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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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พฤติกรรมผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ADMINISTRATORS’ LEADER BEHAVIORS AFFECTING THE ORGANIZATIONAL 
CLIMATE OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER THE JURISDICTION 

OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 9 
 

จันทรทา  ตันติศักด์ิศรี / JANTA  TANTISAKSEE1 

นภาเดช  บุญเชิดชู / NAPADECH  BOONCHERDCHOO2 

ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค / TEERAWOOT  THADATANTICHOKE3 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร 2) ระดับบรรยากาศ

องคการในสถานศึกษา และ 3) พฤติกรรมผูนำของผูบริหารซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอบรรยากาศ

องคการในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาที่เปน

โรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 320 คน ไดมาโดย 

การสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนของขนาดสถานศึกษา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

ที่ผูวิจัยสรางข้ึน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

การวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบวา 
1. พฤติกรรมผูนำของผูบริหารอยูในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน เรียงลำดับ 

คาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก การใหการยอมรับนับถือ การพัฒนาทักษะทางสังคม การโนมนาว

จิตใจ การรูจักปรับปรุงแกไข การใหความชวยเหลือ การประสานงานและการมีความคิดริเร่ิม 

ตามลำดับ  

2. บรรยากาศองคการในสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุดท้ังในภาพรวมและรายดาน 
เรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก นิเวศวิทยา วัฒนธรรม สภาพแวดลอม และระบบสังคม 

ตามลำดับ  

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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3. พฤติกรรมผูนำของผูบริหารดานการโนมนาวจิตใจ การใหความชวยเหลือ การพัฒนา

ทักษะทางสังคม การมีความคิดริเร่ิม การใหการยอมรับนับถือ เปนปจจัยท่ีสงผลตอบรรยากาศ

องคการในสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 70.80 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 

คำสำคัญ:  พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร  บรรยากาศองคการ  มัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to study: 1) the level of the administrators’ 

leader behaviors; 2) the organizational climate of educational institutions; and  

3) the administrators’ leader behaviors affecting the organizational climate of educational 

institutions. The sample group was 320 administrators and teachers in government secondary 

schools under the Jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 9, derived by 

proportional stratified random sampling as distributed by school size. The research instrument 

used for collecting data was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics 

employed for data analysis comprised percentage, mean, standard deviation, correlation 

analysis and stepwise multiple regression analysis.  

The findings of this research were as follows: 

1. Overall and in specific aspects, the administrators’ leader behaviors was at the 

high positive level. They were ranked from the highest to the lowest as follows: recognition, 

social skills development, the language strategies of persuasion, self-improvement, assistance, 

coordinating and creative thinking respectively. 

2. Overall and in specific aspects, the organizational climate of schools was at the 
high positive level. They were ranked from the highest to the lowest as follows: ecology, 

school culture, school environment and social system respectively. 

3. The administrators’ leader behaviors including the language strategies of 
persuasion, assistance, social skills development, creative thinking, and recognition 

together predicted the organizational climate of educational institutions at the percentage 

of 70.80 with statistical significance at .05. 

 

Keywords: administrator's leader behavior, organizational climate, secondary education 
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บทนำ 
บรรยากาศองคการมีความสำคัญในการศึกษาสำหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

เพราะท้ังสองฝายตางตองการบรรยากาศองคการท่ีดี เ พ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง 
มีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น บรรยากาศองคการเปนความรูสึกของการปฏิบัติงานตอลักษณะท่ีมองเห็น
ไดและมีอิทธิพลตอการกำหนดพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน ดังน้ันผูบริหารทุกคนควรใหความสำคัญ
ตอบรรยากาศองคการ เพราะบรรยากาศองคการจะชวยใหนักบริหารวางแผนการเปล่ียนแปลงไดดี
ขึ้นและสรางเสริมความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานและจะชวยใหองคการมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ
บรรลุเปาหมายขององคการไดเร็วข้ึน มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงาน 
ที่ไดรับมอบหมาย (อุทัย สุขแปน, 2555: 1) การบริหารงานท่ีดีนั้นผูบริหารตองเปนผูมีวิสัยทัศน 
กวางไกล มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค แกปญหาความขัดแยงในทางบวก และสรางความสัมพันธที่ดี
ตอบุคลากรในองคการ (รพีพรรณ ชาติหาญ, 2550: 2) อีกท้ังผูบริหารท่ีมีภาวะผูนำจะมีอิทธิพล
โดยตรงตอสภาพบรรยากาศองคการ ในขณะเดียวกันสภาพบรรยากาศองคการก็มีผลกระทบ 
ตอพฤติกรรมของผูรวมงาน นั่นคือบรรยากาศองคการเปนองคประกอบสำคัญอีกประการหน่ึงท่ีมีผล
ตอความสำเร็จในการทำงาน สงผลตอคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาความคิด จิตใจและ
คุณภาพตาง ๆ ที่สังคมคาดหวังจากสมาชิกองคการ (ภาสกร ภักด์ิศรีแพง, 2548: 3) และการบริหาร
จัดการองคการจะประสบความสำเร็จหรือมีประสิทธิภาพเพียงใดน้ัน สิ่งท่ีสำคัญคือ บุคลากรภายใน
องคการซึ่งมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนำทางกำหนดเปาหมาย จัดโครงสรางการบริหาร กำหนด
บุคลากร เขารองรับงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว ผูบริหาร
จึงตองใชเทคนิคในการสรางงาน กระตุนใหบุคลากรในองคการเต็มใจทำงาน สรางความรวมมือ
รวมใจ รวมตัดสินใจสรางบรรยากาศในการทำงานรวมกันสรางความเปนกันเอง ทำใหเกิด 
ความไววางใจ มีปฏิสัมพันธใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน อันนำไปสูบรรยากาศแหงการปรึกษา
หารือ ทำใหเกิดความพึงพอใจ มีขวัญกำลังใจสูง และรูสึกผูกพันตอองคการ ซึ่งสอดคลองกับ 
แนวคิดของเซอจิโอวานนิ (Sergiovanni, 1983 อางถึงใน จันทนา ชุมทัพ, 2548: 3) ดังน้ัน ผูบริหาร 
มีความสัมพันธกับบรรยากาศองคการผูบริหารมีอำนาจหนาท่ีที่ตองนำความเจริญกาวหนา 
มาสูองคการทำใหองคการอยูรอดได ผูบริหารจึงตองทำภารกิจอันสำคัญย่ิงตอบุคลากรในองคการ 
คือการจูงใจใหบุคลากรมีความพึงพอใจปฏิบัติงานใหเต็มความรูความสามารถ ทั้งน้ีเพ่ือใหองคการ 
มีประสิทธิผลของงานตามวัตถุประสงค (เอกพล อินทรพิชัย, 2552: 36) 

บรรยากาศขององคการเปนปจจัยท่ีทำใหการดำเนินงานเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  
ถาผูบริหารไมสามารถเสริมสรางบรรยากาศในการทำงานใหเปนท่ีพอใจของผูรวมงานแลว  
การบริหารจะดำเนินไปไดโดยไมราบรื่น บรรยากาศองคการจึงมีผลกระทบตอพฤติกรรมหลัก 
ในองคการ เพราะผูบริหารเปนบุคคลท่ีสำคัญท่ีสุดในการพัฒนาบุคลิกภาพขององคการ อันมี 
ความสำคัญตอการอธิบายบรรยากาศองคการ (ธร สุนทรายุทธ, 2551: 515) และจากแนวคิดของ
กริฟฟทส (Griffiths, 1956: 243-253) ที่กลาวถึงความสำคัญของพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร 
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ตองสามารถสรางผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตอผูรวมงานไดโดยการปรับปรุง และสราง

แรงจูงใจใหเกิดความพึงพอใจของผูรวมงาน ดังน้ัน ประสิทธิผลของการเปนผูนำจะสามารถพิจารณา

ไดจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและการเกิดแรงจูงใจของผูตาม โดยการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

และแรงจูงใจของผูรวมงานและสงผลตอบรรยากาศองคการในท่ีสุด 

กลาวไดวา ผลสำเร็จในการปฏิบัติงานข้ึนอยูกับความพึงพอใจของสมาชิกผูรวมงาน 

ตอบรรยากาศองคการท่ีเขากำลังปฏิบัติงานอยู ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรสนใจสรางบรรยากาศ

ของสถานศึกษาใหเปนท่ีนาพอใจ เปนสถานท่ีที่มีความหมายตอสมาชิกในสถานศึกษา ทำใหสมาชิก

ทำงานอยูอยางมีความสุขและมีคุณคา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารมีสวนสำคัญอยางย่ิงท่ีจะทำให

เกิดบรรยากาศองคการของสถานศึกษา ซึ่งมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการ  

ผูบริหารสถานศึกษาที่ดีตองเปนผูนำท่ีดี มีพฤติกรรมผูนำท่ีเหมาะสม สามารถสรางแรงจูงใจ 

ใหสมาชิกทุกคนในสถานศึกษาทำงานอยางเต็มศักยภาพ มีการบริหารจัดการองคการท่ีดี  

มีการประสานงานท่ีดี เพ่ือกอใหเกิดบรรยากาศองคการท่ีพึงประสงค ทั้งน้ี เพราะบรรยากาศองคการ 

ของสถานศึกษาเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสำคัญท่ีสงผลใหการดำเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตอไป 

จากนโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กำหนดใหมีการสงเสริม 

การสรางบรรยากาศทางวิชาการและกายภาพ โดยพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพทางดาน 

การเรียนการสอน สงเสริมการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ใหบุคลากรมีการทำงานรวมกันเปนทีม 

มีอำนาจในการตัดสินใจซึ่งสงผลในการสรางขวัญกำลังใจและทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน ถึงแม

สถานศึกษาแตละแหงจะมีการกำหนดนโยบายในการจัดการศึกษาดังกลาวแตในทางปฏิบัติพบ

ปญหาท่ีเกิดขึ้นหลายดานพอสรุปไดดังนี้ 1) ปญหาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 2) ปญหา

ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 3) ปญหาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารไมสามารถสรางแรงจูงใจในการทำงาน มีพฤติกรรมหางเหินกับผูรวมงาน อีกท้ังพฤติกรรม 

ผูบริหารเปนแบบมุงผลงานและพฤติกรรมของคณะครูในโรงเรียนท่ีไมเอื้อตอการบริหารงาน ทำให 

ผูบริหารไมสามารถบริหารงานของสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิผล 
ปญหาดังกลาวยอมสงผลกระทบตอบรรยากาศในการปฏิบัติงานในลักษณะท่ีไมพึงประสงค  

จากขอมูลดังที่กลาวมา จะเห็นไดวาผลสำเร็จในการปฏิบัติงานขึ้นอยูกับความพึงพอใจของ

สมาชิกผูรวมงานตอบรรยากาศองคการที่เขากำลังปฏิบัติงานอยู ผูบริหารสถานศึกษาจึงควร 

สนใจสรางบรรยากาศของสถานศึกษาใหเปนท่ีนาพอใจ เปนสถานท่ีที่มีความหมายตอสมาชิก 

ในสถานศึกษา ทำใหสมาชิกทำงานอยูอยางมีความสุขและมีคุณคา พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร 
มสีวนสำคัญอยางย่ิง  ทีจ่ะทำใหเกิดบรรยากาศองคการของสถานศึกษา ซึง่มอีทิธิพลตอการปฏิบตังิาน

ของสมาชิกในองคการ ผูบริหารสถานศึกษาท่ีดีตองเปนผูนำท่ีดี มีพฤติกรรมผูนำท่ีเหมาะสม สามารถ



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
Vol.7 No. 1 January-June 2016 9

สรางแรงจูงใจใหสมาชิกทุกคนในสถานศึกษาทำงานอยางเต็มศักยภาพ มีการบริหารจัดการองคการ

ที่ดี มีการประสานงานท่ีดี เพ่ือกอใหเกิดบรรยากาศองคการท่ีพึงประสงค ทั้งนี้ เพราะบรรยากาศ

องคการของสถานศึกษาเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสำคัญท่ีสงผลใหการดำเนินงานของสถานศึกษา 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของบุคลากรในสถานศึกษา 

จึงทำใหผู วิจัยมุงศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอบรรยากาศองคการ 

ในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือนำผลการวิจัยท่ีไดไปพัฒนา

สถานศึกษาใหมีประสิทธิผลมากข้ึนตอไป  

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา  

2. เพ่ือศึกษาระดับบรรยากาศองคการในสถานศึกษา   

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอบรรยากาศองคการ 

ในสถานศึกษา  

  

ตัวแปรการวิจัย 
1. ตัวแปรตน ไดแก พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร ประกอบดวย 7 พฤติกรรม คือ 1) การมี

ความคิดริเร่ิม 2) การรูจักปรับปรุงแกไข 3) การใหการยอมรับนับถือ 4) การใหความชวยเหลือ 

5) การโนมนาวจิตใจ  6) การประสานงาน และ 7) การเขาสังคมไดดี 

2. ตัวแปรตาม ไดแก บรรยากาศองคการ ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) นิเวศวิทยาในองคการ  

2) สภาพแวดลอม 3) ระบบสังคม และ 4) วัฒนธรรม 

 

สมมติฐานการวิจัย 
พฤติกรรมผูนำของผูบริหารเปนปจจัยท่ีสงผลตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

 

คำจำกัดความตัวแปรการวิจัย 
1.  พฤติกรรมผูนำ หมายถึง การปฏิบัติหรือการกระทำของผูอำนวยการและรองผูอำนวยการ

ที่มีตอครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือให

สามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคการหรือสถานศึกษาตามที่กำหนดไว ซึ่งมี 7 พฤติกรรม คือ 
1) การมีความคิดริเร่ิม 2) การรูจักปรับปรุงแกไข 3) การใหการยอมรับนับถือ 4) การใหความชวยเหลือ 

5) การโนมนาวจิตใจ 6) การประสานงาน และ 7) การเขาสังคมไดดี 
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2.  บรรยากาศองคการ หมายถึง การรับรูและความรูสึกของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่แสดงออกมาอันเน่ืองมาจากสภาพแวดลอม

ภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีเอื้ออำนวยตอการปฏิบัติงานใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีกำหนดไว  

ซ่ึงประกอบดวย 4 ดาน 1) นิเวศวิทยาในองคการ 2) สภาพแวดลอม 3) ระบบสังคม และ 4) วัฒนธรรม 

 
วิธีดำเนินการ  

การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษา ครั้งน้ี

เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) โดยใชผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนหนวย

วิเคราะห (unit of analysis)   

ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 9 จำนวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี จากสถานศึกษา 61 แหง  

ในปการศึกษา 2557 รวมจำนวน 3,361 คน แยกเปนผูอำนวยการและรองผูอำนวยการสถานศึกษา 

จำนวน 190 คน ครูผูสอนจำนวน 3,171 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต 9 จำนวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี จากสถานศึกษา 

61 แหง ในปการศึกษา 2557 รวมจำนวน 341 คน แยกเปนผูอำนวยการและรองผูอำนวยการจำนวน 

20 คน ครูผูสอนจำนวน 321 คน ซึ่งใชกำหนดขนาดตัวอยางจากตารางของเครจซ่ีและมอรแกน 

(Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย, 2554: 124) โดยใชวิธีการสุมแบบ

แบงชั้นตามสัดสวนของขนาดสถานศึกษาเพ่ือใหกลุมตัวอยางกระจายไปตามสถานศึกษาท่ีเปนกลุม

เปาหมาย ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง   

 

   
      

 5 3 40 939 4 95 

 6 6 62 1,032 7 104 

 8 13 60 862 6 87 

 10 10 28 338 3 35 

 
29 32 190 3,171 20 321 

61 3,361 341 
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยศึกษา

เอกสารท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมผูนำของผูบริหารและบรรยากาศองคการในสถานศึกษา แลวกำหนด

รูปแบบของแบบสอบถาม สรางแบบสอบถามฉบับราง เพ่ือใหไดโครงสรางเน้ือหาของแบบสอบถาม 

นำแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาความตรงของขอคำถามแตละขอความและวิเคราะห

ความตรง (validity) ดวยวิธี IOC (index of item objective congruence) ไดคาเฉล่ียท่ียอมรับได 

มีคาต้ังแต 0.67-1.00 ขึ้นไป ไดขอคำถามดานพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร จำนวน 52 ขอ และ

บรรยากาศองคการในสถานศึกษา จำนวน 39 ขอ จากน้ันนำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout)  

กับครูผูสอน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพ่ือพิจารณาความเท่ียงของขอคำถามโดยใช 

การหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   -Coefficient) ของครอนบาค ไดคาความเท่ียงของพฤติกรรม 

ผูนำของผูบริหารไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.98 และคาความเท่ียงของบรรยากาศองคการ 

ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.98    

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี แบงออกเปน 3 ตอน โดยตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 และ 3 เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating scale) 

กำหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร มีโครงสราง

ประกอบดวย 1) การมีความคิดริเร่ิม 2) การรูจักปรับปรุงแกไข 3) การใหการยอมรับนับถือ 4) การให

ความชวยเหลือ 5) การโนมนาวจิตใจ 6) การประสานงาน และ 7) การเขาสังคมไดดี สำหรับแบบสอบถาม

เก่ียวบรรยากาศองคการในสถานศึกษามีโครงสรางประกอบดวย 1) นิเวศวิทยา 2) สภาพแวดลอม 

 3) ระบบสังคม และ 4) วัฒนธรรม  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 341 ฉบับ ไปยังสถานศึกษาที่มีผูบริหารและครู 
ที่ปฏิบัติการสอนที่เปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดำเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และทางไปรษณีย ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา

จำนวน 320 ฉบับ คิดเปนรอยละ 93.84    
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

ดวยวิธีการแจกแจง (frequency) และคารอยละ (percentage) วิเคราะหระดับพฤติกรรมผูนำของ 

ผูบริหาร และบรรยากาศองคการในสถานศึกษา โดยใชคาเฉล่ีย (x̄) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(S.D.) วิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนำของผูบริหารและบรรยากาศองคการ 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient: r

xy
) วิเคราะห

พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสงผลตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple 
regression analysis) โดยนำเสนอผลการวิจัยในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูนำของผูบริหารที่สงผลตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

พฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 4.40, S.D. = 0.72) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
อยูในระดับมากทุกดาน โดยการใหการยอมรับนับถือมากท่ีสุด (x̄ = 4.48, S.D. = 0.74) รองลงมา 
คือ การเขาสังคมไดดี (x̄ = 4.45, S.D. = 0.71) การโนมนาวจิตใจ (x̄ = 4.40, S.D. = 0.72) การรูจัก
ปรับปรุงแกไข (x̄ = 4.39, S.D. = 0.73) การใหความชวยเหลือ (x̄ = 4.38, S.D. = 0.76) การประสานงาน 
(x̄ = 4.38, S.D. = 0.72) และการมีความคิดริเริ่ม (x̄ = 4.33, S.D. = 0.69) ตามลำดับดังปรากฏ 
ในตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา  สังกัด 
  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 

                          (n = 320) 

  S.D.   
1.  4.33 0.69  7 

2.   4.39 0.73  4 

3.  4.48 0.74  1 

4.   4.38 0.76  5 

5.  4.40 0.72  3 

6.  4.38 0.72  6 

7.  4.45 0.71  2 

 4.40   0.72   
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ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับบรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

บรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.54, S.D. = 0.62) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

อยูในระดับมากท่ีสุด 3 ดาน และระดับมาก 1 ดาน โดยนิเวศวิทยาในองคการอยูในระดับมากท่ีสุด 

(x̄ = 4.61, S.D. = 0.63) รองลงมาคือวัฒนธรรม (x̄ = 4.56, S.D. = 0.60) สภาพแวดลอม  

(x̄ = 4.53, S.D. = 0.63) ระบบสังคม (x̄ = 4.47, S.D. = 0.63) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับบรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัด 

  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

                       

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอบรรยากาศองคการ 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในของพฤติกรรมผูนำของผูบริหารกับการสราง
บรรยากาศองคการ (Y

tot
) มีคาอยูระหวาง 0.63-0.81 และมีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับ

ปานกลางถึงระดับสูงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในแตละตัวของพฤติกรรมผูนำของผูบริหารมีความสัมพันธกันอยู

ระหวาง 0.70-0.91 และมีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับสูงถึงระดับสูงมากอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 

 

                          (n = 320) 

  S.D.   
1.     4.61 0.63  1 

2.      4.53 0.63  3 

3.     4.47 0.63  4 

4.      4.56 0.60  2 

    4.54 0.62   
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนำของผูบริหารและ 

  บรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

  

พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร ซึ่งไดแก การโนมนาวจิตใจ (X
5
) การใหความชวยเหลือ (X

4
)  

การเขาสังคมไดดี (X
7
) การมีความคิดริเร่ิม (X

1
) และการใหการยอมรับนับถือ (X

3
) เปนตัวแปรซึ่งได

รับการคัดเลือกเขาสมการ และสามารถอธิบายความแปรปรวนของบรรยากาศองคการไดอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.708 ซึ่งแสดงวา 

การโนมนาวจิตใจ การใหความชวยเหลือ การเขาสังคมไดดี การมีความคิดริเร่ิม และการให 

การยอมรับนับถือ สงผลตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษา และสามารถทำนายบรรยากาศ
องคการในสถานศึกษาไดรอยละ 70.80 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังน้ี  

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ  

 
 

 
 (X

1) 

 
(X

2) 
 

(X
3) 

 
(X

4) 

  (
X 5

) 

 (X
6)   (
X 7

) 

 
  (

Y to
t) 

 (X1) 1.00        

 (X2) 0.84** 1.00       

 (X3) 0.78** 0.90** 1.00      

 (X4) 0.74** 0.84** 0.91** 1.00     

 (X5) 0.80** 0.80** 0.89** 0.89** 1.00    

 (X6) 0.80** 0.85** 0.85** 0.85** 0.90** 1.00   

 (X7) 0.70** 0.75** 0.82** 0.81** 0.84** 0.85** 1.00  

 (Ytot)  0.63** 0.70** 0.79** 0.80** 0.81** 0.76** 0.76** 1.00 
**   .01 

tot   =   1.76 + 0.29 (X5) + 0.16 (X4) + 0.16 (X7) – 0.11 (X1) + 0.14 (X3)  
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ  

 

ดังปรากฏในตารางท่ี 5 

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร 

  ที่สงผลตอ บรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  มัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวม (Y
tot

) 

 

 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของ 

การวิจัยได ดังน้ี 

1. พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาพฤติกรรมผูนำของ 

tot   =   0.39 (X5) + 0.22 (X4) + 0.20 (X7) - 0.13 (X1) + 0.18 (X3) 

                                                                                                                  (n = 320) 

 df SS MS F Sig. 
Regression 5 55.59 11.12 152.14* .00 

Residual 314 22.95 0.07   

Total 319 78.54    

 
b 

1.76 

Beta 
 

SEb 

0.12 

t 
14.54* 

Sig. 
.00 

  (X5) 0.29 0.39 0.06 4.66* .00 

  (X4) 0.16 0.22 0.06 2.59* .01 

   (X7) 0.16 0.20 0.04 3.43* .00 

  (X1) -0.11 -0.13 0.05 -2.49* .01 

  (X3) 0.14 0.18 0.06 2.16* .03 

R = 0.841                     R2 =  0.708                SEE.  =  0.270 
*  .05 
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ผูบริหารมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน โดยการใหการยอมรับนับถือ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด  

รองลงมา ไดแก การเขาสังคมไดดี การโนมนาวจิตใจ การรูจักปรับปรุงแกไข การใหความชวยเหลือ 

การประสานงานและการมีความคิดริเร่ิม ตามลำดับ เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีความรู

และประสบการณในการบริหารงานในระดับสูง อีกท้ังไดผานการฝกอบรมการเปนผูนำทำใหผูบริหาร

เขาใจพฤติกรรมผูนำมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญศรี แนะแกว (2551: 84) ซึ่งไดศึกษา

พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ในจังหวัดชลบุรี พบวา 

พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล และเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรี โดยรวม 

อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ีย จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการเขาสังคมไดดี  

ดานการมีความคิดริเร่ิม ดานการประสานงาน ดานการรูจักปรับปรุงแกไข ดานการโนมนาวจิตใจ 

ดานการใหการยอมรับนับถือ และดานการใหความชวยเหลือ ตามลำดับ และงานวิจัยของพรเทพ 

ทัศนสุวรรณ (2553: 108) ซึ่งไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนำของผูบริหารกับการมี

สวนรวมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อำเภอในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารในภาพรวมอยูในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารอยูในระดับมากทุกดาน โดย

เรียงลำดับจากมากไปหานอยดังนี้ การมีความคิดริเริ่ม การเขาสังคม การประสานงาน การยอมรับ

นับถือ การปรับปรุงแกไข การโนมนาวจิตใจ และการใหความชวยเหลือ ตามลำดับ ทั้งนี้เพ่ือให 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพน้ัน จำเปนอยางย่ิงท่ีตองมี

ปจจัยสำคัญ ๆ ที่สงเสริมและสนับสนุนหลายประการ เชน ระบบบริหารบุคลากรในสถานศึกษา ทั้งน้ี

ปจจัยท่ีสำคัญท่ีสุดก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา เพราะผูบริหารเปนผูที่ตองรับผิดชอบสูงสุดตองาน 

และเปนแกนนำในการขับเคล่ือนสถานศึกษาใหเดินหนาอยางแข็งแกรง ดังน้ันพฤติกรรมผูนำ 

ของผูบริหาร จึงเปนสิ่งสำคัญอยางย่ิงในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล  

2. บรรยากาศองคการในสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาบรรยากาศองคการ

ในสถานศึกษามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด 3 ดาน โดยนิเวศวิทยา มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา 
ไดแก วัฒนธรรม สภาพแวดลอม และระบบสังคม ตามลำดับ ทั้งน้ี จากพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 

แนวการจัดการศึกษามาตราที่ 24 ขอ 5 สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพ
แวดลอม สื่อการเรียนการสอนและอำนวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู 

ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภท 
ตาง ๆ จึงสงผลใหสถานศึกษาตาง ๆ สงเสริมบรรยากาศองคการในสถานศึกษาของตนเอง  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของหทัยชนก บุญมาก (2555: 85) ซึ่งไดศึกษาอิทธิพลภาวะผูนำ 

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่มีตอบรรยากาศองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอสองพี่นอง  
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สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบวา บรรยากาศองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

อำเภอสองพี่นอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยูใน 

ระดับมาก และงานวิจัยของอภิชาต  นามมุงคุณ (2550: 123) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรม

ผูนำของผูบริหารกับบรรยากาศองคการในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

พบวา ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนำของผูบริหารกับบรรยากาศองคการในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ดานพฤติกรรมที่ เนนงาน ดานพฤติกรรมที่ เนน 

ความสัมพันธ ดานพฤติกรรมที่เนนการเปล่ียนแปลง มีความสัมพันธกับบรรยากาศองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ดานบรรยากาศแบบเปดกวางและบรรยากาศแบบปลดเปล้ือง สวนดานบรรยากาศ 

แบบผูกมัดและบรรยากาศแบบปดก้ันไมมีความสัมพันธกัน ซึ่งงานวิจัยของรพีพรรณ ชาติหาญ 

(2550: 77) ก็ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำเชิงปฏิรูปของผูบริหารกับมิติบรรยากาศ

องคการของโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอวัฒนานคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 

เขต 2 โดยรวมอยูระดับคอนขางมาก ซ่ึงสอดคลองกับสุชาดา จนุบุษย (2549: 14) ท่ีกลาววา บรรยากาศ

องคการมีความสำคัญตอสมาชิกทุกคนท่ีทำงานอยูในองคการ ซึ่งบรรยากาศองคการท่ีดีจะมีผล 

ตอการท่ีสมาชิกจะมีทัศนคติที่ดี มีความพึงพอใจ มีขวัญกำลังใจในการทำงาน มีความผูกพัน 

กับองคการ ทั้งนี้เมื่อมีบรรยากาศองคการท่ีดีก็สงผลใหครูและบุคลากรมีความมุงมั่นท่ีจะสรรคสราง

ผลงานคุณภาพ ทำใหสถานศึกษาประสบผลสำเร็จตามเปาหมายท่ีวางไวได 

3. พฤติกรรมผูนำของผูบริหารที่สงผลตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรียงลำดับตามอิทธิพลจากมากไปนอยพบวา 

การโนมนาวจิตใจ การใหความชวยเหลือ การเขาสังคมไดดี การมีความคิดริเร่ิม และการให 

การยอมรับนับถือ สงผลตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถรวมกันทำนายบรรยากาศ
องคการในสถานศึกษา ไดรอยละ 70.80 ทั้งน้ีเน่ืองจากการสรางบรรยากาศองคการในสถานศึกษา 

ที่ดีนั้นตองขึ้นอยูกับบุคลากรในสถานศึกษาเปนหลัก และผูที่จะมีบทบาทมากท่ีสุดก็คือ ผูบริหาร

สถานศึกษา ซึ่งจะเปนบุคคลสรางบรรยากาศในองคการใหเอ้ืออำนวยตอการปฏิบัติงานแลว  
งานจะดำเนินไปไดดวยดีบรรลุวัตถุประสงคแลวยังขึ้นอยูกับศิลปะในการบริหารงานของผูบริหาร 

ที่จะสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เมื่อครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

มีความพรอมที่จะปฏิบัติหนาท่ีของตนเองอยางเต็มที่ซึ่งจะสงผลตอความสำเร็จของสถานศึกษา
อยางมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุมาลี หวานสนิท (2551: 65) ซึ่งศึกษาความสัมพันธ

ระหวางพฤติกรรมผูนำของผูบริหารกับบรรยากาศองคการของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”  

มหาวิทยาลัยบูรพา พบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารโดยรวมและรายดานมีความสัมพันธกัน 

สูงมากกับบรรยากาศองคการของโรงเรียน และอภิชาต นามมุงคุณ (2550: 123) ไดศึกษา 

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนำของผูบริหารกับบรรยากาศองคการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พบวา ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนำของผูบริหารกับบรรยากาศ

องคการในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ดานพฤติกรรมที่เนนงาน  

ดานพฤติกรรมท่ีเนนความสัมพันธ ดานพฤติกรรมท่ีเนนการเปล่ียนแปลง มีความสัมพันธกับบรรยากาศ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานบรรยากาศแบบเปดกวางและบรรยากาศแบบปลดเปล้ือง  

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษา จำแนก 

เปนรายดานพบวา 

  3.1 พฤติกรรมผูนำของผูบริหารการโนมนาวจิตใจที่สงผลตอบรรยากาศองคการ 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหาร 

สถานศึกษาเปนบุคคลท่ีมีความสำคัญท่ีสุดในการขับเคล่ือนสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร

จึงจำเปนตองมีทักษะในการส่ือสารหรือการมีวาทะศิลปในการพูดหรือโนมนาวใหครูและบุคลากร 

ในสถานศึกษาปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค ซึ่งถือวาเปนศาสตรหน่ึงท่ีผูบริหารทุกคนลวน 

มีกันอยูทุกคน การใชภาษาในการสื่อสารที่เหมาะสมและมีความเปนกันเองกับครูและบุคลากร 

ในสถานศึกษา ซึ่งจะกอใหเกิดความศรัทธาในตัวผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบูรชัย 

ศิริมหาสาคร (2549: 55-57) ซึ่งกลาวถึงคุณสมบัติของผูนำไวดานหน่ึงคือ การใชปยวาจา เปนผูฟง 

ที่ดี ใชวาจาสุภาพในการแสดงความคิดเห็น การสอนงานหรือการตักเตือนลูกนอง ใชคำพูดเชิง

สรางสรรค ชมเชยผูใตบังคับบัญชา ไมใชอารมณ ดวนสรุป วาจาเสียดสี ประชดประชัน ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของวินัย ทิมยายงาม (2549: 61) ไดศึกษาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในภาพรวมและ 

รายดานทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยดังน้ี การเขาสังคมไดดี  

การใหการยอมรับนับถือ การมีความคิดริเ ร่ิม การโนมนาวจิตใจ การประสานงาน การให 
ความชวยเหลือ และการรูจักปรับปรุงแกไข ดังน้ันแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารในดาน
การโนมนาวจิตใจ เปนสวนท่ีมีความสำคัญอยางย่ิงในการท่ีจะนำสถานศึกษาไปสูความสำเร็จ 

ในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.2  พฤติกรรมผูนำของผูบริหารการใหความชวยเหลือที่สงผลตอบรรยากาศองคการ 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งน้ีเน่ืองจากการให 

ความชวยเหลือเก้ือกูลระหวางผูบริหารสถานศึกษากับครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนการแสดง

ถึงความมีน้ำใจและความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ซึ่งผูบริหารกับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

