปของปจจัยท่ีไมสามารถคาดการณได การปรับกระบวนการทำงานและบริการ 

ใหสอดคลองกับทิศทางจัดการศึกษาของสังคมโลก ควรมีการพัฒนาครูใหมีความรู ทักษะ 

และประสบการณเพ่ิมขึ้นและอยางตอเน่ือง นำกระบวนการทำงานท่ีสำคัญมาสรางมาตรฐาน  

สรางความม่ันใจในการเตรียมพรอมของระบบงานและสถานท่ี เพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉิน คำนึงถึง 
การปองกัน แกไข ลดความผิดพลาดปองกันการทำงานซ้ำซอนมีการจัดทำขอมูลระบบประกัน
คุณภาพเปนปจจุบันเสมอ โรงเรียนควรมีการจัดการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนและผูมี 

สวนไดสวนเสีย และตองทันกับความตองการและทิศทางการจัดการศึกษา สรางความตระหนักใหกับ

ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียถึงความเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลซ่ึงเทียบเคียงกับความเปน 

นานาชาติ ผูบริหารผลักดันสถานศึกษาใหแขงขันไดในระดับสากล ใหความสำคัญกับผูปฏิบัติงาน  

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล สนับสนุนสงเสริมบุคลากร รวมถึงสรางบรรยากาศ
การทำงาน มีการปรับปรุงสถานที่ทำงานท่ีมีสุขอนามัย มีความปลอดภัย การปองกันภัย และมี

กระบวนการกำกับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยของผูเรียนอยางเครงครัด  ควรมีกลไกในการจัดสรร 
การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและรายงาน

ผลลัพธทั้งหมด โดยจำแนกไวใหเปนหมวดหมูตามความสำคัญในแตละดานเปนประจำ 
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การพัฒนาบุคลากรที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

PERSONNEL DEVELOPMENT AFFECTING THE LEARNING ORGANIZATION 
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER THE JURISDICTION  

OF KANCHANABURI PRIMARY EDUCATIONAL  
SERVICE AREA 2 

 
รสสุคนธ  ม่ันคง / ROSSUKON  MUNKONG1  

จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI2  
พิชญาภา  ยืนยาว / PITCHAYAPA  YUENYAW3  

 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
2) ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา และ 3) การพัฒนาบุคลากรท่ีสงผล 
ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 291 คน ไดมาโดยการสุม
แบบแบงชั้นตามสัดสวน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติ 
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห 
การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน 
2.  การเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน 
3.  การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ไดแก ดานการมอบหมายงาน การเขารวมประชุม

สัมมนา การหมุนเวียนงาน การฝกอบรมในขณะทำงาน และการดูงานนอกสถานท่ีเปนปจจัยท่ีสงผล
ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 75.10 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 

 
คำสำคัญ : การพัฒนาบุคลากร  องคกรแหงการเรียนรู  ประถมศึกษา 

 
1นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ABSTRACT 

This research aimed to study: 1) the level of personnel development in educational 

institutions; 2) the level of the learning organization in educational institutions; and 

3) personnel development affecting the learning organization in educational institutions. 

The research samples derived by proportional stratified random, sampling were 291 

administrators and teachers of educational institution under the Jurisdiction of Kanchanaburi 

Primary Educational Service Area 2. The research instrument was a instrument was a 

questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were 

percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis.  

The findings of this research were as follows:  

1. Overall and in specific aspects, the personnel development in educational 

institutions was at a high level. 

2. Overall and in specific aspects, the learning organization in educational 

institutions was at a high level. 

3. The personnel development in the aspects of job enrichment, participation in 

meeting and seminar, job rotation, on the job training and field trip study together predicted 

learning organization in educational institutions at the percentage of 75.10 with statistical 

significance at .01. 

 

Keywords: personnel development, learning organization, primary education 

 

บทนำ 
 สภาพแวดลอมของสังคมปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุกดาน  

ความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

มีผลตอองคกรตาง ๆ ตองปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบัน เพ่ือรองรับความทาทายตอ 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นรวมถึงความสามารถในการแขงขัน เพ่ือความอยูรอดและความเจริญเติบโต 

ขององคกร ดังที่ เนตรพัณณา ยาวิราช (2556: 1) ไดกลาววา การเปลี่ยนแปลงเปนส่ิงที่เกิดขึ้น 
ในทุกองคกรอยางหลีกเล่ียงไมได การบริหารงานในองคกรทุกแหงตางเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง 

ของสภาพแวดลอมภายนอก การเปล่ียนแปลงองคกรเปนกระบวนการท่ีทำใหองคกรมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นในการทำงานใหบรรลุวัตถุประสงค การเปล่ียนแปลงน้ีเก่ียวของกับสวนตาง ๆ ภายในองคกร

และมีผลกระทบตอการใชอำนาจหนาท่ีในสายการบังคับบัญชา ความรับผิดชอบของสมาชิก 
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ในองคกร และการติดตอสื่อสารในองคกร รวมทั้งแรงผลักดันจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ใหม ๆ ขยายขอบเขตไปสูสากล การเปล่ียนแปลงมีความสำคัญคือ การเปล่ียนแปลงทำใหองคกร

ปรับตัวในการตอบสนองตอสิ่งแวดลอม 

องคกรจำเปนตองอาศัยความเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนองคประกอบหลักท่ีมี 

ความสำคัญ ทั้งน้ีเพราะยุคโลกาภิวัตนเปนยุคท่ีไรพรมแดน การเปล่ียนแปลงเปนไปอยางรวดเร็ว 

ความรูที่มีอยูอาจจะลาสมัยไปอยางรวดเร็วจำตองแสวงหาความรูใหม ๆ มาทดแทนอยางตอเน่ือง 

ธีระ รุญเจริญ (2553: 211) ไดกลาววา “ในยุคโลกาภิวัตน การเปล่ียนแปลงดานองคความรู และ

กระบวนการบริหารจากองคกรหน่ึงจะสงผลกระทบตอองคกรอื่นอยางหลีกเล่ียงไมได ความหางไกล

ไมใชอุปสรรคในการติดตอสื่อสารและการเรียนรูรวมกัน ความจำเปนในการพัฒนาองคกรใหมี

ศักยภาพมีความสำคัญตอความอยูรอดและความกาวหนาขององคกรมาก นั่นคือ ทำใหองคกร 

เปนองคกรแหงการเรียนรู ทุกคนจำเปนตองพัฒนาความรู ความสามารถของตนเอง ใหสามารถใช 

ในการปฏิบัติงานไดดีย่ิงขึ้น” ดังนั้น ในระดับสถานศึกษาจึงมีความจำเปนท่ีจะตองสรางโรงเรียน 

ใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรูเปนเร่ืองที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได โดยเฉพาะอยางย่ิงการศึกษา 

ในยุคโลกาภิวัตน และโรงเรียนแหงการเรียนรูก็จะเจริญกาวหนาไปอยางตอเน่ืองจำเปนตองอาศัย

บุคลากรในโรงเรียนและบุคคลอื่นท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางย่ิงความเปนผูนำของผูบริหาร 

สถานศึกษา ดังที่ วิโรจน สารรัตนะ (2544: 8) ไดใหขอคิดเห็นตอเรื่องน้ีวา เปนสิ่งท่ีทาทาย 

ตอความรับผิดชอบของผูบริหารในการท่ีจะทำใหโรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรูขึ้นมา  

โดยส่ิงทาทายท่ีสำคัญน้ันก็คือ การพัฒนา (development) เปนการพัฒนาท้ังในระดับตัวบุคคลและ

ในระดับองคกรไมควรแยกออกจากกัน เพราะท้ังสองสวนตางชวยสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาซ่ึงกัน

และกัน ดังน้ัน ผูบริหารจึงจะตองเปนนักสงเสริม นักทาทาย นักสรางสรรค และนักประสานเพ่ือ 

ความเจริญกาวหนาของท้ังบคุคลและองคการ และฮวิส (Hughes, 1999 อางถึงใน วิโรจน สารรตันะ, 
2544: 8) ก็เห็นวาผูบริหารจะไมใชเพียงผูนำท่ีเปนแบบอยางหรือผูนำท่ีมีความสามารถพิเศษเทาน้ัน 
แตจะกลายเปนนักออกแบบ เปนสถาปนิก และเปนศิลปนท่ีมีจินตนาการสรางสรรคและรับผิดชอบ

ตอการเสริมสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูอีกดวย” 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ไดระบุไววา อุดมการณสำคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและ 

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาสรางคุณภาพชีวิต และสังคมบูรณาการ 
อยางสมดุล ระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทย

ทั้งปวง มุงสรางพ้ืนฐานท่ีดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมต้ังแตวัยการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาความรูความสามารถ เพ่ือการทำงานท่ีมีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคสวน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงตามความตองการของผูเรียน นอกจากน้ัน พระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2452 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 52 ระบุวา 
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“ใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง โดยการกำกับ ประสานให

สถาบันท่ีทำหนาท่ีผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมทั้งบุคลากรประจำการอยางตอเน่ือง รัฐพึง

จัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ”   

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553: 5-6) ไดดำเนินการติดตามและประเมินผล 

การปฏิรูปการศึกษาท่ีผานมา พบปญหาท่ีตองปรับปรุงเรงแกไข พัฒนาและสานตอ ดานการผลิต

และพัฒนาครู คณาจารย อาจารยใหมีความรู ความสามารถ และมีปริมาณเพียงพอ ที่ผานมาพบวา 

เน่ืองจากนโยบายจำกัดอัตรากำลังคนภาครัฐ ผนวกกับการใชมาตรการจูงใจใหครูออกกอนเกษียณ 

ตั้งแต ป 2543-2549 ทำใหโรงเรียนสูญเสียอัตราครูไปจำนวน 53,948 อัตรา (ครูเกษียณ 74,784 

อัตรา ไดอัตราคืนเพียง 20,863 อัตรา) อีกท้ังบัณฑิตครุศาสตร/ศึกษาศาสตรบางสวนจบแลวไมเปน

ครู อาจารย มีปญหาครูสอนไมตรงวุฒิและการขาดแคลนครูในบางพ้ืนท่ี ทำใหมีการขาดแคลนครู

โดยรวมในเชิงปริมาณและคุณภาพท้ังระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการอาชีวศึกษา ประกอบกับ 

ในอนาคตอีกประมาณ 5-10 ป จะมีครูประจำการเกษียณอายุจำนวนมากกวารอยละ 50 จึงตอง 

เตรียมการเพ่ือรองรับในดานการคัดเลือกบุคคลเขาสูวิชาชีพครู พบวาผูเลือกคณะครุศาสตร/ศึกษา

ศาสตรเปนอันดับทาย ๆ เขาสาขาอ่ืนไมได จึงมาเรียนเปนจำนวนมาก จึงไมไดคนเกง มีใจรักมาเปน

ครู ในดานการพัฒนาครู พบวา ขาดระบบการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพตอเน่ืองและขาดการดูแล

เอาใจใสอยางจริงจังทำใหครูไมไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ เพียงพอ 

การพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งจำเปนที่สถานศึกษาตองดำเนินการอยางตอเน่ือง และตองมี 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมในการทำงานประกอบกับความเจริญกาวหนาของวิทยาการ

และเทคโนโลยี การแขงขัน การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ดังท่ี เข็มเพชร ประดับศรี  

(2554: 3) ไดกลาววา “การพัฒนาบุคลากรจึงเปนส่ิงท่ีจำเปนอยางย่ิงสำหรับหนวยงาน เพราะถา
หากบุคลากรในหนวยงานไมพยายามท่ีจะศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม ขาดความชำนาญ ขาดประสบการณ
ใหม ๆ บุคลากรเหลาน้ัน ก็จะเปนผูที่ไรประสิทธิภาพทำใหเกิดการทอแทกับการทำงาน จึงจำเปน

อยางย่ิงที่ผูบริหารจำเปนจะตองวางแผนการพัฒนาบุคลากรของตนเองอยางมีระบบและตอเน่ือง” 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิเชียร โทกุล (2552: 142-143) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำ

การเปล่ียนแปลงของผูบริหารกับการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี พบวา ภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ
กันทางบวกกับการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับสูงทุกดาน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือวาเปนผูที่มีบทบาท

สำคัญในการพัฒนาบุคลากร ดังท่ี เข็มเพชร ประดับศรี (2554:19) ไดกลาววา “ผูที่มีบทบาทสำคัญ

ย่ิงท่ีจะมุงสงเสริมและพัฒนาครูผูสอนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูและสามารถจัดการเรียนการสอน
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เพ่ือพัฒนานักเรียนในโรงเรียนใหมีคุณภาพย่ิงขึ้นก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา เน่ืองจากผูบริหาร 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบบริหารงานในฐานะหัวหนาสถานศึกษา การแสดงบทบาทท่ีถูกตองทำให

การบริหารประสบผลสำเร็จ บทบาทในการพัฒนาครูในโรงเรียนเปนภารกิจจำเปนของผูบริหาร 

ที่ตองดำเนินการพัฒนาครูเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู ซึ่งเปนหัวใจสำคัญ 

ในการปฏิรูปการศึกษา” ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองเรียนรูการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเปนเร่ืองที่ตอง

ศึกษาอยางละเอียดเพ่ือใหเปนไปในแนวทางที่เหมาะสมเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร โดยเฉพาะ

อยางย่ิงการศึกษาในยุคโลกาภิวัตนมีความจำเปนอยางย่ิงที่จะตองสรางสถานศึกษาใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู จำเปนตองอาศัยบุคลากรในโรงเรียนและบุคคลอื่นท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางย่ิง

ความเปนผูนำของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งเปนวิถีที่จะพัฒนาบุคลากรและองคกรไปดวยกัน ดังน้ัน 

การพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับการเปนองคกรแหงการเรียนรูยอมทำใหเกิดผลท่ีย่ังยืน เน่ืองจาก

เปนแนวทางท่ีบุคลากรจะยึดถือปฏิบัติสืบทอดตอ ๆ กันไป การจะสรางใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู 

ที่ย่ังยืนน้ัน จำเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองและสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

การพัฒนาบุคลากรใหเกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงคนั้นผูบริหารจะตองมีการเตรียมการ วางแผน

อยางรอบคอบแลว ปจจัยท่ีสำคัญคือ ตองคัดเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมและเปนไปตามความตองการ

ของบุคลากร มีแนวทางการพัฒนาบุคลากร  อาภรณ  ภูวิทยาพันธ (2547: 199-205) ไดวา “แนวทาง 

การพัฒนาบุคลากร ไดแก 1) การฝกอบรมในขณะทำงาน 2) การสอนงาน 3) การเรียนรูดวยตนเอง  

4) การดูงานนอกสถานท่ี 5) การเขารวมประชุมสัมมนา 6) การมอบหมายงาน 7) การศึกษาตอ และ 

8) การหมุนเวียนงาน” และ หนูใจ ทมถา (2551: 132) ไดทำการศึกษาเร่ือง สภาพการพัฒนาบุคลากร 

ที่สงผลคุณภาพการศึกษาดานผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร 

เขต 3 พบวา ผลการวิจัยพบวา สภาพการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมาก
ทุกกิจกรรม เรียงลำดับจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ดังน้ี การฝกอบรมระยะสั้น การระดม 

ความคิด และการสนับสนุนใหไปศึกษาตอ การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

จะทำใหสถานศึกษาเปนองคกรท่ีมปีระสทิธิผลมกีารพัฒนาอยางตอเน่ือง เซง็เก (Senge, 1990: 139)  
กลาววา “การบริหารสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ผูบริหารควรใชพฤติกรรมบริหาร  

5 ดาน ไดแก 1) ความรอบรูแหงตน 2) แบบแผนความคิด 3) การมีวิสัยทัศนรวม 4) การเรียนรู 

เปนทีม และ 5) ความคิดเชิงระบบ”พัฒนาสถานศึกษาเพ่ือใหบุคลากรสามารถขยายศักยภาพ 

ของตนเองไดอยางตอเน่ือง มีบรรยากาศของการเรียนรูทั้งรายบุคคลและกลุม มีการสอนใหเกิด

กระบวนการคิดวิเคราะห รูปแบบการคิดใหม ๆ ที่หลากหลาย มีการมารวมเรียนรูถึงวิธีการเรียนรู 
ซึ่งกันและกัน เพ่ือสามารถสรางผลงานตามที่ตั้งเปาหมายไวและยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน 

ในองคกรใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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จากสภาพปญหาและความตองการดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจอยางย่ิงในการพัฒนา

บุคลากรและการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา จึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาการพัฒนาบุคลากร

ที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพ่ือเปนแนวทางในการสรางหรือปรับเปลี่ยนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือนำไปสู

การเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ย่ังยืนตอไป 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

2.  เพ่ือศึกษาระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

3.  เพ่ือศึกษาการพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
1.  ตัวแปรตน ไดแก การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีองคประกอบ 8 ดาน ไดแก 1) การฝกอบรมในขณะ

ทำงาน 2) การสอนงาน 3) การเรียนรูดวยตนเอง 4) การดูงานนอกสถานท่ี 5) การเขารวมประชุม

สัมมนา 6) การมอบหมายงาน 7) การศึกษาตอ และ 8) การหมุนเวียนงาน 

2. ตัวแปรตาม ไดแกการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1) ความรอบรู 

แหงตน  2) แบบแผนความคิด 3) การมีวิสัยทัศนรวม 4) การเรียนรูเปนทีม และ 5) ความคิดเชิงระบบ   

 
สมมติฐานของการวิจัย 

การพัฒนาบุคลากรเปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
1. การพัฒนาบุคลากร หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการดำเนินงานท่ีสนับสนุนและ

สงเสริมใหบุคลากรเพ่ิมพูนความรู ทักษะและความสามารถ ไดแก การฝกอบรมในขณะทำงาน  
การสอนงาน การเรียนรูดวยตนเอง การดูงานนอกสถานท่ี การเขารวมประชมุสมัมนา การมอบหมายงาน 
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การศึกษาตอ และการหมุนเวียนงาน เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากย่ิงขึ้น 

2. องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง สถานศึกษาสามารถใหบุคลากรในสถานศึกษาขยาย

ศักยภาพของตนเองไดอยางตอเน่ือง มีบรรยากาศของการเรียนรูทั้งรายบุคคลและกลุม มีการสอน 

ใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห รูปแบบการคิดใหม ๆ ที่หลากหลาย มีการมารวมเรียนรูถึงวิธีการ

เรียนรูซึ่งกันและกัน เพ่ือสามารถสรางผลงานตามท่ีตั้งเปาหมายไวและยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ของคนในองคกรใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งประกอบดวยความรอบรู 

แหงตน แบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวม การเรียนรูเปนทีมและความคิดเชิงระบบ 

 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research โดยใชผูบริหารสถานศึกษา

และครูเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทั้งหมด 103 โรงเรียน ซึ่งมีประชากร โดยจำแนกเปนกลุมผูบริหาร จำนวน 

108 คน และกลุมครูจำนวน 1,014 คน รวมทั้งสิ้น 1,122 คน    

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2557 โดยกำหนดกลุมตัวอยางตามตารางสำเร็จรูปของ

เครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 178) ไดกลุม

ตัวอยาง จำนวน 291 คน ใชการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random 

sampling) ดังปรากฏในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1  จำนวนประชากร และกลุมตัวอยาง 

 

 

 

 

   
          

 52 540 14 140 

 32 290 8 75 

 24 184 6 48 

 108 1,014 28 263 

 1,122 291 
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีลักษณะเปนแบบสอบถาม มีขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้  

ผูวิจัยศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากรและ 

การเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 แลวกำหนดรูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถาม กำหนดพฤติกรรมบงชี้ให

ครอบคลุมนิยามตัวแปร แลวนำมาจัดทำเปนขอกระทงคำถามสำหรับการวิจัย โดยผานการแนะนำ

จากอาจารยที่ปรึกษา นำแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ตรวจสอบ

ความตรงดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวาง

ขอคำถามและวัตถุประสงค (index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอท่ีมี 

คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67 และ 1.00 ไดขอคำถามการพัฒนาบุคลากร 38 ขอ และ 

การเปนองคการแหงการเรียนรู 23 ขอ ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถามแลวจัดทำแบบทดสอบ 

ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และอาจารยที่ปรึกษานำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout)  

กับผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำแบบสอบถามที่รับกลับคืน

มาคำนวณหาความเช่ือมั่น (reliability) โดยการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   -coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเท่ียงของการพัฒนาบุคลากรเทากับ 0.94 และคาความเท่ียง

ของการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาเทากับ 0.91 ปรบัปรงุขอกระทงคำถามในดานการใช

ภาษาใหมีความเหมาะสมและถูกตองโดยผานการแนะนำจากอาจารยท่ีปรกึษา และจัดทำแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิดทฤษฎีและเอกสาร

งานวิจัยท่ีเก่ียวของมี 3 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

มีลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ (checklist) ซึ่งสอบถามเก่ียวกับสภาพภาพ ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาขัน้สงูสดุ ตำแหนงหนาท่ีในการปฏิบตังิาน และประสบการณทำงานในสถานศึกษา ตอนท่ี 2 
แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ โดยวัด 

การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 8 ดาน การกำหนดคาคะแนนของแบบสอบถาม ผูวิจัย 
ไดกำหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ และ ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แบบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ โดยวัดการเปนองคกรแหงการเรียนรู 5 ดาน  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 291ฉบับ ไปยังสถานศึกษาท่ีมีผูบริหารและครู 

ที่ปฏิบัติการสอนที่เปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดำเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ 

กลับคืนมา จำนวน 291 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ

ครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติดังน้ี การวิเคราะหขอมูล

ทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหารอยละ (percentage) และนำเสนอ 

ในรูปตารางประกอบคำบรรยายการวิเคราะหระดับการพัฒนาบุคลากรและการเปนองคกรแหง 

การเรียนรูของสถานศึกษา หาคาเฉล่ีย ( x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำคาเฉล่ียไปเทียบ

กับเกณฑ ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2553: 121) 

การวิเคราะหการพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression)  

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ 

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหระดับการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุร ีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.17, S.D. =0.46) เม่ือพิจารณารายดานพบวา 

การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยการฝกอบรมในขณะทำงาน 

อยูในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.33, S.D.= 0.52) รองลงมา ไดแก การมอบหมายงาน ( x̄ = 4.27,  
S.D. = 0.49) การเขารวมประชุมสัมมนา ( x̄ = 4.27, S.D. = 0.53) การเรียนรูดวยตนเอง ( x̄ = 4.15, 

S.D. = 0.52) การหมุนเวียนงาน ( x̄ = 4.11, S.D. = 0.59) การสอนงาน ( x̄ = 4.08, S.D. = 0.57) 

การศึกษาตอ ( x̄ = 4.07, S.D. = 0.60) และการดูงานนอกสถานท่ี ( x̄ = 4.06, S.D. = 0.62) 
ตามลำดับดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวม 

       

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

การเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.30, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณา 
รายดานพบวา การเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดานโดยความรอบรู
แหงตน ( x̄ = 4.32, S.D. = 0.50) อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ความคิดเชิงระบบ 
( x̄ = 4.32, S.D. = 0.51) การเรียนรูเปนทีม ( x̄ = 4.32, S.D. = 0.54) การมีวิสยัทัศนรวม ( x̄ = 4.29, 
S.D. = 0.57) และแบบแผนความคิด ( x̄ = 4.25, S.D. = 0.52) ตามลำดับ 
ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ 
  สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2 โดยภาพรวม 

 

           (n=291) 

  S.D.   

1.   4.33 0.52  1 

2.   4.08 0.57  6 

3.   4.15 0.52  4 

4.   4.06 0.62  8 

5.   4.27 0.53  3 

6.   4.27 0.49  2 

7.   4.07 0.60  7 

8.   4.11 0.59  5 

 4.17 0.46   

(n=291) 

  S.D.   

1.   4.32 0.50  1 

2.   4.25 0.52  5 

3.   4.29 0.57  4 

4.   4.32 0.54  3 

5.   4.32 0.51  2 

 4.30 0.47   
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 tot  =  0.49 + 0.32 (X6) + 0.13 (X5) + 0.20 (X8) + 0.13 (X1) + 0.10 (X4)  

 
 tot  =  0.33 (Z6) + 0.15 (Z5) + 0.26 (Z8) + 0.14 (Z1) + 0.13 (Z4) 

           (n=291) 

 df SS MS F Sig. 

Regression 5 48.26 9.65 172.19 .00 

Residual 285 15.97 0.05   

Total 290 64.23    

 b Beta SEb t Sig. 

 0.49  0.13 3.58* .00 

 (X6) 0.32 0.33 0.04 8.09* .00 

 (X5) 0.13 0.15 0.04 2.71* .00 

 (X8) 

 (X1) 

 (X4) 

0.20 

0.13 

0.10 

0.26 

0.14 

0.13 

0.03 

0.03 

0.03 

5.73* 

3.65* 

5.02* 

.00 

.00 

.00 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหง 
การเรยีนรูของสถานศกึษา สงักัดสำนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 2 

การพัฒนาบุคลากรดานการมอบหมายงาน (X
6
) การเขารวมประชุมสัมมนา (X

5
)  

การหมุนเวียนงาน (X
8
) การฝกอบรมในขณะทำงาน (X

1
) และการดูงานนอกสถานท่ี (X

4
) เปนตัวแปร

ที่ไดรับการเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความแปรผันของการเปนองคกร 
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.751 ซึ่ง
แสดงวาการมอบหมายงาน การเขารวมประชุมสัมมนา การหมุนเวียนงาน การฝกอบรม 
ในขณะทำงาน และการดูงานนอกสถานท่ี สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาและ
สามารถทำนายประสิทธิผลสถานศึกษาไดรอยละ 75.1 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 

 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

ตารางที่ 5  ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

  ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
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อภิปรายผล 
1.  การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การพัฒนา

บุคลากรของสถานศึกษา ดานการฝกอบรมในขณะทำงาน อยูในระดับสูงสุด รองลงมา ไดแก  

การมอบหมายงาน การเขารวมประชุมสัมมนา การเรียนรูดวยตนเอง การหมุนเวียนงาน การสอนงาน 

การศึกษาตอ และการดูงานนอกสถานท่ี ตามลำดับ ทั้งน้ีเพราะผูบริหาร และบุคลากรตระหนักถึง

ความสำคัญของหนาท่ี ความรับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายการปฏิบัติงานรวมกันเพ่ือเปนวิถี

ปฏิบัติที่บุคลากรเห็นคุณคารวมกัน ตระหนักและเขาใจตรงกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของหนูใจ  

ทมถา (2551: 132) ที่ศึกษาเร่ือง สภาพการพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลคุณภาพการศึกษาดานผูเรียน 

ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวา สภาพการพัฒนาบุคลากร 

โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมาก ทุกกิจกรรม เรียงลำดับ

จากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ดังน้ี การฝกอบรมระยะส้ัน การระดมความคิด และการสนับสนุน 

ใหไปศึกษาตอ  

2.  การเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  

ความรอบรูแหงตนอยูในระดับสูงสุด รองลงมา ไดแก ความคิดเชิงระบบการเรียนรูเปนทีม การมี 

วิสัยทัศนรวม และแบบแผนความคิด ตามลำดับ ทั้งนี้เน่ืองจากปจจุบันกระแสการเปล่ียนแปลงของ

โลกเปนไปอยางรวดเร็ว ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทำใหสถานศึกษาตองมีการพัฒนา

องคกรใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น สถานศึกษาจึงตองมีการพัฒนาบุคลาการเพ่ือให

ทุกคนขยายศักยภาพของตนเองไดอยางตอเน่ือง มีบรรยากาศของการเรียนรูทั้งรายบุคคลและกลุม 

มีการสอนใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห รูปแบบการคิดใหม ๆ ที่หลากหลาย มีการมารวมเรียนรูถึง

วิธีการเรียนรูซ่ึงกันและกัน เพ่ือสามารถสรางผลงานตามท่ีต้ังเปาหมายไวและยังปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ของคนในองคกรใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งประกอบดวยความรอบรู 

แหงตน แบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวม การเรียนรูเปนทีม และความคิดเชิงระบบ ท้ังน้ีสอดคลอง
กับงานวิจัยของพรทิวา วันตา (2553: 105-107) ที่ศึกษาเร่ือง องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบวา องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน โดยรวมและ
รายดานทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมี 

วิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูเปนทีม ดานความคิดเชิงระบบ ดานแบบแผนความคิดอาน และ 

ดานความรอบรูแหงตน  
3. การพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2 เรียงตามลำดับอทิธิพลจากมากไปหานอย
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ดังน้ี 1) ดานการมอบหมายงาน 2) ดานการเขารวมประชุมสัมมนา 3) การหมุนเวียนงาน 4) การฝก

อบรมในขณะทำงาน และ 5) ดานการดูงานนอกสถานท่ี สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถรวมกันทำนายการดำเนินงานของสถานศึกษาไดรอยละ 75.1 

ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของศศกร ไชยคำหาญ (2550: 198) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพล 

ตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ 

การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการพัฒนาบุคลากรในองคการ 

มีระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก โดยการมีหองสมุดเปนแหลงเรียนรูของ

บุคลากรมีระดับปจจัยสูงท่ีสุด รองลงมาเปนการจัดการอบรมบุคลากร และผูนำท่ีใหความสำคัญ 

ในการพัฒนาบุคลากร และนอยท่ีสุดเปนการใหงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 

 3.1  ดานการมอบหมายงานสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทั้งน้ีเน่ืองจาก สถานศึกษา

มอบหมายงานใหรับผิดชอบเพิ่มเติม นอกเหนือจากงานในหนาท่ีใหบุคลากรในสถานศึกษาไดอยาง

เหมาะสม มอบงานพิเศษที่มีลักษณะยาก ทาทายความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษาไดอยาง

เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของหนูใจ ทมถา (2551: 145) ไดศึกษาเร่ือง สภาพการพัฒนา

บุคลากรท่ีสงผลคุณภาพการศึกษาดานผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร 

เขต 3 พบวา การมอบหมายงานพิเศษ มีอำนาจพยากรณคุณภาพการศึกษาดานผูเรียนโดยรวมและ

รายดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ดานผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง และดานผูเรียนมีสุนทรียภาพและ

ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะการมอบหมายงานพิเศษ ทำใหครู

เปนตัวการท่ีทำใหนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติงานในความรับผิดชอบและลงมือฝกปฏิบัติเพ่ือให
เกิดความชำนาญในดานตาง ๆ  

 3.2  ดานการเขารวมประชุมสัมมนาสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรมีการประชุมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน จัดกิจกรรม

ประชุมสัมมนาใหบุคลากรมีการแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นเพ่ือศึกษาคนควาหรือหาขอสรุป 

ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยางตอเน่ือง นำความรูและขอสรุปท่ีไดจากการสัมมนาไปใชในการปฏิบัติงาน 

ประเมินผลและนำผลการสัมมนาวิชาการไปใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหดีย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคลอง

กับผลงานวิจัยของสุเทพ ทิมนาม (2553: 95) ไดศึกษาเร่ือง ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
ที่สงผลตอการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 1 พบวา การสัมมนาทางวิชาการ ผูบริหารมีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาอยูใน
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ระดับมาก เพราะเปนกิจกรรมการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางผูเขารวมสัมมนาและแลกเปล่ียน

ประสบการณ รวมอภิปราย รวมพิจารณาสาระสำคัญ เพ่ือสรุปสาระสำคัญและประเมิน เพ่ือนำไปแก

ปญหาและหาวิธีการใหม ๆ เพ่ือพัฒนาและแกปญหารวมกัน 

 3.3  ดานการหมุนเวียนงานสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เน่ืองจากจัดใหบุคลากร 

ในสถานศึกษามีการหมุนเวียนงานกันตามความเหมาะสม เพ่ือใหบุคลากรมีความกระตือรือรน 

ในการทำงาน กระตุนใหมีการต่ืนตัว ในการทำงานใหมอยูเสมอ สงเสริมใหบุคลากร มีความรูและ

ทักษะท่ีหลากหลายเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของหนูใจ ทมถา (2551: 139) ที่ศึกษาเร่ือง 

สภาพการพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลคุณภาพการศึกษาดานผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวาการหมุนเวียนตำแหนง มีสภาพการพัฒนาอยูในระดับมาก ที่เปน 

เชนน้ีเพราะบุคลากรเห็นความสำคัญของการสับเปลี่ยนหนาท่ีของการทำงานเพ่ือเปนการเรียนรู 

งานอ่ืน ๆ ภายในสถานศึกษา เปนการเพ่ิมประสบการณในการทำงาน กอใหเกิดความกระตือรือรน

ในการทำงาน ไมรูสึกจำเจซ้ำซาก  

 3.4  ดานการฝกอบรมในขณะทำงานตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เน่ืองจากสถานศึกษาสนับสนุน

และสงเสริมใหบคุลากรไดรบัการฝกอบรมอยางตอเน่ือง สงบคุลากรเขารับการฝกอบรมจากหนวยงาน

ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือนำความรูและแนวคิดใหม ๆ มาอบรมถายทอดใหกับบคุลากรในสถานศึกษา 

และนำความรูมาประยุกตใชในการปฏิบตังิาน ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของหนูใจ ทมถา (2551: 137) 

ไดศึกษาเร่ือง สภาพการพัฒนาบุคลากรที่สงผลคุณภาพการศึกษาดานผูเรียนในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวา ดานการศึกษางานไปพรอมการปฏิบัติงาน 

มกีารพัฒนาอยูในระดบัมาก ทีเ่ปนเชนนีเ้พราะวาการศึกษางานไปพรอมการปฏบิตังิานเปนการเรียนรู 
การทำงานไปพรอมกับการทำงาน มีปญหา มีอุปสรรคอยางไรสามารถปรึกษาผูรูและครูซึ่งทำงาน 
มากอน  

 3.5  ดานดูงานนอกสถานท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เปนลำดับสุดทาย ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
สถานศึกษาสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไปสังเกตการทำงานของโรงเรียนหรือองคกรอ่ืนจัด 

เพ่ือใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนความรู เทคนิค ประสบการณทำงาน และวิธีการทำงานใหมระหวาง

หนวยงาน นำความรูและประสบการณตรงจากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีมาถายทอดใหกับบุคลากร 

ในสถานศึกษาทราบ ประเมินและรายงานผลการศึกษาดูงาน เพ่ือนำผลที่ไดจากศึกษาดูงาน 
นอกสถานท่ีมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหดีย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุเทพ ทิมนาม 

(2553: 95) ไดทำการศึกษาเร่ือง ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการพัฒนาบุคลากร 
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ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบวา ผูบริหารมี 

การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาดานการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี อยูในระดับมาก เพราะเปน

กิจกรรมท่ีจะชวยใหครูรูและเขาใจวาส่ิงท่ีตนทำน้ันเปนกระทำท่ีดีที่สุดแลวหรือไม ทำใหเกิดความคิด

มองเห็นตัวเองในการดำเนินงานตลอดจนอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจจะนำมาปรับปรุงใชในโรงเรียน 

ของตนบาง เปนกิจรรมการพัฒนาบุคลากรท่ีอำนวยประโยชนกับบุคคล เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีโรงเรียน

ควรจัดเปนอยางย่ิงเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานสามารถนำความรูที่ไดมาประยุกต

ใชกับงานของตนเองได 

สำหรับการวิจัยคร้ังน้ีพบวา การสอนงาน การเรียนรูดวยตนเอง และการศึกษาตอไมสงผล

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 ทั้งนี้เน่ืองจากสถานศึกษายังขาดการสนับสนุนใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง 

ในการพัฒนาบุคลากร ใหคำปรึกษา แนะนำ และสอนวิธีในการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหกับบุคลากร 

ทีเ่ขามาทำงานใหม สอนวธีิในการปฏิบตังิานในหนาท่ีจากผูบงัคบับญัชา หวัหนางานหรือเพ่ือนรวมงาน 

การขาดจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรแลกเปล่ียนความคิดเห็น แนะนำใหคำปรึกษา เพ่ือเปน

แนวทางใหสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดดีย่ิงข้ึน สถานศึกษาขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุน 

ส่ือและแหลงการเรียนรูในสถานศึกษาไดเพียงพอกับการใชงานของบุคลากรในสถานศึกษา สนับสนุน

แหลงการเรียนรูนอกสถานศึกษา สงเสริมใหบุคลากรใชสื่อเทคโนโลยีในการศึกษา คนควาหาความรู

สนับสนุนงบประมาณในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมใหบุคลากรมีการแลกเปล่ียน

เรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษามีการศึกษา คนควา หาความรู

ดวยตนเอง จากแหลงเรียนรูและส่ือตาง ๆ รอบตัว 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 

 1.1  ผูบริหารในสถานศึกษาควรใหความสนใจในการพัฒนาบุคลากรควรสงเสริมใหมี
การสอนงาน การศึกษาตอ และการดูงานนอกสถานท่ี ใหกับบุคลากรในสถานศึกษา  

 1.2  ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมในขณะทำงาน 

การมอบหมาย การเขารวมประชุมสัมมนา เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 

ใหดีย่ิงขึ้น 

 1.3  สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ นำแนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีสงผล 

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู ไดแก 1) ดานการมอบหมายงาน 2) ดานการเขารวมประชุมสัมมนา 

3) การหมุนเวียนงาน 4) การฝกอบรมในขณะทำงาน และ5) ดานการดูงานนอกสถานท่ี เพ่ือเปน
แนวทางพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  
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 1.4  สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรมีการสนับสนุน สงเสริมและจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ ตลอดจนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และนำ

ผลการประเมินมาใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรใหดีย่ิงขึ้นตอไป 

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1  ควรศึกษาปจจัยท่ีเชิงสาเหตุของการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาสถานศึกษา 

ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 2.2  ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการพัฒนาบุคลากร 

 2.3  ควรศึกษาการพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลตอการเปนประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 

สรุป 
 การพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน การเปนองคกรแหงการเรียน

รูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวม 

อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน การพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เรียงตามลำดับ

อิทธิพลจากมากไปหานอยดังน้ี 1) ดานการมอบหมายงาน 2) ดานการเขารวมประชุมสัมมนา  

3) การหมุนเวียนงาน 4) การฝกอบรมในขณะทำงาน และ 5) ดานการดูงานนอกสถานท่ี ที่สงผล 

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยน้ีพบวา การพัฒนาบุคลากร  

ซึ่งไดแก ดานการมอบหมายงาน ดานการเขารวมประชุมสัมมนา การหมุนเวียนงาน การฝกอบรม 

ในขณะทำงาน และดานการดูงานนอกสถานท่ี สามารถทำนายการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดรอยละ 75.1 
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การพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

DEVELOPMENT IN THE MANAGEMENT OF THE OFFICE OF BASIC 
EDUCATION COMMISSION IN BETONG DISTRICT, YALA PROVINCE 

 
สมชาย  รองเหลือ/ SOMCHAI  RONGLUE 1 

ชูศักด์ิ  เอกเพชร/ CHUSAK  EKPETCH 2 

โสภณ  เพ็ชรพวง/ SOPON  PHATPONG 3 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปญหาและความตองการมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา  

2) พัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา และ 3) ประเมินผลการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา  

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จำนวน 210 คน ใชวิธีการสุมแบบงายจากประชากร 470 คน  

ใชแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงและมีความเชื่อมั่น 0.89 โดยประยุกตใชเทคนิค 

A-I-C ในการสรางแผนการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก  
คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบคาทีทีม่นียัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05   

ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีปญหาการมีสวนรวมใน 
การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางท้ัง 4 ประเด็น เรียงลำดับจาก

นอยไปมาก คือ ดานบริหารงานบุคคล ดานบริหารท่ัวไป ดานบริหารงบประมาณ และดานบริหาร

วิชาการ สวนในดานความตองการเขามีสวนรวมบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา 

มีความตองการเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูในระดับปานกลางท้ังหมด 

โดยเรียงลำดับจากนอยไปมาก คือ ดานบริหารท่ัวไป ดานบริหารงบประมาณ ดานบริหารวิชาการ

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
2รองศาสตราจารย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
3อาจารย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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และดานบริหารงานบุคคล จากน้ันไดนำผลการศึกษาท่ีพบมาใชกำหนด เปนโครงรางแผนประชุม

ปฏิบัติการการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยประยุกตใชเทคนิค A-I-C ซึ่งประกอบดวย 1) ปญหาและ

ความจำเปนในการพัฒนาแผน 2) จุดมุงหมายของแผน และ 3) เน้ือหาในแผนสำหรับประชุมปฏิบัติการ 

มี 4 ดาน ประกอบดวย ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงาน

บุคคล และดานการบริหารท่ัวไป เน้ือหาแตละเร่ืองประกอบดวย จุดมุงหมาย เน้ือหา เทคนิค 

การประชุม สื่อ/อุปกรณ เวลาและการประเมินผล ผลการประเมินตรวจสอบโครงรางแผนท่ีพัฒนา 

ขึ้นโดยผูรอบรูเฉพาะทาง จำนวน 5 คน พบวา แผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวม 

ในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความเหมาะสม 

สอดคลองในระดับมาก และเม่ือนำแผนปฏิบัติการดังกลาวไปใชทดลองกับกลุมตัวอยาง จำนวน  

36 คน ที่ไดจากการเลือกแบบเจาะจง ใชรูปแบบทดลองวัดกอนและหลังการประชุมปฏิบัติการ พบวา 

หลังการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนกลุมทดลอง มีความรู  

ความเขาใจและเจตคติที่ดีตอการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคาเฉล่ียเพ่ิมขึ้น

อยางมนียัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05 

 

คำสำคัญ : การมีสวนรวม การบริหารจัดการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ABSTRACT 

The objectives of the research were to: 1) study problems and needs to participate 

in management of Office of Basic Education Commission in Betong district, Yala province; 
2) develop participation in basic education management of the Office; and 3) evaluate the 

result of participation development in basic education management of the Office. Data 

was collected from 210 people derived by simple random sampling. The validated 
questionnaire with a reliability of 0.89 was used and the A-I-C technique was applied to 

conduct the workshop plan on participation development in basic education management. 

Data was analyzed with percentage, mean, S.D. and t-test with statistically significant at 

.05 level.  

The research results showed that the problem of participation in management of 
the Basic Education Commission was overall at moderate level. The aspects, ranked from 

the highest to the lowest, were as follows: human resource management, general management,

budget management, and academic management. The need of participation in educational 
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management was at moderate level. The aspects, ranked from the highest to the lowest, 

were as follows: general management, budget management, academic management, and 

human resource management. The research results were used to define the workshop 

outline plan on participation development in basic education management of Office of 

Basic Education Commission in Betong district, Yala province by applied A-I-C technique. 

The plan comprised 1) issues and needs of plan development; 2) plan’s goals; and  

3) workshop contents, including four topics—academic management, budget management, 

human resource management, and general management. Each topic divided into goals, 

contents, meeting techniques, media/equipment, time and evaluation. The developed 

workshop outline was evaluated by five experts. It was found that the workshop plan on 

participation development in basic education management of Basic Education Commission 

were suitably consistent at a high level. The developed plan was trialed with 36 samples, 

which was derived by purposive sampling, by using pretest and posttest. It was found that 

after the workshop of Basic Education Commission, the experimental group had more 

knowledge and understanding, as well as positive attitude towards participation in basic 

education Management with statistically significant at the .05 level. 

  

Keywords: participation, management, basic education commission 

 

บทนำ 
การจัดการศึกษาของประเทศไทย มีรูปแบบในการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายเพ่ือใหสอดคลอง

กับลักษณะและความตองการของบุคคลและชุมชนแตละทองถ่ิน จำเปนตองอาศัยการกระจายอำนาจ 

และการดึงภาระบางสวนในการบริหารงานและจัดการศึกษาออกจากหนวยงานกลาง ใหองคกร

ประชาชนในทองถิ่นเปนผูรับภาระนี้แทน โดยเช่ือวาองคกรประชาชนในทองถิ่น มีขีดความสามารถ

พอท่ีจะชวยใหการศึกษาเขาถึงความตองการของตนเองอยางแทจริงและจะทำใหระบบมี 
ความยืดหยุนท่ีจะรองรับการเปล่ียนแปลงใหม ๆ ตลอดจนปรับตัวไปตามสภาพสังคมไดตลอดเวลา 

(ทองใบ  สุดชารี, 2548: 76) ดังจะเห็นไดจากกฎหมายแมบทของไทย คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พ.ศ. 2550 ไดกำหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ที่จะไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตามความในมาตรา 49 ความวา บคุคลยอมมสีทิธิเสมอกนัในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา

สิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาอบรม
ของรัฐตองคำนึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน ในการจัดระบบ 
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การศึกษาของไทยในปจจุบันตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กำหนดไวในมาตรา 

ที่ 9 วาการจัดระบบโครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักการมีสวนรวมของบุคคล 

ครอบครัว ชุมชนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม 

มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพ่ือพัฒนา

ชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน และในมาตรา 58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุน 

ดานงบประมาณการเงินและทรัพยสินท้ังจากรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบัน

สังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาค

ทรัพยสินและทรัพยากรตาง ๆ ที่จำเปนใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทาง 

การศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเปน ซึ่งจะเห็นไดวาระบบการศึกษามีความแตกตางจาก

ระบบเดิม คือเมื่อกอนนั้นรัฐเปนผูรับภาระในการจัดการศึกษาใหกับประชาชนในประเทศ โดยมี

หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาโดยตรง เชน สำนักงานการประถมศึกษาแหงชาติ  

กรมสามัญศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน กรมอาชีวศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย เปนตน จะเห็นได

วาตางหนวยงานตางทำงานของตนเองจนทำใหขาดเอกภาพในการบริหารงาน และอำนาจหนาท่ี 

ในความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหกับประชาชนน้ัน จึงตกเปนภาระหนาท่ีของรัฐเกือบทั้งส้ิน

ซึ่งอยูภายใตระบบราชการในรูปแบบรวมศูนยอำนาจไว การบริหารอยูในสวนกลางเกือบทั้งหมด 

นับตั้งแตการบริหารงานบุคคล งบประมาณ หลักสูตร ทำใหเกิดปญหาเก่ียวกับการตัดสินใจที่ลาชา 
เพราะตองรอสั่งการจากสวนกลาง เน่ืองจากขอบังคับ ระเบียบ กฎหมายตองใหสวนกลางพิจารณา

ตดัสนิใจ โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธกิารมีสถานศึกษา หนวยงานทางการศึกษาในสงักัดเปนจำนวนมาก 
ทำใหเกิดความลาชาของระบบบริหารจัดการศึกษาอยางชัดเจน จึงทำใหทุกฝายเห็นวาถึงเวลาแลว 

ที่รัฐจะตองกระจายอำนาจ ในการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา และใหทองถิ่นเขามามีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษาใหมากย่ิงข้ึน เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของประเทศ 

และการท่ีจะปฏิรูปการศึกษาใหเกิดความเขมแข็งทางปญญาน้ัน จะตองกระจายอำนาจไปสูสถาบัน

การศึกษา ชุมชนทองถิ่น และจังหวัด ใหสามารถริเริ่มสรางสรรคการเรียนรูเองและจัดการศึกษาเอง 
ทั้งนี้โดยมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได มีกลไกการตรวจสอบที่เปนอิสระและเขมแข็ง การกระจาย 

อำนาจไปเชนน้ีจะทำใหเกิดนวัตกรรมทางปญญาข้ึน  
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จากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งแต พ.ศ. 2547-2556 มีเหตุการณ

รุนแรงเกิดข้ึนรายวัน และโดยเฉพาะอยางย่ิงสถานศึกษาถูกลอบวางเพลิง ครูถูกลอบทำราย ซึ่งมี 

ผูเสียชีวิตไปแลว 5,515 คน (ครู 185 คน) บาดเจ็บ 10,184 คน ทำใหการบริหารงานของรัฐบาล 

สลับซับซอนมากข้ึน รวมตัวเลขงบประมาณท่ีใชจายไปกับการชวยเหลือเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบ

จากเหตุความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตจนถึง พ.ศ. 2556 รวมท้ังสิ้น 4,890,008,483 บาท 

จึงมีการนำรูปแบบการบริหารโดยใชคณะกรรมการอยางแพรหลายในทุกวงการการบริหารท้ังภาครัฐ

และเอกชน ในระบบราชการท่ีเปนภาครัฐมีการใชรูปแบบของคณะกรรมการท้ังในระดับชาติ กระทรวง 

กรม จังหวัด อำเภอ ตำบลและหมูบาน เชน คณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการอาชีวศึกษา คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการสมานฉันท เปนตน ในการจัดการศึกษา โดยพระราชบัญญัติการศึกษาท่ีใชอยูใน

ปจจุบัน ไดกำหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปดโอกาสใหภาคประชาชนในชุมชน

ทองถิ่นเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการการศึกษาและการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในแตละเขต

พ้ืนที่ แตจากประสบการณของผูวิจัยในฐานะผูอำนวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาที่ 2 อำเภอเบตง 

จังหวัดยะลา จากการเสวนาและการพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถ

สรุปเปนประเด็นปญหาและอุปสรรคในการบริการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาหลายประการ คือ 1) มีขอจำกัด ดานคุณวุฒิทางความรู ความเขาใจบทบาทหนาท่ี 

ของตนเอง และกระบวนการท่ีจะดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามบทบาทหนาท่ีที่กำหนด 

2) องคประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดวยบุคคลท่ีมีความหลากหลาย แตกตางกัน ทั้งวัยวุฒิ 

คุณวุฒิและประสบการณ จึงทำใหคณะกรรมการบางสวนไมกลาแสดงออกและสุดทายไมมาเขารวม

ประชุม 3) ความแตกตางดานศาสนา ทำใหการแสดงความคิดเห็นและการมีสวนรวมมีความระแวง

ตอกัน โดยเฉพาะในชวงท่ีสถานการณความไมสงบในภาคใตมีความรุนแรง 4) ขอจำกัดของ 
คณะกรรมการในดานการบริหาร ทั้งงานดานวิชาการไมวาเร่ืองการประเมิน และการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่น ดานการบริหารบุคคล ซึ่งคณะกรรมการสวนหน่ึงเห็นวาเขาไมมีอำนาจอะไร เปนตน  

5) คณะกรรมการสวนหน่ึงไมอยากเขารวมเปนคณะกรรมการเน่ืองจากเกรงวาจะตองหารายไดใหกับ

สถานศึกษา หรือตองบริจาคเงินและทรัพยากรตาง ๆ ตามท่ีสถานศึกษารองขอ และ 6) คณะกรรมการ 
ไมเห็นความสำคัญกับการเปนคณะกรรมการสถานศึกษา 

จากขอมูลขางตนจึงเห็นไดวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะมีความสำคัญ 
อยางย่ิงท่ีมีหนาท่ีในการกำกับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาใหบรรลุตามเจตนารมณ

และสาระเน้ือหาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ผูวิจัยในฐานะผูอำนวยการเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาที่ 2 จึงไดศึกษาปญหาและความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานข้ึน เพ่ือนำขอมูลท่ีไดไปใชกำหนดแนวทางการพัฒนา 

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยคาดหวังวาหลังจากผานกระบวนการการพัฒนาการมีสวนรวมแลว

จะทำใหคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู เจตคติ และทักษะในการมีสวนรวมในการบริหาร 

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากข้ึน 

 

ขอบเขตการวิจัย 
1.  กลุมผูตอบแบบสอบถาม 

 1.1 ประชากร ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

จำนวน 470 คน  

 1.2 กลุมตัวอยาง จำนวน 210 คน กำหนดขนาดตัวอยาง โดยใชตารางสำเร็จรูปของเครซี่

และมอรแกน ที่มีคาความเช่ือมั่น 0.95  

2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.1  ประชากร ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

จำนวน 470 คน  

 2.2  กลุมตวัอยาง จำนวน 36 คน ทีไ่ดมาจากการสุมแบบเจาะจง (purposive sampling) 

เฉพาะบุคคลที่สามารถเขารวมกิจกรรมการทดลองไดตลอดและยินดีเขารวมการฝกอบรม โดยท้ังนี้

ตองยึดหลักความเปนตัวแทนจากองคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือศึกษาปญหาและความตองการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา     

2.  เพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา      

3.  เพ่ือประเมินผลการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา          

  

วิธีดำเนินการ 
ขั้นท่ี 1 ศึกษาปญหาและความตองการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา     
1.  พ้ืนท่ีในการศึกษา ไดแก สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
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 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึนโดยยึด

วัตถุประสงคของการวิจัย แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และไดขอคำแนะนำจากผูมีความรู 

ผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนอาจารยที่ปรึกษา โดยเคร่ืองมือแบงออกเปน 3 ตอน คือ  

 ตอนท่ี 1 คำถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบทดสอบ แบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับปญหาและความตองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปนแบบ

ประเมินคา (rating scale) จำนวน 5 ระดับ ตามแบบวัดเจตคติของ Likert คือ ความตองการระดับ

มากท่ีสุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) นอย (2) และ นอยท่ีสุด (1)  

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอ 

ความตองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา     

3.  การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 3.1  การตรวจสอบความเที่ยง (content validity) นำเคร่ืองมือท่ีสรางเสร็จแลวให

ผู เชี่ยวชาญตรวจแลวเสนออาจารยที่ปรึกษางานวิจัย เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ หาความตรง 

เชิงโครงสราง ความครอบคลุมของเนื้อหา ความถูกตองของภาษา และความชัดเจนในขอความ 

เพ่ือนำมาปรับปรุงแกไข 

 3.2  การประเมินความตรง (reliability) นำเคร่ืองมือที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ

และอาจารยที่ปรึกษาแลว ไปทดลองใชกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนท่ีไมใช

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา จำนวน 30 คน และวิเคราะหหาความตรง (reliability) โดยใชสูตร

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach ไดคาความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟา 0.8971 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล โดยนำแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแลวไปเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง จำนวน 210 คน โดยผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

5.  การวิเคราะหขอมูล  

 5.1  วิธีการวิเคราะหขอมูลดำเนินการ ดังน้ี 
   5.1.1 ขอมูลเชิงปริมาน ดำเนินการโดย ใชโปรแกรมสำเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร  

   5.1.2  ขอมูลเชิงคุณภาพ ดำเนินการโดย วิเคราะหเชิงเน้ือหา (content analysis) 
 5.2  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

   5.2.1  คารอยละ (percentage) ใชสำหรับการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานสถานภาพ

สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
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   5.2.2  คาเฉลี่ย ( x̄ ) เพ่ือใชสำหรับการวิเคราะหแนวโนมเขาสูสวนกลางของ

คะแนนระดับปญหาและความตองการมีสวนรวมในการจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา  

   5.2.3  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) เพ่ือใชสำหรับ 

การวิเคราะหคากระจายของคะแนนระดับระดับปญหาและตองการมีสวนรวมในการจัดการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 5.3  เกณฑการใหคะแนนคำตอบและการจัดลำดับปญหาและความตองการมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา กำหนด

เกณฑไว ดังน้ี 

   5.3.1  การใหคะแนนคำตอบ 

     ระดับปญหา/ความตองการ คะแนน 

      มากท่ีสุด     5    

      มาก         4  

      ปานกลาง  3    

      นอย 2 

      นอยท่ีสุด 1 

   5.3.2  เกณฑในการแปลความหมายของคะแนนท่ีไดจากแบบสอบถามมาใช 

คาเฉล่ียถวงน้ำหนัก (ชุมพล  เสมาขันธ, 2550: 253) โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

     ชวงคะแนนเฉล่ีย ระดับปญหา/ความตองการ 

     4.51 - 5.00 มากท่ีสุด  

     3.51 - 4.50 มาก 
     2.51 - 3.50 ปานกลาง  

     1.51 - 2.50 นอย 

     1.00 - 1.50  นอยท่ีสุด   
   โดยผู วิจัยจะนำระดับปญหาและความตองการตั้งแตระดับปานกลางขึ้นไป 

มากำหนดเปนประเด็นในการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในขั้นตอนตอไป 
ขั้นท่ี 2 พัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา  

   1.  การสรางโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

โดยมีองคประกอบ ดังน้ี  
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    1.1  ปญหาและความจำเปน กำหนดข้ึนจากการศึกษาขอมูลจากเอกสารและ 

ผลการศึกษาภาคสนาม พบวา การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยนำ

ขอมูลที่ไดจากการศึกษาในขั้นท่ี 1 และมีความตองการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ศึกษาตามบทบาทหนาท่ีมาประมวล กำหนดเปนปญหาและความจำเปนในการสรางโครงรางแผน

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

    1.2  จุดมุงหมายท่ัวไปของโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการ เพ่ือใหคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความรูความเขาใจ เจตคติ และทักษะ การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไดจากการประชุมปฏิบัติการเรียนรูไปใชจริง 

    1.3  เน้ือหาของโครงรางแผนประชมุปฏบิตักิารฯ ประกอบดวย 1) ดานการบรหิาร

วิชาการ 2) ดานการบริหารบุคคล 3) ดานการบริหารงบประมาณ และ 4) ดานการบริหารทั่วไป 

โดยในแตละเร่ืองประกอบดวย จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม เน้ือหาวิชา เทคนิคการประชุมปฏิบัติการ 

สื่อ/อุปกรณ เวลาและการประเมินผล ซึ่งแตละองคประกอบจะมคีวามสอดคลองสัมพันธกัน 

   2.  ผลการประเมินตรวจสอบแผนประชุมปฏิบัติการฯ ที่พัฒนาขึ้น โดยใหผูรอบรู

เฉพาะทาง (subject matter specialist: SMS) จำนวน 5 คน ประเมินความเหมาะสมและสอดคลอง