เมือ่อยูในองคการเดียวกันก็เปรยีบเสมือนเปนคนในครอบครัวเดียวกัน ซึง่ตองพ่ึงพาอาศัยซึง่กันและกัน

คนใดคนหน่ึงจะอยูโดยลำพังไมพ่ึงพาใครไมได ถาทุกคนใหความชวยเหลือเก้ือกูลกันก็จะสงผลให 

การปฏิบัติงานสำเร็จลุลวงไปดวยดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบูรชัย ศิริมหาสาคร (2549: 55-57) 

ซึ่งกลาวถึงคุณสมบัติของผูนำไวดานหน่ึงคือ ใหความเมตตา ดูแลลูกนองดวยความรักความเอาใจใส 
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ชวยเหลือดวยความเห็นใจ แนะนำส่ังสอนดวยความปรารถนาดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สกาวรัตน สูสุข (2547: 72) ที่ไดวิจัยเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ซึ่งผลการวิจัยพบวา 

พฤติกรรมผูนำของผูบริหารอยูในระดับมากท้ัง 7 ดาน โดย 3 ลำดับแรก คือ การมีความคิดริเร่ิม  

การใหความชวยเหลือ และการใหการยอมรับนับถือ ดังน้ันแสดงใหเห็นวา ผูบริหารและครูให 

ความชวยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกันจะกอใหเกิดความรักและความไววางใจในการปฏิบัติงาน 

รวมกันดวยความเต็มใจเพื่อนำองคการสูความสำเร็จ 

  3.3  พฤติกรรมผูนำของผูบริหารการเขาสังคมไดดีที่สงผลตอบรรยากาศองคการใน 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารเปนผูที่มี

บทบาทสูงสุดในการบริหารงานในสถานศึกษา และนอกจากน้ียังตองมีการติดตอประสานงาน 

กับบุคคลท้ังภายในและภายนอกองคการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสตอกดิล (Stogdill, 1974:  

62-65) ที่วาลักษณะภาวะผูนำท่ีพึงประสงคคือ ความสามารถในการเขาสังคม เขากับคนทุกระดับ 

ไดดีโดยปราศจากอาการหวาดกลัว เคอะเขิน มีจิตวิทยาในการสนทนา ปรับตัวใหเขากับผูอื่นและ

เปนผูมีมารยาทสังคมท่ีดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรเทพ ทัศนสุวรรณ (2553: 108) ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนำของผูบริหารกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พบวา บุคลากรมีความเห็นวา ผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพฤติกรรมผูนำ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวามพีฤติกรรมผูนำในระดับมากทุกดาน เรียงตามลำดับดงัน้ี ดานความคิดริเร่ิม ดานการเขาสังคม 

ดานการประสานงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานการปรับปรุงแกไขดานการโนมนาวจิตใจ  

และดานการใหความชวยเหลือ ตามลำดับ ดังน้ันกลาวไดวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร 
ดานการเขาสังคมไดดี ทำใหครูและบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เขามารวมดวย 

ชวยกันในการพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดบรรยากาศองคการในการทำงานท่ีดี 

  3.4  พฤติกรรมผูนำของผูบริหารการมีความคิดริเร่ิมที่สงผลตอบรรยากาศองคการ 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 แบบผกผัน ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

ผูบริหารเปนหัวเรือใหญในการบริหารงานเพ่ือใหองคการเดินไปขางหนาอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งการวางแผนระบบงานตาง ๆ ผูบริหารตองใชทักษะ กระบวนการในการคิดริเร่ิมงานใหม ๆ เพ่ือนำ

มาปรับใชกับการบริหารงานอยูเสมอ ๆ บวกกับการท่ีผูบริหารผานการพัฒนาในหลาย ๆ ดานมาเปน

อยางมาก เชน การฝกอบรม การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงานตาง ๆ มากมายทำใหผูบริหาร 
ไดพบเห็นส่ิงใหม ๆ อยูเสมอ จึงเปนสวนหน่ึงในการนำมาปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาของตนเอง 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสตอกดิล (Stogdill, 1974: 62-65) ที่วาลักษณะภาวะผูนำท่ีพึงประสงค

คือ มีความคิดริเริ่ม สามารถที่จะริเริ่มสิ่งใหมใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน มีจินตนาการท่ีจะ 
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สามารถนำไปประยุกตใหเกิดประโยชนแกสวนรวมได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสกาวรัตน สูสุข 

(2547: 71) ไดศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ซึ่งผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารอยูใน
ระดับมากท้ัง 7 ดาน โดย 3 ลำดับแรก คือ การมีความคิดริเร่ิม การใหความชวยเหลือ และการให 

การยอมรับนับถือ ดังน้ันกลาวไดวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร การมีความคิดริเร่ิม เปนส่ิงที่ 

ผูบริหารควรมีการพัฒนาอยูเสมอเพ่ือเปนกลไกลสำคัญในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีบรรยากาศ

องคการท่ีดีในการสรางสรรคงานท่ีมีคุณภาพตอไป 

 3.5 พฤติกรรมผูนำของผูบริหารการใหการยอมรับนับถือท่ีสงผลตอบรรยากาศองคการใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูบริหาร 

มีอำนาจเหนือสุดในการบริหารสถานศึกษา ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา

ควรใหการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน เชน การยอมรับฟงความคิดเห็นของครูและบุคลากร 

ในสถานศึกษาอยางยุติธรรม ใหเกียรติครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีการยกยองชมเชยครูและ

บุคลากรที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของจุมพล หนิมพานิช (2551: 71-74)  

กลาววาผูนำท่ีดีตองมีคุณลักษณะดังน้ี คือ เปนผูเชี่ยวชาญมีความรูความสามารถ มีความคิด

สรางสรรค มีการตัดสินใจที่ดี มีความสนใจเอาใจใสและคอยปกปองคุมครองผลประโยชน 

ของผูใตบังคับบัญชามีความเช่ือมั่นในตนเอง มีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ มีความกระตือรือรน 

 มีความอดทนและมีความยุติธรรม รวมถึงมีมนุษยสัมพันธที่ดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวินัย  

ทิมยายงาม (2549: 61) ไดศึกษาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูใน 

ระดับมาก เรียงลำดับตามคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอยดังน้ี การเขาสังคมไดดี การใหการยอมรับ
นับถือ การมีความคิดริเริ่มการโนมนาวจิตใจ การประสานงาน การใหความชวยเหลือ และการรูจัก

ปรับปรุงแกไข ตามลำดับ จะเห็นไดวาถาผูบริหารสามารถทำใหครูและบุคลากรเกิดการยอมรับ

นับถือในตัวผูบริหารสถานศึกษาได ครูก็จะสามารถปฏิบัติงานดวยความเต็มใจสงผลใหสถานศึกษา
มีการพัฒนาบรรยากาศองคการในการทำงานท่ีดีตามมา  

  3.6  สำหรับการวิจัยคร้ังน้ีพบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารดานการประสานงาน และ

การรูจักปรับปรุงแกไข ไมสงผลตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษา ทั้งนี้เน่ืองจากผูบริหารและครู
ในสถานศึกษามีการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงานอยูเสมอ ๆ จึงทำใหผูบริหาร

สถานศึกษาไมจำเปนตองคอยกระตุนหรือแนะนำในการปรับปรุงแกไข สวนการประสานงาน  

อาจดวยเน่ืองจากผูบริหารและครูทุกคนตางมีจรรยาบรรณในวิชาชีพอยูทุกคน จึงรูหนาท่ีและ 

ความรับผิดชอบของตนเองอยูเสมอ 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

  1.1  การมีความคิดริเร่ิม ผูบริหารควรสนับสนุนหรือเสนอโครงการใหม ๆ เพ่ือพัฒนา 

สถานศึกษาอยูเสมอ มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานกาวหนา และควรเอาใจใส 

ในการหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงตาง ๆ อยูเสมอ รวมถึงการเสียสละเวลา กำลังกาย กำลังใจ 

กับงานท่ีริเร่ิมใหมและควรแนะนำวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีกวาเดิมใหผูรวมงานไดนำไปปฏิบัติและ 

มีความสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 

  1.2  การใหการชวยเหลือ ผูบริหารควรใหกำลังใจและสนับสนุนเพ่ือนรวมงานเพ่ือใหกลา

เผชิญและแกไขปญหาดวยตนเอง ดูแลเอาใจใสทุกขสุขของผูรวมงานอยางท่ัวถึง พรอมที่จะให 

คำแนะนำชวยเหลือเพ่ือนรวมงาน เพ่ือแกไขปญหาดานสมรรถภาพการทำงาน และแสดงความหวงใย 

และความผูกพันใหปรากฏเม่ือผูรวมงานประสบปญหาหรือมีความเดือดรอน จัดใหมีสวัสดิการ 

และบริการตาง ๆ ขึ้นในสถานศึกษาตามความเหมาะสม จัดหาส่ิงอำนวยความสะดวกในการทำงาน 

ใหแกเพ่ือนรวมงานตามความเหมาะสม ชี้แจงกับผูรวมงานไดทุกเวลาท้ังเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัว   

  1.3 การประสานงาน ผูบริหารควรจัดทำโครงการลักษณะงานขอบขายของงานข้ันตอน

และระยะเวลาการปฏิบตัใิหผูรวมงานไดทราบและถือปฏิบตั ิสามารถประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ 

ไดอยางเหมาะสม และชวยประสานงานในการแสวงหาบุคคลท่ีสามารถเปนผูนำในบางเร่ือง และ

สงเสริมใหผูรวมงานไดมีสวนรวมในการกำหนดวัตถุประสงค นโยบาย เปาหมายแผนงาน และ

โครงการของหนวยงาน จัดใหมีการประชุมชี้แจงใหผูรวมงานไดทราบ และเขาใจกิจกรรมงานตาง ๆ  

  1.4 การรูจักปรับปรุงแกไข ผูบริหารควรสรางแรงจูงใจใหกับผูรวมงาน ปรับปรุงวิธีการ

ทำงานใหดีขึ้น การสงเสริมและสนับสนุนใหผูรวมงานไปประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดูงาน เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู ความชำนาญในการทำงาน เปดโอกาสและสนับสนุนใหผูรวมงานไปศึกษาตอใหตรง

กับสายการปฏิบัติงาน และหาทางปรับปรุงแกไขพฤติกรรมท่ีไมพึงปรารถนาของผูรวมงาน รวมถึง 

ผูบริหารตองสนใจและสงเสริมการเชิญวิทยากรมาเพ่ิมพูนความรูใหกับผูรวมงานหรือนักเรียน  

การเขาสังคมไดดี ผูบริหารควรจะไปพัฒนาตนเองโดยการเขาอบรม สัมมนาศึกษาดูงานเก่ียวกับ
พฤติกรรมการเขาสังคมจากสถาบันอื่น ตลอดจนการศึกษาหาความรูและมีมนุษยสัมพันธและมี

อัธยาศัยท่ีดีกับเพ่ือนรวมอาชีพท่ัวไป และวางตัวใหถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ รวมกิจกรรม 
หนวยงาน ชมรม สมาคม หรือมูลนิธิตาง ๆ บาง รูจักสังสรรคเปนกันเองกับผูรวมงานนอกเวลา 

ตามโอกาสอันควร มีจิตใจกวาง เสียสละเวลาหรือทุนทรัพยสวนตัวเพ่ือประโยชนของสวนรวม 
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรศึกษาบรรยากาศองคการท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในสถานศึกษา 

  2.2 ควรศึกษาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในสถานศึกษา 

 

สรุป 
พฤติกรรมผูนำของผูบรหิาร สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร 

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน บรรยากาศองคการในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาบรรยากาศองคการในสถานศึกษามีคาเฉล่ีย 

อยูในระดับมากท่ีสุดถึง 3 ดาน พฤติกรรมผูนำของผูบริหารท่ีเปนปจจัยสงผลตอบรรยากาศองคการ

ในสถานศึกษา เรียงอิทธิพลจากมากไปหานอยดังนี้ 1) การโนมนาวจิตใจ 2) การใหความชวยเหลือ 

3) การเขาสังคมไดดี 4) การมีความคิดริเร่ิม 5) การใหการยอมรับนับถือ เปนปจจัยท่ีสงผลตอบรรยากาศ

องคการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยน้ีพบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร ซึ่งไดแก การโนมนาวจิตใจ  

การใหความชวยเหลือ การเขาสังคมไดดี การมีความคิดริเร่ิม และการใหการยอมรับนับถือ สามารถ

ทำนายบรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

ไดรอยละ 70.80 
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การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต 
ของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 

IMPLEMENTATION ACCORDING TO STUDENT ASSISTANCE SYSTEM 
AFFECTING STUDENTS’ QUALITY OF LIFE IN SCHOOLS  

FOR THE DEAF IN THE CENTRAL REGION 
 

ทิวากร  อาจหาญ / TIWAKORN  ARDHAN1  

จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT  SEANGLOETUTHAI2  

เยาวภา  บัวเวช / YAOWAPA  BUAWECH3  
 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 2) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียน 

โสตศึกษาในภาคกลาง และ 3) วิเคราะหการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งเปน

ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง กลุมตัวอยาง ไดแก  

ผูบริหาร และครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง จำนวน 170 คน ไดมาโดย 

การสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนตามขนาดโรงเรียน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

ที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  
ผลการวิจัยพบวา 

1. การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 

อยูระดับมากท้ังในภาพรวม และรายดาน เรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการสงตอ 

ดานการปองกันปญหาและการแกไขปญหา ดานการสงเสริมนักเรียน ดานการคัดกรอง และ 
ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

2. คุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง อยูระดับดีมากทั้งในภาพรวม

และรายดาน เรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานสภาพแวดลอม ดานรางกาย ดานจิตใจ และ

ดานความสัมพันธทางสังคม 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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3. การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการรูจัก

นักเรียนเปนรายบุคคล และดานการสงตอ สงผลตอคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษา 

ในภาคกลาง โดยรวมกันทำนายได รอยละ 52.60 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

คำสำคัญ:  ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน  คุณภาพชีวิตของนักเรียน  โรงเรียนโสตศึกษา 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were: 1) to study the implementation level according 

to the student assistance system of schools for the deaf in the central region; 2) to identify 

the students’ quality of life in schools for the deaf; and 3) to analyze the student assistance 

system affecting students’ quality of life in schools for the deaf. The sample consisted of 

170 administrators and teachers of the schools for the deaf in the central region, derived 

by proportional stratified random sampling with school size. 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 study showed as follows: 

1.  The implementation according to the student assistance system of the schools 

for the deaf in the central region was at a high level both overall and in specific aspects. 

The factors were ranked from the highest to the lowest as follow; referral system, prevention 

and problem solving, student promotion, student screening, and recognizing student 

individuality. 

2.  Students’ quality of life was at a high level both overall and in specific aspects. 
The factors were ranked from the highest to the lowest as follow; environmental, physical, 

psychological, and social and interpersonal relationship. 

3. The implementation according to the student assistance system in the aspects 
of student screening, recognizing student individuality, and referral system together 

predicted the students’ quality of life at the percentage of 52.60 with statistical significance 

at .05. 

 

Keywords: student assistance system, student’s quality of life, school for the deaf  
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บทนำ 

ปจจุบันโลกไดมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วท้ังในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 

กอใหเกิดความเจริญกาวหนาในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  

ซึ่งส่ิงเหลาน้ีเกิดข้ึนไมไดเลยหากมนุษยซึ่งเปนทรัพยากรหลักของประเทศไมมีคุณภาพ ดังนั้น  

ประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย วาเปนปจจัยท่ีสำคัญท่ีทำให

ประเทศพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับที่ 11 เนนการพัฒนาคุณภาพของคนทำใหคนมีความสุขและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น พรอมทั้ง 

ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณาการแบบองครวม เน่ืองจากคนเปนเปาหมาย

สุดทายท่ีไดรับประโยชนและผลกระทบจากการพัฒนา จึงจำเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของคนในทุกมิติ ใหมีความสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ และสติปญญา รวมถึงความรูและทักษะ 

ความสามารถ (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555: 39) 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ใหมีความสมบูรณพรอมในลักษณะองครวม ทั้งดาน

รางกาย จิตใจ สติปญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนใหมีทักษะในการดำรงชีวิต

อยางมีความสุขและมีคุณคา การท่ีคนจะพัฒนาใหมีคุณคาน้ันข้ึนอยูกับการไดรับการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพ การศึกษาจึงเปนรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ดังคำกลาวท่ีวา 

“การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ” กลาวคือ ประชากรที่มี 

ความรูความสามารถจะสามารถพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา สามารถแขงขันกับประเทศ

อื่นได (สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544: 27) นอกจากน้ี การศึกษายังเปนกระบวนการพัฒนาชีวิต

คน สังคม ใหมีคุณภาพ เจริญงอกงาม ซึ่งจะเปนปจจัยท่ีสำคัญในการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

สามารถพ่ึงพาตนเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานานชาติ การพัฒนาคนใหมีคุณภาพน้ัน
จำเปนตองมีหนวยงานหรือสถาบันตาง ๆ ในสังคมเขามารับผิดชอบ และสถาบันท่ีมีความสำคัญ

ทางการศึกษาสถาบันหน่ึงก็คือโรงเรียน และมีกระบวนการท่ีนำไปสูการพัฒนานักเรียนท่ีมีคุณภาพ  

การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน 

ที่มีความบกพรองทางการไดยิน เปนงานท่ีตองใหความสำคัญเปนอันดับหน่ึง เน่ืองจากนักเรียน
แตละคนมีพ้ืนฐานความเปนมาของชีวิตที่ไมเหมือนกัน หลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมหลากหลาย 

รูปแบบ ทั้งดานบวกและดานลบ รวมท้ังประเภทความพิการ และระดับความพิการท่ีหลากหลาย 

ดังนั้น การรูขอมูลที่จำเปนเก่ียวกับตัวนักเรียนจึงเปนส่ิงสำคัญท่ีจะชวยใหครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา 

ครูประจำเรือนนอน มีความเขาใจนักเรียนมากข้ึน สามารถนำขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือเปนประโยชน 

ในการใหความชวยเหลือ สงเสริมพัฒนาการปองกัน แกไข และชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกทาง  
ซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษมิใชการใชความรูสึกหรือการคาดเดา โดยเฉพาะในการแกปญหานักเรียน 

ซึ่งจะทำใหไมเกิดขอผิดพลาดตอการชวยเหลือ ซึ่งโรงเรียนอาจดำเนินการรูจักเด็กนักเรียนรายบุคคล
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โดยใหครูประจำชั้น ครูประจำเรือนนอน ดำเนินการในเร่ืองการสำรวจขอมูลนักเรียนเปนรายกรณี 

ในดานตาง ๆ เพ่ือดูแลชวยเหลือเด็กในช้ันเรียนไดอยางท่ัวถึง เพ่ือทราบความตองการในการชวยเหลือ 

หรือเพ่ือติดตอประสานงานในการชวยเหลือนักเรียนรวมกับผูปกครองนักเรียนในทุก ๆ ดาน  

ความตองการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการในดานตาง ๆ คือ 1) ความตองการ

ดูแลชวยเหลือในดานเศรษฐกิจและความยากจน 2) ความตองการดูแลชวยเหลือในดานพัฒนาการ

ทางสติปญญา 3) ความตองการดูแลชวยเหลือในดานพฤติกรรม ความประพฤติ 4) ความตองการ

ดูแลชวยเหลือในดานความปลอดภัยจากโรคระบาด 5) ความตองการดูแลชวยเหลือในเร่ือง 

ความดอยโอกาส/ พิการ 6) ความตองการดูแลชวยเหลือในเร่ืองการมีสวนรวม/ การอยูรวมกัน 

ในสงัคม/ ความรับผดิชอบ 7) ความตองการดูแลชวยเหลือใหปลอดภยัจากยาเสพติด 8) ความตองการ

ดูแลชวยเหลือในเร่ืองการรูเทาทันการเปล่ียนแปลง จะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนสำหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน พบวาแตละโรงเรียนมีแนวทางการดำเนินงานตามระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนมีความคลายกัน ตามนโยบายการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกาศใหปการศึกษา 2551 เปนปแหงการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษไดนำนโยบายดังกลาวมากำหนดกลยุทธ

และจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมเย่ียมบานนักเรียน กิจกรรมประชุมผูปกครองช้ันเรียน การเขา

รวมโครงการศึกษาวิจัย และการจัดการศึกษา ขั้นตอนตาง ๆ ของการดำเนินงานตามระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน จะตอง

ไดรับการเอาใจใสจากผูที่มีสวนรวมของทุก ๆ คน ทุก ๆ ดาน ทั้งโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน  

โดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินที่กำลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเปน

ชวงวัยรุน เปนชวงรอยตอระหวางเด็กกับผูใหญ เปนวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ทั้งทางดาน

รางกาย ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคม นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินตองอยูรวม 
กับคนปกติทั่วไปในสังคม และมีขอจำกัดในการใชชีวิตโดยเฉพาะเร่ืองการส่ือสารกับคนปกติทั่วไป 
ถาเด็กสามารถปรับตัวไดสำเร็จก็จะเติบโตเปนผูใหญที่มีบุคลิกภาพดี มีทักษะ ความรู ความสามารถ 

และความพรอมในการดำรงชีวิตรวมกับคนปกติ หากปรับตัวไมสำเร็จก็จะเปนอีกหน่ึงสาเหตุที่ทำให

นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีไมเหมาะสม (สุเทพ  สุวีรางกูร, 2551: 49) ดังน้ัน ระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนจึงมีความสำคัญอยางย่ิงท่ีจะตองมีการดำเนินงานที่เปนระบบ ตามข้ันตอนต้ังแต

การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมนักเรียน การปองกันและแกไข
ปญหา และการสงตอนักเรียน การดำเนินงานแตละข้ันตอนมีความสำคัญและตอเน่ืองกัน ครูและ 

ผูปกครองจะตองใหความรวมมือกันในการดูแลและแกไขปญหา เพ่ือใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี 
ไมเปนปญหาตอสังคม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
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ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนที่ปฏิบัติงานสอนนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา ไดตระหนักถึง 

ความสำคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งมีคุณคาและความจำเปนท่ีสถานศึกษาท่ีจัด 

การศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน จะตองนำไปปฏิบัติใหเกิดผลกับนักเรียน

โดยมีการดำเนินการท่ีเปนระบบ มีขั้นตอนและตอเน่ือง เพราะนักเรียนท่ีมีความบกพรองทาง 

การไดยินมคีวามจำเปนท่ีจะตองไดรบัการแกไขปญหาและใหการชวยเหลืออยางเรงดวน นกัเรียน 1 คน 

อาจพบมากกวา 1 ปญหา เชน ปญหาดานการเรียน ทะเลาะวิวาท กาวราว ลักขโมย และพฤติกรรม

ทางเพศท่ีไมเหมาะสม ถาไมไดรับการแกไขและสงเสริมที่ถูกวิธีนักเรียนอาจไมสามารถปรับตัวเขากับ

สังคม และใชชีวิตรวมกับคนปกติได ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการดำเนินการ

ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 

ทั้งนี้ ผลจากการวิจัยคาดวาใชเปนขอมูลสำหรับโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลางและสำนักบริหาร

งานการศึกษาพิเศษ สามารถวางแผนปรับปรุงพัฒนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหไดมาตรฐาน 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ไดกำหนดเอาไวตลอดจน

โรงเรียนในตนสังกัดอื่น ๆ สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือศึกษาระดับการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษา

ในภาคกลาง 

2.  เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 

3.  เพ่ือวิเคราะหการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเปนปจจัยซึ่งสงผล 

ตอคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 
 

ตัวแปรการวิจัย 
1.  ตัวแปรตน คือ การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย   

1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การสงเสริมนักเรียน 4) การปองกัน
และแกไขปญหา และ 5) การสงตอ 

2.  ตวัแปรตาม ไดแก คณุภาพชีวิตของนักเรียน ประกอบดวย 1) ดานรางกาย 2) ดานจติใจ 

3) ดานความสัมพันธทางสังคม  และ 4) ดานสภาพแวดลอม 
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สมมติฐานในการวิจัย 
การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของ

นักเรียน  

 
คำจำกัดความตัวแปรการวิจัย 

1.  การดำเนนิการตามระบบดชูวยเหลอืนักเรยีน หมายถึง การดำเนินงานดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง อยางมีข้ันตอน มีวิธีการและเคร่ืองมือ ท่ีชัดเจนมีมาตรฐาน 

เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงคมากข้ึน รวมทั้งเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ทางดานตาง ๆ ของนักเรียนใหดีย่ิงขึ้นดวยโดยมีองคประกอบ 5 ขั้นตอน ไดแก  

 1)  รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล หมายถึง การศึกษาและรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ีจำเปน

เก่ียวกับตัวนักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง เพ่ือใหไดขอมูลท่ีแทจริงเก่ียวกับตัวนักเรียน 

 2)  การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การวิเคราะหขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการรูจักนักเรียน

ของโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง เปนรายบุคคลแลวนำผลที่ไดมาจำแนกตามเกณฑการคัดกรอง 

ที่สถานศึกษาไดจัดทำข้ึน เพ่ือประโยชนตอการหาวิธีเพ่ือดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตอง 

 3)  การสงเสริมนักเรียน หมายถึง การสนับสนุนใหนักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษา 

ในภาคกลางทุกคนเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ซึ่งจะชวยปองกันมิใหนักเรียนท่ีอยูในกลุมปกติ  

กลายเปนนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือมีปญหา กลับมาเปนนักเรียนปกติและมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียน 

และชุมชนคาดหวังตอไป 

 4)  การปองกันและแกไขปญหา หมายถึง การเอาใจใสกับนักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษา 

ในภาคกลาง ทุกคนเทาเทียมกันแตสำหรับนักเรียนกลุมเส่ียง/มีปญหาน้ัน จำเปนอยางมากท่ีตองให

ความดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดและหาวิธีการชวยเหลือ ทั้งการปองกันและแกไขปญหาโดยไมปลอย

ปละละเลยนักเรียนจนกลายเปนปญหาของสังคม 
 5)  การสงตอ หมายถึง การดำเนินการสงตอนักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 

ไปใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพ่ือใหปญหาของนักเรียนไดรับความชวยเหลือถูกทางและรวดเร็ว  

หากพบปญหามีความยากตอการชวยเหลือหรือชวยเหลือแลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีขึ้น 
2.  คุณภาพชีวิตของนักเรียน หมายถึง ความคิดเห็นของครูตอความเปนอยู การดำเนิน

ชีวิต และความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง โดยผานการรับรู และ 
การประเมินดวยตนเอง ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก  

 1)  ดานรางกาย หมายถึง ความคิดเห็นของครูตอการท่ีนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาใน 

ภาคกลาง มีรางกายท่ีสมบูรณ แข็งแรง มีความสุขสบาย ไมมีความเจ็บปวด มีการออกกำลังกาย 
และเลนกีฬา การไดรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนและครบ 5 หมู มีการนอนหลับพักผอนที่เพียงพอ 
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 2)  ดานจิตใจ หมายถึง ความคิดเห็นของครูตอการท่ีนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาใน 

ภาคกลาง รับรูภาพลักษณของตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง สามารถเรียนรูและตัดสินใจในเรื่อง 

ตาง ๆ ได การไดรับความเอาใจใสจากพอแม สามารถปรึกษาปญหาตาง ๆ กับพอแมได 

 3)  ดานความสัมพันธทางสังคม หมายถึง ความคิดเห็นของครูตอการท่ีนักเรียนโรงเรียน

โสตศึกษาในภาคกลาง รับรูเร่ืองความสัมพันธของตนเองกับผูอ่ืน การรับรูถึงการไดรับความชวยเหลือ 

จากผูอื่นในสังคม การรับรูวาตนเองไดเปนผูใหความชวยเหลือบุคคลอื่นในสังคมดวย รวมท้ังการรับรู

เร่ืองอารมณเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ 

 4)  ดานสภาพแวดลอม หมายถึง ความคิดเห็นของครูตอการท่ีนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา

ในภาคกลาง รับรูวาตนเองมีชีวิตอยูอยางอิสระ ไมถูกกักขัง มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต  

การรับรูไดวาอยูในสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีดีปราศจากมลพิษตาง ๆ การคมนาคมสะดวก  

มีแหลงประโยชนดานการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห การรับรูวาตนเอง 

มีโอกาสท่ีจะไดรับขาวสารตาง ๆ การรับรูวาตนเองไดมีกิจกรรมนันทนาการและมีกิจกรรมในเวลาวาง 

 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยในคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ผูใหขอมูล ไดแก  

ผูบริหารและครูในสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) โดยมีวิธีดำเนินการตามลำดับ

หัวขอดังตอไปนี้ 

1.  ประชากร 

 ผูบรหิารโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนและรองผูอำนวยการ

โรงเรียน จำนวน 18 คน และครูผูสอนทีป่ฏบิตังิานในโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง จำนวน 250 คน  

2.  กลุมตัวอยาง 

     ผูบริหารโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลางตำแหนงผูอำนวยการและรองผูอำนวยการ 
จำนวน 18 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง และครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนโสตศึกษา 

ในภาคกลาง จำนวน 170 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ันภูมิ ตามสัดสวนของโรงเรียน และคำนวณ

ขนาดกลุมตัวอยาง จากตารางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610  

อางถึงใน สุวิมล  ติรกานัน, 2551: 179) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
ผูวิจัยศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวกำหนดรูปแบบ

และโครงสรางของแบบสอบถาม ดำเนินการสรางเคร่ืองมือตามคำนิยามศัพทตัวแปร โดยผาน 
การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา และพิจารณาเฉพาะขอท่ีมีคา IOC (index of item objective 
congruence) มากกวา 0.50 ข้ึนไป เพ่ือหาคาความเท่ียง โดยไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   -coefficient) 
ดานการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 0.87 และ 
ดานคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 0.86 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยนำแบบสอบถามจำนวน 170 ฉบับ สงเพ่ือดำเนินการเก็บขอมูลและติดตามรวบรวม

แบบสอบถามดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณกลับคืนมาจำนวน 170 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 100 นำมาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป 

 
การวิเคราะหขอมูล 
ดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป โดยการวิเคราะหระดับ 

การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน ใชการหารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของนักเรียน ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 

 
 

 

 
  

    

  4 38 4 23 

 2 36 2 22 

 3 42 3 26 

 4 61 4 37 

   3 30 3 18 

 2 43 2 26 

 18 250 18 152 

   268 170 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอคุณภาพ

ชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 

ตอนท่ี 1  การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาใน

ภาคกลาง  

การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก (x̄ = 3.91, S.D. = 0.38) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสงตอ  

มีคาเฉล่ียสูงสุด (x̄ = 4.01, S.D. = 0.44) รองลงมา คือ ดานการปองกันปญหาและการแกไขปญหา 

( x̄ = 4.00, S.D. = 0.51) ดานการสงเสริมนักเรียน ( x̄ = 3.95, S.D. = 0.41) ดานคัดกรองนักเรียน  

( x̄ =3.75, S.D. = 0.53) และดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ( x̄ = 3.81, S.D. = 0.42) 

มีคาเฉล่ียต่ำสุด ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  ระดับการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง  

          

 

ตอนท่ี 2  คุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 

คุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง ในภาพรวมโดยภาพรวมอยู 
ในระดับมาก ( x̄ = 3.91, S.D. = 0.42) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสภาพแวดลอม 

มีคาเฉล่ียสูงสุด ( x̄ = 4.02, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ ดานรางกาย ( x̄ = 3.91, S.D. = 0.40)  

ดานจิตใจ ( x̄ = 3.90, S.D. = 0.55) และดานความสัมพันธทางสังคม ( x̄ = 3.81, S.D. = 0.51)  

มีคาเฉล่ียต่ำสุด ดังปรากฏในตารางท่ี 3 

 

  X  S.D.     

1.  

2.    

3.  

4.  

5.  

3.81 

3.75 

3.95 

4.00 

4.01 

0.42 

0.53 

0.41 

0.51 

0.44 

 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 3.91 0.38   
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ตารางที่ 3  ระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง  

  (n = 170) 

 X  S.D.     

1.  

2.  

3.  

4.  