ของแผนประชุมปฏิบัติการฯ แลวนำผลประเมินมาหาคาเฉล่ีย จากน้ันนำผลการประเมินและ 

ขอเสนอแนะมาแกไขปรับปรุงแผนประชุมปฏิบัติการฯ ใหไดแผนฯ ที่สมบูรณกอนนำไปทดลองใช 

ขั้นท่ี 3 ประเมินผลการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกำหนดวิธีการ ไวดังน้ี 

   1.  รูปแบบการทดลอง ใชรูปแบบการทดลองแบบกลุมเดียววัดกอน - หลัง 

การประชุมปฏิบัติการ (pretest - posttest one group design)  
   2.  วิธีการทดลอง ใชเทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

   3.  เคร่ืองมือที่ใช ในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ไดแก แผนประชุมปฏิบัติการฯ คูมือ

ฝกอบรม แบบทดสอบและแบบวัดเจตคติ กอนหลังการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และแบบสังเกตการณ 
   4.  การวิเคราะหขอมูล การทดสอบความรู และวัดทักษะ และเจตคติ วิเคราะห 

โดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอร โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร และใชคาสถิติตาง ๆ 

คอื คาเฉล่ีย ( x̄ ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิตทิดสอบคาทีทีร่ะดับ .05 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาระดับปญหาและความตองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดังน้ี 

 1.1  คุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จำนวน 210 คน พบวา สวนใหญ เปนเพศ

ชาย อายุ 41-50 ป ระดับการศึกษาชั้นสูงสุด ต่ำกวาอนุปริญญา อาชีพทำการเกษตร มีรายได/เดือน 

ต่ำกวา 10,000 บาท และสวนใหญมีตำแหนงเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

 1.2  ระดับปญหาและความตองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา พบวา คณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีปญหาและมีความตองการเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน อยูในระดับ ปานกลาง ใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารบุคคล ดานการบริหารงานวิชาการ 

ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารท่ัวไปตามลำดับ ดังน้ี 

   1) ดานการบริหารบุคคลทั้งในภาพรวมและรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลาง 

ทุกขอ โดยมีเรื่องการมีสวนรวมในการวิเคราะหภารกิจ และประเมินสภาพความตองการกำลังคน 

กับภารกิจของสถานศึกษา มีคาเฉล่ียสูงสุด ( x̄ = 2.91) และเร่ืองการมีสวนรวมพิจารณาความดี

ความชอบเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือนของบุคลากรในสถานศึกษา มีคาเฉล่ียต่ำสุด ( x̄ = 2.64) 

   2)  ดานการบริหารวิชาการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.42) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางเกือบทุกขอ ยกเวน เร่ืองความตองการ 

มีสวนรวมในการพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา อยูในระดับมาก ( x̄ = 3.59) 

   3)  ดานการบริหารงบประมาณ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.39) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางเกือบทุกขอ ยกเวน เร่ืองความตองการเขารวม

ในการศึกษาวิเคราะหแหลงทรัพยากรบุคคลองคกรทองถิ่นที่มีศักยภาพใหการสนับสนุนการจัด 

การศึกษา อยูในระดับมาก ( x̄ = 3.55) 

   4)  ดานการบริหารท่ัวไปท้ังในภาพรวมและรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลาง 

ทุกขอ โดยเร่ืองการมีสวนรวมในการจัดทำระบบฐานขอมูลของสถานศึกษา เพ่ือใชในการบริหาร
จัดการศึกษาในสถานศึกษา มีคาเฉล่ียสูงสุด ( x̄ = 2.93) และเร่ืองการมีสวนรวมในการกำหนด

แผนการรับนักเรียนของสถานศึกษามีคาเฉล่ียต่ำสุด ( x̄ = 2.67) 

2.  ผลการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผลการศึกษาพบดังน้ี  

 2.1  การสรางโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีองคประกอบ 

ดังน้ี  
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   2.1.1  ปญหาและความจำเปน กำหนดข้ึนจากการศึกษาขอมูล เอกสาร และผล

การศึกษาภาคสนาม ซึ่งพบวา การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีปญหา

ระดับปานกลาง เน่ืองจากการขาดความรูความเขาใจการดำเนินงาน และไมเขาใจบทบาทหนาท่ีของ

ตนทั้ง 4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป 

และมีความตองการมีสวนรวมทั้ง 4 ดาน ผูวิจัยจึงไดนำขอมูลเหลาน้ีมาประมวล กำหนดเปนปญหา

และความจำเปนในการพัฒนาแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   2.1.2  จุดมุงหมายทั่วไปของแผนประชุมปฏิบัติการฯ เพ่ือใหคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความรูความเขาใจ เจตคติ และทักษะ การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชในชีวิตจริง 

   2.1.3  เน้ือหาของแผนประชุมปฏิบัติการฯ ประกอบดวย 1) ดานการบริหารวิชาการ           

2) ดานการบริหารบุคคล 3) ดานการบริหารงบประมาณ และ 4) ดานการบริหารท่ัวไป โดยในแตละ

เร่ืองประกอบดวย จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม เน้ือหาวิชา เทคนิคการประชุม สื่อ/อุปกรณ เวลาและ

การประเมินผล ซึ่งแตละองคประกอบจะมีความสอดคลองสัมพันธกัน 

 2.2  ผลการประเมินแผนประชุมปฏิบัติการฯ ที่พัฒนาข้ึนไปใหผูรอบรู เฉพาะทาง 

(subject matter specialist: SMS) จำนวน 5 คน ประเมินความเหมาะสมและสอดคลองของแผน

ประชุมปฏิบัติการฯ แลวนำผลประเมินมาหาคาเฉล่ีย พบวาแผนประชุมปฏิบัติการฯ มีความเหมาะสม 

และสอดคลองในระดับมากทุกประเด็น  

 2.3  ผลการปรับปรุงแกไขแผนประชุมปฏิบัติการฯ ผูวิจัยไดนำผลการประเมินและขอ

เสนอแนะของผูรอบรูเฉพาะทางท่ีไดแนะนำและใหขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงแผนประชุมปฏิบัติการฯ 

ใหสมบูรณกอนนำไปใชทดลองหรือใชจริงตอไป 
3.  ผลการประเมินการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 

คณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผลการศึกษา พบวา 

 3.1  ผลการวัดความรูความเขาใจของคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา 
หลังการประชุมปฏิบัติการในดานความรู เร่ืองการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

คะแนนเฉล่ียกอนการประชุมปฏิบัติการเทากับ 15.25 คะแนน และหลังการประชุมปฏิบตัิการเทากับ 

18.50 มีผลตางของคาคะแนนเฉล่ียดานความรูเพ่ิมขึ้นเทากับ 3.25 และเม่ือทดสอบดวยสถิติ 

การทดสอบคาที พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.2  ผลการวัดเจตคติ เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนและหลังการประชุมปฏิบัติการฯ  

พบวา คะแนนเฉล่ียกอนการประชุมปฏิบัติการ เทากับ 22.10 หลังการประชุมปฏิบัติการเทากับ 
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30.15 และเมื่อนำคะแนนเฉลี่ยมาทดสอบดวยสถิติการทดสอบคาทีพบวา มีความแตกตางอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.3  การปรับปรุงโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการฯ โดยนำขอมูลจากผลการประเมิน 

โครงรางแผนปฏิบัติการมาเปนหลักเกณฑในการพัฒนาปรับปรุงโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการฯ  

ไดแผนประชุมปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณ 

 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผูวิจัยมีประเด็นท่ีจะนำมาอภิปราย 3 ประการ 

ดังน้ี     

1.  ผลการศึกษาปญหาและความตองการเขาไปมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา     

 ลักษณะสวนบุคคลของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา คณะกรรมการ 

สวนใหญมีวุฒิการศึกษาไมเกินอนุปริญญา จากขอมูลน้ีแสดงใหเห็นวาในการท่ีจะบริหารจัดการ

ศึกษาใหมีคุณภาพ สอดคลองกับเปาหมายเชิงคุณภาพของทรัพยากรมนุษยที่จะอยูในสังคมท่ีมี

ความเปล่ียนแปลง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมมากข้ึน แตในขณะเดียวกัน

คณะกรรมการมีขอจำกัดในเร่ืองคุณวุฒิการศึกษาซึ่งอาจมีผลกระทบตอการบริหารจัดการศึกษาใหมี

คุณภาพ สอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแนวคิด

ของเจิมศักด์ิ ปนทอง (2548: 61-62) ที่กลาววาอุปสรรคในการมีสวนรวมของชาวชนบทคือ 

ชาวชนบทรูสึกวาตัวเองมีฐานะต่ำตอยดอยการศึกษาในสังคมทำใหกลัวการดูถูกจากคนอ่ืน ๆ โดย

เฉพาะจากขาราชการ และแนวคิดของเพลินตา กะลัมพากร (2548: 46-47) ที่เห็นวาปจจัยการมี

สวนรวมที่สำคัญคือความรู ความสามารถ ที่จะเขารวม สวนรายไดของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 
พบวา ไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน ซึ่งถือวาต่ำเม่ือเทียบกับคาครองชีพในปจจุบัน และเม่ือดูขอมูล

การประกอบอาชีพแลว พบวา สวนใหญเปนผูรับจางท่ัวไป คาขายและทำการเกษตรถึงจำนวน  

134 คน จากทั้งหมด จำนวน 210 คน ซึ่งจะสัมพันธกับรายได เวลาในการเขามีสวนรวมมีจำกัด 

ดังขอคิดของจินตนา ทองรอด (2546: 98-100) กลาววาปญหาอุปสรรคตอการเขามีสวนรวมของ 

ชาวบานประการหน่ึงคือ มีภาระหนาท่ีสวนตัว และในครอบครัว และผลการศึกษาของปาริชาติ  
วลัยเสถียร และคณะ (2546: 237) สรุปไววา ปจจัยท่ีเปนปญหาของประชาชนตอการเขามีสวนรวม 

คือ ชาวบานขาดการศึกษา ขาดความรูดานวิชาชีพตาง ๆ ชาวบานมีภาระดานการครองชีพ  

ดานครอบครัวและดานสุขภาพรางกาย ตลอดจนรายไดก็เปนอุปสรรคอยางสำคัญตอการเขามี
สวนรวมของประชาชน และปรัชญา เวสารัช (2541 อางถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2546: 
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237) ไดกลาววา ปญหาท่ีขัดขวางการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก ปญหาความไมรูอันเกิดจาก

การไรการศึกษา การขาดทุนทรัพย ความไมสนใจของชาวบาน ความไมเขมแข็งของผูนำ เปนตน 

ตลอดจนผลการศึกษาของเอ้ือมพร เครือบุตรดา (2545: 78) วิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีตอการพัฒนางานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดองคการบริหาร 

สวนจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา ประสบการณและระดับการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตางกัน มีความเห็นตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ที่มีผลตอการพัฒนางานในสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี 

โดยภาพรวม และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการศึกษาระดับปญหาการเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่พบวามีปญหาระดับปานกลางท้ัง 4 เร่ือง คือ ดานการบริหาร

งานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป  

จากขอคนพบดังกลาว สอดคลองกับผลการศึกษาของมาโนช ชัยสุวรรณ (2547: 112) ที่ศึกษาเรื่อง 

รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสหวิทยาเขตโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัด

นครสวรรค พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการศึกษาของวิมล มวงเงิน (2548: 81)  

ไดศึกษาเร่ืองรูปแบบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อำเภอสรรพยา จังหวัด

ชัยนาท ผลการวิจัยพบวา ปญหาการบริหารการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานการบริหารวิชาการ และดานบริหารงบประมาณ  

อยูในระดับมาก ในขณะท่ีดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารท่ัวไปมีปญหาอยูในระดับนอย  

จากผลการวิจัยของวิมล มวงเงิน ดังกลาวจะไมสอดคลองกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ที่พบวา ปญหา

การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก มีความแตกตางกันในเร่ืองโครงสราง 

ทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และคุณลักษณะสวนบุคคลดานอื่น ๆ ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พ้ืนฐานดังนี ้อคนิ พิพัฒน (2536 อางถึงใน ปารชิาต ิวลยัเสถียร และคณะ, 2546: 236) ทีก่ลาวไววา 
การมีสวนรวมของประชาชนอาจถูกจำกัดโดยลักษณะโครงสรางทางสังคม และวัฒนธรรมไทย  

เชน ระบบอุปถัมภ ความเกรงใจ ชาวบานไมกลาแสดงออกตอกระบวนการมีสวนรวมในการทำงาน  

ซึ่งอาจเกิดจากความเกรงใจ หรือความกลัว ซึ่งลักษณะโครงสรางและระบบวัฒนธรรมของชุมชน 

ใน 3 จังหวัดชายแดนใตอาจจะมีลักษณะเฉพาะของชุมชนมากวาชุมชนในสังคมโดยท่ัว ๆ ไป 

สวนผลการศึกษาระดับความตองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่พบวา มีความตองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

ทัง้ภาพรวมและรายดาน อยูในระดบัปานกลางทัง้ 4 เร่ือง คอื ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหาร

งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป จากผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของพระมหาเติม โทบุรี (2554: 74) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ดาน ดังกลาวพบวา การมีสวนรวม 
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ของชุมชนทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลางทุกดาน ซึ่งผลการศึกษาระดับ 

ความตองการของชุมชนหรือประชาชนในเร่ืองตาง ๆ มักจะพบวา ชาวบานหรือประชากรท่ีเปน

ประชาชนโดยท่ัวไปจะตอบและไดผลวิเคราะหขอมูลวา มีความตองการมีสวนรวม หรือพัฒนา

ศักยภาพของตนในดานตาง ๆ อยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด เชน ผลการศึกษาของสารีย ครุอำโพธ์ิ  

(2556: 58-71) ศกึษาเร่ือง พัฒนาการมีสวนรวมในการพัฒนาชมุชนของผูนำชมุชน ตำบลหาดสมแปน 

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ผลการศึกษาพบวา ผูนำชุมชนเขามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง แตมีความตองการเขามีสวนรวมในการสงเสริมการมีสวนรวม 

ในการพัฒนาชุมชนของผูนำทองถ่ินในระดับมากทุกดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานการปกครอง  

ดานผูนำชุมชน การพัฒนา และดานประชาชน การศึกษาของกิตติมา ดวงแปน (2551: 74-76) 

ศึกษาเร่ืองพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอ

เมืองระนอง จังหวัดระนอง พบวา ประชาชนเขามีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาลตำบลในระดับ

ปานกลาง แตขณะเดียวกันมีความตองการพัฒนาการมีสวนรวมในระดับมาก จากผลการวิจัย 

ที่คนพบในครั้งนี้ไมสอดคลองกับผลงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตน ปจจัยมูลเหตุที่สำคัญดังเหตุผล 

ของอคิน รพีพัฒน ดังกลาวแลว ประการสำคัญสถานการณความไมสงบในภาคใต ที่มีความรุนแรง

มาตั้งแตป 2547 จนถึงปจจุบัน เปนเง่ือนไขอุปสรรคที่สำคัญตอความตองการท่ีจะเขาไปมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และในหลาย ๆ คร้ังพบวา สถานการณความไมสงบท่ีเกิดขึ้น

จะเปนการเผาโรงเรียน หนวยงานราชการ ฆาครู ภารโรง และบุคลากรทางการศึกษา และขาราชการ

ที่เปนกลไกสำคัญของภาครัฐ จึงนาจะเปนเหตุผลสำคัญประการหน่ึงที่คณะกรรมการสถานศึกษา 

ไมตองการเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.  ผลการพัฒนาการมีสวนรวมการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 จากผลดำเนินการใชแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวมจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยประยุกตใชเทคนิคกระบวนการ A-I-C นำผลจาก 

การศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของและผลการศึกษาขอมูลภาคสนามมาเปนหลักยึด 

เปนหลักการและเหตุผล และองคประกอบของโครงสรางแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวม 

และกำหนดแผนกิจกรรมการประชุมใหสอดคลองกับหลักการใชเทคนิค A-I-C โดยเนนใหผูเขารวม

ประชุมไดเขามีสวนรวมการพัฒนาโดยการปฏิบัติเปนสำคัญ ผลการประเมินความเหมาะสม และ
สอดคลองของโครงรางโดยผูรอบรูเฉพาะทาง พบวามีความเหมาะสมและสอดคลอง สามารถนำไป

ใชทดลอง หรือไปใชจริงได จากผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับผลงานวิจัยของสนธยา โปอินทร 

(2553: 85-88) ที่ศึกษาเรื่อง พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาตำบล ตำบล

น้ำพุ อำเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี และผลการศึกษาของกิตติมา ดวงแปน (2551: 80-83) 

ที่ศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอ
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เมืองระนอง จังหวัดระนอง พบวา ผลการพัฒนาโครงรางพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ดังกลาวจะไดแผนท่ีสมบูรณสามารถนำไปใชไดจริงตอไป 

3. ผลการประเมินผลการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่พบวา การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวม 

โดยประยุกตใชเทคนิค A-I-C ผูเขารวมประชุมปฏิบัติการไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู และระดม

ความคิด เก่ียวกับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต โดยผานกระบวนการ A-I-C ซึ่งเปนผลใหเกิดการเรียนรูอดีต  

(A) กำหนดส่ิงท่ีตองการแผนกิจกรรม/โครงการท่ีจะทำในอนาคต (I) และรับผิดชอบที่จะทำแผน  

กิจกรรม/โครงการ ใหสำเร็จตามที่กำหนด (C) และเม่ือมีการวัดความรู เจตคติ เปรียบเทียบกอน  

หลังการประชุมปฏิบัติการ พบวาผู เขารวมประชุม มีความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดี  

ตอการมีสวนรวมเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีทักษะในการปฏิบัติไดในระดับ

มาก จากผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับผลของกิตติมา ดวงแปน (2551: 106-107) ศึกษาเร่ือง 

การพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง

ระนอง จังหวัดระนอง พบวาหลังจากปฏิบัติการ A-I-C เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมในการวางแผน

พัฒนาตำบลแลว ผูเขาประชุมปฏิบัติการ มีความรู ความเขาใจ และเจตคติ มีคาเฉล่ียสูงขึ้นกวากอน

การประชุมปฏิบัติการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เชนเดียวกับผลการศึกษาของสนธยา 

โปอินทร (2553: 108) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา

ตำบล ตำบลน้ำพุ อำเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา หลังการประชุมปฏิบัติการศึกษา

การมีสวนรวมโดยใชเทคนิคกระบวนการ A-I-C แลวผูเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจ และ

เจตคติที่ดีตอการเขามีสวนรวม มีคาเฉล่ียสูงกวากอนประชุมปฏิบัติการและมีความแตกตางอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการศึกษาของสารีย ครุอำโพธ์ิ (2556: 119-120)  
เร่ืองพัฒนาการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของผูนำชุมชน ตำบลหาดสมแปน อำเภอเมืองระนอง 

จังหวัดระนอง พบวาหลังจากการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

แลว ผูนำชุมชนมีความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดีตอการมีสวนรวม มีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนประชุม
ปฏิบัติการฝกอบรม และมีคาความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากขอคนพบ 

ดังกลาว สามารถกลาวไดวา แผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริการจัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่พัฒนาข้ึนสามารถไปใชในการพัฒนา 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได 
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ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะจากการผลวิจัย 

 1.1 ควรจัดหลักสูตรการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีที่กฎหมายกำหนด  

 1.2 ควรกำหนดแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมใหเอ้ือและตรงตามความตองการ 

และเจตนารมณของกฎหมายจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีชัดเจน 

 1.3  ควรดำเนินการและระดมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 

ที่จะนำไปสูการแกไขปญหาเชิงพ้ืนฐานท่ีเฉพาะไดดวย 

2.  ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

 2.1  หนวยงานท่ีควรนำผลวิจัยไปใช คือ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาง ๆ โดยเฉพาะ เขต 2 

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และโรงเรียนขยายโอกาส และสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอ่ืน ๆ  

 2.2  เน่ืองจากกระบวนการ A-I-C เปนการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงควรเนนกระบวนการท่ีเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมในการรับรู 

การคิดการตัดสินใจ การวางแผน การรวมปฏิบัติแผน การติดตามประเมินผลและการรวมรับ 

ผลประโยชน 

 2.3  การเตรียมคนเขารวมกระบวนการมีสวนรวม ควรจัดใหมีประชาสัมพันธที่ทั่วถึง 

ชี้แจงสรางความเขาใจและประสานงานกับหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของท้ังในสวนของวิทยากร

กลุมเปาหมายผูเขารวมประชุมและผูที่เก่ียวของใหทุกฝายทราบถึงวัตถุประสงคและประโยชน 

ในการเขารวมประชุม 

 2.4  การเตรียมเน้ือหากระบวนการ ควรมีการศึกษาโครงรางแผนปฏิบัติการการมี

สวนรวมใหเขาใจชัดเจน เพ่ือสามารถดำเนินการกับกลุมเปาหมายไดอยางถูกตองชัดเจนและไดผล
จากการดำเนินการท่ีตรงประเด็นตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

 2.5  การเตรียมเวที บรรยากาศและเวลา ควรจัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณในการประชุม 

ใหพรอม เลือกสถานท่ีบรรยากาศเย็นสบาย อากาศถายเทสะดวกไมรอนอบอาว ผูรวมประชุมรูสึก
ปลอดโปรงและควรดำเนินการจัดประชุมในวันราชการหรือชวงบายในวันหยุดราชการ เพ่ือใหสามารถ

ดำเนินการตามกระบวนการท่ีกำหนดไวไดครบถวนและไดขอมูลครบตรงตามประเด็นท่ีกำหนด 

3.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 3.1  ควรศึกษาวิจัยการติดตามและประเมินผลพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานวาเม่ือผานกระบวนการตาง ๆ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลว จะทำให 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเห็นความสำคัญและเขามามีสวนรวมเพ่ิมมากขึ้นหรือไม 

 3.2 ควรศึกษาวิจัยเร่ืองพัฒนาภาวะผูนำของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ในการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เน่ืองจากเปนกลุมเปาหมายท่ีมี



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
Vol.6 No. 2 July-December 2015 142

ความสำคัญในการช้ีนำ เสนอแนวคิดในการกำหนดนโยบายตาง ๆ ในการพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษา หากผูนำเหลาน้ีมีศักยภาพมีความรู ความเขาใจและมีความสามารถแลวยอมกอใหเกิด
การพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีย่ังยืนในอนาคต  

 3.3  ควรศึกษาวิจัยพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน 
ดานตาง ๆ ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรมของทองถ่ินน้ัน ๆ เน่ืองจากส่ิงตาง ๆ 
เหลาน้ันลวนเปนปจจัยท่ีสำคัญตอการเขารวมในกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตาง ๆ ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หากคณะกรรมการมีความพรอมมีศักยภาพท่ีดี 
ในเรื่องดังกลาวยอมสงผลใหการเขารวมในกระบวนการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
มีประสิทธิภาพเพ่ิมสูงขึ้น 

 
สรุป 

จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงคพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีปญหา
และความตองการพัฒนาตนเองในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับปานกลาง จึงนำขอมูล
ที่ไดมาใชในการสรางแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ึน และผูรอบรูเฉพาะทางตรวจสอบ ประเมินเห็นวา 
มีความเหมาะสม สอดคลอง ที่จะนำไปใชทดลองและใชจริง เมื่อนำแผนปฏิบัติการพัฒนา 
การมีสวนรวมฯ ไปทดลองใชกับกลุมทดลอง จำนวน 36 คน แบบกลุมเดียววัดกอนหลังพบวา 
หลงัผานกระบวนการทดลอง กลุมทดลองมคีวามรูและเจตคติสงูกวากอนการทดลอง และแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น ควรนำแผนปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวม 
ในการบรหิารจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใชจรงิ ซึง่จะเปนอกีชองทางหน่ึง
ที่จะชวยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยต้ังแตการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานข้ึนไป 
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การศึกษาเห็ดภูฐานบานกระทุมลมเพื่อพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

STUDY OF BANKRATHUMLOM BHUTAN MUSHROOM TO DEVELOP SCIENCE 
LABORATORY DIRECTION FOR MATHAYOMSUKSA 2 STUDENTS 

 
สุนันทา  ชมเจริญ/ SUNANTHA  CHOMJAROEN 1 

รุงทิวา  ชิดทอง/ RUNGTIWA  CHIDTHONG 2 

สมปอง  ทองงามดี / SOMPONG  THONGNGAMDEE 3 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตรที่เก่ียวกับ 

เห็ดภูฐานบานกระทุมลมในดานพฤกษศาสตร การปลูกและเพาะเล้ียง การตรวจสอบสารอาหาร 

และการแปรรูป 2) สรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง “เห็ดภูฐานบานกระทุมลม” ใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ และ 3) ศึกษาผลการทดลองใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  

คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนบานกระทุมลม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556  

จำนวน 35 คน ที่ไดมาโดยการสุมแบบกลุม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) บทปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร 2) คูมือประกอบบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 3) แผนการจัดการเรียนรูประกอบบท

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 4) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ 5) แบบทดสอบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สรางโดยผูวิจัย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบที  
ผลการวิจัยพบวา  

1.  ไดองคความรูทางวิทยาศาสตรที่เก่ียวกับเห็ดภูฐานบานกระทุมลมในดานพฤกษศาสตร 

การปลูกและเพาะเล้ียง การตรวจสอบสารอาหารและการแปรรูปที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 

ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

2.  บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง เห็ดภูฐานบานกระทุมลม โดยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

1นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

คำสำคัญ:  เห็ดภูฐาน  บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to: 1) study the scientific knowledge of  

“Bankrathumlom Bhutan Mushroom” on botany, cultivation, plant breeding, nutritional 

examination and nutrition in food processing, 2) construct science laboratory direction on 

Bankrathumlom  Bhutan Mushroom to meet the set criterion and 3) study the experimental 

results using science laboratory direction based on learning achievement and science 

process skills. The samples derived by cluster random sampling were 35 Mathayomsuksa 

2 students of Bankrathumlom School studying in the second semester of the academic 

year 2013. The instruments constructed by the researcher were 1) science laboratory 

direction, 2) science laboratory manuals, 3) science lesson plans, 4) achievement test and 

5) science process skills test. The data were analyzed through percentages, mean, standard 

deviation and t–test. 

The findings of the research were as follows:  

1. The body of scientific knowledge of Bankrathumlom Bhutan Mushroom on 

botany, cultivation, plant breeding, nutritional examination and nutrition in food processing 

was correlated with content standards, key performance indicators in science and science 

learning content. 
2. The science laboratory direction on Bankrathumlom Bhutan Mushroom met the 

set criterion.  

3. The students’ learning achievement and science process skills after learning 
were higher than that of before with statistical significance at .01. 

 

Keywords:  Bhutan Mushroom, science laboratory direction, science process skills 

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
Vol.6 No. 2 July-December 2015 146

บทนำ 
วิทยาศาสตรมีบทบาทสำคัญย่ิงในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของ

กับทุกคนท้ังในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือเครื่องใชและ

ผลผลิตตาง ๆ ที่มนุษยไดใชเพ่ืออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน เหลาน้ีลวนเปนผลของ

ความรูวิทยาศาสตรที่ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษย

ไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสำคัญ 

ในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช

ขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม

ซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge-based society) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 75) 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

กลาววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา

ผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และจากจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาแหงชาติของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 13-15) ที่วา 

เปนการจัดการศึกษาท่ีมุงสงเสริมใหความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน

สำคัญ ดังน้ันทุกคนจึงจำเปนตองไดรับการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เพ่ือที่จะมีความรูความเขาใจ 

ในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางข้ึน สามารถนำความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรคและ 

มีคุณธรรม 

จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของชวงช้ันท่ี 3 พบวา ในป 

การศึกษา 2553 คะแนนวิชาวิทยาศาสตรระดับโรงเรียนมีคะแนนเฉล่ียอยูที่ 28.07 คะแนน ระดับ

ชาติมีคะแนนเฉล่ียอยูที่ 29.17 ปการศึกษา 2554 วิชาวิทยาศาสตรระดับโรงเรียนมีคะแนนเฉล่ียอยูที่ 

27.44 คะแนน ระดับชาติมีคะแนนเฉล่ียอยูที่ 32.19 และในปการศึกษา 2555 วิชาวิทยาศาสตร

ระดับโรงเรียนมีคะแนนเฉล่ียอยูที่ 32.39 คะแนน ระดับชาติมีคะแนนเฉล่ียอยูที่ 35.37 (โรงเรียน 

บานกระทุมลม, 2555: 10) จะพบวาคะแนนเฉล่ียต่ำกวาของระดับชาติทุกป จากการสังเกตและ
สัมภาษณครูผูสอนวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนไมเห็นความสำคัญของการทดลอง วัสดุอุปกรณ 

ในหองปฏิบัติการมีไมเพียงพอ นอกจากน้ี เน้ือหาสาระท่ีใชในการทดลองเปนเร่ืองที่ไกลตัวนักเรียน 
ทำใหนักเรียนไมสนใจการเรียน ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (คะนึง  ทองตะโก, สัมภาษณ, 

30 พฤศจิกายน 2555)  

จากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนบานกระทุมลม พบวา เปนโรงเรียนขยายโอกาส 
จัดการเรียนการสอนต้ังแตระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นักเรียนสวนใหญที่มาเรียน

โรงเรียนบานกระทุมลม มีภูมิลำเนาอยูตางจังหวัด ติดตามผูปกครองมาทำงานในพ้ืนท่ี จึงเปนเหตุให
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โรงเรียนมีการจัดการศึกษาท่ีมุงหวังใหนักเรียนมีทักษะชีวิต มีความรูพอท่ีจะประกอบอาชีพได 

หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีความหลากหลาย ไมวาจะเปนโรงงานอุตสาหกรรม 

การเกษตร เชน ทำนา ทำสวนและการเพาะเห็ด (โรงเรียนบานกระทุมลม, 2556: 10) สำหรับ 

การเพาะเห็ดของศูนยรวมเห็ดบานอรัญญิกเปนสถานท่ีเพาะเห็ดที่ครบวงจร มีเห็ดหลากหลายชนิด

รวมถึงเห็ดภูฐาน ดังรายงานการศึกษาภูมิปญญาชาวบานวิถีชีวิตเกษตรชุมชนพึ่งตนเอง: ศึกษา

เฉพาะกรณีศูนยรวมเห็ดบานอรัญญิก ต.กระทุมลม อ.สามพราน จ.นครปฐม ของเกษม สุขสวัสดิ์  

(2546: 82-88) ทีม่กีระบวนการผลิตเห็ดท่ีครบวงจร จากการศึกษาของอนงค โพธ์ิแสง (2552: 72-73) 

ไดทำการพัฒนาชุดสื่อประสม เรื่องการเพาะเห็ดนางฟา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี (งานเกษตร) พบวา เกิดความรูความเขาใจเปนอยางดีและสามารถนำไปปฏิบัติไดจริง 

จากการศึกษาของประจวบ คลายสมบัติ (2553: 133-135) ไดทำการศึกษาการพัฒนาหนวย 

การเรียนรูทองถิ่นแบบบูรณาการ เร่ือง การเพาะเห็ดนางฟา กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ต.ตะพง อ.หาดใหญ จ.สงขลา พบวา ดานทักษะการปฏิบัติงาน

ของนักเรียนอยูในระดับดีมาก ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน อยูในระดับดีมาก และ 

ดานความพึงพอใจตอการเรียนดวยหนวยการเรียนรูทองถ่ินแบบบูรณาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

และนอกจากน้ี สุพัตรา เปยมวารี และคณะ (2555: 180) ไดศึกษาคุณคาทางโภชนาการของ 

เห็ดนางฟาภูฐาน Pleurotuseous อบแหง พบวา เห็ดนางฟาภูฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร

และจังหวัดอื่น ๆ มีโปรตีนและคารโบไฮเดรตในปริมาณสูง วารีย บุญลือ (2550: 69-74) ไดพัฒนา

บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง การปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิกส สำหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 พบวา 

บทปฏิบัติการท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและนักเรียนท่ีเรียนดวยบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรอยูในระดับดีมาก การศึกษาของสันติ  

พันธุชัย (2553: 85-96) ที่ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง พอลิเมอรและ
ผลิตภัณฑพอลิเมอร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา เมื่อเปรียบเทียบ 
คารอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการตอบคำถามทายบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรระหวางเรียน 

ตอคารอยละของคะแนนเฉล่ียของผลการเรียนรูดานความรูหลังเรียนมีคา 77.31/79.68 ซ่ึงมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑที่กำหนด 
บานกระทุมลมเปนแหลงที่มีการเพาะเห็ดภูฐานแพรหลายในชุมชน จนไดชื่อวา “เห็ดภูฐาน

บานกระทุมลม” ซึ่งเห็ดชนิดนี้ ยังมีชื่อเรียกอ่ืน ๆ อีก ไดแก เห็ดนางฟาภูฐาน เห็ดแขกและ 
เห็ดนางรมภูฐาน นอกจากน้ีโรงเรียนบานกระทุมลมยังไดจัดตั้งโรงเพาะเห็ดเพ่ือเปนแหลงเรียนรู 

ของชุมชนอีกดวย  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นความสำคัญของเห็ดภูฐาน และนำขอมูลที่ไดศึกษาดังกลาวมาสรางบท

ปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ตามมาตรฐาน 

ว 1.1 ที่ใหผูเรียนเขาใจหนวยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของระบบ
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ตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีทำงานสัมพันธกันและสาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ตามมาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู 

การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนสวนใหญ มีรูปแบบท่ีแนนอน สามารถอธิบาย

และตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูในชวงเวลาน้ัน ๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

สังคมและสิ่งแวดลอมมีความเก่ียวของสัมพันธกัน ซึ่งจะมีผลสงเสริมใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนักเรียนสูงข้ึนและนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ดีขึ้น โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดใช

เห็ดภูฐานท่ีปลูกในโรงเพาะเห็ดของโรงเรียนบานกระทุมลม 

 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตรที่เก่ียวกับเห็ดภูฐานบานกระทุมลม   

2. เพ่ือสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง เห็ดภูฐานบานกระทุมลมใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 

3.  เพ่ือศึกษาผลการทดลองใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
1.  นักเรียนท่ีเรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

2.  นักเรียนท่ีเรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

วิธีดำเนินการ 
การศึกษาเห็ดภูฐานบานกระทุมลมเพ่ือพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร ผูวิจัยไดดำเนิน

การดังน้ี   

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2556 โรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ) ตำบลกระทุมลม อำเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 100 คน 
 1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จำนวน 1 หองเรียน 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ) ตำบลกระทุมลม 

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

จำนวน 35 คน ซึ่งใชวิธีการสุมแบบกลุม 
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2.  ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย 

   2.1 ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

 2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เร่ือง เห็ดภูฐานบานกระทุมลม 

3.  เคร่ืองมือการวิจัย 

    3.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย บทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร คูมือ

ประกอบบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรและแผนการจัดการเรียนรูประกอบบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร   

  3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

4.  กระบวนการวิจัย 

 4.1  ตอนท่ี 1  การศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตร 

   ผู วิจัยไดดำเนินการศึกษาองคความรู เรื่อง เห็ดภูฐานบานกระทุมลม โดย 

ดำเนินการ 3 ลักษณะ ดังน้ี 

       1) การศึกษาจากเอกสาร 

         ผูวิจัยมีขั้นตอนในการศึกษาองคความรูจากเอกสารและงานวิจัยเพ่ือใชใน 

การสรางและพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ือง เห็ดภูฐานบานกระทุมลม สำหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดังน้ี 

    1.1)  ศกึษาเอกสารและงานวิจยัตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของกับเห็ดภูฐาน เชน พฤกษศาสตร

เบ้ืองตน การปลูกและการเพาะเล้ียง การตรวจสอบสารอาหาร รวมถึงการแปรรูปเห็ดภูฐาน 

    1.2)  นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือใชเปนแนวทางในการกำหนด
ขอบเขตและเน้ือหาสาระของการศึกษา เร่ือง เห็ดภูฐานบานกระทุมลม ในบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

    1.3)  นำขอมูลที่ไดใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา 

    1.4)  ปรับปรุงขอมูลจนไดองคความรูเร่ือง เห็ดภูฐานบานกระทุมลม 
   2) การศึกษาจากการเขาอบรมจากศูนยรวมเห็ดบานอรัญญิก 

          ผูวิจัยเขารวมการอบรมจากศูนยรวมเห็ดบานอรัญญิกเพ่ือนำขอมูลที่ไดมา

ประกอบการกำหนดขอบเขตของการเรียนรู ซึ่งเขารับการอบรมเปนเวลา 8 ชั่วโมง    
       3) การศึกษาจากการทดลองในหองปฏิบัติการ 

    3.1)  การตรวจสอบสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต   

    3.2)  การตรวจสอบสารอาหารประเภทโปรตีน 

    3.3)  การตรวจสอบสารอาหารประเภทไขมัน 
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    3.4)  การตรวจสอบสารอาหารประเภทวิตามินซี   

    3.6)  การหาปริมาณเถาในเห็ดภูฐานบานกระทุมลม   

    3.7)  การหาปริมาณความช้ืนในเห็ดภูฐานบานกระทุมลม   

 4.2  ตอนท่ี 2  การสรางและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

   สำหรับการวิจัยในตอนท่ี 2 ผูวิจัยนำผลการศึกษาขอมูลในตอนท่ี 1 มาดำเนินการ

สรางและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือในการวิจัยดังน้ี 

   1)  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการทดลอง 

    1.1)  บทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

        ผูวิจัยไดดำเนินการสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง เห็ดภูฐาน 

บานกระทุมลม ดังน้ี 

        1.1.1) ศกึษาพฤกษศาสตรเบ้ืองตน การเพาะเล้ียงเห็ดภูฐาน บานกระทุมลม 

โดยใชโรงเรือนเพาะเห็ดของโรงเรียนบานกระทุมลมเปนท่ีศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางในการกำหนด

กรอบของการศึกษา เร่ือง เห็ดภูฐานบานกระทุมลม ในบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

        1.1.2) ศึกษาวิธีการตรวจสอบสารอาหารรวมถึงการแปรรูปเห็ดภูฐาน 

บานกระทุมลมโดยในการวิจัยในครั้งนี้ไดตรวจสอบสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต (แปงและ

น้ำตาล) โปรตีน ไขมัน รวมถึงวิตามินซีและทำการศึกษาถึงการแปรรูปเห็ดภูฐานบานกระทุมลม 

คือ น้ำพริกเผาเห็ดภูฐานบานกระทุมลมและขาวเกรียบเห็ดภูฐานบานกระทุมลม 

        1.1.3) พิจารณาความสอดคลอง ความเหมาะสมขององคความรูกับสาระ

การเรียนรูที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานกระทุมลม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต มาตรฐาน ว 1.1 และสาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8.1   
        1.1.4) ดำเนินการสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่อง เห็ดภูฐานบาน-

กระทุมลม ใหครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรูโดยเรียงลำดับเน้ือหาจากงายไป 

หายาก จำนวน 4 หนวยการเรียนรู ประกอบดวย 12 บทปฏิบัติการ ใชเวลาเรียน 14 ชั่วโมง ดังน้ี 
                  หนวยการเรียนรูที ่1 เร่ือง พฤกษศาสตรเบ้ืองตนของเห็ดภูฐานบานกระทุมลม 

ใชเวลาเรียน 2 ชั่วโมง ประกอบดวยบทปฏิบัติการ 1 เร่ือง ไดแก  

        -   บทปฏิบัติการท่ี 1 เร่ือง โครงสรางของเห็ดภูฐานบานกระทุมลม 
        หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การเพาะเล้ียงเห็ดภูฐาน บานกระทุมลม 

ใชเวลาเรียน 3 ชั่วโมง ประกอบดวยบทปฏิบัติการ 3 เร่ือง ไดแก 

        - บทปฏิบัติการท่ี 2 เร่ือง การสืบพันธุของเห็ดภูฐานบานกระทุมลม 

        -  บทปฏิบัติการท่ี 3 เร่ือง การเจริญเติบโตของเห็ดภูฐานบานกระทุมลม 
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        -  บทปฏิบัติการท่ี 4 เร่ือง อณุหภูมแิละความช้ืนท่ีเหมาะสมในการเพาะเล้ียง

เห็ดภูฐานบานกระทุมลม 

        หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การตรวจสอบสารอาหารในเห็ดภูฐาน 

บานกระทุมลม ใชเวลาเรียน 5 ชั่วโมง ประกอบดวยบทปฏิบัติการ 6 เร่ือง ไดแก 

                 -   บทปฏิบัติการท่ี 5 เร่ือง การตรวจสอบสารอาหารท่ัวไป  

        - บทปฏิบัติการท่ี 6 เร่ือง การตรวจสอบสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต

จำพวกแปงในเห็ดภูฐานบานกระทุมลม 

        - บทปฏิบัติการท่ี 7 เร่ือง การตรวจสอบสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต

จำพวกน้ำตาลในเห็ดภูฐานบานกระทุมลม 

        - บทปฏิบัติการท่ี 8 เรื่อง การตรวจสอบสารอาหารประเภทโปรตีนในเห็ด

ภูฐานบานกระทุมลม   

        -  บทปฏิบัติการท่ี 9 เร่ือง การตรวจสอบสารอาหารประเภทไขมันในเห็ด

ภูฐานบานกระทุมลม   

        -  บทปฏบิตักิารท่ี 10 เร่ือง การตรวจสอบวิตามินซใีนเหด็ภูฐานบานกระทุมลม  

        หนวยการเรียนรูที ่ 4 เรือ่ง การแปรรปูเห็ดภฐูานบานกระทุมลม ใชเวลาเรียน 

4 ชั่วโมง ประกอบดวยบทปฏิบัติการ 2 เร่ือง ไดแก 

        -  บทปฏิบัติการท่ี 11 เร่ือง การทำขาวเกรียบเห็ดภูฐานบานกระทุมลม   

        -  บทปฏิบัติการท่ี 12 เร่ือง การทำน้ำพริกเผาเห็ดภูฐานบานกระทุมลม 

        1.1.5) นำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่อง เห็ดภูฐานบานกระทุมลม 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่พัฒนาเสร็จเรียบรอยแลว เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธกอนนำไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาของบท
ปฏิบัติการวิทยาศาสตรกับองคประกอบตาง ๆ ของบทปฏิบัติการโดยไดคาดัชนีความสอดคลอง 
(index of item objective congruence: IOC) เทากับ 1.0 และนอกจากน้ีผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะวา 

ควรใหนักเรียนไดสรุปวิธีการทดลองออกมาในรูปของแผนภาพเพ่ือความเขาใจกอนเร่ิมทำการทดลอง 

และในเร่ืองของการตรวจสอบสารอาหารในเห็ดภูฐานบานกระทุมลมควรใหนักเรียนทำการทดลอง
จากอาหารท่ัวไปกอนหลังจากน้ันใหนักเรียนออกแบบการทดลองดวยตัวเอง 

               1.1.6)  นำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ

ของผูเชี่ยวชาญและปรับปรุงแกไขกอนนำไปหาประสิทธิภาพ โดยใชคาดัชนีประสิทธิผล กับนักเรียน

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยทำการหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล ไดคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.63 
แบบกลุมไดคาดัชนปีระสทิธิผลเทากับ 0.6314 และแบบภาคสนาม ไดคาดัชนปีระสิทธิผลเทากับ 0.64 

        1.1.7) ไดบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่พรอมนำไปใชกับกลุมตัวอยาง   



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
Vol.6 No. 2 July-December 2015 152

    1.2)  คูมือประกอบบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

        ผูวิจัยไดดำเนินการสรางคูมือประกอบบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร  ดังน้ี 

        1.2.1) ศึกษารวบรวมขอมูลเก่ียวกับเห็ดภูฐานบานกระทุมลมเพ่ือใชเปน

แนวทางใหการกำหนดกิจกรรมในบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

        1.2.2) ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานกระทุมลม  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต และสาระท่ี 8 ธรรมชาติ

ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

        1.2.3) จดัทำคูมอืประกอบการสอนบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร ประกอบดวย 

หลักการ จุดประสงคการทดลอง เวลาท่ีใช อุปกรณและสารเคมี อภิปรายกอนการทดลอง และ

รายงานผลการทดลอง 

        1.2.4) นำคูมือประกอบการสอนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่พัฒนา 
เสร็จเรียบรอยแลวเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธกอนนำไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาซึ่ง

ไดเสนอแนะวา ในการจัดทำคูมือประกอบการสอนบทปฏิบัติการน้ันควรมีเน้ือหาท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม

สำหรับครู เพ่ือใหครูทานอ่ืนสามารถนำไปใชได   

        1.2.5) นำคูมือประกอบบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรมาปรับปรุงแกไข พรอม

ที่จะนำไปใชตอไป 

    1.3)  แผนการจัดการเรียนรู   

           ผูวิจัยมีขั้นตอนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ดังน้ี 

        1.3.1) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานกระทุมลม กลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตร โดยมีสาระท่ีเก่ียวของ 2 สาระ คือ สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ 

ดำรงชีวิต และสาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

        1.3.2) วิเคราะหเน้ือหาสาระและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 
14 ชั่วโมง รวมการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังน้ี 

           แผนการจัดการเรียนรูที ่1 พฤกษศาสตรเบือ้งตนของเห็นภูฐาน 2 ชัว่โมง  

           แผนการจัดการเรียนรูที ่2 การเพาะเล้ียงเห็ดภูฐานบานกระทุมลม 3 ชัว่โมง  
           แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 การตรวจสอบสารอาหารในเห็ดภูฐาน 

บานกระทุมลม 5 ชั่วโมง   

           แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 การแปรรูปของเห็ดภูฐานบานกระทุมลม  

4 ชั่วโมง   
        1.3.3) นำแผนการจัดการเรียนรู ที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน 

ตรวจสอบความถูกตองความสมบูรณของเน้ือหา ความเหมาะสมกับสภาพผูเรียน ไดคาดัชนี 
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ความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.0 และนอกจากน้ีผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะวา แผนการจัดการเรียนรู

ท่ีดี ควรอานแลวเขาใจงายสามารถนำไปสอนไดทันที และควรสอดคลองกับบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร   

      1.3.4) นำมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและนำไป

ทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานกระทุมลม เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม

และปรับปรุงแกไขเพ่ือนำไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 

 2) การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

  2.1)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     ผูวิจัยไดดำเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังน้ี 

     2.1.1) ศึกษาและรวบรวมความรูเก่ียวกับการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตรของคอฟเฟอร (Klopfer, 1971: 574-580) และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

     2.1.2) วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคของบทปฏิบัติการเพ่ือนำผลที่ไดมาใช 

ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหครอบคลุม

พฤติกรรมทั้ง 4 ดาน ซึ่งเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ขอ ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  การจำแนกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง เห็ดภูฐานบานกระทุมลม  

     2.1.3) นำแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.0    

     2.1.4) นำแบบทดสอบท่ีคัดเลือกแลวไปทำการตรวจสอบเพ่ือหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ โดยทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 35 คน 

     2.1.5) นำแบบทดสอบไปหาคาระดับความยากงาย (p) และคาอำนาจจำแนก 
(r) ไดเลือกมา 40 ขอ ดังตารางท่ี 2 ซึ่งมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.46-0.77 อำนาจจำแนกอยู

ระหวาง 0.23–0.46   
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ตารางที่ 2  การจำแนกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการหาระดับความยากงายและ 

  คาอำนาจจำแนก 

   2.1.6) นำแบบทดสอบไปหาคาความเช่ือมั่นกับกลุมภาคสนามท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
จำนวน 30 คน ไดคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.87 จากน้ันจึงนำไปใชกับนักเรียน 
กลุมตัวอยางตอไป 

 2.2) แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
         2.2.1) ศึกษาเอกสารเก่ียวกับแนวการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรูวิชา

วิทยาศาสตรตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานกระทุมลม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 1 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการกำหนดรูปแบบและพัฒนาแบบทดสอบที่สรางข้ึน 

   2.2.2) วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคของบทปฏิบัติการเพ่ือนำมาใชในการสราง
แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 
60 ขอ ดังตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3  การจำแนกแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
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   2.2.3) นำแบบทดสอบที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.0    

   2.2.4) นำแบบทดสอบไปทำการหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยทดลองใชกับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 35 คน และเลือกมา 40 ขอ ดังตารางท่ี 4 

ซึ่งมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.49-0.77 อำนาจจำแนกอยูระหวาง 0.17–0.63   

ตารางที่ 4 การจำแนกแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังการหาคาระดับ 

  ความยากงาย และคาอำนาจจำแนก  

 

   2.2.5) นำแบบทดสอบไปหาคาความเช่ือมั่นกับกลุมภาคสนามท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

จำนวน 30 คน ไดคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.86  

   2.2.6) นำแบบทดสอบไปใชตอกับนักเรียนกลุมทดลองตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ไดกำหนดตามข้ันตอน  ดังน้ี 

1.  ผูวิจัยไดศึกษาและดำเนินการทดลองสอนดวยตนเอง โดยใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร

เร่ืองเห็ดภูฐานบานกระทุมลม สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สรางข้ึน 

2.  อธิบายใหนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางใหทราบถึงการเรียนการสอนโดยใชบทปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตรเพ่ือนักเรียนจะไดปฏิบัติตนไดอยางถูกตองในการทำการทดลองในคร้ังน้ี 
3.  ดำเนินการสอนโดยใชบทปฏิบัติการท่ีสรางข้ึนโดยผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเองจำนวน  

14 ชั่วโมง ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียน 

1 ชั่วโมง และหลังเรียน 1 ชั่วโมง   
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4.  เมื่อดำเนินการสอนแลว ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร โดยใชเคร่ืองมือวิจัยท่ีผูวิจัยสรางข้ึน คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตามลำดับ นำผลท่ีไดจากการประเมินและการวัด

มาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว  

 

สถิติในการวิเคราะหขอมูล 
1.  คาดัชนีความสอดคลอง   

2.  คาดัชนีประสิทธิผล  

3.  คาความยากงาย (p)  และคาอำนาจจำแนก (r)   

4. คาความเช่ือมั่น K.R-20   

5. คาสถิติ  dependent t–test   

6. คาเฉล่ียเลขคณิต   

7. คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตร 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ การเขารับการอบรมจากศูนยรวมเห็ดบานอรัญญิก

และจากการทดลองในหองปฏิบัติการ ไดองคความรูเก่ียวกับเห็ดภูฐานบานกระทุมลม ดังน้ี  

1. ศึกษาองคความรูเรื่องเห็ดภูฐานจากเอกสาร 

 1.1  พฤกษศาสตรเบื้องตน 

   กรมวิชาการเกษตร (2541: 10) ไดจำแนกอันดับของเห็ดภูฐาน ไดดังน้ี 
   ชื่อสามัญ:  Sarjor-caju Mushroom 

   ชื่อวิทยาศาสตร:  Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing. 

   ชื่ออื่น:  เห็ดแขก  เห็ดนางรมภูฐาน  เห็ดนางฟาภูฐาน       

   ถ่ินกำเนิด:  แถบเทือกเขาหิมาลัย ประเทศอินเดีย ประเทศภูฐาน 
   ลักษณะทางพฤกษศาสตร: เห็ดภูฐานเปนเห็ดสกุลเดียวกับเห็ดนางรม มีลักษณะ

ดอกเห็ดคลายเห็ดเปาฮื้อและเห็ดนางรม ดอกเห็ดมีสีเทา-ดำ หมวกดอกเน้ือแนน กานดอกสีขาว 

ขนาดยาว ไมมีวงแหวนลอมรอบ ครีบดอกสีขาวอยูชิดติดกันมากกวาครีบดอกเห็ดเปาฮื้อ เสนใย

คอนขางละเอียด 

   ฤดูกาล:  เจริญเติบโตไดดีในชวงฤดูฝน-หนาว ประมาณเดือนพฤษภาคม–มีนาคม   
   แหลงปลูก:  เจริญเติบโตตามตอไมผุ ๆ บริเวณท่ีอากาศช้ืนและเย็น 
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   การรับประทาน:  เห็ดนางฟาภูฐานมีกล่ินหอม เน้ือแนน รสหวาน นำไปปรุงอาหาร

ไดหลายชนิด เชน เห็ดชุบแปงทอด ผัดเห็ด เห็ดผัดกะเพรา หอหมกเห็ด ยำเห็ด เมี่ยงเห็ด แหนมเห็ด 

เปนตน 

   สรรพคุณทางยา:  ชวยปองกันโรคมะเร็ง ลดไขมันในเสนเลือด  

 1.2  วงจรชีวิตของเห็ดภูฐาน 

       บุญสง วงศเกรียงไกร (2542: 11-12) กลาววา วงจรชีวิตของเห็ดภูฐานเปนไปตาม

แบบของเห็ดทำลายไมทั่ว ๆ ไป คือมีชีวิตอยูขามฤดูอัตคัด ดวยคลามีโดสปอรในทอนไม มีวงจรชีวิต 

ดังน้ี 

       1.2.1  ดอกเห็ดภูฐานเม่ือโตเต็มท่ีจะสรางสปอรบริเวณครีบ โดยการปลอยสปอร

ออกเปนระยะ 

   1.2.2   เมื่อดอกเห็ดปลอยสปอรออกมาแลว สปอรก็จะปลิวไปตามกระแสลม 

   1.2.3  เมื่อสปอรปลิวไปตกในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมก็จะงอกออกมาเปนเสนใย

ขั้นตนมี 1 นิวเคลียส 

   1.2.4  เสนใยข้ันท่ี 1 เมื่อเจริญเต็มท่ีแลว ก็จะมารวมตัวกันซึ่งอาจจะมาจากตาง

สปอรกัน การรวมตัวกันของเสนใยข้ันท่ี 1 จะเปนการเช่ือมกันแลวถายทอดนิวเคลียสมาอยูในเซลล

เดียวกัน กลายเปนเสนใยข้ันท่ี 2 

   1.2.5   หลังจากเสนใยข้ันท่ี 1 รวมตัวกันเปนเสนใยข้ันท่ี 2 แลว ก็จะเจริญเติบโต

และสรางเสนใยเห็ดแทนเสนใยข้ันท่ี 1 อยางรวดเร็วบนอาหาร 

    1.2.6  เมื่อเสนใยข้ันท่ี 2 เจริญบนอาหารและโตเต็มที่แลว จะสะสมอาหารแลวรวม

ตัวกันอีกคร้ังเพ่ือสรางดอกเห็ดตอไป 

   1.2.7   ดอกเห็ดภูฐานเกิดจากการรวมตัวของเสนใยเห็ดขั้นท่ี 2 

 1.3 โครงสรางสวนประกอบของเห็ดภูฐาน 

   อภิชาต  ศรีสอาด (2545: 12–13) ไดอธิบายโครงสรางของเห็ดภูฐานไวดังน้ี  
   1.3.1  หมวกดอก (cap) เปนสวนปลายสุดของดอกท่ีเจริญเติบโตแทงโผลขึ้นไป 

ในอากาศหมวกดอกจะมีเน้ือแนนและมีสีคล้ำ หมวกดอกจะมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 3-6 นิ้ว 

ดอกอาจจะออกมาเปนดอกเด่ียว ๆ หรือเปนกลุมก็ได 

   1.3.2  ครีบดอก (gills) อยูดานลางของหมวกดอกเห็ด มีสีขาว เปนซี่เรียงแตกเปน
รัศมีรอบกานดอก ยึดติดกับกานดอก ครีบดานนอกเช่ือมติดกับขลิบหมวก 2 ขางของครีบหมวกเปน

แหลงสรางสปอร   
   1.3.3  กานดอก (stalk) กานดอกของเห็ดจะเปนเน้ือเดียวกับหมวกดอก คลายเห็ด

นางรม เน้ือแนนสีขาวและไมมีวงแหวนรอบกานดอก   
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   1.3.4   เสนใยของเห็ดภูฐาน (mycelium) เสนใยจะมีลกัษณะคอนขางละเอียดและมี

สีขาวมากกวาเห็ดนางรมเล็กนอย การเจริญเติบโตของเสนใยจะมีลักษณะคลายเห็ดนางรม 

 1.4  ขั้นตอนการเพาะเห็ดภูฐาน 

      การเพาะเห็ดภูฐานบานกระทุมลม ม ี4 ขัน้ตอน (ชยัวัฒน วงษแสงไพร, 2555: 7-76) คอื  

     1.4.1  การผลิตเช้ือวุน คือ การแยกเช้ือเห็ดบริสุทธ์ิ ดวยวิธีการแยกเน้ือเย่ือหรือ

สปอรจากดอกเห็ดมาเพาะเล้ียงในอาหารวุน เชื้อเห็ดจะเจริญออกมาจากช้ินเน้ือเย่ือเห็ดหรือสปอรที่

วางไวบนวุน ซึ่งสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา มีลักษณะเปนเสนใยฟู สวนใหญจะมีสีขาว เสนใย

เหลาน้ีจะใชเปนหัวเช้ือที่จะนำไปถายตอเพ่ือการผลิตหัวเช้ือเห็ดเพ่ือเพ่ิมปริมาณหัวเช้ือเห็ดให 

มากข้ึน เพียงพอกับการนำไปใชตอไป   

   1.4.2   การผลิตหัวเช้ือเห็ด เปนข้ันตอนท่ีตอเน่ืองมาจากการผลิตเช้ือวุน เปนการเพ่ิม