3.91 

3.90 

3.81 

4.02 

0.40 

0.55 

0.51 

0.49 

 

 

 

 

2 

3 

4 

1 

 3.91 0.42   

ตอนท่ี 3  การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต

ของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง  

การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  

(X
1
) การคัดกรองนักเรียน (X

2
) การสงเสริมนักเรียน (X

3
) การปองกันและแกไขปญหา (X

4
) และ 

การสงตอ (X
5
) มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางถึงระดับคอนขางสูงกับคุณภาพชีวิต 

ของนักเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
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 (X

1) 

 (X
2) 

 (X
3) 

 (X
4) 

 (X
5) 

 (Y
to

t) 

 (X1) 1      

 (X2)  0.71**  1     

 (X3) 0.71** 0.51** 1    

 (X4) 0.52** 0.31** 0.71** 1   

 (X5) 0.61** 0.55** 0.73** 0 .75** 1  

 (Ytot) 
0.64** 0.67** 0.52** 0.40** 0.55** 1 

**  .01  

ตารางที่ 4  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 กับคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง  

การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน ดานการคัดกรองนกัเรียน  (X
2
) ดานการรูจกั

นักเรียนเปนรายบุคคล (X
1
) และดานการสงตอ (X

5
) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและ

สามารถอภิปรายความผันแปรของคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 

ในภาพรวม (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) 

เทากับ 0.526 ซึ่งแสดงวา ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล และ 

ดานการสงตอสงผลตอคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง ในภาพรวมและ
สามารถทำนายคุณภาพชีวิตของนกัเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง ในภาพรวมไดรอยละ 52.60  



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
Vol.7 No. 1 January-June 2016 36

โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 

  

 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

  

 

ดังปรากฏในตารางท่ี 5 

 

ตารางที่ 5 การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผล 

 ตอคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง ในภาพรวม (Y
tot

) 

 

 tot = 1.10 + 0.31 (X2) + 0.26 (X1) + 0.16 (X5) 

 tot = 0.38 (Z2)  + 0.25 (Z1) + 0.17 (Z5) 

                                                                                                                              (n = 170) 

 df SS MS F 

Regression 3 16.13 5.37 61.38* 

Residual 166 14.54 0.08  

Total 169 30.68   

 b Beta SEb T 

 1.10  0.22 4.88* 

  (X2) 

 (X1) 

 (X5) 

0.31 

0.26 

0.16 

0.38 

0.25 

0.17 

0.06 

0.08 

0.06 

4.95* 

3.15* 

2.53* 

     *  .05 

     R = 0.72  R2 = 0.526 SEE = 0.296 
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อภิปรายผล 
การอภิปรายผล ผูวิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังน้ี 

1.  การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสงตอ มีคาเฉล่ียอยูใน

ลำดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานการปองกันและแกปญหา ดานการสงเสริมนักเรียน ดานการรูจัก

นักเรียนเปนรายบุคคล และดานการคัดกรองนักเรียน ตามลำดับ ที่เปนเชนน้ีแสดงใหเห็นวา โรงเรียน

โสตศึกษาในภาคกลางไดมีการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเน่ือง ทั้งน้ี 

เปนเพราะการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน ไดบญัญัตไิวในพระราชบัญญัตคิุมครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 หมวด 7 มาตรา 63 โรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรม 

ในการแนะแนวใหคำปรึกษา ฝกอบรมแกนักเรียน จากน้ันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานไดกำหนดนโยบาย เพ่ือใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและ

กำหนดมาตรการสนับสนุนสงเสริมศักยภาพนักเรียน เนนกิจกรรม สงเสริมพัฒนา ปองกันและแกไข

ปญหา และการคุมครองสิทธิเด็ก โดยการมีสวนรวมของหนวยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวของจึงสงผล

ใหการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง อยูในระดับมาก 

สอดคลองกับงานวิจัยของจรรโลง ธนกัญญา (2549: 82) ไดศึกษาการประกันคุณภาพระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงช้ันท่ี 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยเอ็ด 

เขต 2 พบวาโดยภาพรวมมีระดับของผลที่เกิดจากการปฏิบัติอยูในระดับมาก นอกจากน้ันยัง 

สอดคลองกับโชวนันต มารุตวงค (2547: 88) ที่ไดศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลการวิจัยพบวา ครูที่ปรึกษา

ทุกคนมีความเขาใจในบทบาทและระบบปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา และเกิดความตระหนักในการท่ี

จะชวยแกปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนโดยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 

มีความชัดเจน เปนระบบ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของณรงคชัย 

สาไพรวัลย (2547: 97) ซึ่งไดทำการศึกษาวิจัยเร่ือง ดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ของโรงเรียนมหาชัยพิทยาการ จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบวา การติดตามผล 

การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมหาชัยพิทยาการ จังหวัดมหาสารคาม  

มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
2. คุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสภาพแวดลอม อยูในลำดับสูงสุด รองลงมา คือ  

ดานรางกาย ดานจิตใจ และดานความสัมพันธทางสังคม ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนโรงเรียน 
โสตศึกษาในภาคกลางน้ัน มีความเปนอยู การดำเนินชีวิตเปนท่ีพึงพอใจของนักเรียน ซ่ึงเปนองคประกอบ

ของคุณภาพชีวิต อันไดแก ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคมและดานสภาพ

สิ่งแวดลอม โดยผานการรับรูและการประเมินดวยตนเองรวมท้ังหมด 4 ดาน จึงสงผลใหนักเรียน 
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มีการรับรูเก่ียวกับสภาพแวดลอมที่มีผลตอการดำเนินชีวิต เชน การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระ 

ไมถูกกักขัง มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต การรับรูวาไดอยูในสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีดี

ปราศจากมลพิษตาง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหลงประโยชนดานการเงินสถานบริการทางสุขภาพ

และสังคมสงเคราะห การรับรูวาตนมีโอกาสท่ีจะไดรับขาวสารหรือฝกฝนทักษะตาง ๆ และมีกิจกรรม

ในเวลาวาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปลูก พรมรัตน (2545: 76) ที่ไดทำการศึกษาคุณภาพชีวิต

ในโรงเรียนของนักเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตจังหวัดกาฬสินธุ พบวานักเรียนสวนใหญ 

มีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของอุไร จันทรสวาง (2542: 79) 

ที่ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไดผล

วาคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก 

3.  การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของนักเรียน

โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง เรียงตามลำดับอิทธิพลจากมากไปหานอยดังน้ี ดานการคัดกรอง

นักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล และดานการสงตอเปนปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต

ของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถ

รวมกันทำนายคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลางในภาพรวมไดรอยละ 52.60 

ขอคนพบดังกลาวสามารถนำมาอภิปรายผล เปนรายดานดังน้ี 

 3.1  การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการคัดกรองสงผลตอคุณภาพ

ชีวิตของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลางมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษามีการแยก

ประเภทนักเรียนเปนกลุมปกติและกลุมที่มีปญหา โดยใชเกณฑที่มีมาตรฐานในการคัดกรอง 

ซึ่งสอดคลองกับมัลลิกา ศรีวิสุทธ์ิ (2547: 67) พบวาครูประจำชั้นสวนใหญคัดกรองนักเรียนโดยใช

เกณฑการคัดกรอง คือ ผลการเรียนเฉล่ีย จำนวนคร้ังในการขาดเรียน ปญหาดานสุขภาพกาย 

และสุขภาพจิต ปญหาไมอยากไปโรงเรียน จำนวนคร้ังในการมาโรงเรียนสาย การมีบทบาทหนาท่ี 
ในโรงเรียน การแสดงออกดานพฤติกรรม การใชยาเสพติด และการคบเพ่ือนตางเพศ การดำเนินการ

เหลาน้ีทำใหครูประจำชั้นรูจักนักเรียนเปนอยางดี สามารถทำใหครูประจำชั้นสวนใหญสามารถ 

คดักรอง หรอืแบงกลุมนกัเรียนในหองของตนเองได สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2544: 15-18) 
กลาววา การคัดกรองนักเรียนเปนการพิจารณาขอมูลที่เก่ียวกับตัวนักเรียนเพ่ือการจัดกลุมนักเรียน 

แบงเปน 2 กลุม ไดแก 1) กลุมปกติ คือ นักเรียนท่ีไดรับการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ตามเกณฑ 

การคัดกรองของโรงเรียนแลว อยูในเกณฑของกลุมปกติ 2) กลุมเสี่ยงหรือมีปญหา คือ นักเรียน 
ที่จัดอยูเกณฑของกลุมเสี่ยง/มีปญหาตามเกณฑการคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนตองให 

ความชวยเหลือปองกันหรือแกไขปญหาตามแตกรณี การจัดกลุมนักเรียนน้ีมีประโยชนตอครูที่ปรึกษา 

ในการหาวิธีการเพ่ือดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะการแกไขปญหาใหตรงกับ

ปญหาของนักเรียนย่ิงขึ้น และมีความรวดเร็วในการแกปญหา ซึ่งหากครูที่ปรึกษาไมไดคัดกรอง

นักเรียนเพ่ือการจัดกลุมแลว ความชัดเจนในเปาหมายเพ่ือการแกปญหาของนักเรียนจะมีนอยลง  
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มีผลตอความรวดเร็วในการชวยเหลือ ซึ่งบางกรณีจำเปนตองแกไขโดยเรงดวน และสอดคลองกับ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2547: 44) กลาววา ผลการคัดกรองนักเรียน  

ครูที่ปรึกษาจำเปนตองระมัดระวังอยางย่ิงที่จะไมทำใหนักเรียนรูวาตนไดถูกจัดกลุมอยูในกลุมเส่ียง 

หรือมีปญหา ซึ่งความแตกตางจากกลุมปกติ โดยเฉพาะนักเรียนวัยรุนท่ีมีความไวตอการรับรู แมวา

นักเรียนจะรูตัวดีวา ขณะน้ีตนเองมีพฤติกรรมอยางไร หรือประสบปญหาใดก็ตาม และเพ่ือเปน 

การปองกันการลอเลียนในหมูเพ่ือนนักเรียนอีกดวย ดังนั้นครูที่ปรึกษาตองเก็บผลการคัดกรอง

นักเรียนเปนความลับ 

 3.2  การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน ดานการรูจกันักเรียนเปนรายบุคคล

สงผลตอคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลางเปนอันดับรองลงมา ทั้งน้ีเน่ืองจาก

สถานศึกษามีการออกแบบสำรวจ สรางเคร่ืองมือการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มีการเก็บรวบรวม

ขอมูล และมีการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ ครูจัดการปองกันและแกไขปญหา

สวนตัวของนักเรียน โดยการใหมีครูที่ปรึกษาแกนักเรียนเบื้องตน และครูจัดทำโครงการ/แผนงาน 

ตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค อีกท้ังยังมีปรับปรุงขอมูลนักเรียน 

รายบุคคลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2544: 37) กลาววาในการรูจัก

นักเรียนเปนรายบุคคลนั้น ควรมีขอมูลดังตอไปนี้ 1) ระเบียนสะสม เปนเคร่ืองมือในรูปแบบเอกสาร

เพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับนักเรียน โดยนักเรียนเปนผูกรอกขอมูลและครูที่ปรึกษานำขอมูล

เหลาน้ีมาศึกษาพิจารณาทำความรูจักนักเรียนเปนเบ้ืองตน ระเบียนสะสมเปนขอมูลสวนตัวของ

นักเรียน จึงตองเปนความลับและเก็บไวอยางดีมิใหผูเก่ียวของ และ 2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 

เปนเคร่ืองมือสำหรับคัดกรองนักเรียนดานพฤติกรรม การปรับตัวท่ีมีผลเก่ียวเน่ืองกับสภาพจิตใจซึ่ง

จะชวยใหครูที่ปรึกษามีแนวการพิจารณานักเรียน ดานสุขภาพจิตมากข้ึน สอดคลองกับเรืองยศ   

อุตรศาสตร (2546: 16) ไดกลาววา การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลตองประกอบไปดวยขอมูลพ้ืนฐาน 
โดยครูที่ปรึกษาควรใชวิธีการและเคร่ืองมือที่หลากหลายเพ่ือใหไดขอมูลนักเรียนท่ีครอบคลุม ทั้งดาน

สุขภาพและดานความสามารถ ดานสุขภาพ และดานครอบครัว เคร่ืองมือที่สำคัญ คือ ระเบียนสะสม 

ซึ่งเปนเคร่ืองในรูปแบบเอกสารเพ่ือเก็บขอมูลที่เก่ียวกับตัวนักเรียน โดยนักเรียนเปนผูกรอกขอมูล 
และครูที่ปรึกษานำขอมูลเหลาน้ันมาศึกษาพิจารณาทำความรูจักกับนักเรียนเบ้ืองตน หากขอมูล 

ไมเพียงพอหรือมีขอสังเกตบางประการ ครูที่ปรึกษาควรหาขอมูลเพ่ิมเติมดวยวิธีการตาง ๆ เชน  

การสอบถามจากนักเรียนโดยตรง การสอบจากครูอ่ืน ๆ หรือเพ่ือน ๆ ของนักเรียน การสังเกตพฤติกรรม 
อื่น ๆ ในหองเรียน การสัมภาษณ และการเย่ียมบานนักเรียน เปนตน รวมท้ังการใชเคร่ืองมือ 

แบบทดสอบตาง ๆ หากท่ีครทูี่ปรึกษาสามารถดำเนินการได 

 3.3  การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการสงตอ สงผลตอคุณภาพ

ชีวิตของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง ทั้งน้ีเ น่ืองจากครูมีการนัด เวลา สถานท่ี  

ในการประสานงานสงตอนักเรียนกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบอยางเปนระบบ มีการดำเนินการแกไข
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ปญหานักเรียนเบ้ืองตนกอนดำเนินการสงตอนักเรียน มีการติดตอประสานงานท้ังหนวยงานภายใน

และหนวยงานภายนอกโรงเรียนในการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเน่ือง ซ่ึงสอดคลองกับสำนักงาน

คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2547: 51) กลาววา การสงตอเปนการปองกันและการแกไขปญหา

ของนักเรียน โดยครูประจำช้ันหรือครูที่ปรึกษา ตามกระบวนการปองกันและชวยเหลือนักเรียน 

ในกรณีที่ปญหายากตอการชวยเหลือหรือชวยเหลือแลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีขึ้น ก็ควรสงตอ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน กรณีที่เด็กมีความสามารถหรือเด็กอัจฉริยะ เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  

เด็กดอยโอกาสก็ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหนักเรียนไดรับ 

การสงเสริมพัฒนาและชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็วข้ึน สอดคลองกับบัวเครือ โพธ์ิชัย  

(2548: 58) กลาววาครูที่ปรึกษามีบทบาทในการชวยเหลือนักเรียนในการแกไขปญหานักเรียน  

รวมทั้งประสานงานกับผูปกครองหนวยงานท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนในการชวยเหลือนักเรียน

ตอไป นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัยของสมลักษณ พรหมมีเนตร และฉันทนา จันทรบรรจง 

(2547: 54) ที่กลาววา ครูที่ปรึกษาควรมีบทบาทในการชวยเหลือและประสานงานกับครูอาจารย 

อื่น ๆ ในการแกไขปญหานักเรียน รวมทั้งประสานงานกับผูปกครอง หนวยงานภายในและภายนอก

ในโรงเรียน และสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2547: 25) กลาวไววา 

การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครอบคลุมทุกเปาหมายและบรรลุผลจำเปนอยางย่ิง 

ที่ตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกสังคม ในการประสานงานและการสรางความรวมมือในการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนรวมกัน  

สำหรับงานวิจัยในครั้งน้ีพบวา ดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการสงเสริม

นักเรียน ไมสงผลตอคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจากครู 

ไมสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนานักเรียนใหมีความสอดคลองกับความตองการของผูปกครอง 

และชุมชนไดอยางท่ัวถึง และไมสามารถจัดกิจกรรม ที่สงเสริม และพัฒนานักเรียนท่ีครอบคลุม
นักเรียนทุกกลุม เน่ืองมาจากโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง เปนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาใหกับ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน นักเรียนมาจากหลายจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีที่ใหบริการ 

การจัดการศึกษา มาจากตางพ้ืนท่ี ตางวัฒนธรรม ตางภาษา และมีพ้ืนฐานชีวิตครอบครัว ฐานะ 
ที่แตกตางกัน ทำใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่หลากหลายท้ังดานบวกและดานลบ ซึ่งอาจกอใหเกิด

ปญหาตาง ๆ ตามมามากมายเม่ือมาอยูในโรงเรียนประจำ งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงมี

ความสำคัญและจำเปนอยางย่ิง เพราะจะเปนการชวยเหลือนักเรียนในการปรับตัวอยูรวมกันกับ
เพ่ือนในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  

(2547: 44) กลาวถึง การสงเสริมพัฒนานักเรียนวาเปนการจัดกิจกรรมสนับสนุนใหนักเรียนทุกคน 

อยูในความดูแลของครูที่ปรึกษาไมวาจะเปนนักเรียนกลุมปกติหรือกลุมเส่ียง/มีปญหา ใหเปนบุคคล 

ที่มีคุณภาพมากข้ึน มีความภาคภูมิใจในตนเองในดานตาง ๆ ซึ่งจะชวยปองกันมิใหนักเรียนท่ีอยูใน
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กลุมปกติกลายเปนนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือนักเรียนท่ีมีปญหากลับมาเปนนักเรียนกลุมปกติ 

และมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวัง และสอดคลองกับกรมสุขภาพจิต (2544: 29) 

ไดกลาววาการสงเสริมนักเรียนเปนการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนไมวาจะเปนนักเรียนกลุมปกติและ

กลุมเส่ียง ใหเปนคนมีคุณภาพมากข้ึน มีความภาคภูมิใจในตนเองในดานตาง ๆ ชวยเปนการปองกัน

ไมใหนักเรียนกลุมปกติและมีคุณภาพกลายเปนนักเรียนกลุมเส่ียงและเปนการชวยเหลือนักเรียน 

กลุมเส่ียงกลับมาเปนนักเรียนกลุมปกติ 

สวนการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการปองกันและแกไขปญหา ไมสง

ผลตอคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงเรียนยังไมให 

ความตระหนักและความสำคัญในการปองกันและแกไขปญหาในการดำเนินงานตามระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนมากนัก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรจนา สินที (2547: 87) พบวา จำนวนนักเรียนมาก

ทำใหปองกันและแกไขนักเรียนไมทั่วถึง ไมไดรับความรวมมือจากผูปกครองเพ่ือการปองกันและแกไข

ปญหา ขาดความรูและทักษะในการใหคำปรึกษา แตการปองกันและแกไขปญหาก็เปนหน่ึง 

ในการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่สำคัญย่ิง และสอดคลอง 

กับงานวิจัยของประเวช ตันติพิวัฒนสกุล (2555: <http://...>) ที่ไดกลาววา การปองกันและแกไข

ปญหาน้ันตองอาศยัหลายมุมมองและวธีิการท่ีหลากหลาย ปญหาอุปสรรคทีส่ำคญัในการดำเนินงาน 

คือปญหาระดับนโยบายและโครงสราง รวมถึงการขาดขอมูล วัฒนธรรมของกลุมวัยรุน ประสบการณ

ของวิธีการ ในการแกปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมของวัยรุนคือ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งเปน 

ความรวมมือระหวางหนวยงานของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ 

ลักษณะเชนน้ีแสดงใหเห็นวาการปองกันและแกไขปญหา แมจะไมสงผลตอคุณภาพชีวิตของนักเรียน 

แตก็เปนปจจัยสงเสริมใหการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษา 

ในภาคกลาง ที่จะสามารถขับเคลื่อนไปไดจนงานบรรลุเปาหมาย  
 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

 1.1  ผูบริหารควรใหการสนับสนุนและรวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงาน 
ตามระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของนกัเรียนท่ีมคีวามบกพรอง

ทางการไดยินใหดีย่ิงขึ้น 

   1.2  ครูแนะแนวในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทาง 

การไดยิน ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญผูที่เก่ียวของทั้งครูผูสอน ครูประจำชั้น ครูการศึกษา

พิเศษผูปกครอง และชุมชน เพ่ือกำหนดแนวทางและสงเสริมการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนใหมากย่ิงข้ึน 
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2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 ควรศึกษาบทบาทของครูประจำชั้น ครูประจำวิชาและครูการศึกษาพิเศษ ในการปฏิบัติ

งานเก่ียวกับงานดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยิน 

     

สรุป 
การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง อยูระดับมาก

ทั้งในภาพรวม และรายดาน คุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง อยูระดับมาก

ทั้งในภาพรวมและรายดาน การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต

ของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน  

3 ดาน ไดแก ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล และดานการสงตอ 

โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 52.60 
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MANAGERIAL BEHAVIOR OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING 
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บทคัดยอ 

การวิจยัคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพ่ือศกึษา 1) ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบรหิารสถานศึกษา 
2) ระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา และ 3) พฤติกรรมการบริหารของ 
ผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง คือ 
ผูบริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 291 คน 
โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวนโดยกระจายตามอำเภอ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแก แบบสอบถามที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน    

ผลการวิจัยพบวา    
1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด คือ การสงเสริมใหผูปกครอง 
มีสวนรวม และมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปนอย ดังน้ี การสนับสนุนวิสัยทัศน
ของโรงเรียน การสนับสนุนการเปล่ียนแปลงของโรงเรียน การมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน การเอ้ืออำนวย
ในการประชุม การสนับสนุนผูรวมงานท่ีดี การสงเสริมดานการเรียนการสอน การสนับสนุน 
การดำเนินงานขององคการ การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธที่ดี การมีปฏิสัมพันธกับราชการและ

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



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
Vol.7 No. 1 January-June 2016 45

ชุมชน การสนับสนุนทรัพยากรท่ีดี การใชทักษะดานการบริหาร และการสงเสริมทางดานการติดตอ
สื่อสาร ตามลำดับ 

2. พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับ
มากที่สุด 2 ดาน คือ การรับรูความยุติธรรมในองคการ และความพึงพอใจในงาน และมีการปฏิบัติ 
อยูในระดับมาก คือ ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ 

3. พฤติกรรมการบรหิารของผูบรหิารสถานศึกษา ประกอบดวย การใชทกัษะดานการบริหาร 
การสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวม และการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน เปนปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรม
การเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา โดยสามารถรวมกันทำนายไดรอยละ 30.50 อยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
คำสำคญั: พฤติกรรมการบรหิาร พฤติกรรมการเปนสมาชกิท่ีดขีองครู ผูบรหิารสถานศึกษา ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

This research aimed to study: 1) the level of school administrators’ managerial 
behavior; 2) the level of teachers’ good citizenship behavior; and 3) school administrators’ 
managerial behavior affecting teachers’ good citizenship behavior. The sample was 291 
administrators and teachers under the Jurisdiction of the Office of Kanchanaburi Primary 
Educational Service Area Office 2, derived by proportional stratified random sampling 
distributed by district. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher. The statistics used were percentage, mean, standard deviation, and stepwise 
multiple regression analysis. 

The findings of this research were as follows: 
1.  The school administrators’ managerial behavior in overall was at a high level. 

When considering each aspect, the aspect of encouraging parent involvement was at the 
highest level. The aspects at the high level were, in the descending order, the school’s 
vision, the change in schools, interaction with students, meeting facilitation, interpersonal 
relationships, teaching and learning promotion, organization operation support, expression 
of human relations, interaction with government and community, teaching materials and 
facilities support, application of management skills and communication support. 

2.  The perception of organizational justice and job satisfaction of teachers’ good 
citizenship behavior were at the highest level, while commitment to the organization was at 
a high level. 
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3.  The school administrators’ managerial behavior in the aspects of applying 
managerial skills, encouraging parent involvement, and interacting with students predicted 
the teachers’ good citizenship behavior at the percentage of 30.50 with statistical significance 
at .01.  
 
Keywords: managerial behavior, good citizenship behavior, school administrator, primary  
 education 

 

บทนำ 

จากการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คือ หมวด 1 บทท่ัวไป  
หมวด 2 สิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา หมวด 3 ระบบการศึกษา หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา 
หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
หมวด 7 ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและบทเฉพาะกาล ทุกหมวดมีความสำคัญเพ่ือการวางแผนสู 
การปฏิบัติใหครบถวน เปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 เนนการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษาเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนและทองถิ่นใหไดมากท่ีสุด ในการบริหารงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ผูบริหารตองคำนึงถึงคุณภาพของผูเรียนและคุณภาพของ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนสำคัญ ผูบริหารจึงตองมีบทบาทสำคัญในการบริหารงานโดยการใชเทคนิค
การบริหารท่ีหลากหลายและสามารถนำผลการประเมินมาพัฒนางานใหดีย่ิงข้ึน สอดคลองกับ 
ผลงานวิจัยของศิริพร อุดมกุศลศรี (2545: 1-3) กลาววา สถานศึกษาตางมีการกำหนดกรอบและ
แผนการพัฒนาโรงเรียนเขาสูมาตรฐานมีการยกระดับขึ้นเร่ือย ๆ ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม 
ในการบริหารตามธรรมนูญโรงเรียนเปนการศึกษาสภาพปจจุบันปญหา วิเคราะหสถานภาพของ
โรงเรียน การจัดทำแผนกลยุทธ การทำแผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการทรัพยากร 
จัดโครงสรางการบริหารใหสอดคลองและครอบคลุมทั้ง 6 งาน ดังน้ัน แตละคนทำงานหลายหนาท่ี 
รับผิดชอบหลายงาน โดยเฉพาะผูบริหารตองรับผิดชอบทุกงานตองรูและเขาใจงานทุกงาน เพ่ือให
งานประสบความสำเร็จ สอดคลองกับผลงานวิจัยของกองภพ ย่ีหรา (2550: 116) เร่ืองพฤติกรรม 
การบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการดำเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
เขตตรวจราชการท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารและการดำเนินการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรที่ไมเขา
สมการแตสนับสนุนพฤติกรรมการบริหารดานอ่ืน ๆ ใหสงผลตอการดำเนินการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ไดแก ภาวะผูนำ การติดตอสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธและมีอิทธิพลตอกัน การตัดสินใจ  
การกำหนดเปาหมายและการส่ังการ สอดคลองกับผลงานวิจัยของเกชา มีสวน (2556: 61) ไดศึกษา
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เร่ืองความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยม 
ตากสินระยอง สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยองโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 2) ประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองโดยรวมและ รายดานอยูในระดับมาก 3) ความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองมีคา
ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ที่ระดับความสัมพันธระหวาง .30 ถึง .42 โดยปจจัยสวนใหญ 
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
คริสเตนเซน (Christensen, 1995: 97 อางถึงใน ศิริพร อุดมกุศลศรี, 2545: 9-10) ไดศึกษาวิจัย 
พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่นำมาใช ในการเปลี่ยนแปลง 
การปฏิบัติงานในโรงเรียน และทำใหโรงเรียนประสบผลสำเร็จมี 13 พฤติกรรม คือ 1) การสงเสริม 
การเปล่ียนแปลงของโรงเรียน 2) การสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียน 3) การสนับสนุนผูรวมงาน  
4) การสนับสนุนการดำเนินงาน 5) การสงเสริมดานการติดตอสื่อสาร 6) การแสดงออก 
ดานมนุษยสัมพันธที่ดี 7) การอำนวยความสะดวกในการประชุม 8) การมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน 
9) การมีปฏิสัมพันธกบัรัฐและชุมชน 10) การสงเสริมผูปกครองใหมีสวนรวม 11) การจัดหาทรัพยากร 
12) การสงเสริมทางดานการเรียน และ 13) การใชทักษะทางดานการบริหาร นอกจากน้ียังมีงานวิจัย
ของกษมา ทองขลิบ (2550: 68) ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงาน 
ความผูกพันตอองคการกับการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของครูโรงเรียนราชินีบน ผลการศึกษา 
พบวา 1) ครูโรงเรียนราชินีบนมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน และความผูกพันตอองคการอยูในระดับ
ปานกลาง และมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการอยูในระดับสูง 2) ครูโรงเรียนราชินีบน 
ที่มีอายุการทำงานและการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการแตกตางกัน 

ดังน้ัน ผูบริหารจะตองเปนผูใชพฤติกรรมการบริหารในดานตาง ๆ ในการบริหารสถานศึกษา
อยางเต็มความสามารถเพ่ือใหบุคลากรหรือผูรวมงานไดปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพท่ีจะสรางงาน
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครู อยางไรก็ตาม
นโยบายการพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำป 2558 กลาววา 
ผูบริหารจะตองมีทักษะท่ีเหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ ดังน้ันผูบริหาร 
สถานศึกษาจะตองมีการศึกษาและสามารถปรับเปล่ียนแนวคิดตามการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม
ภายนอกองคการในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การท่ีผูบริหารจะประสบ 
ความสำเร็จในการบริหารน้ัน จำเปนตองใชยุทธศาสตรหลาย ๆ อยาง จากประเด็นปญหาดังกลาว 
ผูวิจัยจึงศึกษาถึงพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพ่ือนำผลการวิจัย 
เปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา โดยเฉพาะการวางแผน
การพัฒนาพฤติกรรมการบริหารและการดำเนินงานของผูบริหารในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษาใหดีย่ิงขึ้น 
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วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
2.  เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
3.  เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอพฤติกรรม 

การเปนสมาชิกท่ีดีของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครู 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัย เร่ืองพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอพฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ผูวิจัยไดนำแนวคิดพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวแปรตนโดยใช 
แนวคิดของคริสเตนเซน (Christensen, 1995: 97 อางถึงใน ศิริพร อุดมกุศลศรี, 2545: 9-10) 
ซึ่งกลาวถึงพฤติกรรมของผูบริหารท่ีมีคุณภาพออกเปน 13 ดาน ประกอบดวย 1) การสนับสนุน 
การเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา 2) การสนับสนุนวิสัยทัศนของสถานศึกษา 3) การสนับสนุน 
ผูรวมงานท่ีดี 4) การสนับสนุนการดำเนินงานขององคการ 5) การสงเสริมทางดานการติดตอสื่อสาร 
6) การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธที่ดี 7) การเอ้ืออำนวยในการประชุม 8) การปฏิสัมพันธกับ
นักเรียน 9) การปฏิสัมพันธกับราชการและชุมชน 10) การสนับสนุนทรัพยากรท่ีดี 11) การสงเสริม
ดานการเรียนการสอน 12) การใชทักษะดานการบริหาร 13) การสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวม 
สำหรับตัวแปรตามผูวิจัยไดนำแนวคิดของออรแกนและไรอัน (Organ and Ryan, 1994: 765-802 
อางถึงใน ชุติมา  มาลัย, 2552: 22) พบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ประกอบดวย 
3 ดาน ไดแก 1) ความพึงพอใจในงาน 2) การรับรูความยุติธรรมในองคการ และ 3) ความยึดมั่น
ผูกพันตอองคการ โดยสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 
ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
1.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีการประพฤติปฏิบัติตน 
ท่ีแสดงออกในฐานะผูนำของครูในโรงเรียนเพ่ือดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย ประกอบดวย  
1) การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา 2) การสนับสนุนวิสัยทัศนของสถานศึกษา 
3) การสนับสนุนผูรวมงานท่ีดี 4) การสนับสนุนการดำเนินงานขององคการ 5) การสงเสริมทางดาน
การติดตอสื่อสาร 6) การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธที่ดี 7) การเอ้ืออำนวยในการประชุม 8) การมี
ปฏิสัมพันธกับนักเรียน 9) การมีปฏิสัมพันธกับราชการและชุมชน 10) การสนับสนุนทรัพยากรท่ีดี  
11) การสงเสริมดานการเรียนการสอน 12) การใชทักษะดานการบริหาร และ 13) การสงเสริม 
ใหผูปกครองมีสวนรวม  

2.  พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครู หมายถึง ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีการปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจปฏิบัติงาน
เพ่ือองคการ ประกอบดวย 1) ความพึงพอใจในงาน 2) การรับรูความยุติธรรมในองคการ และ 
3) ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ   
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2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
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วิธีดำเนินการ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 103 โรงเรียน โดยเปนผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 
103 คน ครู จำนวน 1,026 คน ในเขตอำเภอทามะกา อำเภอพนมทวน และอำเภอหวยกระเจา  
รวมทั้งส้ิน 1,129 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 2 กำหนดขนาดกลุมตวัอยางโดยใชตารางสำเร็จรปูของเครจซี่
และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) ไดขนาดกลุม
ตัวอยาง 291 คน โดยใชการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนตามอำเภอท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษากาญจนบุรี เขต 2        

 
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
ผูวิจัยไดดำเนินการสรางเคร่ืองมือโดย 1) ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมการเปนสมาชิก 
ที่ดีขององคการ 2) สรางขอกระทงคำถาม และนำขอกระทงคำถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบความตรงดานเน้ือหา (content validity) เลือกเฉพาะขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 
0.67-1.00 ไดขอกระทงคำถามท้ังหมด 61 ขอ 3) นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหาร
สถานศึกษาและครูซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง ณ โรงเรียนวัดสำนักครอ โรงเรียนวัดเขารักษ และโรงเรียน
วัดบานทวนโรงเรียนละ 10 คน รวม 30 คน นำมาวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง 
(reliability) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   -coefficient) ของครอนบาคไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
ของแบบสอบถามตอนท่ี 2 เทากับ 0.979 ตอนท่ี 3 เทากับ 0.978 รวมท้ังฉบับเทากับ 0.979 และ  
4) ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมและถูกตอง และจัดทำแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน 

โดยตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
สำรวจรายการ (checklist) จำนวน 4 ขอ ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จำนวน 
43 ขอ และตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 
5 ระดับ จำนวน 18 ขอ  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดำเนินการย่ืนคำรองตอสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม เพ่ือขอความอนุเคราะหจัดทำหนังสือถึงผูบริหารโรงเรียน และดำเนินการจัดสง
แบบสอบถามไปยังโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางดวยตนเองและทางไปรษณีย และไดรับแบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณกลับคืนมาจำนวน 291 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  

 
การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติจำแนกตามลักษณะของแบบสอบถามและวัตถุประสงคของ

การวิจัยดังนี้ 1) การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชการแจกแจงความถี่  
(frequency) และคารอยละ (percentage) 2) การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษา และการเปนสมาชิกท่ีดีของครู ใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) 3) การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาและ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  
เขต 2 ใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient: r

xy
) และ 4) การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล 

ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression)  

 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( x̄  = 4.45, S.D. = 0.52) และ

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ( x̄ = 4.53, S.D. = 0.52) คือ การสงเสริม 

ใหผูปกครองมีสวนรวม และดานการสงเสริมทางดานการติดตอสื่อสารมีคาเฉล่ียต่ำสุด ( x̄ = 4.42,  
S.D. = 0.52) ดังปรากฏในตารางท่ี 1 

  



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
Vol.7 No. 1 January-June 2016 52

ตารางที่ 1 ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

   

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบตัอิยูในระดับมากท่ีสดุ ( x̄  = 4.51, S.D. = 0.51) 
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ 2 การรับรูความยุติธรรมในองคการ 

( x̄ = 4.55, S.D. = 0.50) และ ขอ 3 ความยึดมั่นผูกพันตอองคการมีคาเฉล่ียต่ำสุด ( x̄ = 4.47,  
S.D. = 0.52) ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

      (n = 291) 

  S.D.   