ปริมาณของเชื้อเห็ดบริสุทธ์ิใหมีปริมาณมากขึ้นและสะดวกตอการนำไปใช โดยการนำเสนใย 

ของเช้ือเห็ดท่ีเล้ียงอยูบนอาหารวุนมาขยายลงเล้ียงในเมล็ดธัญพืชที่ไดผานการน่ึงฆาเช้ืออยางดีแลว 

ทั้งน้ีเพ่ือใหเช้ือเห็ดพรอมที่จะปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม อีกท้ังสะดวกในการเข่ียเช้ือลงในถุง 

กอนเชื้อและมีปริมาณท่ีเพียงพอตอการนำเอาเช้ือเห็ดไปใชผลิตถุงกอนเชื้อตอไป 

   1.4.3  การผลิตถุงเช้ือเห็ด ทำได 2 แนวทาง คือ การซ้ือกอนหัวเช้ือเห็ดสำเร็จจาก

ฟารมและการทำกอนเชื้อเอง ทำไดโดยใชวัสดุเพาะท่ีหาไดในทองถิ่นผสมคลุกเคลากับอาหารเสริม

ตาง ๆ กอนบรรจุใสถุงพลาสติก หลังจากท่ีนำไปน่ึงฆาเช้ือจึงนำเช้ือเห็ดใสลงไปในถุงกอนเชื้อกอนนำ

ไปบมใหเสนใยเห็ดเจริญเต็มกอน 

   1.4.4  การผลิตดอกเห็ดภูฐาน ทำไดโดยนำสำลีที่จุกกอนเชื้อออก จากน้ันควบคุม

อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแสงและปริมาณแกสคารบอนไดออกไซด ดอกเห็ดก็จะเกิดโดยออกมา

ทางปากถุงท่ีเอาจุกสำลีออกแลว ดอกท่ีออกมาจะมีลักษณะเปนกลุมหรือเด่ียว ๆ ก็ได วิธีการเก็บคือ
ใชมือดึงใหดอกเห็ดออกมาท้ังโคน เพราะถามีเศษเห็ดติดอยูที่กอนเช้ือจะเกิดการเนาเสีย มีเชื้อโรค
และแมลงเกิดขึ้น 

2.  ศึกษาองคความรูเรื่อง เห็ดภูฐาน จากการอบรมท่ีศูนยรวมเห็ดบานอรัญญิก 

 จากการเขารับการอบรมจากศูนยรวมเห็ดบานอรัญญิกพบวา เห็ดภูฐานบานกระทุมลม 
มีขั้นตอนในการเพาะเห็ดภูฐาน มีดังน้ี (ศรานนท  เจริญสุข, 2552: 41-55) 

 2.1  การผลิตเชื้อวุนปริมาตร 1 ลิตร จะไดขวดอาหารวุน 13 ขวด เสนใยเห็ดภูฐานจะเดิน

เต็มพื้นท่ีผิวอาหารวุน ใชเวลา 12 วัน 

 2.2 การผลิตหัวเช้ือเห็ดพบวาเสนใยเห็ดจะเจริญเต็มท่ีในขวดเมล็ดขางฟางในวันท่ี 10 
ของการบมเชื้อ 
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 2.3  การผลิตถุงเชื้อเห็ด ในขณะบมกอนเชื้อจะใชเวลาในการบมประมาณ 28 วัน สังเกต

ไดจากเสนใยจะเดินเต็มกอนเชื้อสม่ำเสมอเปนสีขาวท่ัวท้ังกอน จากน้ันจึงปลอยใหเสนใยเห็ดรัดตัว

อีกประมาณ 1 สัปดาหแลวจึงนำไปเปดดอกในโรงเรือนตอไป 

 2.4   การผลิตดอกเห็ดภูฐาน เปนการเปดกอนเชื้อเพ่ือใหเห็ดภูฐานออกดอก 

3.  ศึกษาองคความรูเรื่องเห็ดภูฐานจากการปฏิบัติการทดลอง  

   ผลการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม พบวา เห็ดภูฐานบานกระทุมลม 100 กรัม มีปริมาณคารโบไฮเดรต 39.09 กรัม 

ปริมาณโปรตีน 30.17 กรัม ปริมาณไขมัน 0.23 กรัม ปริมาณวิตามินซี 16.10 กรัม ปริมาณเสนใย 

10.06 กรัม ปริมาณเถา 10.95 กรัม และปริมาณความชื้น 13.47 กรัม จะเห็นไดวา พบสารอาหาร

ประเภทคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และวิตามินซี จึงนำผลการทดลองมาสรางและพัฒนาเปน 

บทปฏิบัติการวิทยาศาสตรหนวยท่ี 3 เร่ือง การตรวจสอบสารอาหารในเห็ดภูฐานบานกระทุมลม 

 

ตอนท่ี 2  ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

สำหรับผลการวิจัยในตอนท่ี 2 นี้ ผูวิจัยนำผลการทดลองในตอนท่ี 1 มาดำเนินการสรางและ

พัฒนาเคร่ืองมือในการวิจัย ซึ่งประกอบดวย เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยมีผลการสรางและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ ดังน้ี 

ผลการใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร ผูวิจัยไดนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรไปทดลองกับ

นักเรียนกลุมตัวอยาง จำนวน 35 คน ดังตารางท่ี 6 และ 7 

 

ตารางที่ 6  คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

  ของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 

จากตารางท่ี 6 พบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 

  ( )  X S.D. t** Sig 
 35 40 15.74 3.081 

35.693** .000 
 35 40 32.26 1.804 

 

**  .01 
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  ( )  X S.D. t** Sig 
 35 40 13.91 2.356 

39.310** .000 
 35 40 32.91 1.634 

 

**  .01 

ตารางที่ 7 คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทปฏิบัติการ 

  วิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมตัวอยาง       

 

จากตารางท่ี 7 พบวา คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 

 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี   

1.  แหลงกำเนิดและสัณฐานวิทยา มีดังน้ี เห็ดภูฐานเปนเห็ดท่ีมีถ่ินกำเนิดอยูแถบเทือกเขา

หิมาลัย ประเทศภูฐาน มีชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน เห็ดแขก เห็ดนางรมภูฐาน เห็ดนางฟาภูฐาน 

เปนตน เจริญเติบโตไดดีในชวงฤดูฝน ที่มีอากาศช้ืนและเย็น โครงสรางของดอกประกอบดวย  

หมวกดอก ครบีดอก กานดอกและเสนใย สปอรมสีขีาว การเพาะเล้ียง 4 ขัน้ตอน (ชยัวัฒน  วงษแสงไพร, 

2555: 7-76) คือ  

 1.1 การผลิตเชื้อวุน เปนการแยกเช้ือเห็ดบริสุทธ์ิ ดวยวิธีการแยกเน้ือเย่ือหรือสปอรจาก

ดอกเห็ดมาเพาะเล้ียงในอาหารวุน เชื้อเห็ดจะเจริญออกมาจากชิ้นเน้ือเย่ือเห็ดหรือสปอรที่วางไว 

บนอาหารวุน ซึ่งสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา มีลักษณะเปนเสนใยฟู สวนใหญจะมีสีขาว  

ซึ่งเสนใยเหลาน้ี จะใชเปนหัวเช้ือที่จะนำไปถายตอเพ่ือการผลิตหัวเช้ือเห็ด เพ่ือเพ่ิมปริมาณหัวเช้ือ
เห็ดใหมากข้ึนเพียงพอกับการนำไปใช  

 1.2 การผลิตหัวเช้ือเห็ด เปนข้ันตอนท่ีตอเน่ืองมาจากการผลิตเชื้อวุน เปนการเพ่ิม

ปริมาณของเชื้อเห็ดบริสุทธ์ิใหมีปริมาณมากขึ้นและสะดวกตอการนำไปใช โดยการนำเสนใยของ 

เชื้อเห็ดท่ีเล้ียงอยูบนอาหารวุนมาขยายลงเล้ียงในเมล็ดธัญพืชที่ไดผานการน่ึงฆาเช้ืออยางดีแลว 
ทั้งน้ีเพ่ือใหเชื้อเห็ดพรอมที่จะปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและมีปริมาณท่ีเพียงพอตอการนำเอาเช้ือ

เห็ดไปใชผลิตถุงกอนเชื้อตอไป   

 1.3 การผลิตถุงเช้ือเห็ด การเพาะเห็ดในถุงพลาสติกสามารถทำได 2 แนวทาง คือ  

การซ้ือกอนหัวเช้ือเห็ดสำเร็จจากฟารมหรือรานจำหนายและการทำกอนเช้ือเอง โดยศูนยรวมเห็ด

บานอรัญญิก จะมีสวนผสม คือ ข้ีเล่ือยไมยางพารา: รำละเอียด: ปูนขาว: ยิปซัม: ดีเกลือ ในอัตราสวน 

100: 5: 1: 2: 0.2 กิโลกรัม และมีความชื้น 60–65 เปอรเซ็นต เมื่อผสมเขากันดีแลวนำไปนึ่งฆาเชื้อ 
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จากน้ันจึงเข่ียหัวเช้ือลงในถุงกอนเชื้อ กอนนำไปบมท่ีอุณหภูมิระหวาง 25–35 องศาเซลเซียส  

เปนเวลา 28 วัน และท้ิงไวใหเสนใยรัดตัวอีก 7 วัน จึงจะสามารถนำไปเปดดอกในโรงเรือนตอไป  

 1.4 การผลิตดอกเห็ดภูฐาน เปนการนำถุงเช้ือเห็ดท่ีเจริญเต็มที่แลวไปทำการเปดดอก 

โดยเปดในโรงเรือนที่ควบคุม อณุหภูมิ ความชื้นและแสงใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของดอกเห็ด 

คือ มีความชื้นสูงรอยละ 70–80 ขึ้นไป อุณหภูมิอยูระหวาง 25–32 องศาเซลเซียส อากาศถายเท

สะดวก ในการเก็บดอกเห็ดควรเก็บในตอนเชามืด วิธีการเก็บดอกเห็ดใหใชมือจับที่โคนดอกแลวบิด

ไป-มาและดึงออกมาเบา ๆ ไมควรใชกรรไกรหรือมีดตัด เพราะเศษเห็ดที่เหลือติดอยูกับกอนเชื้อจะ

เนาและเกิดเปนแหลงสะสมของเชื้อโรค เมื่อเก็บดอกเห็ดมาแลวไมควรลางเห็ดหรือทำใหเห็ดเปยกน้ำ 

ใหใชมีดหรือกรรไกรตัดเอาสวนโคนท่ีมีเศษข้ีเล่ือยติดออกมา และเรียงผ่ึงเห็ดไวบนใบตอง หรือวาง

คว่ำไวในตะกราท่ีสะอาด เก็บดอกเห็ดไปจนกวาจะหมดอาหารในกอนเช้ือ โดยกอนเช้ือที่หมดอายุ

แลวจะมีสีดำ มีน้ำหนักเบาและมีลักษณะน่ิมเหลวเละ จึงควรนำออกไปจากโรงเรือนและลางทำ 

ความสะอาดกอนนำกอนเช้ือเห็ดรุนใหมเขามาแทน ผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ 

เกษม สุขสวัสดิ์ (2546: 82-88) ที่ไดศึกษาภูมิปญญาชาวบานวิถีชีวิตเกษตรชุมชนพึ่งตนเอง: ศึกษา

เฉพาะกรณีศูนยรวมเห็ดบานอรัญญิก ต.กระทุมลม อ.สามพราน จ.นครปฐม พบวา เห็ดบานอรัญญิก 

มีกระบวนการผลิตเห็ดที่ครบวงจร มีการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ใชเวลาไมนานก็สามารถเก็บ 

ดอกเห็ดได การเพาะเห็ดมี 6 ขั้นตอน คือ การเล้ียงเช้ือในอาหารวุน การเล้ียงเช้ือขาวฟาง การเล้ียง

เช้ือในถุงขี้เลื่อย การเปดดอก การทำผลิตภัณฑแปรรูปจากเห็ด และการรีไซเคิลกอนเห็ด ซึ่งจะไมมี 

การท้ิงวัสดุเลย    

2. องคประกอบของสารอาหารในเห็ดภูฐานบานกระทุมลม โดยตรวจสอบสารอาหาร 

ในหองปฏิบัติการ พบวา เห็ดภูฐานบานกระทุมลม 100 กรัม มีปริมาณคารโบไฮเดรต 39.09 กรัม 

โปรตีน 30.17 กรัม ไขมัน 0.23 กรัม วิตามินซี 16.1 กรัม เสนใย 10.06 กรัม เถา 10.95 กรัม และ
ความชื้น 13.47 กรัม ผลการศึกษาสอดคลองกับสุพัตรา  เปยมวารี และคณะ (2555: 180) ที่ได

ศึกษาคุณคาทางโภชนาการของเห็ดนางฟาภูฐาน พบวา มีปริมาณของโปรตีน และคารโบไฮเดรต 

ในปริมาณสูง ในขณะท่ีปริมาณไขมันพบในปริมาณท่ีต่ำ คือ 1.59 กรัมตอ 100 กรัม ปริมาณกาก
อาหารหรือเสนใยพบประมาณ 3.56 กรัมตอ 100 กรัมของเห็ดท่ีแหง แรธาตุที่มีปริมาณมากท่ีสุด คือ 

แคลเซียม 11.14 มิลลิกรัม รองลงมาคือ โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียมและโซเดียม และยังพบ

แรธาตุรองไดแก เหล็ก สังกะสี และคอปเปอร   
3.  การสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร จากผลการศึกษาองคความรูเร่ือง เห็ดภูฐาน 

บานกระทุมลม ผูวิจัยไดดำเนินการสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหสอดคลองกับสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู เชน ในการตรวจสอบสารอาหารประเภทโปรตีน ในครั้งแรก เปรียบเทียบระหวางการนำ

เห็ดภูฐานท่ีหั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ จำนวน 5 10 15 และ 20 ชอน เบอร 2 มาบดผสมน้ำในอัตราสวนตาง ๆ 
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จากน้ันเติมสารละลายคอปเปอรซัลเฟตและโซเดียมไฮดรอกไซดในอัตราสวนตาง ๆ กัน จาก 

การทดลองในข้ันตอนน้ี พบวา ถาใชเห็ดภูฐาน 10 ชอนเบอร 2 บด โดยไมผสมน้ำ เม่ือเติมสารละลาย 

คอปเปอรซัลเฟตและโซเดียมไฮดรอกไซดในอัตราสวน 1: 2 จะเกิดเปนสีมวงชัดเจน แตถานำ 
เห็ดภูฐานไปผสมน้ำ ปริมาณโปรตีนเกิดการเจือจางทำใหมองเห็นการเปล่ียนแปลงไมชัดเจน จากน้ัน

จึงนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่สรางข้ึนไปใหนักเรียน จำนวน 3 คน อาน พบวา เมื่อนักเรียน 

อานแลว เขาใจดี จึงนำไปใหนักเรียน จำนวน 9 คน ทดลองทำ ปรากฏวา นักเรียนสามารถทำได 

ทันตามกำหนดเวลา และนำไปทดลองใชกับนักเรียนภาคสนามท่ีไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหาประสิทธิภาพ

ของบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรโดยการหาคาดัชนีประสิทธิผล ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับอนงค  

โพธ์ิแสง (2552: 72-73) ที่ไดพัฒนาชุดสื่อประสม เร่ือง การเพาะเห็ดนางฟา กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา ชุดส่ือประสม มีประสิทธิภาพ 

เทากับ 87.97/83.34 คาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู มีคาเทากับ 0.6727 และนักเรียนมี 

ความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดสื่อประสมอยูในระดับมาก   

4. การนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรไปใชในการจัดการเรียนรู โดยใหนักเรียนเรียนรู เร่ือง 

เห็ดภฐูานบานกระทุมลม จากบทปฏบิตักิารมกีารวัดผลและประเมนิผลในดานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้งกอนเรียนและหลังเรียน จากการวัดผลและประเมินผล 

พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น ซึ่งสอดคลอง

กับผลการศึกษาของสันติ  พันธุชัย (2553: 85-96) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร

เร่ือง พอลิเมอรและผลิตภัณฑพอลิเมอร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา  

เมื่อเปรียบเทียบคารอยละของคะแนนเฉล่ียจากการตอบคำถามทายบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร

ระหวางเรียนตอคารอยละของคะแนนเฉล่ียของผลการเรียนรูดานความรูหลังเรียนมีคา 77.31/79.68 

ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กำหนด และสอดคลองกับงานวิจัยของวารีย บุญลือ (2550: 69-74)  
ที่ไดพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง การปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิกส สำหรับนักเรียนชวงชั้น 

ที่ 3 พบวา บทปฏิบัติการท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 84.38/80.50 และนักเรียนท่ีเรียนดวย 

บทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรอยูในระดับ 
ดีมาก และนอกจากน้ียังสอดคลองกับประจวบ คลายสมบัติ (2553: 133-135) ที่ไดศึกษาการพัฒนา

หนวยการเรียนรูทองถ่ินแบบบูรณาการ เร่ือง การเพาะเห็ดนางฟา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ต.ตะพง อ.หาดใหญ จ.สงขลา พบวา  
ดานทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนอยูในระดับดีมาก ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน อยูใน

ระดับดีมาก และดานความพึงพอใจตอการเรียนดวยหนวยการเรียนรูทองถิ่นแบบบูรณาการเร่ือง  

การเพาะเห็ดนางฟาของนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก การศึกษาเห็ดภูฐานบานกระทุมลม

เพ่ือพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรในคร้ังน้ี นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ทำใหนักเรียนมี 
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ความรูความเขาใจ สามารถนำไปใชไดจริงโดยนำความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  

ซึ่งตรงกับวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่วา หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกำลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลท้ังดานรางกาย 

ความรู คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลกยึดมั่นในการปกครอง 

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง 

เจตคติ ที่จำเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียน 

เปนสำคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3) 

 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

 1.1  การนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง เห็ดภูฐานบานกระทุมลม ไปใชนั้นตอง

คำนึงถึงหลักการและแนวทางการนำไปใช ดังน้ี 

   1.1.1  สภาพบริบทของโรงเรียน ควรมีลักษณะท่ีเหมือนหรือคลายคลึงกับสภาพ

บริบทของโรงเรียนบานกระทุมลม 

   1.1.2  สามารถประยุกตใชสอนกับเห็ดชนิดอื่น ๆ ได แตตองปรับเปลี่ยนเน้ือหาตาม

ชนิดและลักษณะของเห็ดชนิดน้ัน ๆ 

   1.1.3  ควรศึกษารายละเอียดของบทปฏิบัติการในคูมือครูกอนนำไปใช 

   1.1.4  ในการนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง เห็ดภูฐานบานกระทุมลมไปใช 

ในการจัดการเรียนการสอน ควรใชควบคูกับคูมือประกอบบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร และครูผูสอน

ควรทำความเขาใจและลองปฏิบัติกอน เมื่อนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรไปใชกับนักเรียน ครูผูสอน
ควรชี้แจงรายละเอียดและแนะนำการใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหนักเรียนเขาใจเสียกอน 

   1.1.5  จัดกระบวนการเรียนรูตามขั้นตอนท่ีระบุไวในแผนการจัดการเรียนรู 

   1.1.6  ดำเนินการวัดและประเมินผลกระบวนการเรียนรูตามสภาพจริง โดยใช

เคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลายในสอดคลองกับผลการเรียนรูในแตละ
แผนการจัดการเรียนรู 

 1.2  สถานศึกษาสามารถนำข้ันตอน กระบวนการไปเปนแนวทางในการจัดทำหลักสูตร
ทองถ่ินไดโดยดูถึงความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

 1.3  ควรมีการแนะนำ ตลอดจนเชิญปราชญหรือผูรูในทองถิ่น เขามามีสวนรวม 

ในการดำเนิน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนไดเขาใจถึงของการเพาะเล้ียงเห็ด
ภูฐานเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงตระหนักในคุณคาของปราชญหรือผูรูในทองถ่ิน   



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
Vol.6 No. 2 July-December 2015 164

2. ขอเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1  ควรทำการวิจัยในลักษณะเดียวกันกับนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ โดยปรับปรุงเน้ือหา 

ในบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหมีความเหมาะสมเพ่ือฝกฝนหรือพัฒนาการใชความรูทางวิทยาศาสตร 

สำหรับเปนพ้ืนฐานในการนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

 2.2  ควรนำเห็ดชนิดอื่น ๆ มาใชในการออกแบบบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

 2.3  ควรทำการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เชน เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร เจตคติตอบท

ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและทักษะปฏิบัติการทดลอง เปนตน 

 2.4  ควรทำการวิจัยโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนหลาย ๆ รูปแบบ เชน การเรียนรูแบบ

รวมมือ การเรียนรูแบบเดี่ยว รวมถึงการวัดและประเมินผลโดยใชรูปแบบที่หลากหลาย 

 2.5 ควรใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติตั้งแตขั้นตอนการเตรียมอาหารวุน การผลิตเชื้อวุน 

การผลิตหัวเช้ือเห็ดและการผลิตถุงเชื้อเห็ด เพ่ือใหนักเรียนสามารถนำความรูที่ไดไปประกอบอาชีพ

ไดในอนาคต  

 

สรุป 
จากการศึกษาและวิเคราะหผลการวิจัย สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

1.  ไดองคความรูทางวิทยาศาสตรที่เก่ียวกับเห็ดภูฐานบานกระทุมลมในเร่ือง พฤกษศาสตร 

การปลูกและเพาะเล้ียง การตรวจสอบสารอาหารและการแปรรูป     

2.  บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง เห็ดภูฐานบานกระทุมลม มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 

0.64 ซึ่งสูงกวาเกณฑ  

3.  ผลสัมฤทธ์ิและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ผลการใชชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง ขนมสาล่ีสุพรรณบุรีเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตรสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2   
EFFECTS OF USING SCIENTIFIC LABORATORY ACTIVITY KIT IN  
THE TITLE OF KHANOM SALEE OF SUPHAN BURI TO IMPROVE  

THE ABILITY IN SCIENCE LEARNING FOR KINDERGARTEN 2 STUDENTS 
 

อาภรณ  นรัญดา/ ARPORN  NARUNDA1 

อัมรินทร  อินทรอยู/ AMMARIN  INYOO2 

สมปอง  ทองงามดี/ SOMPONG  THONGNGAMDEE3 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงคเพ่ือ 1) สำรวจและตรวจสอบองคความรูวิธีการทำขนมสาล่ี

จากภูมิปญญาในทองถ่ินสุพรรณบุรี 2) สรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรสำหรับนักเรียนช้ัน

อนุบาลปท่ี 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ และ 3) ศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน กลุมเปาหมายเปน

นักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย อำเภออูทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 21 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร

เร่ืองขนมสาล่ีสุพรรณบุรี และแบบประเมินความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ รอยละ คาเฉลี่ย คาดัชนีประสิทธิผล และคาประสิทธิภาพแบบ 

ทวิเกณฑ  

ผลการวิจัยพบวา  
1.  ไดองคความรูวิธีการทำขนมสาลี่จากภูมิปญญาในทองถิ่นสุพรรณบุรี ที่สามารถนำมาใช

ออกแบบสรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง ขนมสาล่ีสุพรรณบุรีใหเหมาะสมกับนักเรียน

ชั้นอนุบาลปที่ 2  
2.  ชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.67 และคาประสิทธิภาพแบบ

ทวิเกณฑ 75.29-73.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑ  

1นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2อาจารย ดร.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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3.  ผลการทดลองใชชดุกิจกรรมปฏบิตักิารวิทยาศาสตร นกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรู

วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน   

 

คำสำคัญ:  ชุดกิจกรรม  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร  ขนมสาล่ีสุพรรณบุรี  นักเรียนช้ันอนุบาล 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to: 1) investigate and verify the knowledge of 

making Khanom Salee (steamed egg cake), the local wisdom of Suphan Buri Province;  

2) create the efficiency of the scientific laboratory activity kit for kindergarten 2 students to 

meet the set criterion; and 3) study the effect of using scientific laboratory activity kit in the 

title of Khanom Salee of Suphan Buri to develop the ability in science learning before and 

after the learning activities. The target group was 21 kindergarten 2 students in the first 

semester of 2014 of Wat Nong Yai Sub school, U–Thong district, Suphan Buri Province. 

The research tools consisted of scientific laboratory activity kit in the title of Khanom Salee 

of Suphan Buri and the ability in science learning evaluation form, constructed by the 

researcher. The data were analyzed through percentages, mean, effectiveness index and 

double percentage. 

The findings of the research were as follows: 

1.  The knowledge of making Khanom Salee, which is local wisdom of Suphan Buri 

Province, can be used effectively by teachers to create the scientific laboratory activity kit 

for kindergarten 2 students.  

2.  The efficiency of scientific laboratory activity kit met the effectiveness index at 
0.67 and double percentage at 75.92-73.11, that are higher than the set criterion. 

3.  The students’ ability in science learning after being taught by the scientific 

laboratory activity kit was higher than that of before. 
 