1.  4.48 0.57  3 

2.  4.49 0.53  2 

3.  4.46 0.54  6 

4.  4.44 0.53  8 

5.  4.42 0.52  12 

6.  4.44 0.54  9 

7.  4.47 0.54  5 

8.  4.47 0.50  4 

9.  4.43 0.50  10 

10.  4.42 0.50  11 

11.  4.44 0.52  7 

12.  4.42 0.50  11 

13.  4.53 0.52  1 

 4.45 0.52   

 
 

  X  



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
Vol.7 No. 1 January-June 2016 53

      (n = 291) 

  S.D.   

1.  4.51 0.51  2 

2.  4.55 0.50  1 

3.  4.47 0.52  3 

 4.51 0.51   

  X  

ตารางที่ 2  ระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
 การศึกษา  ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

 

ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอพฤติกรรม 

การเปนสมาชกิท่ีด ีของคร ูสงักัดสำนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 2 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี 

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวา  

ดานการใชทักษะดานการบริหาร (X
12

) ดานการสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวม (X
13

) และดานการมี

ปฏิสัมพันธกับนักเรียน (X
8
) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอธิบาย 

ความผันแปรของพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศกึษากาญจนบรุ ี เขต 2 ในภาพรวม (Y
tot

) ไดอยางมนียัสำคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 

โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.305 ซึ่งแสดงวา ดานการใชทักษะดานการบริหาร 

ดานการสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวมและดานการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนสงผลตอพฤติกรรม 

การเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 2 ในภาพรวมไดรอยละ 30.50 โดยผลการวิเคราะหปรากฏอยูในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล 
 ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
 การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2       

อภิปรายผล  
1.  จากผลการวิจัยท่ีพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และ
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ดานการสงเสริมใหผูปกครอง 
มีสวนรวมมีคาเฉล่ียสูงสุด และดานการสงเสริมทางดานการติดตอสื่อสารมีคาเฉล่ียต่ำสุด ทั้งน้ี 
เปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
เปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ มีประสบการณในการบริหารตามขอบังคับคุรุสภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวดท่ี 1 ขอที่ 7 กลาวไววา ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
ตองมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรี ทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอื่นท่ี 
คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรูและมาตรฐานประสบการณวิชาชีพผูบริหาร จึงจะสามารถ 
สอบเขาสูระบบตำแหนงของผูบริหารได นอกจากน้ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 มีการจัดการประชุม อบรม สัมมนา หลักสูตรตาง ๆ ที่เก่ียวกับการบริหาร 
การศึกษาใหผูบริหารสถานศึกษาอยางเปนระบบ และตอเน่ืองจึงทำใหผูบริหารเปนผูที่มีความรู 
ความสามารถ มีประสบการณในการบริหารจัดการศึกษาไดเปนอยางดี ทำใหผูบริหารจำเปน 
ตองตระหนักถึงความสำคัญของการเปล่ียนแปลงในการบริหารจัดการตาง ๆ อยางเปนระบบ  

 df SS MS F 
Regression 3 8.88 2.96 41.997** 

Residual 287 20.24 0.07  

Total 290 29.12   

 b Beta SEb t 

 2.25  0.21 10.74** 
 (X12) 0.21 0.29 0.04 4.89** 

 (X13) 0.19 0.28 0.03 5.03** 
 (X8) 0.09 0.13 0.03 2.57** 

 

**  .01 

R = 0.552 R2 = 0.305 SEE. = 0.265 

(n=291) 
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เตรียมพรอม ปรับปรุง พัฒนาระบบการทำงาน วัฒนธรรมองคการ และบรรยากาศ ในองคการอยาง
จริงจัง ซึ่งสอดคลองกับธีระ รุญเจริญ (2550: 7) ไดกลาววา ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคลากร 
หลักท่ีสำคัญของสถานศึกษาและเปนผูนำวิชาชีพท่ีจะตองมีความรู ความสามารถ และคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนมีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดีจึงจะนำไปสูการจัดและบริหารสถานศึกษาท่ีดีมีประสิทธิผล
สอดคลองผลงานวิจัยของศิริพร อุดมสกุลศรี (2545: 70) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนท่ีจำแนกตามมาตรฐานคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถม
ศึกษาจังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนในภาพรวมท้ังสอง
กลุมอยูในระดับมาก โดยพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนท่ีผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
นักเรียนอยูในระดับมาก ดังนี้ 1) การมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน 2) การสนับสนุนการดำเนินงาน 
3) การเอ้ืออำนวยในการประชุม 4) การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธที่ดี 5) การสงเสริมทางดาน 
การติดตอสื่อสาร 6) การใชทักษะดานการบริหาร 7) การสงเสริมดานการเรียนการสอน  
8) การสนับสนุนผูรวมงาน 9) การสนับสนุนการเปล่ียนแปลงของโรงเรียน 10) การสนับสนุนวิสัยทัศน
ของโรงเรียน 11) การมีปฏิสัมพันธกับราชการและชุมชน 12) การสนับสนุนทรัพยากร และ  
13) การสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวม 

2.  จากผลการวิจัยท่ีพบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 2 ดาน ไดแก ดานการรับรู 
ความยุติธรรมในองคการมีคาเฉล่ียสูงสุด และดานความยึดมั่นผูกพันตอองคการมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมากมีคาเฉลี่ยต่ำสุด ทั้งนี้เน่ืองมาจากครูผูสอนไมวาจะอยูในสังกัดใดก็ตามลวนตระหนักถึง
ภาระและหนาท่ีความเปนครูดวยจรรยาบรรณวิชาชีพตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (2556: 73-74) ไดแก 1) จรรยาบรรณตอตนเอง 2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ  
3) จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 4) จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ และ 5) จรรยาบรรณ 
ตอสังคม จึงทำใหครูตระหนักดีวาพฤติกรรมของครูที่แสดงออกไปลวนมีผลสะทอนไปสูสถานศึกษา 
ซึ่งเปนหนวยงานท่ีตนสังกัด อันเปนสถานท่ีสรางงานและอาชีพใหตนเองจึงทำใหพฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีขององคการของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากและมากท่ีสุด สอดคลองกับแนวคิดของ
ออรแกน (Organ, 1988: 8-13 อางถึงใน วรวรรณ บุญลอม, 2551: 10-11) กลาววา พฤติกรรม 
การเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการจะตองมีความรับผิดชอบและมีสวนรวมในการดำเนินงานขององคการ  
เชน มีสวนรวมสนใจเขารวมประชุม เก็บความลับ มีความรูสึกตองการพัฒนาองคการ มีการแสดง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเหมาะสมกับองคการ สอดคลองกับผลงานวิจัยของพรนภาพรรณ  
สีหะวงษ (2552: 113) ไดศึกษาพบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของครู สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของครูโดยรวม 
อยูในระดับมาก สอดคลองกับขอคนพบของปฏิพัฒน อุดรไสว (2550: 69) ที่พบวา ระดับพฤติกรรม
การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยูในระดับมาก 
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สอดคลองกับขอคนพบของอุสุมา สิงหกลาง (2552: 154-155) ไดศึกษาพบวา ขาราชการครู 
ในจังหวัดมหาสารคาม มีระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพครูทั้ง 3 ระดับ 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ขาราชการครูจังหวัดมหาสารคามในระดับ
คุรุสภาและระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร
วิชาชีพครูอยูในระดับมากท่ีสุด 2 ดาน คือ ดานสัมพันธภาพ และดานการพัฒนาตนเอง สวนระดับ
โรงเรียนมีระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพครูอยูในระดับมากที่สุด 3 ดาน คือ 
ดานสัมพันธภาพ ดานการพัฒนาตนเอง และดานการใหความรวมมือสวนดานอ่ืน ๆ อยูในระดับมาก
ทุกดาน  

3.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี 
ของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยเรียงตามลำดับ 
การทำนายจากมากไปหานอย ดังนี้ 1) ดานการใชทักษะดานการบริหาร 2) ดานการสงเสริมให 
ผูปกครองมีสวนรวม และ 3) ดานการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนเปนปจจัยสงผลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ในภาพรวมอยางมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยน้ีพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา ซึ่งไดแก ดานการใชทักษะดานการบริหาร ดานการสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวม 
และดานการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน และรวมกันทำนายพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครู 
ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2 ในภาพรวม
ไดรอยละ 30.50 ทั้งนี้สาเหตุที่ทำนายไดรอยละ 30.50 สืบเน่ืองมาจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูมี 
คาสหสัมพันธอยูในระดับต่ำ สงผลตัวแปรพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาเขาสมการ
ทำนายเพียง 3 ดาน โดยสามารถอภิปรายผลเปนรายดานดังน้ี 

 3.1  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ดานการใชทักษะดานการบริหาร 
สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดานทุกดาน ไดแก ดานความพึงพอใจในงาน 
ดานการรับรูความยุติธรรมในองคการ และดานความยึดมั่นผูกพันตอองคการ ทั้งนี้เน่ืองมาจาก 
การคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษามีขั้นตอนการกล่ันกรองท่ีมีคุณภาพ จึงทำใหไดผูบริหารที่มีความรู 
ความสามารถในการบริหารงาน โดยผูบริหารสถานศึกษาตองใชความรูความสามารถ ทักษะ 
ที่จำเปนตอการกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ และนำไปสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับบริบทของ 
สถานศึกษา และเลือกใชทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารใหสอดคลองกับบริบทมหภาคและ
ภูมิสังคม ผูบริหารสามารถบริหารงานวิชาการ บริหารแหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริม 
การจัดการเรียนรู ผูบริหารควรใชวิธีการบริหารการศึกษาตาง ๆ มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพ



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
Vol.7 No. 1 January-June 2016 57

ของสถานศึกษา โดยมุงเนนสูความสำเร็จสูงสุด สอดคลองกับปาริชาติ กมลยะบุตร (2553: 101)  
ไดศึกษาพบวา ทักษะการบริหารของผูอำนวยการสถานศึกษา ดานมโนภาพ ดานความรู ความคิด 
และดานมนุษยสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวม 

 3.2  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ดานการสงเสริมใหผูปกครอง 
มีสวนรวมสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดาน 2 ดาน ไดแก ดานความพึงพอใจ
ในงานและดานการรับรูความยุติธรรมในองคการ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษาในสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดมีการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนและ 
ผูปกครองของนักเรียน โดยอาศัยการมีมนุษยสัมพันธที่ดีของตนมาชวยสงเสริมผูปกครองใหเขามา 
มีสวนรวมหรือมีบทบาทในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คือ มีการชักชวนใหผูปกครองเขามา
รวมกิจกรรมในสถานศึกษา ชวยเหลือหรือการทำกิจกรรมรวมกับนักเรียน ผูบริหารควรท่ีจะมี 
การติดตอสื่อสาร สงขาวสารถึงผูปกครอง ใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการสถานศึกษา 
เปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาใหเจริญกาวหนาอีกแนวทางหน่ึง ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพ 
การศึกษาของนักเรียนโดยตรง สอดคลองกับผลการวิจัยของคริสเตนเซน (Christensen, 1995:  
201-202 อางถึงใน ศิริพร อุดมกุศลศรี, 2545: 39-40) กลาววา การสงเสริมผูปกครองใหมีสวนรวม
ในสถานศึกษามี ดังนี้ 1) ชักชวนใหผูปกครองเขามารวมกิจกรรมในสถานศึกษา 2) ใหผูปกครอง 
เขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาในเร่ืองของการตัดสินใจ การขอความชวยเหลือ หรือการทำกิจกรรม 
รวมกับนักเรียน 3) ผูบริหารควรอำนวยความสะดวกสบายในการประชุมผูปกครอง 4) ผูบริหาร 
ควรติดตอสื่อสารกับผูปกครองดวยภาษาของพวกเขา 5) สงขาวสารถึงผูปกครองแจงเหตุการณที่เกิด
ขึ้นในสถานศึกษาใหผูปกครองทราบ 6) ยอมรับผูปกครองท่ีมีความชำนาญ และจัดโอกาสใหเขา 
ไดใชความชำนาญน้ัน ในการชวยเหลือสถานศึกษา 7) ขอบคุณผูปกครองดวยความจริงใจ  
8) อนุญาตใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการสถานศึกษา 9) กระตุนใหครูเกิดความรับผิดชอบ 
ตอสิ่งท่ีผูปกครองย้ำเตือนในเร่ืองที่เก่ียวของกับครูและนักเรียน ชวยเหลือเด็กตามท่ีผูปกครอง 
ตองการ และ 10) ทำงานรวมกับผูปกครองเพ่ือจัดหาส่ิงตาง ๆ มาชวยเด็ก 

 3.3  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน 
สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดาน 1 ดาน ไดแก ดานความพึงพอใจในงาน 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ไดสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามารถและการแสดงออก 
ใหแกนักเรียนและสนับสนุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการแกปญหาของโรงเรียนอยางสม่ำเสมอ สอดคลอง
กับลิทวิน และสตริงเจอร (Litwin and Stringer, 1967: 56 อางถึงใน เฉลียว แสนสำราญ, 2550: 39) 
กลาววา การสรางปฏิสัมพันธเกิดข้ึนไดจาก 1) การเสริมสรางความสัมพันธที่อบอุนและใกลชิด 
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2) การสงเสริมและสนับสนุนบุคคล 3) บุคคลในองคการมีอิสรภาพ และลดโครงสรางหรืออุปสรรค 
ใหนอยลง และ 4) การกระทำใหบุคคลรูสึกวาตนเปนสมาชิกคนหน่ึงในกลุมหรือในองคการสอดคลองกับ
ผลการวิจยัของคริสเตนเซน (Christensen, 1995: 199 -200 อางถึงใน ศริพิร อดุมกุศลศรี, 2545: 39) 
ท่ีกลาววาผูบริหารจะตองมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนท้ังทางตรงและทางออม การปฏิสัมพันธกับนักเรียน 
ของผูบริหารตองปฏิบัติ ดังนี้ 1) ผูบริหารมีสวนรวมในกิจกรรมของนักเรียน 2) สนใจในงานของ
นักเรียน 3) สนับสนุนความคิดริเร่ิมสรางสรรคของนักเรียน 4) ยอมรับความสามารถท่ีเดนของนักเรียน  
5) ทำใหนักเรียนเกิดความสบายใจในการประชุม และ 6) ใหนักเรียนมีสวนเก่ียวของกับ 
การแกปญหาของพวกเขา  

  
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 
 1.1  จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 2 ทัง้ในภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก 
ทั้ง 13 ดาน แตดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ ดานการสงเสริมทางดานการติดตอสื่อสาร ดังน้ัน  
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงควร 
นำเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานหรือบุคลากร เพ่ือใหการติดตอ
สื่อสารสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 1.2  จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับ
มากท่ีสุด ทั้ง 3 ดาน แตดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำท่ีสุด คือ ดานความยึดมั่นผูกพันตอองคการ ดังน้ัน 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ควรใหความสำคัญในดานความยึดมั่น
ผูกพันตอองคการ โดยการยกยองใหรางวัลแกบุคลากรผูมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการ  
มีผลงานดีเดนอยางมีระบบ และปฏิบัติอยางจริงจัง เพ่ือสรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานตอไป 
อีกท้ังเปนการจูงใจใหคนดี คนเกง ภูมิใจในตนเอง และมุงมั่นต้ังใจทำงานตอไป 

 1.3  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ควรพัฒนาและ
สงเสริมการใชพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาดานการใชทักษะดานการบริหาร  
ดานการสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวม และดานการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนใหมีการปฏิบัติเพ่ิม
มากขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เน่ืองจากพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท้ัง 3 ดาน 
เปนปจจัยท่ีสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอพฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขตอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสูการพัฒนา
สถานศึกษาตอไป 

 2.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาระหวาง
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กับเขตอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาผูบริหาร 
ตอไป 

 2.3  ควรมกีารศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงผลตอความผูกพัน
ตอองคการ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขตอื่น ๆ เพ่ือนำไปสูการพัฒนาสถานศึกษา 
ตอไป 

   

สรุป 
การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
จากขอคนพบในงานวิจัยคร้ังน้ีพบวา ดานการใชทักษะดานการบริหาร ดานการสงเสริมใหผูปกครอง
มีสวนรวมและดานการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนเปนปจจัยสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี 
ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในภาพรวม
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งไดแก 
ดานการใชทักษะดานการบริหาร ดานการสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวม และดานการมีปฏิสัมพันธ
กับนักเรียนและรวมกันทำนายพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในภาพรวมไดรอยละ 30.50 ซึ่งผลท่ีได
จากการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยเห็นวาเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษาท่ีสามารถนำไปเปนแนวทาง
การจัดการศึกษา การดำเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมาย 
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การจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
KNOWLEDGE MANAGEMENT OF NAKHON PATHOM  

RAJABHAT UNIVERSITY’S STUDENTS 
 

พิชญาภา  ยืนยาว / PITCHAYAPA  YUENYAW1  
 

บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการจัดการความรูของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) เปรียบเทียบสภาพการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม จำแนกตามเพศ ชั้นป และคณะ และ 3) เสนอแนะแนวทางการจัดการความรู 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยางมีประสิทธิภาพ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

นักศึกษา 5 คณะ คณะละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา สถิติ 

ที่ใชในการวิจัย ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะห 

ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ระดับการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมภาพรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก 

2. การจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจำแนกตามสถานภาพ 

สวนบุคคลจำแนกตามเพศ ชั้นป และคณะ พบวาไมแตกตางกัน  

3. แนวทางการจัดการความรูของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีประสิทธิภาพ 

จำเปนตองพฒันาสมรรถนะในการเรียนรู กระบวนการจัดการความรู และการใชทรพัยากรแหลงเรียนรู
และเทคโนโลยีใหแกนักศึกษา 

 
คำสำคัญ:  การจัดการความรู  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

1ผูชวยศาสตราจารย ดร., คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to: 1) find the status of knowledge management of 

Nakhon Pathom Rajabhat University’s students; 2) compare knowledge management 

between groups of students as classified by gender, class and faculty of studies; and  

3) study the approach to develop the students’ effective knowledge management.  

The research samples, derived by quota sampling, were 250 students of Nakhon Pathom 

Rajabhat from 5 faculties which were verified 50 students per each. Data were analyzed 

by percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way Analysis of Variance (ANOVA) 

and content analysis. 

The results revealed that; 

1. Overall and in specific aspects, the level of knowledge management of the 

students was at a high level. 

2. Students’ knowledge management as classified by students’ status: gender, 

year of study, and faculty were not different.  

3. The development of effective knowledge management of students of Nakhon 

Pathom Rajabhat University should include personal competency, learning process, and 

learning resources and technology utilization. 

 

Keywords: knowledge management, Nakhon Pathom Rajabhat University’s students 

 

บทนำ 
สภาพสังคมปจจุบันท่ีเปนสังคมแหงการเรียนรู มนุษยทุกคนตองแสวงหาความรู 

อยางไมหยุดนิ่ง จากแหลงความรูมีอยูมากมายท้ังในองคการและนอกองคการ ความรูจึงมี 

ความสำคัญมากข้ึน เพราะถือเปนสิ่งท่ีใชแสดงใหเห็นถึงความเปนผูไดเปรียบในเชิงแขงขัน มนุษย 

ทุกคนมีหนาท่ีท่ีจะเรียนรู ส่ังสมความรู รวมถึงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการตาง ๆ ใหกาวหนา 

มากย่ิงขึ้น ทำใหหลาย ๆ องคการไดนำการจัดการความรูมาใชเปนกลยุทธหลักเพ่ือพัฒนาองคการ

ของตนเองใหทัดเทียมและสามารถแขงขันกับองคการอ่ืน ๆ ได 
สถานศึกษาในปจจุบัน ตางก็เร่ิมใหความสำคัญกับการจัดการความรูในสถานศึกษาของ

ตนเอง เพราะกระบวนการจัดการความรูนั้นนับไดวาเปนเครื่องมือชวยใหสถานศึกษาสามารถคนหา 

คัดเลือก รวบรวม เผยแพรและถายโอนสารสนเทศท่ีสำคัญ โดยเฉพาะความรู ความชำนาญท่ีจำเปน

สำหรับกิจกรรมภายในสถานศึกษา อาทิ การแกปญหา การวางแผนกลยุทธ การตัดสินใจ และยังเปน
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เคร่ืองมือสำคัญอยางหนึ่งที่จะชวยใหสถานศึกษาสามารถนำขอมูลสารสนเทศที่มีอยูมาจัดระบบและ

พัฒนาเปนองคความรูเพ่ือพัฒนาปญญาของผูเรียน จึงกลาวไดวา การจัดการความรูเปนการเรียนรู 

ที่เรียนจากการปฏิบัติ ผสมผสานกับประสบการณ เพ่ือกอใหเกิดวิธีการทำงานท่ีดี นอกจากนี้ยังพบ

วาสภาพการจัดการศึกษาในปจจุบันไดมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ เปนการจัดการศึกษาท่ีเนนกระบวนการ

เชนเดียวกับผลผลิต เนนวิธีการหาคำตอบมากกวาไดแคคำตอบ เนนทักษะในการเรียนมากกวาส่ิงที่

เรียน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาผูเรียนที่มีความพรอมในดานองคความรู สงเสริมทักษะผูเรียน พัฒนา

ความสามารถ และคุณลักษณะทางกายและจิตใจ ดังน้ัน ความสามารถในการจัดการความรู 

จะทำใหผูเรียนนำความรูที่ไดมาประยุกตใชเปนความรูพ้ืนฐานท่ีจำเปนตอการดำเนินชีวิตและ 

การประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งยังเปนสวนชวยใหผู เ รียนสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นได 

อยางเปนระบบ เปนข้ันตอน และสามารถแกปญหาใหผานพนไปไดดวยดี โดยเม่ือประสบกับปญหา

หรือสถานการณตาง ๆ ในชีวิตก็จะสามารถเลือกใชความรู หรือแสวงหาความรูเพ่ือนำมาใช 

ในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม การท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาใหมีกระบวนการจัดการความรูที่มี

ประสิทธิภาพไดนั้น ตองอาศัยอัตลักษณของสถานศึกษาแตละแหง ซึ่งอัตลักษณดังกลาวเกิดขึ้น 

จากวัฒนธรรมองคการท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคการน้ัน ๆ นั่นเอง 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 11 สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหง 

การเรียนรูอยางสม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ 

เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ 

รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน เปาหมายหน่ึงท่ีสำคัญ

มากของการปฏิรูปการศึกษา คือการสนับสนุนใหองคการทางการศึกษาทุกระดับ มีความเขมแข็ง

และมีศักยภาพสูงขึ้น ในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
อยางตอเน่ืองและย่ังยืน และในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยยังประสบปญหา 

หลายประการ เชน คุณภาพผูสำเร็จการศึกษาที่ไมสอดคลองกับความตองการของผูจางงาน การท่ี
สถาบันอุดมศึกษาจะผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตามเปาประสงคและปรัชญาของแตละสถาบันน้ัน 

ตองอาศัยปจจัยและกระบวนการตาง ๆ ไมวาจะเปน อาจารย ผูบริหาร หลักสูตร และสิ่งอำนวย

ความสะดวกตาง ๆ และองคประกอบที่สำคัญของสถานศึกษาที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาคน นั่นคือ  

ผูเรียน ซึ่งถือเปนผลผลิตหลักของพันธกิจของสถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษาจึงควรใหความสำคัญ

กับการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย ไดแก การมุงผลสัมฤทธ์ิ ความซ่ือสัตย คุณธรรมและจริยธรรม 
ความรวมแรงรวมใจและการทำงานเปนทีม การมุงเนนการบริการ การพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

และความคิดริเร่ิมสรางสรรค รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะตามภารกิจของอุดมศึกษาซ่ึงจะครอบคลุม

ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ
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แกสังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนานักศึกษา ตลอดจนสงเสริมใหอาจารย
เกิดความผูกพันตอองคการ ทั้งน้ีหากสถาบันอุดมศึกษามีแนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการ
จัดการความรูที่ดีจะชวยเสริมประสิทธิภาพใหบุคลากรพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม และนำ 
ความรูนั้นมาใชประโยชนในการพัฒนางานและแกไขปญหาใหกับองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
จะมีผลใหการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสูความเปนเลิศไดดีมากย่ิงข้ึน (ปรียนุช ชัยกองเกียรติ, 
2551)  

ผูวิจัยในฐานะท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ตั้งแตป พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา จากประสบการณที่ปฏิบัติงานพบวาปญหา
ที่เปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูของผูเรียนมีหลายประการ อาทิ ความพรอม
ของนักศึกษาที่มีฐานความรูไมเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว เน่ืองจากนักศึกษามีความแตกตาง
ของพ้ืนฐานทางการศึกษาพอสมควร ประกอบกับนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย 
จัดขึ้นบอยครั้ง มีผลใหเวลาเรียนไมเพียงพอกับเน้ือหาท่ีระบุไวในคำอธิบายรายวิชา ระบบการวัดผล 
เชน เกรด E ไมนำมาคิดคาเฉล่ีย และไมมีผลกระทบตอคะแนนเฉล่ีย นักศึกษาจึงใหความสำคัญกับ
ผลการเรียนนอย นอกจากนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีภาระงานสอนมาก ขั้นต่ำ  
18 คาบ/สัปดาห ตามจำนวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนแตละป และจากบันทึกหลังการสอนของผูวิจัยและ
การสัมภาษณนักศึกษาท่ีเก่ียวกับปญหาในการจัดการเรียนการสอนน้ัน สรุปใจความไดวา นักศึกษา
ตองการใหจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการปฏิบัติจริง ซ่ึงบางรายวิชาก็จัดใหไดอยางเต็มท่ี และตองการ 
ใหมหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกในเร่ืองอุปกรณการเรียนการสอนท่ีจำเปน รวมถึงเปดโอกาส 
ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนดวย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีวิสัยทัศนที่วาดวยการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพคูคุณธรรม 
พัฒนาองคความรู ภูมิปญญาสูสากล ทั้งยังกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตคือ มีสติปญญา ขยัน 
อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกความเปนไทย มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถพัฒนา
ตนเอง และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยเหตุผลดังกลาว งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนา
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใหเปนไปตามคุณลักษณะท่ีกำหนดไว จึงไดศึกษาทักษะ
การจัดการความรู ซึ่งถือวาเปนทักษะสำคัญท่ีจะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน 
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมซึ่งไดกำหนดข้ึนจากปญหาดังกลาวขางตน  

 
วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือวัดระดับการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำแนก

ตามเพศ ชั้นป และคณะ 
3.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการความรูของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อยางมีประสิทธิภาพ 
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วิธีดำเนินการ 
ประชากร 

ประชากร ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในระดับปริญญาตรี ทุกคณะ 

จำนวน 15,901 คน 

 

กลุมตัวอยาง 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใชวิธีการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยไมอาศัย

ความนาจะเปน (non probability sampling) ดวยวิธีการกำหนดสัดสวน (quota sampling) 

จากนักศึกษาท้ัง 5 คณะ ซึ่งกำหนดขนาดกลุมตัวอยางคณะละ 50 คน ผูวิจัยใชวิธีการเลือกตัวแทน

แตละคณะโดยระบุคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี 

1. เปนหัวหนาหมูเรียน 

2. เปนสมาชิกสโมสรนักศึกษาของแตละคณะ 

3. เปนผูที่มีประพฤติดี (ไมเคยถูกหักคะแนนความประพฤติ) 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรสภาพ ไดแก สถานภาพสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ ชั้นป และคณะ 

ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก องคประกอบของการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ประกอบดวย 1) แหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย 2) แหลงเรียนรูภายนอกมหาวิทยาลัย  

3) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) การแสวงหาความรู 5) การสรางความรู 6) การแลกเปล่ียนเรียนรู และ  

7) การนำความรูไปใช  

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจยัไดดำเนินการวิเคราะหขอมลูจากแบบสอบถามท่ีไดรบักลับคนืมาตามข้ันตอนดังตอไปนี ้

1.  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม  
2.  วิเคราะหระดับการจัดการความรูของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ดวยคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉล่ีย  ( x̄ ) และ สวนเบ่ียงมาตรฐาน (S.D.) 

3.  เปรียบเทียบการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำแนกตาม

เพศ โดยใชการทดสอบคาที (t-test) และจำแนกตามช้ันป และคณะ ใชการวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) และการทดสอบระหวางคูโดยวิธีทดสอบของเชฟเฟ (Scheffe') 
4.  การวิเคราะหแนวทางการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มี

ประสิทธิภาพ ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ระดับการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมมีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังน้ี 

  ระดับ 5    หมายถึง มีการจัดการความรูในระดับมากท่ีสุด 

  ระดับ 4    หมายถึง มีการจัดการความรูในระดับมาก 

  ระดับ 3    หมายถึง มีการจัดการความรูในระดับปานกลาง 

  ระดับ 2    หมายถึง มีการจัดการความรูในระดับนอย 

  ระดับ 1    หมายถึง มีการจัดการความรูในระดับนอยท่ีสุด 

 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ ตามขั้นตอนการตำเนินงานดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหลักการทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับองคประกอบที่

เก่ียวของกับการจัดการความรู นำผลการวิเคราะหองคประกอบที่เก่ียวของกับการจัดการความรูของ

นักศึกษา โดยการจัดทำสนทนากลุมของผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความรูในสถานศึกษา และ

กำหนดขอกระทงคำถามตามตัวบงชี้ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ขั้นตอนท่ี 2 นำแบบสอบถาม ระดับการจัดการความรูของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม เสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพดานความตรงตามเน้ือหา 

(content validity) เพ่ือหาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา IOC (index of item objective congruence) 

โดยเลือกขอคำถามท่ีมีคาคะแนนต้ังแต 0.67 ขึ้นไป 

ข้ันตอนท่ี 3 นำแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จำนวน 30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพ่ือหาความเท่ียง (reliability) ดวยการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟา (    - Cronbach) ของครอนบาค (Cronbach, 1974 อางถึงใน สวิุมล ตริกานันท, 2551: 156) 

ไดคาความเท่ียง เทากับ 0.95 

 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

1.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 

2.  วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ดวยโปรแกรมสำเร็จรูป ดังน้ี 
 2.1 ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดย

การแจกแจงความถ่ีและรอยละ 

 2.2 ตอนท่ี 2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม โดยนำขอมูลมาแจกแจงความถ่ีเพ่ือหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สำหรับการแปลความหมาย กำหนดเกณฑชวงของคาเฉล่ีย ตามคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2553: 
121) ดังน้ี 

   คาเฉล่ีย 4.51–5.00  หมายความวา  มีระดับการจัดการความรูอยูในระดับมากท่ีสุด 
   คาเฉล่ีย 3.51–4.50  หมายความวา  มีระดับการจัดการความรูอยูในระดับมาก 
   คาเฉล่ีย 2.51–3.50  หมายความวา  มีระดับการจัดการความรูอยูในระดับปานกลาง 
   คาเฉล่ีย 1.51–2.50  หมายความวา  มีระดับการจัดการความรูอยูในระดับนอย 
   คาเฉล่ีย 1.00–1.50  หมายความวา  มีระดับการจัดการความรูอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 2.3  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการจัดการความรูของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำแนกเพศ ใชการทดสอบคาที (t-test) สวนจำแนกตามช้ันป และ
คณะ ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และการทดสอบระหวางคูโดย
วิธีทดสอบของเชฟเฟ (Scheffe') 

3.  วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมดวยการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
และนำเสนอแบบพรรณนาความ 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สามารถสรุปขอ
คนพบไดดังน้ี 

1. ระดับการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
    จากผลการวิจัยพบวา ระดับการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมทุกดานอยูในระดับมาก ขอมูลมีการกระจายตัวนอย สามารถจำแนกตามรายละเอียดได
ดังน้ี 1) แหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย ( x̄  = 4.06, S.D. = 0.66) 2) แหลงเรียนรูภายนอกมหาวิทยาลัย 
( x̄  = 3.81, S.D. = 0.77)  3) เทคโนโลยีสารสนเทศ ( x̄  = 3.90, S.D. = 0.73) 4) การแสวงหาความรู 
( x̄  = 4.01, S.D. = 0.78) 5) การสรางความรู ( x̄  = 4.05, S.D. = 0.69)  6) การแลกเปล่ียนเรียนรู  
( x̄  = 4.03, S.D. = 0.71)  และ 7) การนำความรูไปใช ( x̄  = 3.94 , S.D. = 0.69)  

2. การเปรยีบเทยีบระดบัการจดัการความรูของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
จำแนกสถานภาพสวนบุคคล 

 การจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในภาพรวมพบวา 
ไมแตกตางกัน และเม่ือจำแนกตามเพศ ชั้นป และคณะ พบวามีระดับปฏิบัติไมแตกตางกัน  

3. แนวทางการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวาแนวทางการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การพัฒนาสมรรถนะในการเรียนรู กระบวนการ

จัดการความรู และการใชทรัพยากรแหลงเรียนรูและเทคโนโลยี  
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อภิปรายผล 
การวิจัยเร่ือง การจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สามารถอภิปราย 

ขอคนพบไดดังน้ี 

1. ระดับการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 1.1  แหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวามีระดับการจัดการความรู 

ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษามีสวนรวม 

ในการจัดสถานท่ีจัดเก็บความรูที่เหมาะสม งายตอการคนควาความรูและการเขาถึงความรูตรงตาม 

ความตองการ มีลำดับปฏิบัติสูงท่ีสุด สวนนักศึกษามีสวนรวมในการปรับปรุงแหลงเรียนรูใหทันสมัย

อยูเสมอ เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือใน แลกเปล่ียนความรู มีลำดับปฏิบัติต่ำท่ีสุด ท้ังน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมไดสนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุนแหลงเรียนรูและกิจกรรมใหนักศึกษาไดมี

โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน มีการจัดแหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย 

ที่เอ้ือตอเรียนรูของนักศึกษา เชน สำนักวิทยบริการท่ีมีหนังสือ สื่อการสอนท่ีทันสมัยบริการ 

แกนักศึกษาอยางเพียงพอ สอดคลองกับ Leitch and others (2001: 20-21) ไดทำการศึกษาถึง 

ผลความสำเร็จของการจัดการความรูพบวาตองมีองคประกอบท่ีสำคัญ ซึ่งองคประกอบท่ีสำคัญ 

สิ่งหน่ึงคือ องคประกอบดานกระบวนการ (business processes) ประกอบดวยแนวทางและข้ันตอน

ของการจัดการความรู ซึ่งจำเปนตองระบุประเภทของสารสนเทศท่ีตองการ ทั้งจากแหลงขอมูล

ภายในและภายนอก เปนการแยกแยะวาความรูชนิดใดท่ีควรนำมาใชในองคการแลวนำความรูนั้น 

มากำหนดโครงสราง รูปแบบและตรวจสอบความถูกตองกอนที่จะนำมาผลิตและเผยแพร และจะ

ตองเขาใจวิสัยทัศนที่ชัดเจนขององคการวา ตองการใหบรรลุเปาประสงคอะไร โดยมีขั้นตอน 

ในการจัดการความรู (managing knowledge) 3 ขั้นตอน คือ 1) การจัดหาความรูจากแหลงความรู

ตาง ๆ (knowledge acquisition) การจัดหาความรูเปนข้ันตอนของการพัฒนา และการสรางความรู

ใหม เชน การวิจัยและพัฒนา มีการจัดหมวดหมูความรูอยางเปนระบบ (classifying knowledge)  

2) การแบงปนหรือการแลกเปล่ียนความรู (knowledge sharing)โดยการใหโอกาสและให 

การสนับสนุน สงเสริมการแบงปนความรูรวมกันในองคการจะเปนการสรางวัฒนธรรมใหมในองคการ 
และ 3) การใช หรือเผยแพรความรู (knowledge utilization) การเผยแพรสารสนเทศใหคนในองคการ

สามารถเขาถึงความรูในองคการได เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจ และการดำเนินงานท่ีไมผิดพลาด

ซ้ำซอน  

 1.2  แหลงเรียนรูภายนอกมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา มีระดับการจัดการความรู 

ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษามีโอกาสใช

เครือขายระหวางสถานศึกษา สถานประกอบการ ภูมิปญญาทองถ่ิน และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ เพ่ือ

แลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร มีลำดับปฏิบัติสูงท่ีสุด สำหรับนักศึกษามีโอกาสรวมจัดกิจกรรมทัศนศึกษา

เพ่ือใหไดศึกษาเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายนอกมหาวิทยาลัยมีลำดับปฏิบัติต่ำท่ีสุด เน่ืองจาก
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีปรัชญาวา “การศึกษาสรางคน คิดคนภูมิปญญา พัฒนาทองถิ่น” 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีการสรางเครือขายกับชุมชนเพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดไปศึกษาคนควา

เพ่ิมเติมตามความสนใจ เชน ศูนยเรียนรูชุมชน โครงการชุมชนผาสุก กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เชน 

แหเทียนจำนำพรรษา ท่ีสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสไดเรียนรูจากแหลงเรียนภายนอกมหาวิทยาลัย 

สอดคลองกับอภิชาติ ใจอารีย (2557: 241-258) ทำการศึกษา รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญา

ทองถ่ินการแปรรูปหนอไม ของชุมชนบานพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา กระบวนการ

จัดการความรู ประกอบดวย การกำหนดความรู โดยผานการพิจารณาวาเปนความรูดั้งเดิมหรือ 

ความรูใหมที่ประยุกตจากภูมิปญญาเดิม การแสวงหาความรู ที่มาจากการแลกเปล่ียนเรียนรูภายใน

ชุมชนและการสงเสริมจากหนวยงานภายนอก การแลกเปลี่ยนความรูอยางไมเปนทางการ  

ผานการพูดคุยและปรึกษาหารือ เพ่ือการแกปญหาในกระบวนการแปรรูป การจัดเก็บความรู  

สวนใหญเปนการจัดเก็บความรูในตัวบุคคล ไมมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร และการถายทอด

ความรู สวนใหญมีลักษณะอยางไมเปนทางการ สรุปไดวา การเรียนรูจากแหลงเรียนภายนอก

มหาวิทยาลัยจะชวยใหนักศึกษาไดเพ่ิมพูนประสบการณที่นอกเหนือจากเน้ือหาวิชาการในหองเรียน 

ทั้งยังสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนทองถ่ินดวย 

 1.3  เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัยพบวา มีระดับการจัดการความรูทั้งในภาพรวม

และรายดานอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษามีโอกาสใชเทคโนโลยี 

การสื่อสารเพื่อชวยใหสามารถเขาถึงความรูไดอยางสะดวกรวดเร็ว มีลำดับปฏิบัติสูงที่สุด นักศึกษา 

มีโอกาสใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถใหบริการการสืบคนความรูของนักศึกษา มีลำดับ

ปฏิบัติต่ำท่ีสุด เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตระหนักถึงความสำคัญในการใชเทคโนโลยี 

ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน จึงไดสนับสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร

สำหรับใหบริการกับนักศึกษาไดสืบคนขอมูลท่ีสนใจ การจัดฝกอบรมการใช Tablet การอบรมการใช
สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ ทำใหนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว นอกจากน้ี ยังสนับสนุน
ระบบอินเทอรเน็ตไรสายบริการตามจุดตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดใชอุปกรณส่ือสารหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร

ของตนเองเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตไดทุกจุดในมหาวิทยาลัยฯ สอดคลองกับไพบูลย  เกตุแกว (2554: 

71-73) ไดทำการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีของโรงเรียนเครือขายกัลยาณมิตร 

เพ่ือยกระดับมาตรฐานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลการศึกษาคร้ังนี้นอกจาก 

จะทำใหทราบถึงรูปแบบที่จะใชเปนแนวทางในการจัดการองคความรูของหนวยงานดังกลาวแลว  
ผลการประเมินยังแสดงใหเห็นวาระบบจัดการองคความรูที่พัฒนาข้ึนน้ันตอบสนองความพึงพอใจ

ของกลุมตัวอยางไดเปนอยางดี สามารถนำมาใชในหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศได และเพ่ือ

ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชกับบุคลากรซึ่งถือวา 

เปนพลังขับเคลื่อนการศึกษาท่ีสำคัญ ดังน้ัน ผูบริหารและผูปฏิบัติการตองใหความสำคัญกับ 

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงาน และการเรียนการสอนอยางจริงจัง  
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 1.4  การแสวงหาความรู ผลการวิจัยพบวามีระดับการจัดการความรูทั้งในภาพรวมและ

รายดานอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษามีการเปดรับขาวสารจากส่ือ 

ที่หลากหลาย อาทิ สื่อสิ่งพิมพ e-mail บทความ โทรทัศน วีดิทัศน มีลำดับปฏิบัติสูงที่สุด สำหรับ 

นักศึกษามีโอกาสศึกษา คนควา ประดิษฐ คิดคน ทดลอง กลาคิด กลาทำในส่ิงใหม ๆ ท่ีเปนประโยชน 

ตอตนเองและองคการมีลำดับปฏิบัติต่ำท่ีสุด เน่ืองจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จำนวนมากสนใจที่จะใชเวลาวางในการแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดสรร 

ให อาทิ หองสมุด โทรทัศนที่ติดตั้งอยูตามโรงอาหาร การใชงานอินเทอรเน็ตผานเคร่ืองคอมพิวเตอร 

ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรไวให เพ่ือศึกษาหาความรูที่ตรงตามความสนใจของตนเอง ซึ่งมีทั้งเน้ือหา 

ในรายวิชาท่ีเรียน รวมถึงเน้ือหาท่ีสนใจทั่วไป อาทิ ขาวสาร แฟช่ัน เน้ือหาท่ีใหความบันเทิง เปนตน 

สอดคลองกับพรพิมล หรรษาภิรมยโชค (2554: 72-74) ทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพ 

การจัดการความรูของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในเขตภูมิภาคตะวันตก  

ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการความรูภาพรวมของสภาพการจัดการความรูของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ภาพรวมของ 

สภาพองคประกอบการจัดการความรู มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สำหรับปญหาของ 

การจัดการความรูสามารถสรุปไดวาเกิดจากปจจัย 5 ดาน ไดแก 1) คน 2) การจัดการความรู  

3) องคการ 4) การเรียนรู และ 5) เทคโนโลยี และแนวทางการแกไขปญหาการจัดการความรูคือ  

1) องคการควรมีการสนับสนุนตาง ๆ เชน งบประมาณ การมีพ้ืนท่ีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

2) การจัดการความรูควรมีการพัฒนาระบบการจัดการความรูเพ่ือนำไปสูการสรางองคความรูและ 

จัดทำเปนคูมือการปฏิบัติงาน 3) การเรียนรูควรมีการสงเสริมใหเกิดรูปแบบการเรียนรู ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน และ 4) บุคลากรควรใหผูบริหารสงเสริมสนับสนุนดานการจัดการ ความรู 

ในโรงเรียน ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการความรูของสถานศึกษาบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนดไว  
สถานศึกษาจะตองมีการจัดสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เอ้ือตอการจัดการความรูเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ

บริการ จัดบรรยากาศที่สนับสนุน (supportive atmosphere) สงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากร 

ไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ทั้งน้ีควรตระหนักวา บุคลากร
เปนทรัพยากรท่ีมีคาสูงสุด ใหความเทาเทียมเสมอภาคกันและยอมรับในความแตกตางของบุคคล 

ที่สำคัญคือ ตองใหความเคารพตอศักด์ิศรีความเปนมนุษยและเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวม 

ในกิจกรรมการจัดการความรูตาง ๆ ขององคการ และควรกำหนดใหบุคลากรทุกคนมีบทบาท 
ในการเสริมสรางความรูและเรียนรูจากบุคลากรคนอ่ืน สวนอ่ืน ฝายอ่ืนดวย  รวมท้ังใหมีการกระจาย

เครือขายความสัมพันธในองคการ ผานชองทางการสื่อสาร และเทคโนโลยีตาง ๆ สงเสริมใหมี 

การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางกัน 

 1.5  การสรางความรู ผลการวิจัยพบวามีระดับการจัดการความรูทั้งในภาพรวมและ

รายดานอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมที่สงเสริมให



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
Vol.7 No. 1 January-June 2016 72

นักศึกษาเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการศึกษาท้ังทางตรงและทางออม มีลำดับปฏิบัติสูงท่ีสุด 

สำหรับนักศึกษามีโอกาสพัฒนาศักยภาพเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองอยางเต็มที่ มีลำดับปฏิบัติต่ำท่ีสุด 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเห็นความสำคัญกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้งกิจกรรมทาง

วิชาการ กีฬา และสันทนาการอ่ืน ๆ เชน กีฬา พ.จ.น.ก. (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) ไดมี 

การประกวดแขงขันทางวิชาการตาง ๆ และโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษท่ีประเทศมาเลเซีย 

และเวียดนาม กิจกรรมเหลาน้ีลวนสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสสรางองคความรูดวยตนเอง และยัง

สงเสริมใหนำขอมูลความรูใหม ๆ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาพัฒนาปรับปรุงความคิดตัดสินใจ 

ไดเหมาะสม ทนัตอการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมทีเ่กิดขึน้ สอดคลองกับคมศกัด์ิ เจยีมวัฒนาเลิศ 

(2553: ค) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนากระบวนการจัดการความรูของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

พบวา ผูนำขององคการใหความสำคัญกับการจัดการความรูอยูในระดับมาก ดวยการสรางวัฒนธรรม 

ขององคการและมีการกำหนดทิศทาง รูปแบบในการพัฒนาอยางชัดเจน รวมท้ังมีการประเมินผล 

อยางเปนระบบ เพ่ือสรางการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพซ่ึงจะนำไปสูการเปนองคการแหง 

การเรียนรูที่สมบูรณตอไป ทั้งนี้ องคการจะตองมีการจัดสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เอื้อตอการจัดการ

ความรูเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและบริการขององคการโดยรวมท่ีเนนการปรับปรุงการทำงานอยางตอเน่ือง 

เพ่ือใหไดผลงานที่ดีขึ้นอยูเสมอ องคการควรสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการทำงานโดยเนน 

การทำงานเปนทีม การมีสวนรวมและการสรางเครือขายการทำงาน (teamwork and networking) 

ที่มีการสรางการแบงปน และ การนำความรูไปใชรวมท้ังตองมีการประสานงานกันเพ่ือแกปญหาและ

สรางสรรคผลงานหรือนวัตกรรมใหม ๆ 

 1.6  การแลกเปลี่ยนเรียนรู ผลการวิจัยพบวามีระดับการจัดการความรูทั้งในภาพรวม
และรายดานอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษามีการเรียนรูจากการมี 

ปฏิสัมพันธ การมีสวนรวม และการทำงานรวมกันเปนทีม มีลำดับปฏิบัติสูงที่สุด และนักศึกษา 
มีการเปดโอกาสแลกเปล่ียนความรู หรือเผยแพรความรูที่ตนเองเสนอตอคณาจารย สำหรับนักศึกษา

มีการเปดโอกาสแลกเปล่ียนความรู หรือเผยแพรความรูที่ตนเองเปนผูคิดคนข้ึนมาในระบบเทคโนโลยี
ตอเพ่ือนนักศึกษาดวยกันมีลำดับปฏิบัติต่ำท่ีสุดเน่ืองจากในแตละป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันเปนจำนวนมาก สงเสริม

ทำงานรวมกับผูอื่น โดยการใหความชวยเหลือ สงเสริมใหเสนอแนวคิด วิธีการมีความคิดริเร่ิม 
สรางสรรค หรือข้ันตอนการทำงานใหม ๆ ไมยึดติดกับรูปแบบการทำงานเดิม ๆ สอดคลองกับบุญดี  

บุญญากิจ และคณะ (2549: 59 ) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีชวยใหการจัดการความรูประสบความสำเร็จนั้น

ประกอบดวย การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารซึ่งผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจและตระหนัก

ถึงความสำคัญรวมท้ังตองรูทิศทาง กลยุทธที่ชัดเจน มีวัฒนธรรมองคการท่ีเอ้ือตอการแลกเปล่ียน
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และแบงปนความรู มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชและมีการวัดผลและประเมินผลเพ่ือให

องคการสามารถทบทวน และทำการปรับปรุงกลยุทธและกิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุเปาประสงคของ

การจัดการความรูตอไป องคการจึงจะตองมีการจัดสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เอ้ือตอการจัดการความรู

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและบริการขององคการ พบวาวัฒนธรรมเปนปจจัยท่ีเอ้ือตอการเรียนรู (corporate 

learning culture) ซึ่งองคการควรมีบรรยากาศท่ีกระตุนและสงเสริมใหบุคลากรเกิดการใฝรู  

เกิดความกระตือรือรนท่ีจะศึกษาคนควาและถายทอดความรูตอกันอยางกวางขวางเพ่ือใหเกิด 

การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ บุคลากรทุกคนควรมีโอกาสในการพัฒนาตนเองใหเกิดนิสัย 

การเรียนรูในการทำงาน โดยองคการตองสนับสนุนอยางจริงจังท้ังดานการเงิน ขวัญ และกำลังใจ 

 1.7  การนำความรูไปใช ผลการวิจัยพบวามีระดับการจัดการความรูทั้งในภาพรวมและ

รายดานอยูระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษามีทักษะและความรูในการใชเทคโนโลยี 

เคร่ืองมือ อุปกรณตาง ๆ ในการส่ือสารความรู มีลำดับปฏิบัติสูงท่ีสุด สำหรับนักศึกษาสามารถนำผล

ที่ไดจากการประเมินผลการศึกษาไปพัฒนาการจัดการความรูของตนเองอยางตอเนื่อง มีลำดับ

ปฏิบัติต่ำท่ีสุด ทั้งนี้ พบวา นักศึกษาในปจจุบันนิยมนำความรูที่ไดไปใชผานการส่ือสารดวยการใช

เทคโนโลยี เคร่ืองมือ อุปกรณตาง ๆ ในการส่ือสาร สวนมากมีอุปกรณสื่อสารท่ีทันสมัย รองรับ 

การส่ือสารผานระบบสารสนเทศอยางท่ัวถึง เชน การใชโทรศัพทแบบสมารทโฟน (smart phone)  

รุนตาง ๆ นอกจากน้ี นักศึกษายังใชการแลกเปล่ียนเรียนรูผานระบบอินเตอรเน็ตดวยการใชโปรแกรม

เฟสบุค (Facebook) เปนชองทางแลกเปล่ียนเรียนรูทั้งเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับการศึกษาและเน้ือหา 

อื่น ๆ ตามความสนใจ สอดคลอง Lui (2005: 118-125) ไดศึกษาปจจัยท่ีสนับสนุนการใชระบบ 

การจัดการความรูและผลกระทบของการใชที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูแตละบุคคล ผลการวิจัยพบวา 

ระบบความรูที่แข็งแรงมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการเรียนรูแตละบุคคลและอธิบายวาระบบความรู

มีประโยชนตอการเรียนรูในหลายดาน การวิจัยเสนอแนะวาความสามารถในการรับรูของแตละคน
และการใชประโยชนของระบบความรู และการสนับสนุนการจัดการเปนปจจัยหลักท่ีนำไปสูการใช

ระบบความรู คุณภาพของระบบสารสนเทศไมมีผลกระทบโดยตรงกับการใชระบบความรู ผลกระทบ

การใชระบบความรูขึ้นอยูกับแตละคน และยังสอดคลองกับ Wheelen & Hunger (2004: 89)  
ไดเสนอผลการศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการความรูในองคกร พบวา องคประกอบหลักท่ีสำคัญ 

ในการจัดการความรูขององคกร คือ วัฒนธรรมของการใฝรู ความเชื่อ ทัศนคติ การทำงานเปนทีม  

(team working) พลังรวม (synergy) การไววางใจ (trust) และกระบวนการจัดการความรูโดยมี
กระบวนการดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (knowledge sharing) เปนองคประกอบยอย 

ที่สำคัญท่ีสุด  
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2.  การเปรียบเทียบระดับการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมจำแนกสถานภาพสวนบุคคล 

 2.1 จำแนกตามเพศ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท่ีมี 

เพศตางกันมีระดับการจัดการความรูในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีเพศตางกันมีระดับการจัดการความรูดานการแลกเปลี่ยน

เรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 จากขอมูลพบวา เพศชายจะมีระดับการจัดการ 

ความรูดานการแลกเปล่ียนเรียนรูนอยกวาเพศหญิง ทั้งน้ี เน่ืองจากนักศึกษาชายมักสนใจการคนควา

หาความรูจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเฉพาะบุคคลมากกวาท่ีจะนำความรูมาพูดคุยแลกเปล่ียน

เรียนรู ซึ่งตางนักศึกษาหญิงท่ีชอบพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกลุมเพ่ือนมากกวา 

 2.2 จำแนกตามช้ันป  ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มี 

ชั้นปตางกันมีระดับการจัดการความรูในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท่ีมีชั้นปตางกัน มีการจัดการความรูดานการแลกเปล่ียน 

เรียนรู การจัดการความรูดานแหลงเรียนรูภายนอก และดานเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .01 ทั้งนี้พบวานักศึกษาชั้นปที่ 1 และปที่ 5 จะมีการจัดการความรู 

ดานการแลกเปล่ียนเรียนรู การจัดการความรูดานแหลงเรียนรูภายนอกและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตางกัน เน่ืองจากนักศึกษาช้ันปที่ 1 สนใจที่จะใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูมาก เพราะเปนไป

ตามวัย ความสนใจ ประกอบกับเน้ือหาท่ีเรียนยังเปนเน้ือหาพ้ืนฐานทางการศึกษาในสาขาวิชาเอก 

เน้ือหาทางวิชาการอ่ืน ๆ ยังไมเขมขนมากนัก แตสำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 5 ซึ่งเปนนักศึกษาหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต ซึ่งอยูในชวงออกฝกประสบการณวิชาชีพ จึงไมมีโอกาสท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรูเทาไรนัก  

 2.3 จำแนกตามคณะ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ที่สังกัดคณะตางกัน มีระดับการจัดการความรูในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่สัง กัดคณะตางกัน มีการจัดการความรู 
ดานแหลงเรียนรูภายนอก ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรูดานการแลกเปล่ียนเรียนรู

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 โดยพบวานักศึกษาคณะครุศาสตรและคณะพยาบาล

ศาสตรมีการจัดการความรูดานแหลงเรียนรูภายนอก ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ

ความรูดานการแลกเปล่ียนเรียนรูแตกตางกัน ทั้งน้ี เน่ืองมาจากนักศึกษาคณะครุศาสตรตองใช

เทคโนโลยีในการเรียนการสอนมาก รวมทั้งมีกิจกรรมที่ตองรวมกับทางมหาวิทยาลัยหลายกิจกรรม 
เพราะเปนรูปแบบการผูที่จะเปนครูในอนาคตที่จะตองมีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดเวลา  

ตางจากนักศึกษาคณะพยาบาลท่ีรูปแบบการเรียน การสอนเปนรูปแบบท่ีเฉพาะ เน่ืองจากเปน

วิชาชีพท่ีเก่ียวของกับสุขภาพและชีวิตของคน การเรียนการสอนจึงเนนวิชาการท่ีเขมขน เปนเหตุให

โอกาสท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางนักศึกษามีโอกาสนอยกวานักศึกษาคณะอ่ืน ๆ 
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3. แนวทางการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จาก 

การจัดทำสนทนากลุมของผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความรูในสถานศึกษา พบวาองคประกอบ 

การจัดการความรูประกอบดวย การพัฒนาสมรรถนะในการเรียนรู กระบวนการจัดการความรู และ

การใชทรัพยากรแหลงเรียนรูและเทคโนโลยีใหแกนักศึกษา สอดคลองกับบุญสง หาญพานิช (2546: 

92) ไดทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทย 

ผลการศึกษา พบวา ธรรมชาติของความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทยมี 2 ประเภท คือ tacit knowledge 

และ explicit knowledge ซึ่งในการนำความรูไปใชนั้น ผูบริหารจะใชความรู tacit knowledge 

มากกวา explicit knowledge อาจารยจะใชทั้ง tacit knowledge และ explicit knowledge  

สวนนักศึกษาจะใช explicit knowledge มากกวา tacit knowledge และในการบริหารจัดการความรู

ในสถาบันอุดมศึกษา จำเปนอยางย่ิงที่ตองทำให tacit knowledge และ explicit knowledge 

เกิดการปฏิสมัพนัธกันอยางสมบรูณและสมดุล โดยการจัดการความรูทีส่ำคัญในสถาบันอดุมศกึษาไทย 

ประกอบดวยองคประกอบหลักดานกระบวนการจัดการความรู ซึ่งมี 6 ขั้นตอน คือ การแสวงหา 

ความรู การสรางความรู การแลกเปล่ียนความรู การเก็บความรู การถายโอนความรูและการนำ 

ความรูไปใช และสอดคลองกับโอฬาร คำจีน (2555: 10-12) ไดทำการศึกษาเพ่ือกำหนดองคประกอบ 

ที่สำคัญในการจัดการความรูในองคการ พบวา ตองประกอบดวยองคประกอบ 10 ประการ คือ

เปาหมายท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น วิธีกำหนดเปาหมาย การแลกเปล่ียนเรียนรู การคนควาความรูจาก

ภายนอก คลังความรู ทักษะและความสามารถของคน กระบวนการจัดการความรู วัฒนธรรมองคการ 

เทคโนโลยีและระบบการวัด และสอดคลองกับมานิดา นันทไมตรี (2547: 67) ไดทำการศึกษา 

เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความรูในองคการของไทย: กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช 

บริษัท แฟเซิล (ไทยแลนด) จำกัด และบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด พบวา กระบวนการ

จัดการความรูที่ประกอบดวยการกำหนดความรู การแสวงหาความรู การสรางความรู การแลกเปล่ียน

ความรู การเก็บความรูและการนำความรูไปใช 
 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะระดับนโยบาย 

 ผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมควรใหความสำคัญกับการจัดการความรู

ภายในสถานศึกษา มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาสามารถบูรณาการการบริหารจัดการกับ 
การจัดการความรูใหเปนสวนเดียวกัน สงเสริม สนับสนุน และสรางแรงจูงใจในการท่ีจะนำการจัดการ

ความรูมาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาองคความรูที่จำเปน และองคความรูที่ตนเองสนใจ ผูบริหารควร

พิจารณานำขอคนพบท่ีไดจากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไปกำหนดเปนนโยบายในการจัดการความรูของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยพิจารณาในรายละเอียดของแตละองคประกอบ  

7 องคประกอบ คือ 1) แหลงเรียนรูภายใน 2) แหลงเรียนรูภายนอก 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4) การแสวงหาความรู 5) การสรางความรู 6) การแลกเปล่ียนความรู และ 7) การนำความรูไปใชและ

พิจารณานำองคประกอบท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย ไปประยุกตใชในทาง

ปฏิบัติได 

2.  ขอเสนอแนะการนำไปใช 

 ผูบริหารหรือผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา สามารถ 

นำองคประกอบตัวชี้ วัดท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษา โดยคำนึงถึง 

ความแตกตางหลากหลาย ขึ้นอยูกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ๆ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสำหรับ

ใชเปนแนวทางในการนำตัวชี้วัดการจัดการความรูไปประยุกตใชไดอยางกวางขวาง ดังตอไปนี้ 

 2.1  แหลงเรียนรูภายใน ผูบริหารควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดสรรแหลงเรียนรู

และกิจกรรมใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน นอกจากน้ี เพ่ิมชอง

ทางเขาถึงแหลงเรียนรูและเปดโอกาสใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในการจัดแหลงเรียนรู

ภายในมหาวิทยาลัยท่ีเอ้ือตอเรียนรู 

 2.2  แหลงเรียนรูภายนอก ผูบริหารควรสนับสนุนการสรางเครือขายกับชุมชนเพ่ือเปด

โอกาสใหนักศึกษาไดไปศึกษาคนควาเพ่ิมเติมตามความสนใจ และขยายเครือขายใหหลากหลาย

มากย่ิงข้ึน และขยายการสรางเครือขายท้ังในสถานศึกษา ชุมชน องคการทางศาสนา ภาครัฐ  

ภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการศึกษา และแลกเปล่ียนเรียนรูของนักศึกษาและบุคลากรไดกวางขวาง

มากย่ิงขึ้น 

 2.3  เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารควรสนับสนุนปจจัยเก้ือหนุนทางดานเทคโนโลยี  

ทั้งเทคโนโลยีการส่ือสาร (communication technology) ที่จะชวยทำใหการเขาถึงความรูทำไดงาย 

สะดวก รวดเร็ว นาสนใจ โดยอาจเปน intranet หรือ internet เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานรวม  

(collaboration technology) ชวยใหนักศึกษาสามารถประสานการทำงานกันได โดยอาจที่จะใช
ขอมูลรวมกัน เชน groupware, web board, weblog ตลอดจนเทคโนโลยีการจัดเก็บ (storage 

technology) ชวยในการจัดเก็บขอมูลเปนเสมือนคลังความรูใหเขาถึงความรูไดโดยงาย 

 2.4  การแสวงหาความรู ผูบริหารสงเสริมโดยการสรางบรรยากาศและกระตุนใหเกิด 
การริเร่ิมสรางสรรค มีความสามารถในการทำงานรวมกับผูอื่นโดยการใหความชวยเหลือ ตลอดจน 

ใหขอมูลและความคิดเห็นท่ีเปนไปประโยชนและมีการแสดงออก ใหเห็นถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง  

มีความมุงมั่นในการใฝรูและเรียนรูสิ่งใหม ๆ สม่ำเสมอ เพ่ือใหตนเองและองคการมีความรูที่เทาทัน
กับปญหาหรือสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

 2.5  การสรางความรู ผูบริหารควรสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

จนเกิดเปนวัฒนธรรมการเรียนรูของนักศึกษาในองคการ ทั้งน้ี เพราะการเรียนรู ที่มีอยางตอเน่ือง 

และสม่ำเสมอจะทำใหการจัดการความรูประสบความสำเร็จ ไดรูปแบบ วิธีการ ตลอดจนนวัตกรรม 
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ที่เกิดจากการเรียนรู ซึ่งจะเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับสถาบันอุดมศึกษา 

อีกทางหน่ึงดวย 

 2.6  การแลกเปล่ียนความรู ผูบริหารควรสนับสนุนและสงเสริมใหมีกิจกรรมท่ีให 

นักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูความรูที่จำเปนในการเรียนการสอนตามหลักสูตร รวมถึง

ความรูอื่น ๆ ที่เปนประโยชนที่นักศึกษาใหความสนใจ ซึ่งอาจนอกเหนือจากหลักสูตร ทั้งน้ี 

ควรสงเสริมใหนักศึกษาท้ัง 5 คณะ ไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูกันไดอยางเหมาะสม 

 2.7  การนำความรูไปใช ผูบริหารควรจัดตั้งทีมงานที่มีคณะทำงานมาจากทุกสวนของ

องคการ โดยบุคลากรท่ีมารวมเปนคณะทำงาน ควรมีอำนาจในการจูงใจคนในหนวยงาน และเปน
พลังขับเคลื่อนการจัดการความรูของคณะ หนวยงานระดับศูนย/ สถาบัน/ สำนัก และกอง นอกจากน้ี

ควรมีการนำความรูหรือนวัตกรรมจากความรูที่มีอยูหลากหลายไปกำหนดนโยบาย เปาประสงค  

และกลยุทธในการแขงขันขององคการ ตลอดจนการสรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยภายนอกดวย 

3. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 3.1  ควรศึกษาเก่ียวกับแนวปฏิบตัทิีเ่ปนเลิศในการจดัการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏในภูมิภาคตะวันตก 

 3.2  ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการจัดการความรูของนักศึกษาและ

บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคตะวันตก 

 3.3  ควรศึกษาการจัดการความรูทีส่งผลตอการบรหิารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในภูมิภาคตะวันตก 

 

สรุป 
จากงานวิจัยเร่ือง การจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา 

ระดับการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก สำหรับการเปรียบเทียบการจัดการความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลในภาพรวมพบวาไมแตกตางกัน และจากการจัดทำสนทนากลุม

เพ่ือหาแนวทางการจัดการความรูของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยางมีประสิทธิภาพ 

พบวา มีองคประกอบท่ีเก่ียวของ 3 องคประกอบ ไดแก 1) ดานบุคลากร 2) ดานกระบวนการจัดการ

เรียนรู และ 3) ดานทรัพยากรแหลงเรียนรู และเทคโนโลยี 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา 

2) ระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา และ 3) การบริหารการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนปจจัยท่ีสง 

ผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 

ในสถานศึกษาของรฐั สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ีเขต 2 จำนวน 310 คน 

ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนกระจายตามอำเภอ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

แบบสอบถามทีส่รางข้ึนโดยผูวิจยั สถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
ผลการวิจัยพบวา 

1. การบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน 

เรียงลำดับจากมากไปนอย ดังนี้ พลังอำนาจ การมีสวนรวม การกำกับติดตาม การเจรจาขอตกลง

รวมกัน การติดตอสื่อสาร และการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา  
2. การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน เรียงลำดับ 

จากมากไปนอย ดังน้ี กฎ ระเบียบ ขอบังคับ วินัย การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การวางแผน

อัตรากำลัง การเล่ือนวิทยฐานะและตำแหนงงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสรรหาและ
บรรจุแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษา 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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3.  การบริหารการเปล่ียนแปลง ไดแก การกำกับติดตาม การติดตอสื่อสาร พลังอำนาจ  

และการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา เปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 

โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 60.50 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

คำสำคัญ: การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารงานบุคคล ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

This research aimed to study: 1) the level of change management in educational 

institutions; 2) the level of personnel administration in educational institutions; and  

3) change management affecting personnel administration in educational institutions.  