Keywords :  activity kit, science laboratory, khanom salee of Suphan Buri, kindergarten 

  2 student 
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บทนำ 
การเรียนวิทยาศาสตรเปนการเรียนการแกปญหาอยางมีเหตุผล เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู

วิทยาศาสตร โดยครูใชประสบการณการคิดและปฏิบัติ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2547: 172) การเรียน

วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยสามารถเรียนรูวิทยาศาสตรจากส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัว เน่ืองจากเด็ก

ปฐมวัยชวงอายุ 5-6 ป จะเรียนรูจากเหตุการณและส่ิงแวดลอมตาง ๆ รอบตัว โดยใชประสาทสัมผัส

ทั้งหาทำใหเด็กมีประสบการณตรง และมีพัฒนาการทางภาษาอยางรวดเร็ว ชอบซักถาม และสำรวจ

สิ่งใหม ๆ (หรรษา นิลวิเชียร, 2535: 31) เด็กปฐมวัยมีความอยากรูอยากเห็น และมักจะต้ังคำถามกับ

สิ่งรอบ ๆ ตัวอยูตลอดเวลา ดวยเหตุนี้เด็กปฐมวัยควรจะไดรับการสงเสริมการเรียนวิทยาศาสตร และ

พัฒนาความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตรที่จำเปนในการคนควาหาความรู เพ่ือเปนการเตรียม

ความพรอมใหแกเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการท้ังทางดานรางกาย สังคม อารมณ จิตใจ และสติปญญา 

ที่เหมาะสมกับวัย ดังน้ันในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกเด็กปฐมวัยน้ัน ชุดกิจกรรมควรสอดแทรก

ความรูและการลงมือปฏิบัติจริง และสงเสริมความสามารถในการเรียนรู วิทยาศาสตรใหแก 

เด็กปฐมวัย  

ปจจุบันการจัดการศึกษาใหกับเด็กเนนใหตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมไทยไดรับ 

การปลูกฝงคานิยมไทยและเอกลักษณดานวัฒนธรรมประจำชาติไทยอยางหน่ึง การจัดกิจกรรมทำ

ขนมไทยน้ันวัตถุประสงคมิไดอยูที่ผลงานท่ีสำเร็จแตอยูที่กระบวนการระหวางการทำกิจกรรม เด็กจะ

ไดเรียนรูจากประสบการณตรง และไดลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแตการเลือกอุปกรณ และสวนผสม 

ในการทำขนมไทย การจัดเตรียมอุปกรณ การชั่ง การตวง การวัด การรับรูดวยประสาทสัมผัสท้ังหา 

และความสามารถในการรับรูดานอ่ืน ๆ (สุทัศน  อัครเดชากุล, 2546: 10-11) กิจกรรมการประกอบอาหาร

จัดวาเปนส่ือการสอนอยางดีท่ีจะชวยพัฒนาทักษะความรู และความเขาใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร 

โดยมีครูใหความชวยเหลือเด็กอยูใกล ๆ และคอยระมัดระวังอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับเด็กในขณะ

ทำอาหาร กิจกรรมประกอบอาหารเปนกิจกรรมปฏิบัติการท่ีเด็กไดรับประสบการณตรง ตั้งแต 

ขั้นเตรียมอุปกรณ และสวนประกอบของวัตถุดิบที่นำมาใชในการประกอบอาหารก็ลวนแตเปนของ

จริง ทำใหเด็กเกิดความสนใจ และชวยทำใหเด็กจดจำไดงาย ในขณะทำอาหารเด็กตองสังเกต
ปริมาณสวนผสม สวนประกอบของอาหารที่จะทำ รวมถึงการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่นำมา

ทำเปนอาหาร การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ การเปรียบเทียบรสชาติในขณะทำอาหาร ทำใหเด็กได
พัฒนาแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับขนาด รูปราง ตัวเลข จำนวน สี การช่ัง การตวง และการฝกใชประสาท

สัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู ซึ่งจะทำใหเด็กรับรูความเหมือน ความตาง และความหมายของส่ิงท่ีเด็กได

รับรูจากการทำอาหารน้ัน   

การเรียนรูจากชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยสอดคลองกับอัญชลี  

ไสยวรรณ (2531: 56-57) และวไลพร พงศศรีทัศน (2536: 63-64) ซึ่งไดศึกษาการจัดประสบการณ

การทดลองช้ันปฐมวัย พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดประสบการณแบบการปฏิบัติการทดลองเกิด
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ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท มีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรอยางมีนัยสำคัญ  

ซึ่งศรีนวล รัตนานันท (2540: 61) สายทิพย ศรีแกวทุม (2541: 55) และศศิมา พรหมรักษ (2546: 73) 

ไดศึกษาการจัดประสบการณวิทยาศาสตรชั้นอนุบาลปที่ 2 พบวา ภายหลังการจัดประสบการณ

วิทยาศาสตรระดับปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น มีความสามารถดานการคิดอยางมีเหตุผล 

มีพฤติกรรมความรวมมือในดานความชวยเหลือ การเปนผูนำ และความรับผิดชอบสูงขึ้น 

การนำกิจกรรมประกอบอาหารมาจัดเปนชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหเด็ก 

อนุบาลนั้น การเลือกประเภทก็เปนสิ่งสำคัญ และตามธรรมชาติของเด็กก็ชอบที่จะรับประทานขนม 

จากการสืบคนขอมูลเก่ียวกับจังหวัดสุพรรณบุรีพบวา จังหวัดสุพรรณบุรีมีพ้ืนท่ีสวนใหญใชเปนพ้ืนท่ี

ปลูกขาว อาชีพสวนใหญของคนสุพรรณบุรี คือ อาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพชาวนา และเม่ือเสร็จสิ้น

การเก็บเก่ียวผลผลิตจะมีการนำเปดลงไปเลี้ยงในนาหรือที่เรียกกันวาการเล้ียงเปดแบบไลทุง  

การเล้ียงเปดไข เปนอาชีพท่ีสำคัญของเกษตรกรในเขตลุมแมน้ำจากการสืบคนขอมูลของ 

ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว (2554) พบวาในป 2554 ประเทศไทยมีจำนวนเปดไขทั้งสิ้น จำนวน 16,  

151, 111 ตัว จากเกษตรกร จำนวน 146,438 ราย และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น การเล้ียงเปดไขมี 

ความหลากหลายสามารถเลี้ยงเปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได การเลี้ยงเปดไลทุงยังคงมี 

ความสำคัญตอระบบนิเวศวิทยาในนาขาว เน่ืองจากอาหารของเปดคือขาวท่ีรวงและหอยเชอร่ี 

ซึ่งทำใหนาขาวเสียหาย ดังน้ัน เปดจึงมีสวนสำคัญในการกำจัดศัตรูขาว และใหปุยจากมูลเปน 

การพ่ึงพากันระหวางชาวนาและเจาของเปด (ธัญญธร จรัณยานนท และคณะ, 2549: 2) เมื่อพูดถึง 

ขนมไทยของฝากของจังหวัดสุพรรณบุรี คนที่มาเท่ียวจะตองนึกถึงขนมสาลี่ แตดวยยุคสมัย 

มีการเปลี่ยนแปลงไปขนมพื้นบานโบราณ มักจะถูกมองวา เชย ลาสมัย ไมถูกปาก หรือเด็กบางคน

เคยรับประทานแตไมรูจักชื่อ ไมรูวามีขั้นตอนการทำอยางไร ประกอบกับเด็กบริโภคขนมกรุบกรอบ 
ที่หาซ้ือไดงายตามรานสะดวกซ้ือ จึงทำใหเด็กไมรูจักขนมสาล่ี เม่ือพิจารณาสวนประกอบของ 

ขนมสาล่ีพบวา เปนขนมประเภทน่ึง มีสวนผสมหลัก คือ แปงสาลี น้ำตาล และไข ซึ่งวัตถุดิบสามารถ
หาไดงายในทองถิ่นและนิยมทำในงานบุญตาง ๆ ในทองถิ่น (ย่ิงศักด์ิ จงเลิศเจษฏาวงศ, 2543: 3) 

เมื่อศึกษาข้ันตอนการทำขนมสาล่ีจะพบวา มีวิธีการทำท่ีสอดแทรกการเรียนรูวิทยาศาสตรใหกับ 
เด็ก ๆ ไดเรียนรูจากการทำขนม ทำใหเด็กไดเขาใจหลักการและธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเด็กในเร่ือง 

การเปลี่ยนสถานะของสาร ตลอดจนการใชพลังงานและสิ่งของตาง ๆ ในชีวิตประจำวันไดตลอด 

ขัน้ตอนการทำ การจัดกิจกรรมปฏบิตักิารในทำขนมสาล่ีนัน้ระหวางการทำกิจกรรม เด็ก ๆ จะไดเรียนรู

ไดประสบการณตรง และไดลงมือปฏิบัติจริงต้ังแตการเลือกอุปกรณ และการจัดเตรียมวัตถุดิบ 

ในการทำขนม 
จากความสำคัญดังกลาว ผูวิจัยเห็นความสำคัญของการสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตร

จากส่ิงใกลตัวท่ีอยู ในทองถิ่นดวยตนเอง โดยใชความสามารถในการเรียนรู วิทยาศาสตร 
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ในการแกปญหาจึงเกิดแนวคิดท่ีจะนำเร่ืองราวของขนมสาล่ีจังหวัดสุพรรณบุรีมาจัดทำเปน 

ชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือใหเด็กเกิดความเขาใจและเกิดความคิด 

รวบยอดจากการเรียนรูไปพรอม ๆ กัน ผูวิจัยคิดวาการทำขนมไทยสำหรับเด็กแลว การเปล่ียนแปลง

จากเมล็ดขาวแข็ง ๆ มาเปนผงแปงและสุดทายกลับกลายมาเปนขนมหลากหลายรูปแบบเปน 

กระบวนการท่ีนาอัศจรรยใจ ชวนใหเด็กสนุก ตื่นเตน และจะสนใจอยูกับการเรียนรูไปกับกระบวนการ

ทำขนมสาล่ี ผูวิจัยนำเอาเร่ืองขนมสาล่ีในทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิด 

องคความรูในเร่ืองดังกลาว โดยการใชขั้นตอนทางวิทยาศาสตรมาจัดทำเปนชุดกิจกรรมปฏิบัติ 

การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทางดานความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน 

ชั้นอนุบาลปที่ 2 เรื่องความรูเก่ียวกับขนมสาลี่ และความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ใหนักเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้น ผูวิจัยจึงไดสรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

เรื่องขนมสาลี่สุพรรณบุรี เพ่ือใชเปนกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมความรู

เร่ืองขนมสาล่ี และลงมือปฏิบัติจริงไดสัมผัสและรูจักการใชอุปกรณมากข้ึน มีความรับผิดชอบรวมกัน 

เปนการศึกษาท่ีผสมผสานท้ังองคความรูและการปฏิบัติจริงกอใหเกิดความรูทางวิทยาศาสตรที่เปน

พ้ืนฐานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 ที่ดีขึ้น  

 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือสำรวจและตรวจสอบองคความรู วิธีการทำขนมสาลี่จากภูมิปญญาในทองถิ่น

สุพรรณบุรี 

2.  เพ่ือสรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 
3. ศกึษาผลการใชชดุกิจกรรมปฏบิตักิารวิทยาศาสตรเพ่ือพฒันาความสามารถในการเรยีนรู

วิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน  

  

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
ตัวแปรตน ไดแก ชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาลี่สุพรรณบุรี  

ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

สมมติฐานการวิจัย  
ผลการใชชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่อง ขนมสาลี่สุพรรณบุรี เพ่ือพัฒนา 

ความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
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วิธีดำเนินการ 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชาย–หญิง ที่มีอายุระหวาง 5–6 ป ซึ่งกำลังศึกษา

อยูชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย อำเภออูทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีจำนวนเด็กปฐมวัยท้ังหมด 21 คน  

ขั้นตอนการวิจัย 

ตอนท่ี 1 การสำรวจและการศึกษาองคความรูวิธีการทำขนมสาลี่จากภูมิปญญา 

ในทองถิ่นสุพรรณบุรี ผูวิจัยไดศึกษาองคความรูเก่ียวกับขนมสาลี่สุพรรณบุรี คือ ศึกษาประวัติ

ความเปนมาของขนมสาลี่ ศึกษาบริเวณหรือสถานท่ีที่พบขนมสาลี่สุพรรณบุรี และศึกษาสูตรขนม

สาลี่ที่เหมาะสมกับการเรียนรูของนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2   

ตอนท่ี 2 การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย 

1. เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 

 1.1  ชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาลี่สุพรรณบุรี 

 1.2  คูมือครูประกอบการสอนชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

2.  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบประเมินความสามารถในการเรียนรู

วิทยาศาสตร 

     การสรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรและคูมือครูประกอบการสอนชุดกิจกรรม

ปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาลี่สุพรรณบุรีสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2  

 ผู วิจัยนำผลการศึกษาขอมูลองคความรูของขนมสาลี่มาดำเนินการสรางและหา

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2546 สาระการเรียนรูที่ใชในการวิจัย คือ สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรปฐมวัย สาระท่ี 2 

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม และสาระท่ี 3 เร่ืองสารและสมบัติของสาร นำชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร

และคูมือครูประกอบการสอนไปหาประสิทธิภาพโดยการหาคาดัชนีประสิทธิผลและคาประสิทธิภาพ
แบบทวิเกณฑ  

  การสรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาลี่สุพรรณบุรีสำหรับนักเรียน 

ชั้นอนุบาลปที่ 2 ประกอบดวย 3 ชุดกิจกรรม 12 เร่ือง ดังน้ี 

 ชุดกิจกรรมที่ 1 เร่ือง การเดินทางของขนมสาลี่ ประกอบดวย 4 หนวยการเรียนรู คือ 

หนวยการเรียนรูเรื่องรูไหมตัวฉันมาจากไหน หนวยการเรียนรูเรื่องมหัศจรรยจากขาวเปนแปง  
หนวยการเรียนรูเร่ืองแปงขนมสาลี่แสนอรอย และหนวยการเรียนรูเร่ืองอะไรหวานหวาน 
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 ชุดกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง ขนมสาล่ีของฉัน ประกอบดวย 4 หนวยการเรียนรู คือ หนวย 

การเรียนรูเรื่องแปงแสนสนุก หนวยการเรียนรูเร่ืองการฟูของตัวฉัน หนวยการเรียนรูเร่ืองเขยา ๆ  

รอน ๆ และหนวยการเรียนรูเร่ืองหนาขนมของหนู 

 ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง สาลีแตมสี ประกอบดวย 4 หนวยการเรียนรู คือ หนวยการเรียนรู

เรื่อง ข.ไขใบโต หนวยการเรียนรูเรื่องสีธรรมชาติแสนสวย หนวยการเรียนรูเรื่องมหัศจรรยอัญชัน

เปลี่ยนสี และหนวยการเรียนรูเร่ืองประโยชนและโทษของสี 

 ผูวิจัยทำการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เพ่ือใชเปน

แนวทางสรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาล่ีสุพรรณบุรีสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาล

ปที่ 2 ดังตารางท่ี 1 และนำผลการวิเคราะหไปจัดการเรียนรูชวงกิจกรรมเสริมประสบการณซึ่งมีระยะ

เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งละ 30 นาที รวม 12 ครั้ง ตามตารางท่ี 2 ดังน้ี 

ตารางที่ 1  การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เพ่ือใชเปนแนวทางใหจัดทำ 

 กิจกรรม ปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาลี่สุพรรณบุรีสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2  

 
   ( ) 

  30 

 30 

 30 

 30 

 

 

 30 

 30 
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 30 

 30 
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ตารางที่ 2 รายละเอียดการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาลี่ 

 สุพรรณบุรีสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 จำนวน 12 ครั้ง   

 

นำชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร และคูมือประกอบการสอนชุดกิจกรรมปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (index of item 
objective congruence: IOC) ไดคา IOC เทากับ 0.7 และนำไปหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม

ปฏิบัติการวิทยาศาสตรกับนักเรียนท่ีไมใชกับกลุมทดลอง โดยพิจารณาจากการหาคาดัชนีประสิทธิผล  

(E.I.) และคาประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ (double percentage) โดยการหาประสิทธิภาพแบบ 

รายบุคคล ผูวิจัยนำชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่ผานการปรับปรุงแลวไปทดสอบกับเด็ก

ปฐมวัย ชาย-หญิง ที่มีอายุระหวาง 5-6 ป ซึ่งกำลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2 ตางสถานศึกษากับกลุม
ทดลองจำนวน 3 คน และเด็กนักเรียน ชาย-หญิง อยูชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2556 

โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย ตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 21 คน (คละผูเรียนท่ีเกงกับออน) เพ่ือหาคุณภาพ

 
/ /  

 9.30 . – 10.00 . 
 

1 1 . . 2556    

2 2 . . 2556  

3 3 . . 2556  

4 8 . . 2556  

5 9 . . 2556  

6          10 . . 2556  

7          15 . . 2556     

8 16 . . 2556  

9 17 . . 2556 .  

10 22 . . 2556  

11          23 . . 2556  

12 24 . . 2556  
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ของชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรแลวปรับปรุง โดยหาคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ไดคา E.I. 

เทากับ 0.67 และคาประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ เทากับ 75.29–73.11   

 

การสรางแบบประเมินความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตร  

ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตร คือ 1) ศึกษาเอกสาร

ขอมูลที่เก่ียวกับการใชความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 ไดแก 

การรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 การจำแนกเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การเรียงลำดับ  

การหาความสัมพันธ การแกปญหา การรูคาจำนวน การใชภาษา และความคิดสรางสรรค และศึกษา

เอกสารของมณฑา ไรทิม (2544: 33-34) ไดศึกษาการใชประสาทสัมผัสท้ังหาของนักเรียนช้ันอนุบาล

ปที่ 2  2) ศึกษาเทคนิคการสรางแบบประเมินแบบปฏบิัติจริง และแบบปากเปลา เพ่ือวัดพัฒนาการ

ทางสติปญญาของเด็กปฐมวัย ไดแก แบบประเมินการใหปฏิบัติจริง โดยใหเด็กลงมือกระทำปฏิบัติ

จริงกับอุปกรณที่ใชในชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ือง ขนมสาลี่สุพรรณบุรี และแบบประเมิน

แบบปากเปลาโดยใหเด็กไดโตตอบแสดงความคิดเห็นจากคำถามและสถานการณที่ครูเตรียมมา 

และจากความสนใจสงสัยของเด็ก  3) กำหนดลักษณะ ประเด็นหรือเรื่องราวท่ีจะตองใหคะแนน และ

สัดสวนการใหคะแนนแบบประเมินพัฒนาการทางสติปญญาจากการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก และ

การตอบคำถาม โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน 2 ระดับ คือ 1 คะแนน หมายถึง ขอที่

ตอบไดหรือตอบถูก และ 0 คะแนน หมายถึง ขอที่ไมตอบหรือตอบผิด จำนวน 20 ขอ และ 4) นำแบบ

ประเมินพัฒนาการทางสติปญญาท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว นำไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน 

พิจารณาเพ่ือวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดคา IOC เทากับ 0.9  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินความสามารถการเรียนรูดานกระบวนการคิดเพ่ือเปรียบเทียบผล

การสอนโดยใชชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาล่ีสุพรรณบุรีตอความสามารถ 

การเรียนรูดานกระบวนการคิดกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 
 

การวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉล่ีย คาดัชนีประสิทธิผล และคาประสิทธิภาพ
แบบทวิเกณฑ  
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ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการสำรวจและตรวจสอบองคความรูวิธีการทำขนมสาลี่จากภูมิปญญา

ในทองถ่ินสุพรรณบุรี 

ผลการสำรวจและตรวจสอบองคความรูวิธีการทำขนมสาล่ีจากภูมิปญญาในทองถ่ินสุพรรณบุรี 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกศึกษาสูตรขนมที่มีวัตถุดิบตางกัน 2 สูตร และเปรียบเทียบสวนผสมหลัก

ที่ใชทำขนมสาล่ี พบวาท้ัง 2 สูตรที่เลือกมาน้ันเปนสูตรขนมสาล่ีของถาดใหญ ใชวัตถุดิบปริมาณมาก 

รวมทั้งมีขั้นตอนการทำแลวนำไปน่ึงใชระยะเวลา 35-40 นาที จึงสุก ซึ่งเวลาการเรียนรูในชุดกิจกรรม

ของนักเรียนชั้นอนุบาลกำหนดเวลาท่ี 30 นาที ผูวิจัยจึงปรับปริมาณของสูตรขนมสาลี่ใหมีขนาด

เหมาะสมและใชระยะเวลาในการทำนอยลง ผูวิจัยปรับปริมาณวัตถุดิบในสูตรขนมท้ัง 2 สูตร คือ  

ใชปริมาณแปงท้ัง 2 ชนิดในอัตราสวน 50 กรัม ไข 1 ใบ น้ำตาลทราย 50 กรัม และผงฟู 1/2 ชอนชา 

โดยแสดงสวนผสมหลักของขนมสาล่ีทั้ง 2 สูตรในตารางท่ี 3  

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบสวนผสมหลักของสูตรขนมสาล่ี  

 

จากการนำสูตรขนมสาล่ีของภูมปิญญาในทองถ่ินสระยายโสม และย่ิงศักด์ิ จงเลิศเจษฏาวงศ 

(2543: 12) ที่ไดมาทำการศึกษาสวนผสมหลัก ๆ ผูวิจัยไดนำสวนผสมและวัตถุดิบที่ใชทำขนมสาล่ี 

ทั้ง 2 สูตร มาทดสอบเปรียบเทียบสูตรท่ีผูวิจัยไดปรับใชไขเปด 1 ใบ ใชแปงเคกแทนแปงขาวเจา 

กับแปงสาลีในปริมาณ 50 กรัม น้ำตาลทราย 50 กรัม และผงฟู 1/2 ชอนชา ใชเวลาในการน่ึง  

10 นาที ผูวิจัยเลือกใชผงฟูเปนสารท่ีชวยทำใหขึ้นฟูในสูตรขนมเพ่ือลดเวลาในการทำ และทำใหแปง

ขนมเบาข้ึนทำใหขนมที่นึ่งสุกแลว ขยายข้ึนมีปริมาณมากข้ึน มีลักษณะเบาไมอัดแนน โดยแสดงผล
ชนิดแปงกับลักษณะของขนมสาล่ีดังตารางท่ี 4 

 

  1  2 
  50   50  

   1   1  

  50   50  

   1/2    1/2  

   (2543) 
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ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบชนิดของแปงกับลักษณะของขนมสาล่ี 

 

จากการทดลองแปงทำขนมท้ัง 3 ชนดิ พบวา แปงท้ัง 3 ชนิด แปงเคกมคีวามนุมและเน้ือแปงเบา 

ไมรวน เมื่อเย็นตัวเน้ือแปงยังมีความนิ่มคงอยู ผูวิจัยจึงเลือกใชแปงเคกในสูตรขนมสาลี่ที่ใช 

ในงานวิจัยและชนิดของไขที่ใชทำขนมสาล่ีจากสูตรไดมีการใชไขไกและไขเปด เพ่ือลดความคาว 

ของขนมสาลี่ (ย่ิงศักด์ิ จงเลิศเจษฏาวงศ, 2543: 12) ผูวิจัยใชน้ำมะนาว และสารปรุงแตงกล่ิน 

มาชวยในการดับกลิ่นคาวของไขเปด ผูวิจัยทำการทดลองเปรียบเทียบการเติมสารละลายน้ำมะนาว 

1 ชอนชา สารปรุงแตงกล่ิน 1 หยด และน้ำมะนาวกับสารปรุงแตงกล่ิน อัตราสวน 1 ชอนชา: 1 หยด 

กล่ินคาวของไขไกและไขเปดกอนใสกับหลังใสพิจารณาจากการใชประสาทสัมผัส โดยแสดง 

ผลดังตารางท่ี 5  

 

ตารางที่ 5  ผลเปรียบเทียบกล่ินคาวของไขจากการใชการดม 

จากการพิจารณากล่ินคาวของไขทั้ง 2 ประเภท กอนและหลังใสน้ำมะนาว และสารปรุงแตง

กลิ่น พบวา ไขไกมีกลิ่นคาวเล็กนอยเมื่อเติมสารละลายตัวใดตัวหน่ึงกลิ่นจะหมดไป แตไขเปดตอง

เติมสารละลายถึง 2 อยางกล่ินคาวถึงจางลง ซึ่งในงานวิจัยน้ีผูวิจัยเลือกใชไขเปดเน่ืองจากไขเปด 

เม่ือนำมาทำขนมสาล่ีเน้ือขนมจะไมรวนจนเกินไป และสีของขนมท่ีไดจากไขเปดมีสีเหลืองนารับประทาน

ไมตองใสสีเพ่ิม 

ผลการทดสอบความหวานของอัตราสวนน้ำตาลทรายท่ีใชในสูตร ผูวิจัยไดใชน้ำตาลทราย

ในสูตรขนมสาล่ีในอัตราสวน 100 กรัม และ 50 กรัม โดยแสดงผลการทดสอบตามตารางท่ี 6 ผูวิจัย
ไดอัตราสวนของน้ำตาลท่ีเด็ก ๆ ชอบอยูที่ 50 กรัม 

 

   
   

 (2543)   
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ตารางที่ 6  เปรียบเทียบความหวานของน้ำตาลจากความช่ืนชอบของเด็ก 10 คน 

 

จากผลการทดสอบและการศึกษาองคความรูวิธีการทำขนมสาล่ีทำใหผูวิจัยไดสูตรขนมสาล่ี 

คือ แปงเคกปริมาณ 50 กรัม ไขเปด 1 ใบ น้ำตาลทราย 50 กรัม และน้ำมะนาวกับสารปรุงแตงกล่ิน

อัตราสวน 1 ชอนชา: 1 หยด ผูวิจัยนำสูตรที่ไดมาออกแบบชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรให

เหมาะสมกับนกัเรียนช้ันอนบุาลปที ่ 2 ทีม่ขีัน้ตอนการทำใหแปงขึน้ฟูงาย ใชเวลาในการทำ 10-15 นาที 

ซึ่งเหมาะกับการเรียนรูของอนุบาลที่มีระยะเวลาไมเกิน 30 นาที  

 

ตอนท่ี 2 ผลการสรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาล

ปท่ี 2 ใหมีประสิทธิภาพ 

จากผลการทดลองในตอนท่ี 1 ผูวิจัยไดนำมาใชในการออกแบบชุดกิจกรรมใหเหมาะกับ

นักเรียน ชั้นอนุบาลปที่ 2 ดำเนินการสรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร 3 ชุดกิจกรรม 12 เร่ือง 

และนำชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรไปทดลองกับนักเรียน จำนวน 3 คน โดยแสดงผลการนำ

ไปใชและปญหาท่ีพบตามตารางท่ี 7 และนำชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรไปทดลองกับนักเรียน 

จำนวน 3 คน พบวา นักเรียนยังไมเขาใจคำถาม ภาษาที่ใชในคำถามยังไมชัดเจน และเวลาท่ีได

กำหนดไวยังไมเพียงพอกับการทำกิจกรรมของนักเรียน ผูวิจัยจึงไดนำไปปรับปรุงชุดกิจกรรมปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและนำไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมทดลอง 

 

 
 

( ) 
 

  
100 3 7 

50 9 1 
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ตารางที่ 7  การวิเคราะหปญหาจากการทดสอบชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาลี่ 

ผูวิจัยนำชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร 3 ชุดกิจกรรม 12 เร่ือง ไปทดลองกับนักเรียน 

จำนวน 21 คน โดยสรุปผลการนำไปใชและปญหาท่ีพบกับนักเรียนมี 3 ปญหา คือ นักเรียนยังไม

เขาใจคำถาม ภาษาท่ีใชในคำถามยังไมชัดเจน และเวลาท่ีไดกำหนดไวยังไมเพียงพอกับการทำ

กิจกรรมของนักเรียน ผูวิจัยนำปญหาท่ีพบในหนวยการเรียนรูไปปรับปรุงรายละเอียดตามตารางท่ี 8 

ดังน้ี   

 

  (  21 ) 
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ตารางที่ 8  ผลการวิเคราะหปญหาการทดสอบชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาลี่ 

 

 

ผูวิจัยจึงไดนำไปปรับปรุงชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรและนำไปทดลองใชกับนักเรียน

กลุมทดลอง และนำชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาลี่สุพรรณบุรีสำหรับนักเรียนชั้น

อนุบาลปที่ 2 ไปดำเนินการหาคาประสิทธิภาพไดคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) และคาประสิทธิภาพแบบ

ทวิเกณฑ โดยแสดงคาตามตามตารางท่ี 9 และตารางท่ี 10 ดังน้ี 

ตารางที่ 9 คาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาล่ีสุพรรณบุรี 

 สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 ตอความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

ตารางที่ 10  ผลการทดสอบความสามารถในการเรียนรูกอนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมปฏบิตักิาร 
  วิทยาศาสตรเร่ือง ขนมสาลีส่พุรรณบุร ีสำหรับนกัเรียนช้ันอนบุาลปที ่2 โดยประสิทธิภาพ 

  แบบทวิเกณฑ   

 

    

 

 

     

   

   

   

 

 

   

   

      

   

 .    