The research sample, derived by proportional stratified random sampling and distributed 

by districts, was 310 administrators and teachers of educational institutions under the 

Jurisdiction of Ratchaburi 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.  The change management in educational institutions was at a high level both in 

overall and in specific aspects. These were, ranked from the highest to the lowest, coercion, 

collaboration, manipulation and co-optation, negotiation, communication, and educational 

facilitation support. 

2.  The personnel administration of educational institutions was at a high level both 

in overall and in specific aspects. These were, ranked from the highest to the lowest, rules, 
discipline and regulations, educational personnel development, workforce planning, 

professional promotion, performance evaluation, and recruitment and appointment for 

educational personnel. 
3.  The change management in the aspects of manipulation and co-optation, 

communication, coercion, and educational facilitation support together predicted the 

personnel administration at the percentage of 60.50 with statistical significance at .01. 

 

Keywords: change management, personnel administration, primary education 
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บทนำ 
ปจจุบัน สังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงระหวางกันในบริบทโลกาภิวัตนกอให

เกิดความเส่ียง ความไมแนนอน และความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว การศึกษาสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
จึงมีความจำเปนในการแกปญหาและเปาหมายของหลายประชาสังคม แมแตสหประชาชาติ 
ที่กำหนดให พ.ศ. 2548 – 2557 เปนศตวรรษแหงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ซึ่งมีเปาหมาย 
ในการเช่ือมโยงและพัฒนาการศึกษาใหทั่วถึงและมีคุณภาพจากกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคม 
ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคแหงความเปนโลกาภิวัตนที่เกิดวิวัฒนาการความกาวหนา 
ในทุกมิติไปอยางรวดเร็วและรุนแรง สงผลตอวิถีการดำรงชีพของสังคมอยางท่ัวถึง รวมท้ังกอใหเกิด
ผลกระทบดานมิติการศึกษาของไทยในอนาคต ดังน้ัน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ถือไดวาเปนกฎหมายแมบทท่ีเปนเสมือนธรรมนูญการศึกษาของประเทศ กลาวคือ กำหนด 
การจัดโครงสรางการบริหารศึกษายึดหลักความเปนเอกภาพเชิงนโยบายมีความหลากหลาย 
ในการนำไปปฏิบัติ เนนระบบการกระจายอำนาจในการบริหาร และยึดหลักการมีสวนรวม 
ของทองถ่ินดานการบริหารบุคลากร เนนหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และการพัฒนาครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555: 24) 

การจัดองคการท่ีมุงประสิทธิภาพตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความสามารถ องคการจึงจำเปน
ตองใหความสำคัญกับการจัดการทุนมนุษยหรือทรัพยากรบุคคลเพราะเปนท่ีมาของการไดเปรียบ 
ในการแขงขัน เน่ืองจากคนเปนทรัพยสินท่ีสำคัญย่ิงขององคการ และจำเปนจะตองมีกลยุทธ 
ในการบริหารบุคลากร หรือการบริหารบุคลากรเชิงกลยุทธเพ่ือผลักดันองคการใหสามารถขับเคล่ือน
สูวัตถุประสงคที่วางไว อีกท้ังสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 
บุคลากรในองคการจึงตองรับทราบถึงผลกระทบของการบริหารการเปล่ียนแปลง และถูกผลักดัน 
ใหปรับตัวกับรูปแบบการทำงานในรูปแบบใหม นอกจากน้ัน ความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ 
การละเมิดทางศีลธรรม และความไมปลอดภัยในดานตาง ๆ ทำใหผูบริหารตองทำงานหนักเพ่ือทำให
ผูใตบังคับบัญชา หรือบุคลากรในองคการมีขวัญและกำลังใจมีความมุงมั่นในการทำงาน เพ่ือนำไปสู
ความสำเร็จในเปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับธวัช บุณยมณี (2550: 202) กลาววา ความจำเปน 
ในการพัฒนาระดับบุคคลเมื่อมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นตองพิจารณาวาใครบางท่ีเก่ียวของกับ 
การเปล่ียนแปลง และบุคคลเหลาน้ันตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง เพ่ือใหสามารถตอบสนองหรือ
รองรับการเปล่ียนแปลงได องคการหรือทุกหนวยงานควรใหความสำคัญของมนุษยวาเปนทรัพยากร
ที่มีคาสูงสุดขององคการ เพราะองคการจะประสบความสำเร็จไดเพียงใดข้ึนอยูกับบุคคลเปนสำคัญ 
ดังน้ัน จึงกลาวไดวาการบริหารงานบุคคลเปนหนาท่ีที่สำคัญในองคการ ผูบริหารซ่ึงเปนบุคคล 
ที่องคการมอบหมายใหดำเนินการ จึงตองคิดกระบวนการในการสรรหาบุคคลเขามาปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหไดบคุคลทีม่คีณุภาพเหมาะสมกับงานทีก่ำหนดไว ทัง้น้ีผูบรหิารยังตองใชเทคนิคการบรหิารงาน
เพ่ือใหเกิดความพอใจการปฏิบัติงาน ใหบุคคลท่ีปฏิบัติงานมีการพัฒนาคุณภาพและฝมือ 
ในการทำงานอีกดวย 
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จากท่ีกลาวมาในขางตนจะพบวา การบริหารงานบุคคลเพ่ือใหสถานศึกษาไดพัฒนาจน 

กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ัน จำเปนตองตระหนักถึงการเตรียมรับกับสภาพการเปล่ียนแปลง

ที่จะเกิดขึ้น ดังน้ัน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ซึ่งเปนหนวยงาน 

ที่อยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

และมีการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีทั้ง 4 อำเภอในจังหวัดราชบุรี ประกอบดวย อำเภอ

บานโปง อำเภอโพธาราม อำเภอดำเนินสะดวก และอำเภอบางแพ มีโรงเรียนท่ีรับผิดชอบดูแลท้ังสิ้น 

150 โรงเรียน ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีนโยบายการดำเนินงาน

แบบมีสวนรวม โดยทุกภาคสวนไดรวมในการวางแผนการจัดการศึกษา ไดแก การมีสวนรวมคิด  

รวมทำ รวมรับผิดชอบ รวมติดตามประเมินผล และรวมสนับสนุนงบประมาณ ทั้งน้ี เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพการทำงานของหนวยงานใหเกิดผลผลิตและผลลัพธควบคูไปพรอม ๆ กับการกำกับ

ติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบภายใตวิสัยทัศน อัตลักษณ ยุทธศาสตร เปาประสงค  

และกลยุทธ จากผลสรุปการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาท่ีรับการประเมิน 

ปงบประมาณ 2554-2556 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถานศึกษาของรัฐ 140 แหง พบวามีระดับ

คุณภาพดีมาก 6 แหง คิดเปนรอยละ 4.28 ระดับคุณภาพดี 123 แหง คิดเปนรอยละ 87.86 ระดับ

คุณภาพพอใช 11 แหง คิดเปนรอยละ 7.86 การรับรองมาตรฐานไดการรับรอง 96 แหง คิดเปน 

รอยละ 68.57 ไมรับรอง 44 แหง คิดเปนรอยละ 31.43 นอกจากน้ี ยังพบปญหาประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก เชน ผลสมัฤทธิน์กัเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ปญหาครูไมครบชัน้ 

และคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 ไดกำหนดกลยุทธในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จัดการเรียน 

การสอนในโรงเรียนขนาดเล็กใหเกิดประสิทธิภาพสามารถ แกปญหาครูไมครบชั้นเพ่ือยกระดับ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรม “สองประสาน  
สามประสาน และโรงเรียนพ่ี-โรงเรียนนอง” (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ี เขต 2, 

2556: <http:...>) 

จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวา สถานศึกษาจำเปนท่ีจะตองพัฒนาองคการใหสอดคลองกับ
ตัวบุคคล เพราะบุคลากรทางศึกษาเปนทรัพยากรบุคคลที่เปนศูนยกลางของความสำเร็จ 

ในการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาใหบรรลุกลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจ แผน โครงสราง

ของสถานศึกษา การบริหารงานบุคคลทางการศึกษาจึงนับไดวาเปนเปนบันไดข้ันแรกในการสราง
ความเปล่ียนแปลงใหกับสถานศึกษาทุกแหง โดยบุคลากรทุกภาคสวนในสถานศึกษาตองมีสวน 

ชวยกันขบัเคล่ือนการเปลีย่นแปลงสถานศกึษาของตน เพ่ือสงเสรมิใหเกิดประสทิธิภาพในการบริหารงาน

บุคคลตามมาดวย ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงสนใจ
ศึกษาเก่ียวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
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วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือศึกษาระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา 
2.  เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
3.  เพ่ือศึกษาปจจัยดานการบริหารการเปล่ียนแปลงสงผลตอการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษา 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
การบริหารการเปล่ียนแปลง ประกอบดวย 1) การติดตอสื่อสาร 2) การมีสวนรวม  

3) การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 4) การเจรจาขอตกลงรวมกัน 5) การกำกับติดตาม และ 
6) พลังอำนาจ เปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 

 
คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 

1.  การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสามารถในการดำเนินการบริหารจัดการอยางมีระบบ
ตามแผนที่กำหนดไว สงเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปรับตัว ตระหนักและ 
เล็งเห็นความสำคัญในการสรางศักยภาพใหม ๆ เพ่ือตอบรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ในสถานศึกษาที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดการบริหารการเปล่ียนแปลง 
ของ Kreitner & Kinicki (2008: 550) ประกอบดวย  

 1) การติดตอสื่อสาร หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาไดทราบนโยบาย พันธกิจ  
วิสัยทัศน วัตถุประสงค และมาตรฐานของสถานศึกษา มีกระบวนการถายทอดขอมูล และเสนอ
ขาวสารท่ีเปนจริง มีระบบการตรวจสอบขอมูลที่ไดรับ และมีชองทางใหบุคลากรไดรับขอมูลขาวสาร 
ที่หลากหลาย 

 2) การมีสวนรวม หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการคิด การตัดสินใจ 
รวมกันวางแผน ติดตาม ประเมินผลการบริหารการศึกษา สงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาไดรับรู
และยอมรับการเปล่ียนแปลง 

 3) การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษารวมกับชุมชน
จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาดานงบประมาณ จัดหาแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา สนับสนุนสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูจากปราชญ 
ชาวบานและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 4) การเจรจาขอตกลงรวมกัน หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาไดรับการสงเสริม 

ใหมีการส่ือสารปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนโดยความสมัครใจของบุคลากรทุกฝาย กำหนดเปาหมายและ 
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ผลประโยชนที่ตองการให เ กิดการเปล่ียนแปลง รวมกันแกปญหาความขัดแยง ท่ี เ กิดจาก 

การเปล่ียนแปลงอยางประนีประนอม 

 5) การกำกับติดตาม หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษารวมกันตรวจสอบหรือติดตามผล 

และประเมินผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมตาง ๆ สรางความเขาใจในแนวทางปฏิบัติตนตามกฎ

ระเบียบ ขอตกลงของสถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย รวมกันดำเนินการพัฒนาสถานศึกษา 

ใหเกิดการเปล่ียนแปลง รวมกันปองกันปญหาการตอตานการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา 

 6) พลังอำนาจ หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามงานรวมกันตาม

หนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย ยอมรับคำสั่งในบทลงโทษตามระเบียบ ยอมรับผลประโยชน การเล่ือน

ตำแหนงและการประเมินความดีความชอบ 

2.  การบริหารงานบุคคล หมายถึง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาราชบุรี เขต 2 มีกระบวนการบริหารจัดการเก่ียวกับบุคลากร การจัดการวางกระบวนการตาง ๆ 

เพ่ือประโยชน ในการท่ีจะไดมาซึ่งบุคลากรท่ีมีคุณภาพตามความตองการ และความจำเปนของ

องคการ รวมตลอดถึงการดำเนินการตาง ๆ โดยผูวิจัยสังเคราะหจากแนวคิดของพยอม วงศสารศรี  

(2545: 56-60) บรรยงค โตจินดา (2546: 86) ธงชัย สนัติวงษ (2548: 134-136) สำนักงานเลขาธิการ 

คุรุสภา (2548: 97-99) เสาวณี เพชรกาฬ (2548: 44) ลาวรรณ รพีพิศาล (2549: 61) สำนักงาน 

คณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2550: 13) สมาน อัศวภูมิ (2551: 76) ชำนาญ ปยวนิชพงษ 

และคณะ (2552: 89-92) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2553:  

80-85) ประกอบดวย  

 1) การวางแผนอัตรากำลัง หมายถึง สถานศึกษามวิีธีการข้ันตอนในการวางแผนบริหารงาน

บุคคลตามระเบียบราชการ กำหนดอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ

ตามนโยบายและแผนท่ีกำหนด และกำหนดแผนการใชบุคลากรทางการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 2) การสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง สถานศึกษามี 

การกำหนดวิธีการสรรหาในกระบวนการสอบคัดเลือก พิจารณาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติทางการศึกษา

ตรงตามเกณฑที่กำหนด มีการกำหนดแนวทางในการบรรจุแตงตั้งบุคคลตามระเบียบราชการ 
 3) การเล่ือนวิทยฐานะและตำแหนงงาน หมายถึง สถานศึกษามกีระบวนการเปล่ียนแปลง

ตำแหนงงานบุคลากรในสถานศึกษา ในลักษณะการเล่ือนตำแหนง การโยกยาย การเล่ือนข้ันเงินเดือน 

และการออกจากตำแหนง ตามความเหมาะสม 
 4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง บุคลากร มีกระบวนการในการตรวจสอบ

สมรรถภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา เปรียบเทียบผลงานท่ีปฏิบัติตรงกับวัตถุประสงค

หรือเกณฑที่ตั้งไว มีกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ 

ที่กำหนด และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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 5) กฎ ระเบียบ ขอบังคับ วินัย หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการสงเสริมใหบุคลากร

ในสถานศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของสถานศึกษาไดถูกตองตามที่สถานศึกษาได

กำหนดมีกิจกรรมสงเสริมการใหความรูแกบุคลากรในการพัฒนาวินัย การปองกันการกระทำผิดวินัย 

การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ และการรองทุกข 

 6) การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาของมีกระบวนการสนับสนุน

ใหบุคลากรในสถานศึกษาเขารับการอบรม พัฒนาวิชาชีพ จัดใหมีการประชุมอบรม สัมมนา จัดใหมี

การศึกษาดูงานในประเทศ ตางประเทศ สนับสนุนใหบุคลากรจัดทำผลงานทางวิชาการ และ 

การพัฒนาความรูในการปฏิบัติงาน  

 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัย เร่ือง การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 

ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) โดยใชผูบริหารสถานศึกษาและครูเปน 

หนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ี เขต 2 ปการศึกษา 2557 ประกอบดวย ผูบรหิารและครูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 1,563 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2557 ในเขตอำเภอโพธาราม อำเภอบานโปง 

อำเภอบางแพ และอำเภอดำเนินสะดวก ไดมาโดยตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie 

and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชวิธี

การสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) ซึ่งจำแนกเปน 

ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 28 คน และครูผูสอน จำนวน 282 คน รวมผูใหขอมูลท้ังหมด 310 คน 
จากสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ดังปรากฏในตารางท่ี 1  
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลำดับ ดังนี้ 

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารการเปล่ียนแปลงและ 

การบริหารงานบุคคลเพ่ือวิเคราะหโครงสรางเน้ือหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ ตัวแปรท่ีศึกษา 

และกำหนดดัชนีชี้วัด และนำไปสรางแบบสอบถาม ตามดัชนีชี้วัดใหครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษา  

ภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา จากน้ันนำแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษา 

เพ่ือตรวจสอบแกไข นำแบบสอบถามสงผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและตรวจสอบ 

คาของความตรงดานเน้ือหา (content validity) โดยหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถาม 

กับวัตถุประสงค (index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนี

ระหวางต้ังแต 0.67-1.00 ไดกระทงคำถามดานการบริหารการเปล่ียนแปลง จำนวน 34 ขอ  
และกระทงคำถามการบริหารงานบุคคล จำนวน 30 ขอ และนำแบบสอบถามมาแกไขปรับปรุง 

ตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญกอนนำไปทดลองใช จากน้ันนำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) 

กับผูบริหารและครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ที่ไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน เพ่ือหา 

คาความเท่ียง (reliability) นำแบบสอบถามจากการทดลองใชกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพของ

แบบสอบถามท้ังฉบับดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach,1970: 161 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 
2551: 156) คุณภาพดานความเท่ียงของการบริหารการเปล่ียนแปลงไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 

0.97 และคุณภาพดานความเท่ียงของการบริหารงานบุคคลไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.98 

และไดปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถามดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมถูกตอง โดยผาน 

การแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บรวบรวม

ขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

   
          

 49 478 10 95 

 43 450 9 89 

 19 178 4 35 

 27 319 5 63 

             138     1,425              28         282 

 1,563 310 

ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือสำหรับเก็บรวบรวมขอมูล

โดยใชเก็บขอมูลจากตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมผูบริหารสถานศึกษาและกลุมครูที่ปฏิบัติการสอน 

แบบสอบถามมี 1 ฉบับ แบงออกเปน 4 ตอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเร่ืองเพศ 

วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี ประสบการณการทำงาน วิทยฐานะ ที่ตั้งของอำเภอ มีลักษณะเปน

แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (checklist) 

ตอนท่ี 2 และ ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามวัดระดับการบริหารการเปล่ียนแปลง และ 

การบริหารงานบุคคล ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 

ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert) การกำหนดคาคะแนนของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดกำหนด 

คาคะแนนของชวงน้ำหนักเปน 5 ระดับ ซึ่งแตละระดับมีความหมายดังน้ี 

 5 หมายถึง   การบริหารการเปล่ียนแปลง/การบริหารงานบุคคล อยูในระดับมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง   การบริหารการเปล่ียนแปลง/การบริหารงานบุคคล อยูในระดับมาก 

 3 หมายถึง   การบริหารการเปล่ียนแปลง/การบริหารงานบุคคล อยูในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง   การบริหารการเปล่ียนแปลง/การบริหารงานบุคคล อยูในระดับนอย 

 1 หมายถึง  การบริหารการเปล่ียนแปลง/การบริหารงานบุคคล อยูในระดับนอยท่ีสุด 
ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของการบริหาร 

การเปล่ียนแปลงและการบริหารงานบุคคล เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended) 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 310 ฉบับ ไปยังสถานศึกษาที่มีผูบริหารและครู 

ที่ปฏิบัติการสอนที่เปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดำเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืน

มาจำนวน 310 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
     

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการ ดังน้ี 
1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล จำแนกตามลักษณะของแบบสอบถามในแตละตอน ดังน้ี 

 1.1  การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามดวยวิธีการแจกแจงความถ่ี  

(frequency) และคารอยละ (percentage) 
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 1.2  การวิเคราะหระดับเก่ียวกับการบริหารการเปล่ียนแปลง และการบริหารงานบุคคล 

ใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายตามเกณฑ ผูวิจัยนำ

คาเฉล่ียไปเทียบเกณฑขอบเขตของคาเฉล่ียตามแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด (2553: 121) ดังน้ี 

   คาเฉล่ีย 4.51-5.00  หมายถึง  มกีารบริหารการเปล่ียนแปลง/การบริหารงานบุคคล 

            อยูในระดับมากท่ีสุด 

   คาเฉล่ีย 3.51-4.50  หมายถึง  มกีารบริหารการเปล่ียนแปลง/การบรหิารงานบุคคล 

            อยูในระดับมาก 

   คาเฉล่ีย 2.51-3.50  หมายถึง  มกีารบริหารการเปล่ียนแปลง/การบริหารงานบุคคล 

            อยูในระดับปานกลาง 

   คาเฉล่ีย 1.51-2.50  หมายถึง  มกีารบริหารการเปล่ียนแปลง/การบริหารงานบุคคล 

            อยูในระดับนอย 

   คาเฉล่ีย 1.00-1.50  หมายถึง  มกีารบริหารการเปล่ียนแปลง/การบริหารงานบุคคล 

            อยูในระดับนอยท่ีสุด 

2.  การวิเคราะหการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ

แบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) นำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหการบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
การบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.22, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวา การบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยพลังอำนาจอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( x̄ = 4.28, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ การมีสวนรวม ( x̄ =4.27, S.D. = 0.51) และ

การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา ( x̄ = 4.10, S.D. = 0.51) มีระดับการดำเนินงานนอยท่ีสุด 

ดังปรากฏในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ระดับและลำดับการบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2   

           (n=310) 

   S.D.  
1.  4.19 0.49  5 

2.  4.27 0.51  2 

3.  4.10 0.51  6 

4.  4.22 0.52  4 

5.  4.26 0.49  3 

6.  4.28 0.52  1 

  4.22 0.45   

X

(n=310) 

  S.D.   
1.  4.19 0.48  3 

2.  4.10 0.56  6 

3.  4.16 0.51  4 

4.  4.15 0.51  5 

5.     4.25 0.53  1 

6.  4.23 0.54  2 

 4.18 0.44   

 

X

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.18, S.D. = 0.44) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

วินัยอยูในระดับมากท่ีสุด ( x̄ = 4.25, S.D. = 0.53) รองลงมาไดแกการพัฒนาบุคลากรทาง 

การศึกษา ( x̄ = 4.24, S.D. = 0.54) และการสรรหาและบรรจุแตงตัง้บคุลากรทางการศึกษา ( x̄ = 4.10, 

S.D. = 0.56) มีระดับการดำเนินงานนอยท่ีสุดดังปรากฏในตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 ระดับและลำดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2   
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

การบริหารการเปล่ียนแปลง ดานการกำกับติดตาม (X
5
) การติดตอสื่อสาร (X

1
) พลังอำนาจ 

(X
6
) และการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา (X

3
) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและ

สามารถอภิปรายความผันแปรของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (Y

tot
) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี 

คาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.605 ซึ่งแสดงวา ดานการกำกับติดตาม การติดตอ
สื่อสาร พลังอำนาจ และการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาสงผลตอการบริหารงานบุคคล 
ในสถานศึกษา และสามารถทำนายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ไดรอยละ 60.50 โดยสามารถ
เขียนสมการพยากรณไดดงัน้ี 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 
 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 

ดงัปรากฏในตารางท่ี  4 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอ 
  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
  ราชบุรี เขต 2  

 

tot= 0.93 +0.12 (X5) +0.22 (X1) +0.25 (X6) +0.18 (X3)  

tot = 0.14 (Z5) +0.24 (Z1) +0.30 (Z6) +0.21 (Z3) 

(n=310) 

 df SS MS F Sig. 
Regression 4 36.80 9.20 116.95** .00 

Residual 305 23.99 0.08   

Total 309 60.80    

 b Beta SEb t Sig. 

 0.93  0.15 6.11** .00 

 (X5) 0.12 0.14 0.07 1.75** .00 

 (X1) 0.22    0.24 0.05 4.11** .00 

 (X6) 0.25 0.30 0.06 4.49** .00 

 (X3) 0.18 0.21 0.05 3.70** .00 

**  .01 

R = 0.778   R2 = 0.605 SEE. = 0.280 
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อภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยเ ร่ือง การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สามารถอภิปรายผล

ตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังน้ี 

1.  การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การบริหาร 

การเปล่ียนแปลงอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยได ดังน้ี ดานพลังอำนาจ 

ดานการมีสวนรวม ดานการกำกับติดตาม ดานการเจรจาขอตกลงรวมกัน ดานการติดตอสื่อสาร  

และดานการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้เพราะในการบริหารและจัดการศึกษาตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 วาดวย

แนวทางของการปฏิรูปการศึกษาใหมีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา โดยมีเปาหมาย 

ใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให 

การเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาพัฒนาไปในทิศทางท่ีปฏิรูประบบราชการ ดังน้ัน การบริหาร 

การเปล่ียนแปลงจงึมคีวามสำคญัท่ีสดุและหลกีเล่ียงไมได สำหรบัผูบรหิารสถานศึกษาตองปฏบิตังิาน

ตามกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลงของระบบราชการ ผูบริหารและบุคลากรตองตระหนัก 

ทุกกระบวนการทุกกิจกรรมการบริหาร การเปล่ียนแปลงตองเนนใหเกิดคุณภาพเปนที่พึงพอใจ 

ทั้งภายในและภายนอกองคการท่ีอยูภายใตของการบริหารการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนปจจัยสำคัญ 

สูความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษา สอดคลองกับงานวิจยัของลักขณา กำแพงแกว และพิชญาภา 

ยืนยาว (2556: 134-153) ไดศึกษาการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของ

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา 

การบริหารการเปล่ียนแปลงอยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวา การบริหารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง 

อยางย่ังยืน มีระดับปฏิบัติสูงสุด รองลงมา คือ ดานการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง และ 

ดานการเตรียมการในการบริหารการเปล่ียนแปลง ตามลำดับ ทั้งนี้เน่ืองจากสถานศึกษามีบุคลากร 
ที่ตระหนักในการปฏิบัติงานรวมกัน มีการกำหนดแนวทาง สรางความเขาใจในการทำงาน 

อยางชัด เจนและเปนไปในทาง ท่ี เหมาะสม สนับสนุนใหปฏิบัติ ร วมงานอยู เสมอพรอม 

ในการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง ตามทีก่ำหนดอยางมีขัน้ตอน วางแผนเตรียมการปฏิบตังิาน

และปฏิบัติงานตามหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายอยางรอบคอบ เพ่ือสรางงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตรงตามเปาหมายท่ีรวมกันกำหนดข้ึนใหเกิดในสถานศึกษา 
2.  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาการบริหารงานบุคคล

ในสถานศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานกฎ ระเบียบ 
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ขอบังคับ ดานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดานการวางแผนอัตรากำลัง ดานการเล่ือนวิทยฐานะ 

และตำแหนงงาน ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร

ทางการศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากวาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 7 วาดวยครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดใหมีการสงเสริม

กระบวนการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับ

วิชาชีพชั้นสูง สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีการนิเทศติดตามผล ให 

ความชวยเหลืออยางตอเนือ่ง ทำใหการบรหิารงานบคุคลเปนไปตามกรอบภารกจิตามแนวปฏบิตังิาน 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล สถานศึกษามีการกำกับดูแล และบังคับใช 

กฎระเบียบตอครูโดยเครงครัดและเปนธรรม ผูบริหารมุงสงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด 

ในการบรหิารงานบุคคล ทัง้ทางดานการวางแผน การดำเนินงาน การตรวจสอบประเมิน การปฏิบตังิาน 

รวมทั้งการกำหนดแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนางานอยางเปนระบบ สงเสริมใหครูไดรับ 

การพัฒนาอยางตอเน่ือง สงเสริมใหครูมีความรู ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน มีความเช่ือมั่น

ในตนเอง สามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย ครูมีขวัญและกำลังใจ และพึงพอใจ 

ในการเล่ือนตำแหนงและข้ันเงินเดือน ที่เปนไปตามเกณฑที่กำหนด และเปนธรรม สงเสริมยกยอง

เชิดชูเกียรติครูเน่ืองในโอกาสตาง ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของสนิท คงภักดี (2549: 71-73) ไดศึกษา

การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉล่ีย

สูงสุด คือ ดานการวางแผนและกำหนดตำแหนงดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

ดานวินัยและการดำเนินการทางวินัย ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานการบรรจุ

และการแตงต้ัง และดานการออกจากราชการ ดังนั้น จะเห็นวา สถานศึกษาทุกแหงตางให 

ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคล เพราะบุคคลนับวาเปนองคประกอบสำคัญท่ีจะขับเคลื่อน 
ใหทุกหนวยงานประสบความสำเร็จและบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

3.  การบริหารการเปล่ียนแปลงสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรียงลำดับตามอิทธิพลจากมากไปนอย 
ซึ่งการกำกับติดตาม การติดตอสื่อสารดานพลังอำนาจ และการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 

ที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถรวมกันทำนายการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาไดรอยละ 60.50 ทั้งนี้เน่ืองจากการบริหารการเปล่ียนแปลงเปนเร่ืองสำคัญและ

หลีกเล่ียงไมไดสำหรับการบริหารงานในองคการใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายภายใต
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญทางดานเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ และ 

ภายใตกฎ ระเบียบ นโยบายตาง ๆ บุคลากรทางการศึกษาจำเปนตองปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู  
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การปฏิบัติหนาท่ีใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงตามสภาพของสังคมองคการ สามารถบริหาร

จัดการศึกษาในสถานศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับผลงานวิจัย

ของณรงค จันทรา (2549: 86-90) ไดศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของประสิทธิผลการบริหาร 

การเปล่ียนแปลงท่ีมีตอประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

ในจังหวัดอุดรธานี พบวา บุคลากรมีความเห็นดวยเก่ียวกับการมีประสิทธิผลการบริหารการเปล่ียนแปลง

โดยรวมและรายดานทุกดาน อยูในระดับมาก เน่ืองจากบุคลากรใหความสำคัญกับการรับฟงขอมูล

หรือการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางกันจากผูอื่น ใหความรวมมือและความชวยเหลือแกสมาชิก 

ในทีมงานเมื่อไดรับการรองขอ รับฟงปญหาหรือขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจากสมาชิกระหวางกลุมตาง ๆ 

เขารวมกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานของหนวยงาน การคิด

ริเริ่มโครงการใหม ๆ ที่สงผลดีตอชื่อเสียงและภาพลักษณของหนวยงาน หาโอกาสเรียนรูงาน 

ที่รับผิดชอบจากผูรูทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน และการเรียนรูพยายามหาวิธีการใหม 

ในการแกไขปญหาในสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้น กลาวไดวา การบริหาร 

การเปล่ียนแปลงในทุก ๆ องคการยอมสงผลกระทบตอบุคลากรในองคการน้ัน ๆ เน่ืองจากบุคคล 

เปนองคประกอบสำคัญท่ีจะทำใหการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน และเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

และกอใหเกิดการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพตามมาดวย 

 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา องคประกอบของการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผล 

ตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  

เขต 2 ไดแก 

 3.1  การบริหารการเปล่ียนแปลงดานการกำกับติดตามสงผลตอการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งน้ีผลของ 

การบริหารงานและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน้ันข้ึนอยูกับปจจัยท่ีเก่ียวของหลายประการ  
ทั้งปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก โอกาสและอุปสรรคตาง ๆ กระบวนการบริหารจัดการและ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีดี และมีประสิทธิภาพถือวาเปนส่ิงสำคัญ ซึ่งสามารถรองรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก และสงตอคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิง หากองคการน้ัน 

มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และทักษะในการกำกับติดตามงานในองคการ ปฏิบัติงาน 
อยางเต็มกำลังและตอเน่ืองจะทำใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ บรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงค 

ท่ีกำหนดไว ดังน้ัน การกำกับติดตามจึงมีความสัมพันธตอการบริหารงานบุคลากรในดานการประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยสถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบสมรรถภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในสถานศึกษาใหเปนไปตามเกณฑที่กำหนด สถานศึกษามีกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรทางการศึกษามีกระบวนการพิจารณาเปรียบเทียบผลงานของบุคลากรใหเปนไปตาม

วัตถุประสงค และเกณฑที่กำหนด และในสวนการนำผลในการกำกับติดตามมาสนับสนุนดาน 

การเล่ือนวิทยฐานะและตำแหนงงาน โดยสถานศึกษามีกระบวนการประเมินวิทยฐานะขาราชการครู 
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และบุคลากรทางการศึกษา การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติเปนไปตามเกณฑที่กำหนด และ 

สถานศึกษามีการกำหนดกระบวนการเปล่ียนแปลงตำแหนงงานบุคลากรในสถานศึกษาอยางชัดเจน 

สอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550: 220) กลาวไววาการกำกับติดตาม 

เปนกลไกตาง ๆ ซึ่งใชเพ่ือติดตามการปฏิบัติและผลผลิตภายในขอบเขตท่ีมีการพิจารณาไว 

 ซ่ึงความสำคัญของการกำกับติดตามมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการวางแผน ผูบริหารใชกระบวนการ

วางแผนเพ่ือเตรียมการปฏิบัติการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการหนาท่ีการกำกับติดตาม 

เปนกระบวนการตอเน่ืองท่ีใชเพ่ือพิจารณาวา องคการสามารถบรรลุเปาหมายหรือไม การติดตาม

เปาหมายองคการ และใชการปอนกลับการปฏิบัติงาน หนาท่ีการกำกับติดตามจะชวยใหผูบริหาร 

มีวิธีการท่ีจะปรับปรุงแผน และชวยใหองคการเผชิญกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลง ไดสอดคลอง

กับผลงานวิจัยของสุเทพ บุญเติม (2549: 77-78) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตาม 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา การกำกับติดตามดานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาพรวมของ

สภาพในการกำกับติดตามดานบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก โดยมีการวิเคราะหและจัดระบบ

ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการกำกับติดตามงานและการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามากท่ีสุด  

สวนสภาพการปฏิบัติที่นอยท่ีสุด คือ มีการจัดหนวยบริการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเคล่ือนที่ 

เพ่ือใหบริการดานบุคคลและกำกับติดตามงานเปนประจำเดือนทุกเดือน ทั้งนี้ การกำกับติดตาม

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการจัดระบบการกำกับติดตามและประเมินผลในทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

คอนขางมากโดยพิจารณาจากขอมูลการศึกษาเชิงสำรวจ มีการกำหนดแผนการกำกับติดตามงาน 
ไวเปนระยะ มีการกำหนดมาตรฐานและตัวบงชี้การกำกับติดตาม โดยมีหลักการท่ีสำคัญคือ การมี

สวนรวมของสถานศึกษาและชุมชน ทองถ่ินมีโอกาสเขารวมกำหนดเปาหมาย มาตรฐาน และตัวบงชี้ 

รวมท้ังการมีสวนรวมกำกับติดตามกับหนวยงาน คือ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

ดงัน้ัน จะเห็นไดวาการกำกับตดิตามการดำเนินงานของสถานศึกษาจะสงเสริมบคุลากรในสถานศึกษา 

มีการปฏิบัติงานไดดีย่ิงขึ้น 
 3.2  การบริหารการเปล่ียนแปลงดานการติดตอสื่อสารสงผลตอการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 การติดตอส่ือสาร 

ในสถานศึกษาอาจกระทำการไดหลายวิธีขึ้นอยูกับบรรยากาศขององคการน้ันวาเปนในรูปแบบใด 

อยางไรก็ตาม การติดตอสื่อสารถือไดวาเปนเร่ืองสำคัญ เพราะวาแมจะมียุทธศาสตรดีเย่ียมเพียงใด 

หากขาดการติดตอสื่อสารท่ีดีแลว ก็ยากท่ีจะนำมาซ่ึงความสำเร็จได ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมี
สวนรวมและมีกิจกรรมสัมพันธในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวิธีการทำงาน เปลี่ยนวิธีคิด การประสานงาน

ระหวางบุคลากรในสถานศึกษา มกีารนำขอมลูยอนกลับ มาปรบัปรงุพัฒนาและติดตามตรวจสอบงาน
อยูตลอดเวลา ดังนั้น การติดตอสื่อสารจึงมีความสัมพันธตอการบริหารงานบุคลากรในดาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบสมรรถภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในสถานศึกษาใหเปนไปตามเกณฑที่กำหนด มีกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงาน
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ของบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑที่กำหนด และดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

บุคลากรทางการศึกษา โดยสถานศึกษากำหนดวิธีการและกระบวนการสอบคัดเลือกไดอยางชัดเจน 

มีการจัดสอบคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามเกณฑที่กำหนด สอดคลองกับ

แนวคิดของกมล ฉายาวัฒนะ (2549: 153) ใหความหมายของการติดตอสื่อสาร คือ กระบวนการ

ถายทอด และการสื่อสารอยางมีศิลปะจากผูสงฝายหน่ึงไปยังผูรับฝายหน่ึง โดยผานส่ือหรือชองทาง 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกัน ซึ่งในการบริหารองคการจะตองมีกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับผูคนมากมาย 

กิจกรรมเหลาน้ันตองอาศัยและเก่ียวของกับการติดตอสื่อสารท้ังส้ิน เปนวิธีการประสานงาน 

การช้ีแจงใหความรู และสรางสัมพันธอันดีกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา ผูปกครองและนักเรียน 

เพ่ือใหบุคคลเหลาน้ันเขาใจขาวสารขอมูลการปฏิบัติงานขององคการ อันจะทำใหการบริหาร 

ของผูบริหารองคการสำเร็จลุลวงไปดวยดี ไดสอดคลองกับผลงานวิจัยของอภิรมย ชัยประทุม 

(2553: 98-99) ไดศึกษาสภาพและปญหาการติดตอสื่อสารภายในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 

เมืองชัยภูมิ พบวา สภาพการติดตอสื่อสารภายในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย 

ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา การติดตอส่ือสารในแนวนอน 

มีคาเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมาคือการติดตอ สื่อสารจากบนลงลาง และแนวไขว 

ตามลำดับ ในขณะท่ีการส่ือสารในแนวจากลางข้ึนบนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นนอยท่ีสุด ตามลำดับ 

ดังน้ัน จึงกลาวไดวา องคการใดมีกระบวนการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ จะสงเสริมใหบุคลากร

ในองคการน้ันปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของ 

สถานศึกษาตามท่ีกำหนด 

 3.3  การบริหารการเปลี่ยนแปลงดานพลังอำนาจสงผลตอการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เน่ืองจากการบริหาร 

สถานศึกษาเปนหนาท่ีของผูบริหารทุกคนท่ีตองบริหารคน บริหารงานในหนวยงาน และปจจัย 

ท่ีเก่ียวของตาง ๆ ใหสามารถดำเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพ และการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพน้ัน 
ผูบริหารจึงตองบริหารคนในหนวยงานใหเกิดประสิทธิผลของหนวยงานและมีความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด เน่ืองจากบุคคลในหนวยงานมีความแตกตางกัน ในดานอุปนิสัย เจตคติ  

หรือคุณลักษณะสวนตัว ผูบริหารจึงตองใชหลักการดานพลังอำนาจกับบุคคลในหนวยงาน ใหเกิด
ความรวมมอืรวมใจในการปฏบิตังิาน พลังอำนาจจงึเปนสวนผลักดันการดำเนินงานตาง ๆ ในหนวยงาน

ใหเปนตามนโยบาย ตลอดจนเปนองคประกอบสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงในองคการหรือ 

สถานศึกษา ดังน้ัน พลังอำนาจจึงมีอิทธิพลตอการบริหารงานบุคคลในดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

วินัย โดยสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของ

สถานศึกษาไดถูกตองตามท่ีสถานศึกษาไดกำหนด และดานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาเขารับการอบรม พัฒนาวิชาชีพจรรยาบรรณของบุคลากรทาง 

การศึกษาอยูเสมอ สถานศึกษาจัดใหมีการประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
Vol.7 No. 1 January-June 2016 97

การทำงานของบุคลากรในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน  

(2550: 83) กลาววาพลังอำนาจเปนการใชอิทธิพลเพ่ือจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานและนำไปสู 

ความสำเร็จตาม เปาหมายท่ีระบุไว หรือเปนกระบวนการจัดการใหบุคลากรในองคการทำงานรวมกัน

ไดดวยวิธีการตาง ๆ เพราะทรัพยากรมนุษยเปนส่ิงท่ีซับซอนและเขาใจถองแทไดยาก การส่ังการ 

จึงตองใชความสามารถหลายเรื่องควบคูกันไป อาทิ ภาวะความเปนผูนำของผูบริหาร การติดตอ

สื่อสารในองคการ และการทำงานเปนทีม เปนตน ทั้งน้ีไดสอดคลองกับผลงานวิจัยของวัฒนา 

จนัทรโคตร (2551: 125-129) ไดศกึษา การใชพลังอำนาจของผูบรหิารและแรงจูงใจในการปฏิบตังิาน

ของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 พบวา การใช 

พลังอำนาจของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 6 ดาน เรียงลำดับจากมาก 

ไปหานอย ดังนี้ พลังอำนาจรางวัล พลังอำนาจสารสนเทศ พลังอำนาจกฎหมาย พลังอำนาจ 

ความเช่ียวชาญ พลังอำนาจอางอิง และพลังอำนาจพ่ึงพา สวนการใชพลังอำนาจบังคับลงโทษ  

มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ดังน้ันกลาวไดวา การใชพลังอำนาจของผูบริหารมีผลตอบุคลากร 

ในสถานศึกษาอยางหลีกเล่ียงไมได 

 3.4  การบริหารการเปล่ียนแปลง ดานการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาสงผล 

ตอการบริหาร งานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  

เขต 2 เน่ืองจากการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาบุคลากรใหมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ การแกไขปญหาหรือการดำเนินงานจัดการศึกษาจึงจำเปนอยางย่ิงที่ตอง

นำทรัพยากรทางการศึกษาในทุกดานมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้น การสนับสนุนทรัพยากร

ทางการศึกษานับวาเปนปจจัยหลักในการพัฒนาองคการท่ีมีความสัมพันธตอการบริหารงานบุคคล 

โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการวางแผนอัตรากำลัง ซึ่งสถานศึกษาควรมีการกำหนดแผนการใชบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสงูสดุ รวมทัง้มกีระบวนการและข้ันตอนการวางแผนบริหารงาน

บุคคลใหเปนไปตามระเบียบราชการ นอกจากน้ี การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษายังมีอิทธิพล

ตอการสรรหาและบรรจุแตงต้ังบุคลากรทางการศึกษา โดยตองมีการกำหนดวิธีการสรรหา และ

กระบวนการสอบคัดเลือกไวอยางชัดเจน มีการจัดสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเกณฑท่ีกำหนด รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดวยจัดใหมีกระบวนการท่ีสนับสนุน 

ใหบุคลากรในสถานศึกษาไดเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพไดอยางสอดคลองกับความตองการ

อยูเสมอ และจัดใหมีการประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร 

ในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง สอดคลองกับแนวคิดของสิริพรรณ วัฒนวิชัย (2556: 14) ไดอธิบายวา 

ผูบริหารควรใหการสนับสนุนบุคลากรซ่ึงนับวาเปนทรัพยากรทางการศึกษาท่ีสำคัญย่ิงในสถานศึกษา 
โดยสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาไดพัฒนาความรู ความชำนาญในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหเปน 

การสรางแรงจูงใจ เชน การสนับสนุนการศึกษาตอ การจัดโปรแกรมอบรม การจัดวิทยากรมาบรรยาย 
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การใหเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางหนวยงานอ่ืนจัด หรือการจัดประชุมกลุมเพ่ือใหขอมูลขาวสาร 

ที่เก่ียวของแกบุคลากร เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรมากขึ้น สอดคลอง

กับผลงานวิจัยของศิริพร สุขสวัสดิ์ (2550: 74-76) ไดศึกษาสภาพปญหาและความตองการ 

ในการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดเชียงราย พบวา  

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดเชียงราย มีปญหาทรัพยากรทางการศึกษาดานงบประมาณ และ

ดานการจัดการอยูในระดับมาก ทรัพยากรดานวัสดุ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง และดานบุคลากรอยูใน

ระดับปานกลาง และมีความตองการทรัพยากรทางการศึกษาดานงบประมาณ ดานวัสดุ ครุภัณฑ

และส่ิงกอสราง ดานบุคลากร และดานการจัดการอยูในระดับมาก สำหรับดานบุคลากร พบวา  

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดเชียงรายมีความตองการเรื่องการจัดสรรครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาใหครบชัน้เรียนมากท่ีสดุ ดงันัน้ จะเห็นวาทรัพยากรทางการศึกษาน้ันมผีลตอการบริหารงาน

บุคคล เพ่ือที่บุคลากรในสถานศึกษาจะสามารถนำทรัพยากรทางการศึกษามาพัฒนางานของตนเอง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 

 1.1  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมใหครูไดรับความรูในเรื่อง

การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวของกับการติดตอสื่อสาร โดยสงเสริมใหผูบริหารและบุคลากร 

ในสถานศึกษารวมกันจัดทำระบบการตรวจสอบขอมูลท่ีเชื่อถือไดทั้งจากภายใน และภายนอก 

สถานศึกษา รวมท้ังใชชองทางหลากหลายในการเผยแพรขอมูลขาวสาร 

 1.2  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมใหครูไดรับความรูในเรื่อง

การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา โดยสงเสริมใหมี 

การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 1.3  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษาในดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสงเสริมใหมีกระบวนการพิจารณาเปรียบเทียบ

ผลงานของบุคลากรใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเกณฑที่กำหนด 
 1.4  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษาในดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดสอบคัดเลือก

บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามเกณฑที่กำหนด รวมท้ังบรรจุบุคลากรในสถานศึกษา 

ไดตรงตามความตองการของสถานศึกษา 

 1.5  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมใหครูไดรับความรูในเรื่อง
การบริหารการเปล่ียนแปลง ท่ีเก่ียวของกับดานพลังอำนาจ การติดตอส่ือสาร การสนับสนุนทรัพยากร
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ทางการศึกษา และการกำกับติดตาม เพ่ือพัฒนาและวางแผนในการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

ทันตอการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอสถานศึกษา และบุคลากรใหดีย่ิงขึ้นตอไป 

 1.6  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสรางความตระหนักใหบุคลากร

เห็นความสำคัญของการเปล่ียนแปลง สรางความเขาใจ ในประโยชนและความสำคัญของ 

การเปล่ียนแปลง โดยการสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษารวมกันดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม

ตามแผนมีการประชุม และวางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือพัฒนา 

สถานศึกษาและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1 ควรศึกษารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาดาน 

การสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเปนเลิศ 

 2.2  ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานบุคคลดานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2.3  ควรศึกษาแนวทางการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอการพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษา 

 2.4  ควรศึกษาความสัมพันธของการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอการพัฒนา

บุคลากรในสถานศึกษา 

 

สรุป 
การบริหารการเปล่ียนแปลงสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาการบริหารการเปล่ียนแปลง อยูใน

ระดับมากทุกดาน บริหารงาน บุคคลในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา

เปนรายดานพบวา บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน การบริหารการเปล่ียนแปลง 
ท่ีสงผลตอบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเรียงตามลำดับการพยากรณจากมากไปหานอยดังนี้  

1) ดานการกำกับติดตาม 2) การติดตอส่ือสาร 3) ดานพลังอำนาจ และ 4) ดานการสนับสนุนทรัพยากร

ทางการศึกษาเปนปจจัยสงผลตอบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยน้ีพบวา 

การบริหารการเปล่ียนแปลงซ่ึงไดแก ดานพลังอำนาจ ดานการติดตอสื่อสารดานการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษา และดานการกำกับติดตาม และรวมกันทำนายบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 2 ในภาพรวมได 

รอยละ 60.50 
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การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสมุทรสาคร 

WORK PERFORMANCE STANDARD OF TEACHERS IN EARLY CHILDHOOD 
DEVELOPMENT CENTERS UNDER THE LOCAL ADMINISTRATIVE 

ORGANIZATION IN SAMUT SAKHON PROVINCE 
 

วรัชกุล  ราชประโคน / WARATCHAKUN  RADPRAKHON1  

จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI2  

นภาเดช  บุญเชิดชู / NAPADECH  BOONCHERDCHOO3  
  

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลและขนาดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ 3) เสนอแนวทางการปฏิบตังิาน
ของครูตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูผูดูแลเด็ก จำนวน 
186 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนกระจายตามขนาดของศูนย และผูใหสัมภาษณ 
ไดแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 คน ไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณสรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
เชิงปริมาณ ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว และสรุปขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก โดยมี 3 ลำดับแรก ไดแก ดานบุคลากร ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมาคือ ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  
ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน  

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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2.  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเม่ือจำแนก
ตามอายุและขนาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 
.05 เมื่อจำแนกเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณทำงาน พบวา การปฏิบัติงานของครูไมแตกตางกัน 

3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรจัดใหครูผูดูแลเด็กเล็ก ไดรับการอบรมและพัฒนาใหมีความรู
ดานปฐมวัยในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสมมีการสอนเนนใหเด็กกลาแสดงออก และมี 
ความมั่นใจในตนเองใหมากข้ึน จัดสถานท่ีใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสถานท่ีจอดรถรับ–สงเพียงพอ  
มีการประชุมหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็ก เพ่ือกำหนดแผน 
ความรวมมือ แลกเปล่ียนความคิดเห็น ในการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
คำสำคัญ: การปฏิบัติงานมาตรฐาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ABSTRACT 

This research aimed to: 1) study the work performance standard of teacher in early 
childhood development centers: 2) compare the work performance standard of early 
childhood development centers as classified by personal status and school size; and  
3) identify guidelines to improve the work performance standard of early childhood 
development centers. The samples consisted of 186 teachers, derived by proportional 
stratified random sampling distributed by centers and 10 heads of early childhood 
development centers, derived by purposive sampling. The research instruments were  
a questionnaire and an interview form, developed by the researcher. The statistics used 
for quantitative data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way 
analysis of variance; and content analysis for qualitative data. 

The research results revealed that:   
1. The work performance standard of teachers in early childhood development 

centers was at a high level in both overall and specific aspect. The top three aspects were 
personnel management of early childhood development centers and academic affairs and 
curriculum activities, followed by the aspects of building, environment and safety, promotion of 
early childhood development network, and community’s participation and support. 

2. Teachers’ working performance standard as classified by age and center size 
were different with statistical significance at .05. However, when classified by gender, 
educational level and working experience were not statistical differences.  
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3. Early Childhood development centers should provide teachers with training or 
professional development in childhood education. The teaching should focus on the child’s 
assertive behavior and self-confidence. The early childhood development centers should 
allocate sufficient parking lot. The meeting between the head of the centers, teachers and 
assisting teachers should be held regularly to set collaboration plan and exchange ideas 
about the operation of child development centers. 

 
Keywords:  work performance standard, early chi ldhood development center, 
   local administrative organization 

 

บทนำ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พุทธศักราช 2545 ไดกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาไวในมาตรา 6 วาการจัดการศึกษาตองเปนไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางรางกายอารมณ จิตใจ และสติปญญา ความรู 
และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
ดังน้ัน การจัดการศึกษาปฐมวัยจึงเปนการจัดการศึกษากอนภาคบังคับที่มีความสำคัญอยางย่ิง  
ในอันท่ีจะชวยสงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาไปในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสมสอดคลองกับ
วัยและพัฒนาการ ทั้งน้ี เน่ืองจากเด็กปฐมวัย ซึ่งหมายถึงเด็กท่ีมีอายุระหวาง 0-6 ขวบ นั้น เปนวัย 
ที่มีพัฒนาการทุกดาน เจริญเติบโตในอัตราที่สูงสุด โดยเฉพาะในระบบประสาทและสมองซึ่ง 
เจริญเติบโตถึงรอยละ 80 ของผูใหญ เปนระยะท่ีเกิดการเรียนรูอยางเต็มที่ เมื่อไดรับการสงเสริม
อยางถูกตอง นักจิตวิทยาและนักการศึกษาท่ัวไปตางเช่ือวาประสบการณที่เด็กปฐมวัยไดรับ 
เปนปจจัยพ้ืนฐานของการพัฒนาการทุกดานตอเนื่องไปจนกระทั่งเติบโตเปนผูใหญ การวางรากฐาน
ใหกับเด็กปฐมวัยจึงเทากับเปนการเตรียมและสรางพลเมืองที่ดีมีคุณภาพใหกับประเทศชาตินั่นเอง 

ปจจุบันสภาพสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วอันเน่ืองมาจากความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการและเทคโนโลยี เปนท่ียอมรับกันวาการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการสรางสรรคความเจริญ
กาวหนาและแกไขปญหาตาง ๆ ในสังคม เน่ืองจากการศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยใหคนไดพัฒนา
ตนเองในดานตาง ๆ ตั้งแตการวางรากฐานพัฒนาการของชีวิต ตั้งแตแรกเกิดรวมถึงการพัฒนา
สมรรถนะ และขีดความสามารถในดานตาง ๆ ที่จะประกอบอาชีพและดำรงชีวิต ไดอยางมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 4) ดังนั้น ในการดำเนินงานและการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จึงมีความแตกตางกันมีความหลากหลายท้ังในดานโครงสราง อาคาร สถานท่ี ดวยเหตุนี้ กรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ินจึงไดจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
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สวนทองถ่ินข้ึน เพ่ือใหการดำเนินงานเปนระเบียบ มีมาตรฐาน มีคุณภาพตามหลักวิชาการซ่ึงได
กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไว โดยมีการกำหนดข้ันตอนการกระจาย 
อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกำหนดการศึกษาปฐมวัยหรือกอนประถมศึกษา  
เปนหนาท่ีซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทำ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับโอนสถานท่ี 
ดูแลเด็ก อายุระหวาง 3-5 ป และใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กของสวนราชการอ่ืน ไดแก ศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑในวัด/มัสยิด กรมการศาสนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกรมการพัฒนาชุมชน ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) เรียกวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเปนการกระจายโอกาสใหประชาชน
ผูปกครองไดรับบริการเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็กปฐมวัยอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

ปจจุบันการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซึง่จำแนกออกเปนการดำเนินงานไว 6 ดาน ซึง่ไดแก มาตรฐานดานบุคลากร ดานการบริหาร
จัดการ ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดานการสงเสริมเครือขายพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (กระทรวงมหาดไทย, 2551: 1) ยังไมมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกำหนดไวเทาท่ีควร 
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือที่จะนำขอมูลท่ีไดจาการศึกษาครั้งนี้ไปเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และเปนประโยชนโดยตรงตอผูที่เก่ียวของที่จะนำไปพัฒนาดานตาง ๆ และแกไขปรับปรุง ประยุกตใช 
ในการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาครจำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลและขนาดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน จังหวัดสมุทรสาคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็ก ที่มีเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ 

การทำงาน ตำแหนง และขนาดสถานศึกษาตางกันมีการปฏิบัติงานตางกัน 
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วิธีดำเนินการ 
การวิจัยเร่ือง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จังหวัดสมุทรสาครครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชผูใหขอมูลเปนหนวยวิเคราะห ในการดำเนิน
การวิจัยไดเสนอตามลำดับหัวขอ ดังน้ี 

 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก 

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร จำแนกเปน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก จำนวน 34 ศูนย
ขนาดกลาง จำนวน 20 ศูนย และขนาดใหญ จำนวน 22 ศูนย รวมท้ังสิ้น จำนวน 76 ศูนย  
รวมจำนวนประชากรท้ังสิ้น 358 คน 

 1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน  

     1.2.1  กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากจำนวนประชากรทั้งหมด โดยเทียบกับ
ตารางกำหนดขนาดกลุมตัวอยางสำเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 
อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีเปนกลุมตัวอยางไดจำนวนท้ังสิ้น  
186 คน จาก 76 ศูนย โดยศูนยขนาดเล็ก จำนวน 37 คน ขนาดกลาง จำนวน 54 คน และขนาดใหญ 
จำนวน 95 คน รวม 186 คน จากตัวแทนของครูผูดูแลเด็ก  

     1.2.2 ผูใหขอมูลตอบแบบสัมภาษณ คือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10 ศูนย 
ศูนยละ 1 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง รวมท้ังสิ้น 10 คน   

 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 2.1  เปนแบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
     ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม 

มีขอคำถามเก่ียวกับ สถานภาพสวนบุคคลและขนาดของสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยมี
ลักษณะคำถามเปนแบบสำรวจรายการ (checklist) 

     ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) ซ่ึงประกอบดวย
ขอคำถาม จำแนกตามตัวแปรปฏบิตังิานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6 ดาน คอื 1) ดานการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ดานบุคลากร 3) ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  
4) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน 
6) ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 59 ขอ นำกระทงคำถามท่ีสรางข้ึนไปให
ผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ตรวจสอบความตรงดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม
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แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค (index of  item objective  
congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนีตั้งแต 0.5 ขึ้นไป จากน้ันแกไขขอกระทงคำถาม
ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา กอนนำแบบสอบถามไปทดลองใช  
(tryout) กับครผููดแูลเด็กซึง่ไมใชกลุมตวัอยางโดยกำหนดคาคะแนนของชวงน้ำหนักของการปฏิบตังิาน 
เปน 5 ระดับ ตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง (reliability) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(    -coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.97  

     ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (open form) เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดให 
ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 6 ขอ 

 2.2  เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครอง

ทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร สรุปตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 
1. ระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จังหวัดสมุทรสาครตามความคิดเห็นของครูผูดูแลเด็กโดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
เปนรายดาน พบวา คือ ดานบุคลากร มีคาเฉล่ียอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอม
ความปลอดภัย ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และดานการมีสวนรวมและ 
การสนับสนุนจากชุมชน ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  คาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนา 
  เด็กเล็กองคกรปกครองทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาครตามความคิดเห็นของครูผูดูแลเด็ก 
  ในภาพรวมและพิจารณาเปนรายดาน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   (n=186) 

  X S.D.   
1  4.53 0.37  2 

2  4.61 0.69  1 

3  4.40 0.51  4 

4  4.50 0.48  3 

5  3.74 0.54  6 

6  3.84 0.59  5 

  4.46 0.40   

2.  ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาครจำแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ 
การทำงานและขนาดของศูนยพัฒนาเด็กเล็กพบวา 

  2.1  ครูผูดูแลเด็กท่ีมีเพศ ตางกัน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ดังปรากฏใน ตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2   ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครอง 
   สวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาครตามความคิดเห็นของครูผูดูแลเด็ก จำแนกตามเพศ 

                                                             (n=186) 

 
 

 (n=14)  (n=172) 
t Sig. 

X S.D. X S.D. 
1.  4.53 0.31 4.44 0.37 .087 .91 

2.  4.38 0.30 4.63 0.71 1.28 .20 

3.  

     

4.29 0.58 4.41 0.59 .810 .41 

4.  4.27 0.54 4.51 0.47 1.87 .06 

5.  

     

4.31 0.54 4.33 0.59 .406 .68 

 

6.  