   

   

   

N   (  x)  
  

21 16 150 275 0.67 

 

N   (  x)  
(double percentage)   

21 16 150 275 75.29 – 73.11 
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จากตารางท่ี 9 แสดงใหเห็นวา คาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร

เร่ืองขนมสาล่ีสุพรรณบุรีสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 มีคาเทากับ 0.67 หมายความวานักเรียนท่ี

เรียนดวยชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาล่ีสุพรรณบุรีสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 

ที่ผูวิจัยสรางข้ึนผูเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึน 0.67 หรือคิดเปนรอยละ 67 และจากตารางท่ี 10 นักเรียนท่ี

เรียนดวยชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีผูเรียนรอยละ 75.29 ผานเกณฑ  

 

ตอนท่ี 3 ผลการใชชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่องขนมสาลี่สุพรรณบุรีดาน

ความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตรกอนเรียน และหลังเรียน โดยใชประสิทธิภาพแบบ

ทวิเกณฑ (double percentage) 

ผูวิจัยศึกษาผลการทดลองใชชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ือง ขนมสาล่ีสุพรรณบุรี 

ทางดานความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตรเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน และคา

ความตางคิดเปนรอยละไดผลดังตารางท่ี 11 ดังน้ี  

ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียน หลังเรียน และคาความตางคิดเปนรอยละของ 

  คะแนนนักเรียนรายบุคคล จำนวน 21 คน 

  

     
 

 

1 16 10 13 3 18.75 

2 16 5 14 9 56.25 

3 16 5 11 6 37.5 

4 16 8 15 7 43.75 

5 16 7 13 6 37.5 

6 16 6 14 8 50 

7 16 7 12 5 31.25 

8 16 8 15 7 43.75 

9 16 6 14 8 50 

10 16 5 12 7 43.75 

11 16 10 13 3 18.75 

12 16 8 13 5 31.25 

13 16 6 14 8 50 

14 16 7 13 6 37.5 

15 16 7 13 6 37.5 

16 16 8 12 4 25 

17 16 6 11 5 31.25 

18 16 6 12 6 37.5 

19 16 9 13 4 25 

20 16 8 15 7 43.75 

21 16 8 13 5 31.25 
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จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวาผลจากการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร

เร่ือง ขนมสาล่ีสุพรรณบุรี นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน หมายความวานักเรียน 

ชัน้อนบุาลปที ่ 2 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพยมคีวามสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตรหลงัเรยีนสูงกวา

กอนเรียนซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  

 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาคนควา การใชชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ือง ขนมสาล่ีสุพรรณบุรี 

สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1.  จากผลของการสำรวจและตรวจสอบองคความรูไดองคความรูวิธีการทำขนมสาล่ีจาก

ภูมิปญญาในทองถ่ินสุพรรณบุรี ที่สามารถนำมาใชออกแบบสรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

เร่ืองขนมสาล่ีสุพรรณบุรีใหเหมาะสมกับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 ซึ่งผลการศึกษาองคความรูวิธีการ

ทำขนมสาลี่จากภูมิปญญาในทองถิ่นสุพรรณบุรีและเอกสารของยิ่งศักด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ (2543: 

12) พบวาเปนสูตรขนมสาลี่ของถาดใหญ โดยมีภูมิปญญาในทองถิ่นสุพรรณบุรีใชแปงขาวเจา  

ไขเปด และน้ำตาลทราย เพราะหาซ้ือไดงายในทองถิ่น และใชน้ำมะนาวชวยดับกลิ่นคาวของไขให

ขนมสาลี่และการเติมกลิ่นของน้ำดอกนมแมวทำใหมีกลิ่นหอมที่เอกลักษณของขนมสาลี่ และสูตร

ของยิ่งศักด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ (2543: 12) ใชแปงสาลี น้ำตาลทราย และไขไกแทนไขเปดเน่ืองจาก 

มีกลิ่นคาวนอยกวา มีขั้นตอนการทำและนำไปนึ่งใชเวลา 35-40 นาที มีระยะเวลามากเม่ือเทียบกับ

เวลาในการเรียนรูของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่มีกำหนดเวลา 30 นาที ผูวิจัยจึงปรับปริมาณของ

สูตรขนมสาล่ีใหมีขนาดเล็กลงใชเวลาในการทำและน่ึง 10-15 นาที ผูวิจัยทดลองใชปริมาณแปง 

ทั้ง 2 ชนิดในอัตราสวน 50 กรัม ไข 1 ใบ และน้ำตาลทราย 50 กรัม และทดลองใชแปงเคกแทนแปง

ทั้ง 2 ชนิดในอัตราสวนแปงเคก 50 กรัม ไขเปด 1 ใบ และใชน้ำตาลทราย 50 กรัมจากการทดสอบ

หาความหวานท่ีเด็ก ๆ ชอบ และดับกลิ่นคาวของไขเปดดวยน้ำมะนาวกับสารปรุงแตงกล่ิน 
อัตราสวน 1 ชอนชา: 1 หยด ผูวิจัยเลือกไขเปด เน่ืองจากไขเปดเม่ือนำมาทำขนมสาล่ีเน้ือขนม 

จะไมรวนจนเกินไป และสีของขนมท่ีไดจากไขเปดมีสีเหลืองนารับประทานไมตองใสสี และเพ่ิมนมสด

กับผงฟูชวยใหขึ้นฟูเร็วข้ึน 
2.  ชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร เมื่อนำไปหาประสิทธิภาพไดคาดัชนีประสิทธิผล 

0.67 และคาประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ 75.29 - 73.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑ แสดงวา ชุดกิจกรรม
ปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาล่ีสุพรรณบุรีสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2 มีคาดัชนีประสิทธิผล

เทากับ 0.67 หมายความวานักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาล่ี

สุพรรณบุรีสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาล ปที่ 2 ที่ผูวิจัยสรางข้ึนผูเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้น 0.67 หรือคิดเปน

รอยละ 67 และประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ (double percentage) นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม
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ปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีผูเรียนรอยละ 75.29 ผานเกณฑ ซึ่งไดคะแนนในการการผานเกณฑรอยละ 

73.11 โดยคะแนนเกณฑกำหนดคือ 70–70 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ือง 

ขนมสาลี่สุพรรณบุรีสำหรับเด็กปฐมวัยมีสาระการเรียนรู เปนเร่ืองที่เด็กชอบและอยูใกลตัวเด็ก 

ไดเรียนรูจากของจริง และปฏิบัติจริงจากงายไปหายาก ไดเรียนรูที่สนุกสนานทาทายและสงเสริม

พัฒนาการดานสติปญญาใหพัฒนาขึ้นตามลำดับ โดยผูวิจัยคอยดูแลสงเสริมใหกำลังใจเมื่อนักเรียน

ทำกิจกรรมปฏิบัติการไดถูกตองหรือมีปญหา ไมสามารถกระทำตอไปได ทำใหนักเรียนไมเครียดและ

เรียนรูอยางมีความสุข ประกอบกับนักเรียนไดรับการจัดบรรยากาศการเรียนรูที่สอดคลองกับวัยและ

สมองของเด็กปฐมวัย ทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปยวรรณ  

แทนทอง (2550: 21-29) ไดทำการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดฝกความพรอม ดานสติปญญาสำหรับ

นักเรียนระดับปฐมวัย โดยมีความมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบความพรอม ดานสติปญญากอนและ 

หลังใช ชุดฝกความพรอมดานสติปญญา กลุมเปาหมายคือนักเรียนโรงเรียนผดุงราษฎรระดับปฐมวัย

ชั้นปที่ 3 ผลปรากฏวาชุดฝกความพรอมดานสติปญญาท่ีสรางข้ึนมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

94.31/89.45 ความพรอมดานสติปญญาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05  

3. ผลการสอนโดยใชชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีความสามารถในการเรียนรู

วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงใหเห็นวา ผลจากการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาล่ีสุพรรณบุรี นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน หมายความวา

นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพยมีความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตรหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน ท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองจากชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร

เร่ืองขนมสาล่ีสุพรรณบุรีสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 ที่ผูวิจัยจัดทำข้ึนไดผานข้ันตอนการสราง

อยางมีระบบ ไดรับการตรวจสอบ และแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ที่ตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพดานความถูกตอง ความเหมาะสมของหนวยจุดประสงคเน้ือหาสาระ กิจกรรม 
สื่อ การประเมินผล และใชกฎแหงการฝกหัดปฏิบัติจริงของธอรนไดน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

นิติยา กระชับกลาง (2551: 71-131) ที่ไดวิจัยเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมการสงเสริมความสามารถ

ทางภาษาตามแนวคิดพัฒนาการการเรียนรูที่สอดคลองกับสมองของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยปรากฏ

วานักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธ์ิ และโรงเรียนสงาพัฒนามีคะแนนเฉล่ีย 

ความรูความสามารถทางภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียนหลังทดลองใชโปรแกรมสูงกวา 
กอนการทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 โดยสรุปโปรแกรมการสงเสริมความสามารถ 

ทางภาษาตามแนวคิดพัฒนาการการเรียนรูของสมองของเด็กปฐมวัยสงเสริมความสามารถ 
ทางภาษาและพัฒนาดานสติปญญาของเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดีเด็กมีพฤติกรรมทางภาษา 

อยางเห็นไดชัดเจน ผูปกครองเห็นดวยอยางย่ิงในการใชโปรแกรมการจัดการเรียนรูสำหรับเด็ก 
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จากการวิจัยครั้งนี้ พบวาเด็กมีการพัฒนาทักษะการเรียนรูดานกระบวนการคิดสูงขึ้นมาจาก

เหตุผลดังน้ี 

1.  ลักษณะของชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ือง ขนมสาลี่สุพรรณบุรีสำหรับเด็ก

ปฐมวัย มีรูปแบบของของภาพประกอบสวนใหญเหมือนจริง และอุปกรณที่ใชของจริง ทำใหเด็ก

ปฐมวัยรับความเขาใจที่ถูกตอง เด็กจึงสนใจที่จะทำกิจกรรมตามคำชี้แจง 

2. ชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่อง ขนมสาลี่สุพรรณบุรีสำหรับเด็กปฐมวัย 

ออกแบบใหมีภาพสีสันสวยงามและเด็กไดใชพัฒนาการดานสติปญญาในการใชความคิดท้ังดาน 

การวิเคราะหอยางมีเหตุผลการสังเกต จำแนก และการคิดอยางสรางสรรค ผูวิจัยมิไดใชวิธีบอก 

หรืออธิบายคำตอบท่ีถูกตองแตจะชวยเสริมสิ่งที่เด็กสงสัยสนใจ เน่ืองจากกิจกรรมในชุดกิจกรรม 

เปดโอกาสใหเด็กไดรับขอมูลดวยวิธีการท่ีมีชีวิตชีวา สอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก 

 

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาคนควาคร้ังน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

   1.1 วิธีการเลือกชุดกิจกรรมหรือสรางชุดกิจกรรม ควรพิจารณารูปภาพประกอบท่ีดู

เขาใจงาย ไมซับซอน  

 1.2 ศึกษาชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเพ่ือกำหนดหัวเร่ืองของแตละชุดที่จะนำ

มาจัดกิจกรรมการเรียนรูใหชัดเจน 

 1.3 การจัดกิจกรรมโดยใชชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาลี่สุพรรณบุรี

สำหรับเด็กปฐมวัยตามการวิจัยน้ี ครูควรใหความสำคัญในการวางแผนการเรียนการสอนท่ีสอดคลอง

กับชุดกิจกรรมปฏิบัติการท่ีกำหนดไวทั้งเน้ือหาและพัฒนาการของเด็ก 

 1.4 ในการจัดกิจกรรมครูจำเปนตองคิดวางแผนใหสอดคลองกับอายุ และส่ิงท่ีเด็กควรรู
ตามหลักสูตรสถานศึกษาอยางหลากหลาย 

 1.5 การจัดเตรียมอุปกรณในชุดกิจกรรมปฏิบัติการตองมีความเพียงพอกับจำนวนเด็กท่ี

ทำกิจกรรม ซึ่งมีคำอธิบายในแตละเร่ืองของชุดกิจกรรมที่กำหนดไวใหเปนตนแบบแลว โดยเฉพาะส่ือ
ของจริงมีความหลากหลายทางดานรายละเอียด รูปราง รูปทรง ผิวสัมผัส กล่ิน สี รสชาติ ซึ่งจะมีผล

เก่ียวกับการเรียนรู 

2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

   2.1 ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทียบระหวางการสอนทีใ่ชชดุกิจกรรมปฏบิตักิารในการเรยีนรู

กับรูปแบบการสอนอื่น ๆ ที่พัฒนาความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 

 2.2 ควรมกีารศึกษาการสอนโดยใชชดุกิจกรรมปฏบิตักิารดานอ่ืน ๆ ทีเ่ก่ียวกับการพัฒนา

ของเด็กปฐมวัย 
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สรุป 
สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

1.  ไดองคความรูวิธีการทำขนมสาลี่จากภูมิปญญาในทองถิ่นสุพรรณบุรี ที่สามารถนำมาใช

ออกแบบสรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ืองขนมสาล่ีสุพรรณบุรีใหเหมาะสมกับนักเรียน

ชั้นอนุบาลปที่ 2  

2.  ชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.67 และคาประสิทธิภาพแบบ

ทวิเกณฑ 75.29-73.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑ  

3.  ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีความสามารถในการเรียนรู

วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน   
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BOOK REVIEW : HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT : PRINCIPLES  

AND APPLICATIONS 
 

พิชญาภา  ยืนยาว / PITCHAYAPA YUENYAW1 

 
บทคัดยอ 

หนังสือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย: หลักการและการประยุกต เลมนี้แตงโดย อาจารย  

ดร.สุธินี ฤกษขำ เปนการจัดพิมพครั้งท่ี 1 ในป พ.ศ. 2557 จัดพิมพโดยสำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เน้ือหาในหนังสือประกอบดวย 10 บท ไดแก บทท่ี 1 บทนำ บทท่ี 2 ทฤษฎีเก่ียวกับ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย บทที่ 3 การถายโอนการเรียนรูสูการปฏิบัติจริง บทท่ี 4 การประเมิน

ความจำเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย บทที ่5 การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย: 

การฝกอบรมและการพัฒนา บทที่ 6 การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย: การพัฒนา

สายอาชีพ บทท่ี 7 การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย: การพัฒนาองคกร บทท่ี 8  

การปฏิบัติตามแผนงานและการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย บทท่ี 9 บทบาท 

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย และบทท่ี 10 อนาคตการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร ในหนังสือ 

เลมนี้ ผูแตงไดรวบรวมเน้ือหาท่ีครอบคลุมทุกกิจกรรมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในองคกร 
ประกอบดวย การฝกอบรมและพัฒนา การพัฒนาสายอาชีพ และการพัฒนาองคกร ผูแตงสามารถ

นำเสนอเน้ือหาท่ีอานเขาใจงาย ในแตละบทจะมีบทสรุปเพ่ือใหเขาใจเน้ือหาไดดีย่ิงขึ้น และทุกบท 

จะมีคำถามทายบทเพ่ือใหผูอานทบทวนความเขาใจของตนเอง ดังนั้นหนังสือเลมนี้จึงเหมาะสำหรับ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย พนักงานในองคกร นิสิต นักศึกษา คณาจารยเพ่ือใชประกอบการเรียน

การสอน รวมทั้งผูทำงานในหนวยงานตาง ๆ และผูที่สนใจทั่วไป เพ่ือใหเขาใจถึงการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยไดอยางชัดเจน 
 

คำสำคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หลักการ การประยุกต 

  1อาจารย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ABSTRACT 

The book of Human Resource Development: Principles and Applications was 
written by Dr. Suthinee Rurkkhum. It was the 1st edition which was published in 2014 by 
Chulalongkorn University Press. The book consists of ten chapters: Chapter 1 Introduction, 
Chapter 2 Human Resource Development Theory, Chapter 3 the transfer of learning into 
practice., Chapter 4 Need Assessment for Human Resource Development, Chapter 5 
Activity Design for Human Resource Development: Training and Development, Chapter 6 
Activity Design for Human Resource Development: Career Path Development, Chapter 7 
Activity Design for Human Resource Development: Organization Development, Chapter 8 
Implementation Plan and Assessment of Human Resource Development Activities, Chapter 9 
Roles of Human Resource Developers, and Chapter 10 Future for Internal Human Resource 
Development. The authors completely compiled the introduction of organizational behavior. 
The author composes simply content and illustration. In each chapter, there is the summary in 
order to understand the content and practice questions for promoting the readers’ 
understanding. This book is suitable for human resource developer, personnel, undergraduate 
students and instructors using for their learning and teaching. Moreover, the book can be 
used for personnel in others organization and general interested person for understanding 
the organizational behavior clearly. 

 
Keywords: human resource development, principle, application  

 
บทนำ 

"การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resources Development)" มีความสำคัญตอ 
การบริหารจัดการตาง ๆ นับเปนกระบวนการดำเนินงานท่ีสงเสริมให บุคลากรเพ่ิมความรู และทักษะ  
มีพฤติกรรมการทำงานท่ีเหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งเปนการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี องคกรท้ังภาครัฐและเอกชนตางใหความสำคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมากข้ึน เพ่ือพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ สรางความไดเปรียบ 
ทางการแขงขัน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตนภายใตความกาวหนา 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดังนั้น องคกรจึงจำเปนตองสงเสริมใหบุคลากรไดเรียนรู
อยางตอเน่ืองเพ่ือพัฒนาความสามารถใหเปนผูมีศักยภาพสูงขึ้น และเม่ือองคกรมีทรัพยากรมนุษย 
ที่มีความรู ความสามารถ ทักษะและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จำเปนตอองคกรแลว ตองตระหนักอยูเสมอวา
จะตองลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีอยูใหมีความพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทวิจารณ 
บทท่ี 1 บทนำ ผูแตงไดเร่ิมนำเสนอต้ังแตพัฒนาการของแนวคิดการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยตั้งแตอดีต จนกระท่ังถึงปจจุบัน โดยไดมีการเชื่อมโยงใหเห็นวิวัฒนาการของการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษยในตางประเทศ จนกระทัง่นำมาเปนแนวทางการบรหิารทรพัยากรมนุษยของประเทศไทย 
เสริมดวยความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสาขาตาง ๆ อาทิ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร 
และทฤษฎีเชิงระบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหผูอานสามารถหาแนวทางการแกปญหา 
ไดอยางถูกตอง พรอมทั้งสามารถปรับปรุงผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับบุคคล ระดับหนวยงาน จนถึง
ระดับองคกร จากน้ัน ผูแตงไดแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางการบริหาร และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไดอยางชัดเจน ทำใหผูอานเขาใจกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษยและ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดชัดเจนย่ิงข้ึน โดยผูแตงไดสรุปข้ันตอนของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในองคกรเปนแผนภาพ ทำใหงายตอการเขาใจยิ่งขึ้น ในบทน้ี ผูแตงไดรวบรวมเน้ือหาท่ีเปนตน
กำเนิดของหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความหมาย กระบวนการไวอยางชัดเจน งายตอ 
ความเขาใจของผูอานเพราะเน้ือหาไมซับซอนและมีการเรียบเรียงอยางเปนข้ันตอน ในบทนำน้ีจึงเปน 
การแสดงภาพรวมกอนที่ผูแตงจะนำเสนอรายละเอียดในบทอื่น ๆ ตอไป  

บทท่ี 2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในบทน้ี ผูแตงไดนำเสนอเน้ือหา 
ที่เก่ียวกับการเรียนรูในวัยผูใหญ รวมถึงทฤษฎีที่เก่ียวของตาง ๆ อาทิ ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือใหเขาใจ
ในศาสตรและศิลปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสามารถนำมาประยุกตใชในการจัดกิจกรรม 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ผูอานยังไดเรียนรูเก่ียวกับทฤษฎี 
แรงจูงใจ อาทิ แนวคิดความตองการตามลำดับขั้นของมาสโลว ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบอรก  
ซึ่งนับวาเปนจุดเดนของบทนี้ ที่ผูแตงนำเสนอสองทฤษฎีนี้เพ่ือตองการใหผูอานไดเห็นแนวทาง 
การสรางความพึงพอใจในการทำงาน โดยมุงเนนใหเกิดปจจัยกระตุนท่ีสามารถมอบหมายงาน 
ที่ทาทายความรู รวมไปถึงการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงานใหเพ่ิมมากข้ึน สำหรับ
ทฤษฎีที่เปนจุดเดนในบทน้ีคือ ทฤษฎีความเสมอภาค ซึ่งเปนทฤษฎีสำคัญท่ีนักพัฒนาทรัพยากร
มนษุยจะตองคำนึงถึงอยูเสมอ เพราะการรับรูถึงความยุตธิรรมของพนักงานภายในองคกรมผีลกระทบ
ตอพฤติกรรมการแสดงออกของพนักงาน ดังน้ัน นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมี
ความเขาใจในทฤษฎีความเสมอภาคเปนอยางดี เพ่ือท่ีจะสามารถวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพล 
ตอพฤติกรรมของพนักงานภายในองคกรและนำไปสูแนวทางแกไขปญหา รวมถึงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น กลาวโดยสรุปบทนี้ไดเนนย้ำวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ในองคกรน้ัน จำเปนตองคำนึงถึงทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ เพ่ือเปนหลักในการดำเนินกิจกรรมเสมอ 
รวมถึงการเรียนรูที่เหมาะกับผูใหญและความแตกตางระหวางบุคคล การสรางแรงจูงใจ การคำนึงถึง 
ความสำคัญของทฤษฎีเชิงระบบ เพ่ือใหกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรสามารถตอบสนองและมี 
สวนใหองคกรเจริญเติบโตอยางแทจริง  
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บทท่ี 3 การถายโอนการเรียนรูสูการปฏิบัติจริง ในบทน้ีผูแตงไดนำเสนอความสำคัญ
ของการเรียนรูสูการปฏิบัติจริง ทำใหผูอานไดประโยชนอยางมาก เน่ืองจากกระบวนการดังกลาว 
นับวาเปนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการนำความรู ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ 
ที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริงใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 
สำหรับจุดเดนในบทน้ีอยูที่ผูแตงไดรวบรวมปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของตอการนำกระบวนการเรียนรู 
สูการปฏิบัติจริง อาทิ ปจจัยจากผูรวมกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยผูเขารวมกิจกรรม
จำเปนตองมีทักษะ ความรูและความสามารถท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงานใหประสบความสำเร็จ 
สำหรับปจจัยดานการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองมีการจัดการฝกอบรม 
มีการกำหนดเปาหมาย แผนการปฏิบัติของแตละบุคคล รวมถึงการประเมินและติดตามผลกิจกรรม 
เพ่ือถายโอนความรูไปสูการปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ สุดทายแลว นักพัฒนาทรัพยากร
มนุษยที่ดีตองคำนึงถึงปจจัยสภาพแวดลอมที่เก้ือหนุนจากองคกร โดยตองมีกระบวนการคิด 
เชิงระบบ โดยมองทุกสวนในองคกรใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน นอกจากน้ี ผูแตงยังสามารถนำเสนอ
เน้ือหาโดยเชื่อมโยงการประยุกตใชความรูจากทฤษฎีพ้ืนฐานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ไดอยางชัดเจน ทำใหผูอานสามารถมองกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางเปนระบบ 
เน่ืองจากกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น เปนกระบวนการท่ีตองอาศัยความรู ความเขาใจ
อยางแทจริง นับวาผูแตงมีเทคนิคการนำเสนอใหผูอานเห็นกระบวนไดอยางเปนลำดับขั้นตอน 
จนสามารถนำเอาหลักการดังกลาวไปประยุกตใชไดอยางลงตัว 

บทท่ี 4 การประเมินความจำเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในบทน้ี ผูแตง 
ไดชี้ เห็นความสำคัญของการประเมินความจำเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งนับเปน 
การปฏิบัติงานในเชิงรุก ผูอานสามารถนำแนวคิดท่ีผูแตงถายทอดไปเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือให
กิจกรรมดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเกิดคุณคาสูงสุด มีสวนชวยใหการดำเนินการภายในองคกร
มีความพรอม และสงเสริมใหองคกรเจริญเติบโตอยางย่ังยืน โดยการประเมินความจำเปนใน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนี้ตองเริ่มตั้งแตการวิเคราะหองคกร โดยการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ 
ในองคกร อาทิ เปาหมาย กลยุทธ หรือ แนวปฏิบัติตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินกิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตอจากน้ันตองมีกระบวนการวิเคราะหงาน คือ การวิเคราะหพฤติกรรม
การทำงาน ระดับมาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน และบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือใหได
ขอมูลวาพนักงานในตำแหนงนั้น ๆ จำเปนตองมีความรู ทักษะ ความสามารถใดบาง เพ่ือที่องคกร 
จะไดสรรหาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จากน้ันตองทำการวิเคราะหบุคคลวาพนักงาน
คนใดยังไมสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะเตรียม
กระบวนการพัฒนาใหเหมาะสม โดยการจัดการฝกอบรมเพื่อเปนการเตรียมความพรอมตอ 
การเล่ือนตำแหนงในอนาคต ในบทนี้ผูแตงไดนำเสนอขั้นตอนในการประเมินความจำเปน 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวอยางละเอียด ทำใหผูอานสามารถนำไปวางแผนสำรวจ 
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ความตองการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสมกับความจำเปนของแตละคน โดยสามารถ
นำเอาวิธีที่ผูแตงไดนำเสนอไวในบทนี้ไปเปนแบบอยางในการดำเนินการไดอยางถูกตอง 

บทท่ี 5 การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย: การฝกอบรมและ 
การพัฒนา ในบทนี้ ผูแตงไดชี้ใหเห็นองคประกอบหลักของกิจกรรมพัฒนามนุษย ไดแก การฝก
อบรมและการพัฒนา ซึ่งนับวาเปนกระบวนการท่ีสงเสริมใหบุคลากรไดปรับปรุงและพัฒนาทักษะ 
ความรู ความสามารถ พฤติกรรม หรือทัศนคติตาง ๆ ที่เก่ียวกับการทำงานเพ่ือใหสามารถปฏิบัติ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยบทน้ีผูแตงไดยกตัวอยางแผนการโครงการฝกอบรมและพัฒนา
เพ่ือใหผูอานไดใชเปนแนวทางในการนำไปจัดโครงการฝกอบรมไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ยังได
อธิบายรูปแบบการจัดโครงการฝกอบรมและพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ อาทิ การบรรยาย การใชกรณี
ศึกษา การใชเกมสธุรกิจ การแสดงบทบาทสมมติ การใชเหตุการณจำลอง การใชตัวอยางพฤติกรรม 
การจัดลำดับความสำคัญของงาน การฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน การหมุนเวียนงาน และการฝก
อบรมโดยใชเทคโนโลยีเปนฐาน ซึ่งผูแตงสรุปเน้ือหาไดกระชับ งายตอศึกษาและนำไปปรับใช  
โดยผูอานสามารถใชเวลาศึกษาไดในเวลาอันสั้น นอกจากน้ี ยังแสดงใหเห็นการพัฒนาพนักงาน 
ในระดับบริหารเพ่ิมเติมอีกดวย ซึ่งนับเปนองคประกอบหลักในการจะพัฒนาบุคลากรระดับอื่น ๆ 
ในองคกรตามมาดวย ดังน้ัน เน้ือหาบทน้ีจึงมีประโยชนตอทั้งผูบริหารและพนักงานท่ีจะนำแนวคิด 
ดังกลาวไปจัดการการฝกอบรมและพัฒนางานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

บทท่ี 6 การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย: การพัฒนาสายอาชีพ 
ในบทนี้ ผูแตงไดชี้ใหเห็นความสำคัญของการพัฒนาสายอาชีพ ซึ่งนับวาเปนกิจกรรมที่มีความสำคัญ
ตอองคกร เพราะเปนกระบวนการท่ีมีเปาหมายเพ่ือใหบุคลากรในองคกรท่ีมีความรู ความสามารถ 
และพรอมที่จะไดรับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหนง สามารถปฏิบัติงานในตำแหนงที่สูงขึ้นได และยัง
สามารถชวยลดอัตราการลาออกจากงานไดอีกดวย โดยเน้ือหาในบทน้ีไดอธิบายถึงรายละเอียดของ
การออกแบบกิจกรรมพัฒนาสายอาชีพ รวมถึงตัวอยางของกิจกรรมการพัฒนาสายอาชีพ รวมถึง
ตัวอยางของกิจกรรมการพัฒนาสายอาชีพท่ีมีการดำเนินงานจริงภายในองคกร นอกจากน้ี ผูแตง 
ยังอธิบายถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงกับการพัฒนาสายอาชีพ โดยชี้ใหทุกคนในองคกร
เตรียมพรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว และอาจกระทบตอการเล่ือนข้ัน
หรือเล่ือนตำแหนงได ซึ่งนับวาจุดเดนของบทน้ี ผูแตงไดเรียบเรียงเน้ือหาไดอยางลงตัว อธิบาย 
เปนลำดับขั้นตอน ทำใหผูอานสามารถนำแนวคิดหลักการดังกลาวไปปรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ยังไดขยายความถึงกระบวนการพัฒนาสายอาชีพ ขั้นตอนการพัฒนาสายอาชีพ  
การบริหารสายอาชีพ กิจกรรมการพัฒนาสายอาชีพ ใหผูอานไดเห็นกระบวนการตาง ๆ อยางชัดเจน  
เปนข้ันตอนจนสามารถนำไปปรับใชไดอยางเหมาะสมและถูกตอง กลาวโดยสรุปจะเห็นวากิจกรรม
การพัฒนาสายอาชีพเปนกิจกรรมท่ีสำคัญท่ีมีสวนดึงดูดพนักงานท่ีมีความรู ความสามารถไวกับ
องคกร เพราะจะชวยใหพนักงานเหลาน้ีมองเห็นโอกาสของการเจริญเติบโตไมเพียงแตในสายอาชีพ 
แตยังเติบโตในดานการเรียนรูอีกดวย  
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บทท่ี 7 การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย: การพัฒนาองคกร เน้ือหา
ในบทนี้ ผูแตงแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมอันดับสุดทายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในองคกร  
ซึ่งนับวาเปนกระบวนการท่ีเปนระบบในการประยุกตใชความรูจากหลากหลายศาสตร เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานภายในองคกร รวมท้ังพัฒนาใหองคกรมีความพรอมตอการเปล่ียนแปลง
ในปจจุบัน ซึ่งการเปล่ียนแปลงในองคกรจะเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมขององคกรเพ่ือ 
มุงเนนท่ีจะพัฒนาประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษยในองคกรน้ัน ๆ จุดเดนของบทน้ีอยูที่ผูแตง 
ไดยกตัวอยางข้ันตอนของการเปล่ียนแปลงองคกร สาเหตุหลักของการตอตานการเปล่ียนแปลง 
กระบวนการพัฒนาองคกร เคร่ืองมือการพัฒนาองคกร ในระดับตาง ๆ อาทิ ระดับบุคคล ระดับกลุม 
ระดับกระบวนการปฏิบัติงาน และระดับองคกร ทำใหผูอานสามารถนำเน้ือหาท่ีศึกษาไปวินิจฉัย
องคกร และสามารถคัดเลือกเคร่ืองมือการพัฒนาองคกรท่ีเหมาะสม พรอมทั้งดำเนินการพัฒนา และ
รักษาผลการเปล่ียนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหหนังสือเลมนี้มีประโยชนที่จะใหนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ผูเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล รวมทั้งนิสิต 
นักศึกษาละผูสนใจทั่วไป ไดเก็บเก่ียวความรูจากหนังสือเลมนี้ไปใชกับภารกิจ หนาท่ีของตนไดอยาง
สมบูรณมากย่ิงขึ้น 

บทท่ี 8 การปฏบิตัติามแผนงานและการประเมนิผลกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
เน้ือหาในบทน้ี ผูแตงแสดงเน้ือหาท่ีครอบคลุมเน้ือหาหลัก 2 ประเด็น คือ การปฏิบัติตามแผน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่ง 
มุงเนนท่ีจะประเมินผลกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสำคัญ จุดเดนของบทน้ีอยูท่ีผูอานสามารถนำ
ความรูที่ไดจากบทน้ีไปวางแผนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางรอบคอบ สามารถนำไป
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีแนะนำไวในบทน้ีอยางเหมาะสม สามารถดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหประสมความสำเร็จตามไปดวย นอกจากน้ีผูแตงไดอธิบายรายละเอียดการประเมินผล
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย วิธีการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รายงาน
ผลการประเมินกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กระบวนการดังกลาวจะประสบผลสำเร็จไดนั้น  
ผูแตงไดเสนอแนะไววาจำเปนตองมีการวางแผนการดำเนินการอยางดี และตองมีการกำหนดวิธีการ
ประเมินต้ังแตเร่ิมตนการวางแผนการดำเนินการ จากเน้ือหาในบทน้ี ผูอานจะไดนำองคความรู
ทั้งหมดไปกระตุนใหบุคลากรในองคกรตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลพรอมทั้งสามารถ
พัฒนาวิธีการประเมินผลอยางตอเน่ือง เพ่ือใหองคกรประสบความสำเร็จอยางย่ังยืน 

บทท่ี 9 บทบาทนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย เน้ือหาในบทนี้ผูแตงไดเนนใหเห็น 
ความสำคัญของบทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งนับเปนสวนสำคัญในการชวยใหองคกร
ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ทำใหผูอานไดเรียนรูและเขาใจในบทบาทของนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไดกระจาง และชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยผูแตงไดถายทอดเน้ือหาเก่ียวกับบทบาท 
ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมถึงทักษะ ความรู ความสามารถท่ีจำเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี 
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ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยละเอียด อาทิ บทบาทการออกแบบการเรียนรู การสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน การเปนท่ีปรึกษาขององคกร การเปนผูนำการเปล่ียนแปลง ซึ่งผูอานท่ีเปนนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย รวมถึงผูสนใจทั่วไปไดเรียนรูบทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่หลากหลาย 
และสามารถนำไปพัฒนาบทบาทของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือท่ีจะสงเสริมใหองคกร
ประสบความสำเร็จไดอยางแทจริง 

บทท่ี 10 อนาคตการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร เน้ือหาในบทน้ีผูแตงไดแสดงให
เห็นอนาคตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในองคกรวานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองเตรียม
ความพรอมที่รับมือตอการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในดานใดบาง ซึ่งอาจเกิดผลกระทบไดจากหลาย
ปจจัย เชน ระดับการแขงขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรง ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีที่สงผลกระทบกับการทำงาน รวมถึงปญหาความไมสอดคลองกันระหวางอุปสงคและ
อุปทานในตลาดแรงงานของประเทศท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในบทน้ีผูอานจะไดรับองคความรู
เก่ียวกับระดับการแขงขันทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอองคกร การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงกำลังแรงงานของประเทศ การมุงผลลัพธของงานดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย รวมถึงคุณสมบัติของนักทรัพยากรมนุษย ประโยชนจากเน้ือหาในบทน้ี ผูอานสามารถ 
นำความรูที่ไดจากเน้ือหาไปดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไปเชื่อมโยงกับกลยุทธ 
ในองคกรของตนไดอยางมีประสิทธิผล 

 
บทสรุป 

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยถือวาเปนสวนสำคัญตอองคกร และกิจกรรมทุกดานของทรัพยากร
มนุษยลวนเช่ือมโยงสัมพันธกัน หนังสือเลมนี้จึงมีประโยชนตอนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย พนักงาน
ในองคกร นิสิต นักศึกษา คณาจารย  รวมถึงผูสนใจทั่วไป ที่ตองการเรียนรูเก่ียวกับกระบวนการ 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยท่ีผูอานสามารถนำ
ความรูที่ไดไปประยุกตใชไดจริง หนังสือเลมนี้ ไดอธิบายรายละเอียดในทุกข้ันตอน อยางเปนระบบ 
งายตอการศึกษาดวยตนเอง มีการเรียบเรียงเน้ือหาที่งายตอความเขาใจ สามารถนำไปเปนตนแบบ
การออกแบบกิจกรรมหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้ง 3 กิจกรรม ไดแก การฝกอบรมและ 
การพัฒนา การพัฒนาสายอาชีพ และการพัฒนาองคกร เพ่ือนำไปใชพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
เอกสารอางอิง 
สธิุน ีฤกษขำ. (2557). การพฒันาทรัพยากรมนุษย หลกัการและการประยกุต. กรงุเทพมหานคร:  
 สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณ. 
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คำแนะนำสำหรับผูเขียน 
 

วารสารสังคมศาสตรวิจัย (Journal for Social Science Research) เกิดจากความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก 4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) 

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ กำหนดตีพิมพวารสารปละ 2 ฉบับ 

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม วารสารสังคมศาสตรวิจัย

เนนการนำเสนอบทความวิจัย โดยอาจมีบทวิจารณหนังสือ (book review) หรือบทความปริทัศน 

(review article) ตีพิมพรวมดวย บทความท่ีจะตีพิมพในวารสารตองผานการกล่ันกรองจาก 

ผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 2 คน ใน 3 คน ชื่อผู เขียนและผูทรงคุณวุฒิถือเปนความลับ และ 

การประสานงานระหวางผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิตองผานกองบรรณาธิการเทาน้ัน 

ผูประสงคจะสงบทความ ใหกรอกรายละเอียดในหนังสือนำสงบทความเพ่ือรับรองวาผลงาน

ดังกลาวเปนของตนจริงและเปนผลงานใหมไมเกิน 2 ป ไมเคยเผยแพรในที่ใด ไมอยูในระหวาง 

การพิจารณาเพ่ือเผยแพรในท่ีใด และจะไมสงเพ่ือพิจารณาเผยแพรในท่ีใดภายใน 90 วัน จากวันท่ี 

รับบทความ กรณีที่บทความเปนสวนหน่ึงของการศึกษาควรใสชื่ออาจารยที่ปรึกษาเปนผูเขียน 

รวมดวย  

การเรียงลำดับเน้ือหา จัดรูปแบบ และการพิมพขนาดอักษร สำหรับบทความวิจัยมีเกณฑ 

ดังตอไปนี้ 

การเรียงลำดับเนื้อหา 

1.  ชื่อเรื่อง (Title) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2.  ชื่อผูเขียน (Author) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3.  บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 15-20 บรรทัด (300-350 คำ) โดยใหสรุปเนื้อหาของ

บทความท้ังหมดใหเขาใจที่มาของการทำวิจัย วิธีการโดยยอ ผลที่ไดจากการวิจัย และนำไปใช

ประโยชนอยางไร และไดผลลัพธอยางไร 
4.  คำสำคัญภาษาไทย ไมเกิน 5 คำ (ไมใชวลี หรือ ประโยค) 

5.  บทคัดยอภาษาอังกฤษ แปลจากบทคัดยอภาษาไทย มีขนาดและเน้ือหาเหมือนกับ

บทคัดยอภาษาไทย 

6.  คำสำคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) แปลจากคำสำคัญภาษาไทย 

7.  บทนำ (Introduction) ชี้ใหเห็นความสำคัญของเรื่องที่ทำ และขอบขอบเขตของปญหา
วิจัย 
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8.  วัตถุประสงค (Objective) ระบุวัตถุประสงคการวิจัย หรือวัตถุประสงคเฉพาะท่ีนำเสนอ 

ในบทความวิจัยน้ี 

9.  วิธีดำเนินการ (Material and Method) อธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยในสาระสำคัญ 

ที่จำเปน โดยกลาวถึงวิธีการสุมกลุมตัวอยาง ที่มาของกลุมตัวอยาง แหลงท่ีมาของขอมูล การเก็บ

และรวบรวมขอมูล การใชเคร่ืองมือ สถิติที่ใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล 

10.  ผลการวิจัย (Result/Finding) แสดงผลที่ เกิดขึ้นจากการวิจัยโดยตรง ซึ่งอาจ 

มีภาพประกอบ แผนภูมิ ตารางหรือการส่ือในลักษณะอ่ืน ๆ ที่เขาใจไดงาย 

11.  อภิปรายผล (Discussion) อภิปรายและอางอิงใหเห็นวาผลการวิจัยดังกลาวน้ัน ไดสราง

องคความรูใหม ในสวนใด และอธิบายปรากฏการณที่เกิดจากผลการดำเนินงานใหเห็นเปนรูปธรรม

ไดอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากผลการวิจัยอ่ืน ๆ 

12.  ขอเสนอแนะ (Suggestion) แนะนำการนำไปใช และแนะนำเพ่ือนำไปตอยอดการวิจัย 

13.  สรุป (Conclusion) สรุปประเด็นขางตนทุกขอใหไดความกะทัดรัด ประมาณ 1 ยอหนา 

14. เอกสารอางอิง (Reference) ใหดูการลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความประกอบ

ขางตน 

การพิมพ ขนาดตัวอักษร และความหางระหวางบรรทดั 

ใหพิมพตนฉบับดวยโปรแกรม Microsoft Word 2007 มีความยาวรวมทุกรายการ (ชื่อเรื่อง-

เอกสารอางอิง และตาราง) จำนวน 15-20 หนา (4,500-6,000 คำ) ขนาดกระดาษ A4 หางจากขอบ

ทุกดาน 1 นิ้ว ใชแบบอักษร AngsanaNew ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะหางระหวางบรรทัด 

1 เคาะ (Single Space) โดยมีรายละเอียดแตละรายการ ดังตอไปนี้ 

1.  ชื่อเรื่อง (Title) ขนาดตัวอักษร 20 จุด/หนา จัดไวกลางหนากระดาษ 

2.  ชื่อผูเขียน (Author) และหัวขอ “บทคัดยอ” หรือ “Abstract” ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา 
จัดไวกลางหนากระดาษ 

3.  คำสำคัญ (Keywords) และ หัวขอหลัก (Heading) ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา เน้ือหา

ของคำสำคัญขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดชิดขอบกระดาษดานขวา 

4.  ชื่อขอหัวขอรอง (Sub-heading) และชื่อตารางขนาด 16 จุด/หนา ขอความในตาราง
ขนาดตัวอักษร 14 จุด จัดไวกลางหนากระดาษ 

5.  ความหางระหวางขอความ เมื่อสิ้นสุดเน้ือหาแลวข้ึนหัวขอหลักเคาะ 2 ครั้ง เน้ือหา

บรรทัดใหมถัดจากหัวขอใหเคาะ 1 ครั้ง ตามปกติ 
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การลงรายการเอกสารอางอิงในเนื้อเรื่องของบทความ (Citation) 

การอางอิงในเน้ือหาของบทความ ใชการอางแบบนาม-ป (Author-year) ปรากฏแทรกอยูใน

เน้ือหาของบทความ (In-text Citation) มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1.  การอางอิงมี 2 แบบ คือ แบบท่ีชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ และท่ีชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ 

 แบบที่ 1 ชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ ใหเรียงตามลำดับ ขอความที่อางถึง...(ชื่อ//นามสกุล 

ผูแตง,/ปที่พิมพ:/หมายเลขหนาท่ีอาง)/ ถาผูแตงเปนชาวตางชาติ ใชเฉพาะนามสกุล เชน 

 ...ชาวเขามีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น (ประไพ  อุดมทัศนีย, 2530: 20) 

 ...จึงคนหาขอมูลโดยการใชหองสมุดอื่น ๆ (Taylor, 1968: 181-182) 

 แบบท่ี 2 ชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ ใหเรียงตามลำดับ ชื่อผูแตง/(ปที่พิมพ:/หมายเลข

หนาท่ีอาง)/ขอความท่ีอาง... ถาผูแตงเปนชาวตางชาติ เมื่อนามสกุลของผูแตงอยูนอกวงเล็บ 

ตองเขียนนามสกุลของผูแตงเปนภาษาอังกฤษไวในวงเล็บดวย เชน 

 ประไพ  อุดมทัศนีย (2530: 20) ไดกลาวถึงเปาหมายของการดำเนินงาน... 

 เทเลอร (Taylor, 1968: 181-182) ไดแสดงความเห็นไววา เมื่อบุคคลตองการขอสนเทศ... 

2.  การอางอิงท่ีไมระบุหมายเลขหนา ใหเรียงเลียนตามขอ 1 ตางเพียงตัดหมายเลขหนา

ออกเทาน้ัน 

3.  การลงรายการอางอิง 

 3.1  ใหตัดยศ ตำแหนงทางวิชาการ วิชาชีพ ฐานะการสมรสออก เชน ศาสตราจารย  

ดร.เปล้ือง ณ นคร ใหเขียนวา (เปลื้อง ณ นคร, 2536: 42) 

 3.2  กรณีผูแตงใชนามแฝง ใหใชนามแฝงตามท่ีปรากฏจริง เชน (หยก บรูพา, 2525: 41-45) 

 3.3  กรณีผูแตงเปนชาวตางประเทศ ใหใชเฉพาะนามสกุลเทาน้ัน เชน Douglas 

Cockerell ใหเขียนวา (Cockerell, 1985: 56-60) หากนามสกุลของผูแตงอยูนอกวงเล็บ ตองเขียน
นามสกุลของผูแตงเปนภาษาอังกฤษไวในวงเล็บดวย เชน คอกเกอรเรลล (Cockerell, 1985: 56-60) 

อธิบายวา... 

 3.4  กรณีผูแตงคนไทย เขียนเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหใสชื่อและนามสกุล เชน 
เกษม สุวรรณกุล ใหเขียนวา (Kasem Suwanagul, 1982: 60-75) 

 3.5  กรณีผูแตงมีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิ หรือเปนองคกร หนวยงาน ใหคง

ไวตามเดิม เชน (กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ, 2516: 16-25), (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
[จวน อุฏฐายี], 2512: 95), (สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, 2540: 27) 

 3.6  กรณีผูแตงหลายคน 

   ผูแตง 2 คน ใหระบุผูแตงทั้ง 2 คน โดยมีคำวาและค่ันระหวางกลาง เชน (ชุติมา  

สัจจานันท และนันทิพา มีแตม, 2530: 17-25), (Marks and Neilwson, 1991: 26-29) 
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   ผูแตง 3-6 คน ใหระบุผูแตงทุกคน โดยใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่นผูแตงทุกคน  

ยกเวนคนสุดทายใหคันดวยคำวา “และ” เชน (เจือ สตะเวทิน, ฐะประนีย นาครทรรพ และประภาศรี 

สีหอำไพ, 2519: 98-100) 

   ผูแตงมากกวา 6 คน ใหระบุเฉพาะช่ือ 3 คนแรก และตามดวยคำวา “และคณะ” 

ถาเปนภาษาตางประเทศใหตามดวยคำวา “and other” หรือ “et al” (กอบแกว  โชติกุญชร, สุกานดา  

ดีโพธ์ิกลาง, กาญจนา  ใจกวาง และคณะ, 2540: 42), (Sarton, Saffdy, Gate et al., 1982: 67) 

 3.7  อางเอกสารของผูแตงคนเดียวกัน และมีหลายเร่ือง แตมีปที่พิมพเดียวกัน ใหใส  

ก ข ค กำกับ หรือ a b c ถาเปนภาษาตางประเทศ เชน (ธานินทร กรัยวิเชียร, 2520 ก: 64-75), 

(ธานินทร กรัยวิเชียร, 2520 ข: 52-55) 

 3.8  กรณีอางอิงเน้ือหาท่ีเหมือนกัน สอดคลองกัน หรือ มีความหมายเดียวกัน ของผูแตง

หลายคน ใหระบุผูแตงและรายละเอียดทุกคนโดยใชเคร่ืองหมายอัฒภาค (;) คั่น เชน (ธงชัย 

สันติวงษ, 2533: 45-47; นิพนธ จิตตภักดี และทิพาพันธ  สังฆพงษ, 2547: 15) 

 3.9  กรณีที่เอกสารไมปรากฏปที่พิมพ ใหลงรายการวา ม.ป.ป. หรือ n.d. ในกรณี 

ภาษาตางประเทศ เชน (นริศรา ฐีตะธรรมานนท และคณะ, ม.ป.ป.: 12) 

 3.10 กรณีอางเอกสารตอจากเอกสารอ่ืน 

   1) หากใหความสำคัญกับเอกสารตนฉบับเดิมมากกวา ใหลงรายการของเอกสาร

ตนฉบับ ตามดวยคำวา “อางถึงใน” หรือ “quoted in” หรือ “cited by” ในกรณีเอกสารภาษาอังกฤษ 
แลวจึงอางรายการเอกสารรอง เชน (ม.ล.จอย นันทิวัชรินทร, 2514: 110 อางถึงใน วัลลภ  

สวัสดิวัลลภ, 2534: 171), (Felix, 1993: 17 quoted in Rampel, 1994: 94) 

   2) หากใหความสำคัญกับเอกสารรองมากกวา ใหลงรายการเอกสารรองตามดวย

คำวา “อางจาก” หรือ “quoting” หรือ “citing” ในกรณีภาษาตางประเทศ แลวจึงอางรายการเอกสาร
ตนฉบับเดิม เชน (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2534: 171 อางจาก ม.ล.จอย นันทิวัชรินทร, 2514: 110), 
(Rampel, 1994: 94 citing Felix, 1993: 17) 

 3.11 กรณีเอกสารอางอิงไมปรากฏช่ือผูแตง แตปรากฏช่ือบรรณาธิการ (ed.) ผูรวบรวม 

(comp.) หรือ ผูแปล (trans.) ใหลงชื่อบรรณาธิการ ผูรวบรวม หรือผูแปล เชน (สัมพัฒน 
มนัสไพบูลย, บรรณาธิการ, 2541: 25), (Normans, ed., 1999: 68-72) 

การลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความ (Reference) 

ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psychological Association, 

APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอางอิงในเน้ือหาของบทความเทาน้ัน โดยใหเรียงเอกสารภาษาไทย 

ไวกอนภาษาอังกฤษ และใหเรียงเอกสารปฐมภูมิไวกอนเอกสารทุติยภูมิ แสดงการลงรายการเพ่ือเปน
ตัวอยาง ดังน้ี 
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1. หนังสือท่ัวไป ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือ.//ชื่อชุด

หนังสือและลำดับที่ (ถามี).//เลมที่ใชอาง (ถามี).//(ครั้งท่ีพิมพ).//สถานท่ีพิมพ:/สำนักพิมพ. เชน  
เทพนารินทร ประพันธพัฒน. (2548). วศิวกรรมเคร่ืองมือ (Tool engineering). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

Longman, S. V. (2004). Page and stage: An approach to scrip analysis. Boston, MA:  

 Pearson. 

2.  หนังสือรวมเร่ือง ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ).//ชื่อ

บทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ, ตำแหนง (ถามี)//ชื่อหนังสือรวมเร่ือง//(หมายเลขหนาบทความ).//ชื่อ

จังหวัดท่ีพิมพ:/ชือ่สำนกัพิมพ. เชน  

สปุราณี  แจงบำรงุ. (2546). ปรมิาณสารอาหารอางองิท่ีควรไดรบัประจำวัน. ใน สุปราณี แจงบำรุง  

 และคณะ, บรรณาธิการ. ปรมิาณสารอาหารอางองิท่ีควรไดรบัประจำสำหรบัคนไทย 

 พ.ศ. 2546 (พิมพครั้งที่ 3 หนา 21-26). กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ 

 พัสดุภัณฑ (รสพ). 

3. หนังสือแปล ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือแปล.//

แปลจาก/ชื่อหนังสือตนฉบับ//(พิมพครั้งท่ี).//โดย/ชื่อผูแปล.//สถานท่ีพิมพ:/สำนักพิมพ. เชน 

พารกินสัน, ซี บอรทโคท และรัสตอมจิ, เอ็ม เค. (2536). การบริหารยุคใหม. แปลจาก Rarlities in  

 management. โดย เริงศักด์ิ  ปานเจริญ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

4.  วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูเขียนวิทยานิพนธ.// 

(ปที่วิจัยสำเร็จ).//ชื่อวิทยานิพนธ.//วิทยานิพนธปริญญา(ระดับ)/ชื่อสาขาวิชา/สังกัดของสาขาวิชา/

มหาวิทยาลัย. เชน 

เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2540). การวิเคราะหระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 อาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร. ดุษฎีนิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

5.  รายงานการวิจัย ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูวิจัย.//(ปที่พิมพ).//รายงานการวิจัย

เร่ือง/...//สถานท่ีพิมพ:/ผูจัดพิมพ. เชน 

ชวนพิศ สุทัศนเสนีย. (2534). รายงานการวิจัยเรื่อง การใชและไมใชบริการกฤตภาคของ 
 นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

6.  วารสาร ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ,/เดือน).// 

ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,//ปที่/(ฉบับที่),เลขหนาบทความ. เชน 

ประหยัด หงษทองคำ. (2544, เมษายน). อำนาจหนาท่ีของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  
 พ.ศ. 2540. รัฐสภาสาร, 49 (4), 1-16. 
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7.  หนังสือพิมพและกฤตภาค ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูเขียนบทความ.// 

(ปที่พิมพ,/เดือน/วันท่ี).//ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ,/เลขหนาบทความ. เชน 

ทีมขาวเศรษฐกิจ. (2545, กันยายน 18). ผลพวงแหงการพัฒนา 4 ทศวรรษ บทเรียนแผน 9 –  

 กาวอยางย่ังยืน. มติชน, 7. 

8.  อินเทอรเน็ตหรือเวิลดไวดเว็บ ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูจัดทำเว็บไซต.// 

(ปที่เขาถึง).//ชื่อเว็บไซต./<แหลงท่ีอยูท่ีเขาถึงได>/(วัน/เดือนที่เขาถึง). เชน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, สำนักหอสมดุ. (2548). ฐานขอมลูทรัพยากรหองสมดุ. <http://library.nu.ac.th/>  

 (1 ตุลาคม) 

 

การเขียนบทวิจารณหนังสือ ใหประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน บทนำ บทวิจารณ บทสรุป 

และเอกสารอางอิง โดยเรียงลำดับ ดังน้ี 

1. ชื่อเร่ือง ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่ือความหมายไดชัดเจน โดยอาจต้ัง

ตามชื่อหนังสือที่วิจารณ ตั้งชื่อตามตามจุดมุงหมายของเร่ือง หรือตั้งชื่อดวยการใหประเด็นชวนคิด 

2. ชื่อผูเขียน ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บทนำ เปนการเขียนนำเก่ียวกับเรื่องที่จะวิจารณ เชน ชื่อหนังสือ ชื่อผูแตง ความเปนมา

ของหนังสือ และอธิบายเหตุจูงใจที่ทำใหวิจารณหนังสือนั้น 

4. บทวิจารณ เปนสวนแสดงความคิดเห็นและรายละเอียดในการวิจารณ โดยเสนอแนะ

จุดเดนและจุดบกพรองของเร่ืองอยางมีหลักเกณฑและเหตุผล หากตองการเลาเร่ืองยอ ควรเขียน 

เลาอยางสั้น ๆ เพราะการวิจารณไมใชการสรุปเรื่อง แตเปนการแสดงความคิดเห็นของผูวิจารณ 

ตอหนังสือเร่ืองนั้น ผูเขียนตองการสื่อความหมายอะไรมายังผูอานหนังสือ และสื่อสารชัดเจนหรือไม 

อยางไร ถาประเด็นในการวิจารณมีหลายประเด็นควรนำเสนอตามลำดับ เพื่อใหผูอานบทวิจารณ

เขาใจงายไมสับสน ในกรณีที่มีจุดเดนและจุดดอยควรเขียนถึงจุดเดนกอนแลวจึงกลาวถึงจุดดอย 
เพ่ือใหเกียรติและแสดงใหเห็นวาการวิจารณ คือการสรางสรรคไมใชการทำลาย  

5. บทสรุป เปนการเขียนสรุปความคิดทั้งหมดท่ีวิจารณและใหแงคิด หรือขอสังเกตท่ีเปน
ประโยชนตอผูอาน นอกจากน้ียังชวยใหผูอานไดทบทวนประเด็นสำคัญของเร่ืองและความคิดสำคัญ

ของผูวิจารณ 

6. เอกสารอางอิง ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American 
Psychological Association, APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอางอิงในเน้ือหาของบทความเทาน้ัน 

โดยใหเรียงตามลำดับอักษร และเอกสารภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษ 
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องคประกอบและรูปแบบการพิมพบทความปริทัศน ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน บทนำ 

บทปริทัศน บทสรุป และเอกสารอางอิง 

1. ชื่อเรื่อง ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่ือความหมายไดชัดเจน  

2. ชื่อผูเขียน ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บทนำ กลาวถึงความนาสนใจของเร่ืองท่ีนำเสนอ และเปนการเขียนนำไปสูเน้ือหาแตละ

ประเด็น  

4. บทปริทัศน เปนการเขียนวิพากษงานวิชาการ ที่มีการศึกษาคนควาอยางละเอียด 

วิเคราะหและสังเคราะหองคความรู ทั้งทางกวางและทางลึกอยางทันสมัย โดยช้ีใหเห็นแนวโนมที่ควร

ศึกษาและพัฒนาตอไป 

5. บทสรุป เปนการเขียนสรุปเรื่องที่นำเสนอ พรอมขอเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว 

6. เอกสารอางอิง ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American 

Psychological Association, APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอางอิงในเน้ือหาของบทความเทาน้ัน 

โดยใหเรียงตามลำดับอักษร และเอกสารภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษ 

การพิมพตนฉบับวิจารณหนังสือและบทความปริทัศน ใหพิมพดวยโปรแกรม Microsoft 

Word 2007 มีความยาวรวมทุกรายการ ไมเกิน 20 หนา ขนาดกระดาษ A4 หางจากขอบทุกดาน  

1 นิ้ว ใชแบบอักษร AngsanaNew ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะหางระหวางบรรทัด 1 เคาะ 

(Single Space) ชื่อเรื่องใชขนาดตัวอักษร 20 จุด/หนา จัดไวกลางหนากระดาษ ชื่อผูเขียนใชขนาด 

ตัวอักษร 18 จุด/หนา จัดไวกลางหนากระดาษ หัวขอหลักใชขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา จัดชิดขอบ

กระดาษดานซาย เน้ือหาใชขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดขอความกระจายแบบไทย 
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ขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารสังคมศาสตรวิจัย 

ผูเขียนแกแลวสงคืน 

ไมผานสงกลับ 

รับบทความ 

บรรณาธิการ 

ผูกล่ันกรองคุณภาพทางวิชาการ 

ตีพิมพโดยไมตองแกไข ตีพิมพโดยมีการแกไข 

ผูเขียนแกไขแลวสงคืนใหกองบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการสงใหผูเขียนแก 

กองบรรณาธิการสงใหผูกลั่นกรองตรวจสอบ 

ผูกลัน่กรองตรวจสอบแลวสงคืนกองบรรณาธกิาร 

โรงพิมพจัดทำตนฉบับแลวสงกองบรรณาธกิาร 

กองบรรณาธิการตรวจสอบและสงโรงพิมพ 

กองบรรณาธกิารสงตพีมิพเผยแพร 

แจงใหผูเขียนทราบ 

ไมรับตีพิมพ 

กองบรรณาธิการกลั่นกรองเบ้ืองตน 
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หนังสือนำสงบทความวิจัย 
 

วันท่ี ....... เดือน .......... พ.ศ. .......... 

 

เรียน  บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตรวิจัย 

เรื่อง  นำสงบทความวิจัย 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. เอกสารบทความวิจัยจำนวน 3 ชุด 

   2. CD บทความวิจัยจำนวน 1 แผน (พิมพดวยโปรแกรม Microsoft word 2007) 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ชื่อ และ นามสกุล ………………………………………...........……………….…….....……… 

 I, Mr./Mrs./Miss Name & Surname ………………………………………………………………..…............................... 

(ชาวไทยระบุทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ชาวตางชาติระบุเฉพาะช่ือภาษาอังกฤษ) 

ที่อยูเพ่ือการติดตอโดยละเอียด .................................................................................... แขวง/ตำบล............................................. 

เขต/อำเภอ ............................จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย ...................... โทรศัพท.................................................  

โทรศัพทเคล่ือนที่...........................................โทรสาร ............................................... E-mail: ………........................................... 

 ขอสงบทความวิจัย    ไมเปน หรือ    เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร.......................................................... 

สาขา......................................... มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา .............................................................. ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ชื่อบทความภาษาไทย ............................................................................................................................................................. 

2. ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ........................................................................................................................................................ 

3. เจาของผลงาน (ระบุคำนำหนาชื่อ นาย  นาง  นางสาว พระมหา เปนตน ซึ่งไมใชตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ) 

    คนท่ี 1 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................ 

 ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ .............................................................................................................................. 

 สถานท่ีทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................ 

    คนท่ี 2 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................ 

 ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ ............................................................................................................................... 

 สถานท่ีทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................ 

    คนท่ี 3 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................ 

 ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ .............................................................................................................................. 

 สถานท่ีทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................ 

    ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ นอกจากน้ี ผลงานดังกลาวยังไมเคยเผยแพรในท่ีใด 

ไมไดอยูในขั้นตอนการพิจารณาเพ่ือเผยแพรในที่อื่น และจะไมสงเพ่ือเผยแพรในท่ีใดภายใน 90 วัน  

 

 จึงขอสงบทความมาเพ่ือพิจารณา 

 

 ขอแสดงความนับถือ รับบทความเม่ือวันท่ี........ เดือน........... พ.ศ. ............ 

                                                                          

 

 ลงชื่อ............................................... (ผูสงบทความ) ลงชื่อ .................................................. (ผูรับบทความ) 

        

                                                                                                                       (...................................................) 
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