     

4.37 

 

0.56 

 

4.43 

 

0.54 

 

.119 .90 

 4.36 0.47 4.46 0.56 .760 .53 

  2.2  ครูผูดูแลเด็กท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีสองดาน คือ  
ดานบุคลากร และดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สวนอีกส่ีดาน คือ ดานการจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร และดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชนพบวาไมแตกตางกัน ดังปรากฏ 
ในตารางท่ี 3 
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 3 1.61 0.53 1.89 .13 

 182 52.58 0.28 

 185 54.19  

 

 

 3 3.14 1.04 3.15* .026 

 182 60.20 0.33 

 185 63.34  

 
 3 1.03 0.34 2.26 .82 
 182 27.65 0.15 

 185 28.68  
      *  .05  

  
df SS MS F Sig 

 

 3 0.56 0.18 1.38 .24 

 182 24.48 0.13 

 185 25.04  

 3 5.50 1.83 4.06* .008 

  182 82.75 0.45 

 185 88.25  

 

 

 3 0.86 0.28 1.12 .33 

 182 46.03 0.25 

 185 46.89  

 

 

 3 0.89 0.29 1.31 .21 

 182 41.10 0.22 

 185 41.99  

(n=186) 

ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครอง 
  สวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร ตามความคิดเห็นของครูผูดูแลเด็ก จำแนกตามอายุ 
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 2.3  ครูผูดูแลเด็กท่ีมีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร ตามความคิดเห็นของครูผูดูแลเด็ก 
จำแนกตาม ระดับการศึกษาในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ดังปรากฏในตารางท่ี 4  

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครอง 
  สวนทองถ่ินจงัหวัดสมทุรสาคร ตามความคิดเห็นของครผููดแูลเด็ก จำแนกตามระดับการศึกษา 

         (n = 186) 

 
 

 df SS MS F Sig 

 

 

 3 0.26 0.09 0.69 .58

 182 24.78 0.13 

 185 25.04  

 3 0.08 0.27 0.56 .98

  182 88.18 0.48 

 185 88.26  

 

 

 3 1.20 0.40 1.60 .19

 182 45.69 0.25  

 185 46.89   

 

 3 0.31 0.10 0.45 .70

 182 41.67 0.22  

 185 41.98   

 

 

 

 

3 0.87 0.29 1.00 .39

182 53.33 0.29  

185 54.20   

 

 

 

 

 

3 1.14 0.38 1.11 .34

182 60.20 0.34  

185 63.34   

 
 

 
 

3 0.21 0.07 0.46 .71
182 28.47 0.15  

185 28.68   
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 2.4  ครูผูดูแลเด็กท่ีมีประสบการณการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาครในภาพรวมและ 

รายดานไมแตกตางกันดังปรากฏในตารางท่ี 5  

ตารางที ่5 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบตังิานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  จงัหวัดสมทุรสาคร ตามความคิดเห็นของครผููดแูลเด็ก จำแนกตามประสบการณการทำงาน 

 
  

df SS MS F Sig 

 

 

 2 0.06 0.28 2.15 .81 

 183 24.98 0.13 

 185 25.04  

 2 2.15 1.07 2.27 .14 

  183 86.10 0.47 

 185 88.25  

 

 

 2 0.90 0.45 1.80 .17 

 183 45.99 0.25 

 185 46.89  

 

 2 1.25 0.62 2.81 .06 

 183 40.74 0.22 

 185 41.99  

 

 2 1.21 0.61 2.10 .12 

 183 52.98 0.29 

 185 54.19  

 

 

 2 0.10 0.05 0.14 .86 

 183 63.24 0.34   

 185 63.34  

 
 2 0.56 0.28 1.86 .16 
 183 28.12 0.15 

 185 28.68  

                                          (n = 186) 
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 2.5  ครูผูดูแลเด็กท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวมไมแตกตางกันแตเมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีสองดาน คือ 

ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

สวนอีกส่ีดาน คือ ดานการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานการมีสวนรวมและสนับสนุน

จากชุมชนและดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบวาไมแตกตางกัน ดังปรากฏ 

ในตารางท่ี 6 

 

ตารางที่ 6  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครอง 

  สวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาครตามความคิดเห็นของครูผูดูแลเด็ก จำแนกตามขนาดของ 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
                                                                                                                                            (n = 186) 

 
 

 df SS MS F Sig 

 

 

 2 1.39 0.69 5.75 .10 

 183 23.64 0.12 

 185 25.03  

 2 0.83 0.41 0.87 .41 

  183 87.42 0.47 

 185 88.25  

 

 

 2 1.88 0.94 3.91* .02 

 183 45.02 0.24 

 185 46.90  

 

 2 1.50 0.75 3.40* .03 

 183 40.49 0.22 

 185 41.99  

 

 2 1.13 0.57 1.96 .14 

 183 53.07 0.29 

 185 54.20  
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ตารางที่ 6  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครอง 

  สวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาครตามความคิดเห็นของครูผูดูแลเด็ก จำแนกตามขนาดของ 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ตอ) 
                                                                                                                                           (n = 186) 

 
 

 df SS MS F Sig 

 

 

 2 1.50 0.75 2.27 .11 

 183 61.84 0.33 

 185 63.34  

 

 2 1.11 0.55 3.66 .12 

 183 27.57 0.15 
 185 28.68  

*  .05  

3. ผลการวิเคราะหแนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสมุทรสาครตามความคิดเห็นของครูผูดูแลเด็ก สรุปไดดังน้ี 

 3.1  ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
สมุทรสาคร ควรมีการจัดอบรมใหความรูกับหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครู และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
ในเรื่องการปฏิบัติงานเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเพ่ือเสนอแนะ
แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพ เน่ืองจากหลักสูตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการเปลี่ยนแปลงบอย  คณะ
กรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็ควรติดตามขาวสารตาง ๆ เพ่ือใหทันตอเหตุการณ เน้ือหาของหลักสูตรควร
ใหมีเร่ืองที่เก่ียวกับชุมชนของตนเองดวย จะไดมีความสอดคลองกับทองถ่ิน 

 3.2  ดานบุคลากรครูผูดูแลเด็กไมคอยมีความรูความเขาในเร่ืองของกระบวนการเรียนรู 
ครูผูสอนขาดความรูความเขาใจเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งดานหลักสูตรการจัดกิจกรรมการวัด
และประเมนิพัฒนาการของเด็ก จงึควรมีการอบรมใหความรู ความเขาใจในการจดักระบวนการเรียนรู
กับครูผูดูแลเด็ก หรือศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมีการคัดเลือกครูท่ีมีความรูความเขาใจในการจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางแทจริง   

 3.3  ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยครูควรจัดสภาพแวดลอม 
สถานท่ีและอาคารเรียนท่ีสะอาด ปลอดภัย มีการสรางแหลงเรียนรูดี ๆ ที่หลากหลาย ทั้งในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและมีการสำรวจความตองการของนักเรียน เพ่ือท่ีจะจัดแหลงเรียนรูใหพอเพียงและ
ควรมีการสงเสริมใหชุมชนเปนแหลงเรียนรู ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร
ก็ควรใหการสนับสนนุในเร่ืองของงบประมาณดวยเชนเดียวกัน เพ่ือพัฒนาการเด็กใหพรอมในทกุดาน 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
Vol.7 No. 1 January-June 2016 115

 3.4  ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรควรจัดใหมีการประชุมผูปกครองเพื่อสราง
ความรู ความเขาใจและปลูกฝงใหผูปกครองเห็นความสำคัญของงานวิชาการ คณะกรรมการ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็ตองชวยในเร่ืองการระดมทรัพยากร จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับงานวิชาการใหกับ
ชุมชนไดเขามารวมกิจกรรม ตลอดจนควรมีการจัดใหมีการอบรมใหความรูกับคณะกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

 3.5  ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน จากการศึกษาพบวา สวนใหญ 
ผูปกครองและชุมชนไมคอยใหความสำคัญ และไมคอยมีสวนรวมในการดำเนินงานหรือกิจกรรม 
ตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้เน่ืองมาจากผูปกครองและชุมชนสวนใหญตองออกไปประกอบ
อาชีพไมคอยเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดขึ้น ดังน้ัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตองดำเนินการระดมการมีสวนรวมจากผูปกครองและชุมชน มีการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ  
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และใหความสำคัญกับชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการดำเนินงาน  
มีการประชาสัมพันธสื่อสารกับผูปกครองใหผูปกครองดูแลชวยเหลือสงเสริมพัฒนาการผูเรียนรวมกัน 

 3.6  ดานการสงเสรมิเครอืขายการพัฒนาเด็กปฐมวยั ควรแตงตัง้คณะกรรมการดำเนินงาน
เครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริมสนับสนุน และกำหนดแผน 
ความรวมมือในการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงแลกเปล่ียน
เรียนรูทางดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหมีศักยภาพในการพัฒนาเด็กเล็ก และเสริมสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานดานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยระหวางหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูบริหารและผูที่
เก่ียวของขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 

 

อภิปรายผล  
จากการวิจัยเร่ือง แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาครคร้ังน้ี พบประเด็นสำคัญท่ีนำมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของ 
การวิจัยไดดังน้ี 

1.  ระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดสมุทรสาคร ตามความคิดเห็นของครูผูดูแลเด็กโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เปนเพราะ 
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองทองถ่ินน้ัน การบริหารงาน
ดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานบุคลากร ดานอาคารสถานท่ี
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมสนับสนุน
จากชุมชน และดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความสำคัญและจำเปนอยางย่ิง 
ที่จะทำใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานการปฏิบัติงานมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอนุรักษ  
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มาสเนตร (2552: 76) ศึกษาการดำเนินงานการบริการดานการศึกษาตามมาตรฐานศูนยเด็กเล็ก 
กรมอนามัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขตบางซ่ือ ประชากรในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ไดแก  
ผูปกครองเด็กของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขตบางซ่ือ พบวา มีระดับการดำเนินงานโดยรวมอยู 
ในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติศัพท ใจทน (2555: 89) ไดศึกษาเรื่อง มาตรฐาน
การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอำเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมสามารถปฏิบัติไดในระดับมาก ซึ่งยังสอดคลองกับ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2553: 48) กลาวไววา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจึงตองคำนึงถึงการมีสวนรวมกันทุกภาคสวนในสังคมเพ่ือใหเปนตามกฎหมาย ที่จะทำให
มีการสงเสริมการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐานตอไปอยางประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการ
ของสังคมจนเปนท่ียอมรับในศักยภาพของการบริหารจัดการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และเพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมี
คุณภาพและไดมาตรฐานในการอบรมเล้ียงดู จัดประสบการณ และสงเสริมพัฒนาการเรียนรูแก 
เด็กปฐมวัยอยางครอบคลุมกวางขวาง เปนพ้ืนฐานของการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนอยางมีคุณภาพ 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร ตามความคิดเห็นของครูผูดูแลเด็ก โดยจำแนกตามเพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา ประสบการณการทำงาน และขนาดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา 

 2.1  ครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ
ทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร ท้ังในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน 
ท่ีต้ังไว แสดงใหเห็นวาครูผูดูแลเด็กท้ังเพศชาย เพศหญิง วุฒิการศึกษา และรวมไปถึงการมีประสบการณ
ในการทำงาน ครผููดแูลเดก็เห็นวา ทกุคนตางก็มคีวามรูความสามารถทีเ่ทาเทียมกนั ในการปฏบิตังิาน
ตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยเห็นวาทุกคนสามารถทำงานดำเนินไปตามจุดมุงหมาย 
ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานได สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรินทร อาลัยลักษณ (2549: 80) 
ไดศึกษาสภาพการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตำบลในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแกน พบวาสภาพการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตำบล จังหวัดขอนแกน 
โดยภาพรวม สามารถปฏิบัติไดตามเกณฑการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับตอไปนี้  
ดานบุคลากร ดานธุรการ การเงินและพัสดุ ดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม ดานวิชาการและ 
การจัดประสบการณแกเด็ก และดานความสัมพันธกับชุมชนและการประชาสัมพันธ องคการบริหาร
สวนตำบลท่ีมีขนาดตางกัน (ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก) สามารถจัดการศึกษาในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไมแตกตางกัน 
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 สวนครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีอายุ และขนาดสถานศึกษาตางกัน 
โดยศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็กกับศนูยพัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญครูมคีวามคิดเห็นตอการปฏิบตังิาน
ตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตางกัน เปนเพราะศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ มีความพรอม 
ในดานอาคารสถานที่และความปลอดภัยเร่ืองตาง ๆ มากกวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก ซึ่งครู 
มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดสมุทรสาคร แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
และสอดคลองกับงานวิจัยของศิริศิลป บุตรจันทร (2552: 97) ไดศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับผล 
การดำเนินงานและการดำเนินการตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายใตกำกับ
การดูแลขององคการบริหารสวนตำบลเปา พบวา ผลการดำเนินการโดยรวมอยูในระดับมาก และ 
ผลการศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายใตการกำกับดูแล
ขององคการบริหารสวนตำบลเปา พบวา บุคลากรและประชาชนที่มีเพศ และสถานภาพท่ีเก่ียวของ
กับศนูยพัฒนาเดก็เล็กมคีวามคดิเห็นในมาตรฐานดานการบรหิารจดัการศูนยพัฒนาเดก็เล็กแตกตางกัน 
บุคลากรและประชาชนที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอมาตรฐานในดานบุคลากรแตกตางกัน 
บุคลากรและประชาชนท่ีมีอาชีพ และสถานภาพท่ีเก่ียวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกันมี
ความคิดเห็นในมาตรฐานดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยแตกตางกัน บุคลากร
และประชาชนท่ีมีสถานภาพท่ีเก่ียวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกันมีความคิดเห็นตอมาตรฐาน
ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรแตกตางกัน บุคลากรและประชาชนที่มีเพศแตกตางกัน 
มีความคิดเห็นตอมาตรฐานในดานการมีสวนรวม การสนับสนุนจากทุกภาคสวนแตกตางกัน และ 
ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายใตการกำกับดูแล
ขององคการบริหารสวนตำบลเปากับปจจัยภูมิหลังของบุคลากรและประชาชน พบวาไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.  ผลการวิเคราะหแนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้ ใหความรูกับหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครู และ
บุคลากรที่เก่ียวของ ใหทราบถึงปจจัยท่ีเปนเง่ือนไขในการปฏิบัติงานเพ่ือประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบรมบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการจัดกระบวนการเรียนรูดาน
อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย มีสถานท่ีและอาคารเรียนท่ีสะอาด ปลอดภัย สราง
แหลงเรียนรูดี ๆ ที่หลากหลายตามตองการของนักเรียน มีแหลงเรียนรูใหพอเพียง และควรมี 
การสงเสริมใหชุมชนเปนแหลงเรียนรูดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรจัดใหมีการประชุม 
ผูปกครองเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และปลูกฝงใหผูปกครองเห็นความสำคัญของงานวิชาการ  
ใหชุมชนไดเขามารวมกิจกรรมดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวนมีการประชาสัมพันธ
กิจกรรมตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการประชาสัมพันธสื่อสารกับผูปกครองและใหความสำคัญ
กับชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการดำเนินงาน และดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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มีคณะกรรมการดำเนินงานเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือกำหนดแผน
ความรวมมือในการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงแลกเปล่ียน
เรียนรูทางดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กใหมีศักยภาพในการพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานดานพัฒนา
เด็กปฐมวัยระหวางหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูบริหาร และผูที่
เก่ียวของขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งสอดคลองกับนงนุช สาโสม (2555: 63) ที่ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
พบวา สภาพการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และแนวทาง
พัฒนาการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีดังน้ี ดานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรจัดใหมี
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดใหมีการนำบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไปศึกษาดูงาน จัดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ดานบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีการต้ังงบประมาณในการจัดสงบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ดานดูแลเด็กปฐมวัยเขารับการฝกอบรมเปนประจำทุกป อยางนอยคนละ 2 คร้ังตอป สนับสนุน
สงเสริมใหบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขารับการศึกษาตอใหในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรตั้งงบประมาณ
เพ่ือสรางอาคารเรียนใหเพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน จัดตั้งงบประมาณในการจัด
ตกแตงและปรับปรุงภูมิทัศน ดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร ควรจัดใหมีการอบรมบุคลากร 
ในเร่ืองของการจัดทำหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การจัดทำแผนการจัดประสบการณองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จัดตั้งงบประมาณในการสงบุคลากรเขารับการอบรมเก่ียวกับดานวิชาการและกิจกรรม
หลักสูตร ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน ควรจัดประชุมผูปกครองชุมชนในทองถ่ิน
และชี้แจงสรางความเขาใจเก่ียวกับการเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จัดต้ังชมรมผูปกครองนักเรียนในแตละปการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานท่ีโดยมีการเชิญ 
ผูปกครองนักเรียน ดานการสงเสริมเครือขายพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดใหมีการประชุมเครือขายพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ควรนำผลการวิจัย 

ที่ไดไปบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและ 
ความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน 
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จากชุมชน และดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรจัดให 
ครูผูดูแลเด็กปฏิบัติงานตามความรูความสามารถและความเหมาะสมของขนาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และองคกรการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 
ตองใหความสำคัญในการพัฒนาตนเองของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็กใหมากข้ึน การพัฒนาใหครู
และบุคลากรท่ีเก่ียวของมีความรูในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และมีความรูดานปฐมวัย
ในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสม จัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพและศักยภาพ จัดใหมีสถานท่ี 
ที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอ รวมถึงประสานความรวมมือกัน เพ่ือกำหนดแผนความรวมมือ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ในการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพตอไป 

2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1  ควรศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 
 2.2  ควรมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 
 2.3  ควรมีการศึกษารูปแบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 
 

สรุป 
จากการศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา การปฏิบัติงาน 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ครูผูดูแลเด็กท่ีมีอายุ และสังกัดขนาดสถานศึกษาตางกัน 
มกีารปฏิบตังิานตามมาตรฐานศนูยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกัน สวนแนวทางการพัฒนาการปฏิบตังิาน
ไดขอคนพบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรจัดใหครูผูดูแลเด็กเล็กมีความรูดานปฐมวัย จัดสถานที่ให 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหสามารถรับ-สงเพียงพอ มีการประชุมหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก 
ผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็ก เพ่ือกำหนดแผนความรวมมือ แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการดำเนินงาน 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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ORGANIZATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER  

THE JURISDICTION OF RATCHABURI PRIMARY  
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 2) ระดับ

การเปนองคการแหงการเรียนรู และ 3) การพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผล 

ตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและ 

ครูผูสอนของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 310 คน  

ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางข้ึน

โดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
ผลการวิจัยพบวา 

1. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 

2. การเปนองคการแหงการเรียนรู อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน  
3. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดานการประชุมปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การศึกษา

ตอและการศึกษาทางไกล และการนิเทศการสอน เปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคการแหง 

การเรียนรูของสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 65.60 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

คำสำคัญ :  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา องคการแหงการเรียนรู ประถมศึกษา 
 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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ABSTRACT 

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

2) level of learning organization; and 3) educational personnel development affecting 

learning organization in educational institutions. The research samples, derived by 

proportional stratified random sampling, were 310 administrators and teachers of educational 

institutions under the Jurisdiction of Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 

2. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics 

used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise 

multiple regression analysis.   

The findings of this research were as follows: 

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

the high level. 

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

3.  The educational personnel development in the aspects of workshop, field study, 

further study, and teaching supervision together predicted the learning organization in 

educational institutions at the percentage of 65.60 with statistical significance at .05. 

 

Keywords:  educational personnel development, learning organization, primary education 

 

บทนำ 
การศึกษาถือวาเปนพลังทางปญญาท่ีสำคัญท่ีสุดสำหรับประชาชนในการพัฒนาตนเอง 

สังคมและชาติบานเมืองใหรุงเรือง ในโลกยุคปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่งเปน 

สังคมเศรษฐกิจฐานความรูที่แขงขันกันดวยปญญาและความรูเปนรากฐานในการทำงาน โดยให 

ความสำคัญกับการพัฒนางานดานการศึกษาเพ่ือสงเสริมบุคลากรของประเทศใหมีความรู และ

สามารถปรับตัวใหทันตอสถานการณและการเปล่ียนแปลงเพ่ือพัฒนาองคการสูการเปนองคการ 
แหงการเรียนรูอยูตลอดเวลา ดังท่ี ยุรพร ศุทธรัตน (2552: 55) ไดกลาววา การเรียนรู เปนปจจัย

สำคัญตอการพัฒนาองคการเพ่ือใหเปนองคการแหงการเรียนรู ซึ่งการเรียนรูไมไดมีเพ่ือเปนทางเลือก 

แตเปนกิจกรรมที่ไมสามารถหลีกเล่ียงไดและถือไดวาเปนหลักท่ีสำคัญในชีวิตประจำวันของ 
การทำงานในองคการ 

การปฏิรูปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555–2559 (สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสำนักนายกรัฐมนตรี, 2554: 39) กลาวถึง
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สาระสำคัญท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน จะตองใหความสำคัญกับ 

การเสริมสรางทุนของประเทศท่ีมีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคล่ือนกระบวนการ

พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทรพัยากรมนุษยใหเขมแขง็ พรอมรบัการเปล่ียนแปลงโลก

ในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคนท้ังในเชิง

สถาบันระบบโครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง จึงสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 15) เก่ียวกับแนว

นโยบายดานการศึกษาการพัฒนาครูในสวนของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา

ในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมี

แผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก จะเห็นไดวาบุคลากรทาง 

การศึกษาจะตองไดรับการพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบกฎหมายการศึกษา ดังที่ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน, 

2555: 19) มาตรา 52 ใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหมีระบบกระบวนการผลิตการพัฒนาครู 

คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมคีณุภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชพีชัน้สงู 

โดยการกำกับ และประสานใหสถาบันท่ีทำหนาท่ีผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมท้ังบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากร

ประจำการอยางตอเน่ือง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดต้ังกองทุนพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร 

ทางการศึกษาอยางเพียงพอ เมื่อบุคลากรในองคการไดรับการพัฒนาก็สงผลใหองคการน้ัน ๆ ไดรับ

การพัฒนาตามไปดวย 

ดังน้ัน การพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพไมวาจะเปนหนวยงานท้ังภาครัฐบาลและเอกชน 

สิ่งท่ีเปนปญหาสวนใหญมักมีสาเหตุมาจากบุคลากรท่ีมีแนวคิดท่ีแตกตางดวยสถานภาพ ความรู 
ความคิดและประสบการณในดานตาง ๆ รวมถึงปจจัยการตอตานในการเปล่ียนแปลงพัฒนา จึงเปน

ปจจยัท่ีสงผลใหองคการไมประสบผลสำเรจ็ตามทีต้ั่งเปาหมายไว ดงัท่ี สนุนัทา เลาหนันทน (2551: 7) 

กลาวถึงความแตกตางระหวางบุคคลวา บุคคลมีพลังท่ีจะตอสูกับความเหน็ดเหน่ือยความลำบาก 
ไมเทากัน บางคนเม่ือไดรับมอบหมายใหทำงานหนักก็จะถอยหนีเพราะรางกายสูงานหนักไมไหว 

แตสำหรับบางคนสูงานหนักไดทัง้รางกายและจิตใจ บคุคลมคีวามรักและสนใจการทำงานไมเหมือนกัน 

บางคนรักงานและชอบทำงาน เลือกทำงานท่ีทาทาย มีความนาสนใจ ซึ่งเปดโอกาสใหเขาแสดงออก
ถึงความสามารถและความรับผิดชอบ บุคคลมีความรับผิดชอบตอภารกิจที่ไดรับมอบไมเทากัน 

บางคนรับผิดชอบตองานสูงเพราะมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในผลงาน มีความตองการใหงานกาวหนา 

ตรงขามกับบางคนมีความรับผิดชอบนอยและไมกระตือรือรนท่ีจะทำงาน ทั้งน้ี พระราชบัญญัติ 

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 อางถึงใน จอมพงศ มงคลวนิช (2556: 
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153-154) กำหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน ประกอบดวย มาตรฐานความรูและประสบการณ

วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตนกำหนดมาตรฐานวิชาชีพทาง 

การศึกษาเปนเครื่องมือสำคัญท่ีจะชวยใหผูประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาจะตองประพฤติ

ปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลตอผูรับบริการสูการเปนบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสงผลตอ 

การพัฒนาองคการใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป  

จากความจำเปนท่ีกลาวมาขางตนสถานศึกษาทุกแหงควรจะตองตระหนักถึงความสำคัญ

ของการพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษาของตนเองไดพัฒนาจนกอใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลเปนลำดับตอไป ในการน้ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ซึ่งเปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ พบวา สถานศึกษาท่ีเขารับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปงบประมาณ 

2554–2556 จำนวน 140 แหง ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จำนวน 96 แหง คิดเปนรอยละ 

68.57 ไมไดรับการรับรอง จำนวน 44 แหง คิดเปนรอยละ 31.43 (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2, 2556: <http:...>) ซึ่งปญหาดังกลาวมาจากการขาดแคลนครูถึงจำนวน 

66 อัตรา รวมท้ังครูสอนไมตรงตามวุฒิ และครูมีภาระงานอ่ืนมากนอกเหนือจากงานสอน สรุปไดวา 

เมื่อบุคลากรมีภาระงานมาก ขาดความพรอมในการพัฒนาตนเอง จึงสงผลกระทบตอสถานศึกษา 

ทำใหการบริหารสถานศึกษาไมบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และไมกอใหเกิดการเปนองคการ

แหงการเรียนรูตามมา 

จะเห็นไดวา ถาบุคลากรในองคการมีการเรียนรูอยางเปนระบบจะทำใหองคการมีความได

เปรียบทางการแขงขันได ซึ่งแนวคิดที่สามารถพัฒนาองคการไปสูการมีระบบในการเรียนรูแบบ

ตอเน่ืองดวยตัวเองไดนั้น คือ แนวคิดองคการแหงการเรียนรู (learning organization) ดวยเหตุผล
และความจำเปนดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนบุคลากรทางการศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา 

เก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรูตอไป 
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วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

2.  เพ่ือศึกษาระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

3. เพ่ือศึกษาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคการ 

แหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย 1) การฝกอบรมบุคลากร 2) นิเทศการสอน 

3) สัมมนา 4) ประชุมปฏิบัติการ 5) ศึกษาดูงาน และ 6) ศึกษาตอและการศึกษาทางไกล เปนปจจัย 

ที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
1.  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง วิธีการสรางเสริมสนับสนุนใหบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สามารถดำเนินการ

พัฒนาความรูความชำนาญของบุคลากรในองคการใหมีสมรรถภาพที่ดีขึ้นมีเทคนิคตาง ๆ  

ในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ตลอดจนทัศนคติของบุคลากร 

ที่มีผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความพรอมสำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงขององคการ 

โดยผูวิจัยใชแนวคิดของจอมพงศ มงคลวนิช (2556: 113-149) ประกอบดวย  

 1)  การฝกอบรมบคุลากร หมายถึง บคุลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู ความสามารถ 

ความเขาใจมาใชในการปฏิบัติงาน สงเสริมทักษะและสรางเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน 

มีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติมากข้ึน            

 2)  การนิเทศการสอน หมายถึง บคุลากรทางการศึกษาไดรบัการนิเทศประเมิน ตดิตามผล 
นำผลการประเมินมาวิเคราะหสรุปหาแนวทางปรับปรุงแกไขวิธีการปฏิบัติงานการสอน มีการจัดทำ

แผนการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับความสามารถของผูเรียน มีการทำวิจัยซอมเสรมิผูเรียน 

 3)  การสัมมนา หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาไดมีสวนรวมในการเสนอความรู 
ประสบการณ ความคิดในการแลกเปล่ียนความรูและความคิดเห็นเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน บุคลากร 

มสีวนรวมในการแกไขปญหาขององคการ นำผลท่ีไดจากการสัมมนาไปใชในการทำงาน เพ่ือพัฒนางาน

ใหประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 4)  การประชุมปฏิบัติการ หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาได เขารวมประชุม 

ในการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน การประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนกลยุทธของ
องคการการประชุมปฏิบัติการ วิเคราะหการจัดทำแผนการเรียนการสอน การประชุมปฏิบัติการ 
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วิเคราะหการจัดทำขอสอบ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานรวมกัน เพ่ือฝกการแกไข

ปญหา บุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา 

 5)  การศึกษาดูงาน หมายถึง บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสไดรับความรู ความเขาใจ 

ทักษะประสบการณจริง ไดแลกเปล่ียนเรียนรูจากผูมีประสบการณหนวยงานองคการอ่ืน สราง

มนุษยสัมพันธที่ดีระหวางผูศึกษาดูงาน ทีมงานสมาชิก ตลอดจนบุคลากรไดเปล่ียนบรรยากาศ 

เกิดการกระตุนความคิดริเร่ิมสรางสรรค เพ่ือนำความรูที่ไดมาประยุกตใชในการพัฒนาองคการ 

 6)  การศึกษาตอและการศึกษาทางไกล หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาตระหนักและ

เห็นความสำคัญในการเพ่ิมพูนความรูทักษะในการปฏิบัติงาน ไดรับการสงเสริม สนับสนุน 

ในการศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมเติมความรูอยางตอเนื่อง มีความกระตือรือรนในการเรียนรู สื่อเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัยเพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองอยูเสมอ ตลอดจนสามารถนำความรูที่ไดจากการศึกษา

ตอมาใชในการปฏิบัติงานไดจริง 

2.  การเปนองคการแหงการเรียนรู หมายถึง การท่ีสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มุงมั่นและจูงใจใหบุคคลมีความกระตือรือรนในการท่ีจะพัฒนา

ตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเอง รวมท้ังเปนสถานท่ีซึ่งบุคคลไดเรียนรูรวมกัน 

ในการสรรหา และการถายโอนองคความรู โดยมีองคประกอบของการเปนองคการแหงการเรียนรู  

7 ดาน โดยผูวิจัยสังเคราะหจากแนวคิดของเซนเก (Senge, 2006: 6-9) มารควอรท (Marquardt, 

2005: 45-50), เดซิมอน เวิรนเนอร และแฮริส (Desimone Werner & Harris, 2000: 24), ดาฟท 

(Daft, 1999: 211-212), ลูธานส (Luthans, 1998 อางถึงใน ศันสนีย  จะสุวรรณ, 2550: 50), ศศกร  

ไชยคำหาญ (2550: 5), สุรพงษ เอื้อศิริพรฤทธ์ิ (2547: 180), กิฟฮารท และคณะ (Gephart et al, 

1996 อางถึงใน ยุรพร ศทุธรัตน, 2552: 22), สว ี โก (Swee Goh, 1998 อางถึงใน ยุรพร  ศทุธรัตน, 

2552: 22), วัทคิน และมารสิกค (Watkins and Marsick, 2003 อางถึงใน จอมพงศ มงคลวนิช, 
2556: 261) ผูวิจัยไดวิเคราะหความสำคัญของงานตามความถ่ีจากมากไปหานอยสรุปได 7 งานหลัก 

ประกอบดวย  

 1) กลยุทธขององคการ หมายถึง สถานศึกษามีการกำหนดทิศทาง และการดำเนินงาน
ขององคการ มีการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และภายนอกองคการ มีการวิเคราะห

โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดออน ที่สงผลตอการพัฒนาองคการ มีการคาดการณแนวโนม 

ความเปล่ียนแปลงในอนาคต มีการวิเคราะหที่จะนำไปใช สะทอนภาพท่ีแทจริง สามารถตรวจสอบ
และมีขอมูลรองรับ 

 2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายถึง สถานศึกษามีการเพ่ิมพูนความรูความสามารถ 

ทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่ดี การรับรูและเทคนิคตาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน ดวยการฝกอบรม 

ศึกษาดูงาน ตลอดจนการแสวงหาความรูดวยตนเอง เพ่ือการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 3) วัฒนธรรมองคการ หมายถึง สถานศึกษามีการกำหนดวิถีชีวิต คานิยม ความเชื่อ 

ความเขาใจ และระเบียบแบบแผนการประพฤติปฏิบัติของบุคลากร โดยกำหนดข้ึนมาเพ่ือใชเปน

แบบแผนสำหรับปฏิบัติรวมกัน ซึ่งเปนพฤติกรรมสำหรับตอบสนองตอสภาพแวดลอมขององคการ 

ที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เพ่ือใหองคการสามารถอยูรอดและประสบผลสำเร็จ  

 4) การมีวิสัยทัศนรวมในการทำงาน หมายถึง สถานศึกษามีการกำหนดความสำเร็จ 

ในการพัฒนาองคการโดยการระดมความคิดและประสบการณของบุคลากร เพ่ือมองภาพของ

อนาคตขององคการรวมกัน บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีภาพในอนาคต สอดคลองกับเปาหมาย 

ขององคการท่ีจะใหเกิดพลังและแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีความสอดคลองกับนโยบายและ

ภาระหนาท่ีขององคการ เพ่ือนำพาองคการไปสูจุดมุงหมายไดดีที่สุด 

 5) การคิดอยางเปนระบบ หมายถึง สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากรมีกระบวนการ

คิดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามข้ันตอน และจัดลำดับความสำคัญอยางเปนระบบ 

สามารถตัดสินใจและแกปญหาไดอยางมีวิจารญาณ วางแผนการทำงานใหบรรลุเปาหมาย และนำ

ผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขได 

 6) การทำงานเปนทีม หมายถึง สถานศึกษาสงเสริมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 

ของกลุมคนที่มีจุดมุงหมายในการทำงานรวมกันเพ่ือใหจุดมุงหมายสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมาย  

มีการแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณซึ่งกันและกันอยางตอเน่ือง และสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนา

ภูมิปญญาและศักยภาพของทีมงาน 

 7) การใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร หมายถึง สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสม มาประยุกตใชในการบริหารจัดการประกอบกับการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน 

ตาง ๆ ในองคการ นำเทคโนโลยีมาชวยในการแกไขปญหาตาง ๆ ใหสำเร็จอยางสะดวกรวดเร็ว  

ถูกตอง ทันสมัย สามารถนำมาใชในการสืบคนหาความรูเรียกหาขอมูลสารสนเทศไดสะดวก ประมวล 

จัดเก็บอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ   
 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) โดยใชผูบริหารสถานศึกษา

และครูเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในปการศึกษา 2557 ประกอบดวย ผูบริหารและครู จำนวน 

1,563 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2557 ในเขตอำเภอโพธาราม อำเภอบานโปง 
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อำเภอบางแพ และอำเภอดำเนินสะดวก ไดมาโดยตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie 

and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) กำหนดขนาดกลุมตัวอยางการสุม

แบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) ซึ่งจำแนกเปนผูบริหาร 

สถานศึกษา จำนวน 28 คน และครูผูสอน จำนวน 282 คน รวมผูใหขอมูลทั้งหมด 310 คน 

จากสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ดังปรากฏในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 จำนวนประชากร และกลุมตัวอยาง 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลำดับ ดังนี้ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการเปน
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา เพ่ือวิเคราะหโครงสรางเน้ือหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 
ตัวแปรที่ศึกษา และกำหนดดัชนีชี้วัด จากน้ันสรางแบบสอบถาม ตามดัชนีชี้วัดใหครอบคลุมตัวแปร 

ที่ศึกษา ภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา นำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษา 

เพ่ือตรวจสอบแกไข และนำสงผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและตรวจสอบคาของความตรง

ดานเน้ือหา (content validity) โดยหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค 

(index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนีระหวางต้ังแต 0.67-
1.00 ไดกระทงคำถามดานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 35 ขอ และกระทงคำถาม 

การเปนองคการแหงการเรียนรู จำนวน 37 ขอ นำแบบสอบถามมาแกไขปรับปรุงตามคำแนะนำ 

ของผูเช่ียวชาญกอนนำไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหารและครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ที่ไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน เพ่ือหาคาความเท่ียง (reliability) นำแบบสอบถามจาก 

   
      

 

 

 

 

 49 478 10 95 

 43 450 9 89 

 19 178 4 35 

 27 319 5 63 

             138        1,425           28           282 

 1,563 310 
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การทดลองใชกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามท้ังฉบับดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach,

1970: 161 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 156) คุณภาพดานความเท่ียงของการพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษา ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.97 และคุณภาพดานความเท่ียงของการเปน

องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.98 และปรับปรุงแกไข 

ขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมถูกตอง โดยผานการแนะนำจากอาจารย 

ที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือสำหรับเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยใชเก็บขอมูลจากตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมผูบริหารสถานศึกษาและกลุมครูที่ปฏิบัติการสอน 

แบบสอบถามมี 1 ฉบับ แบงออกเปน 4 ตอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเร่ืองเพศ 

วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี ประสบการณการทำงาน วิทยฐานะ ที่ตั้งของอำเภอ มีลักษณะเปน

แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (checklist) 

ตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามวัดระดับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และ

การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ (rating scale) ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert) การกำหนดคาคะแนนของแบบสอบถาม 

ผูวิจัยไดกำหนดคาคะแนนของชวงน้ำหนักเปน 5 ระดับ ซึ่งแตละระดับมีความหมายดังน้ี 

5 หมายถึง   การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/การเปนองคการแหงการเรียนรู  

       อยูในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/การเปนองคการแหงการเรียนรู  
       อยูในระดับมาก 

3 หมายถึง   การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/การเปนองคการแหงการเรียนรู  

       อยูในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/การเปนองคการแหงการเรียนรู  

       อยูในระดับนอย 

1 หมายถึง การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/การเปนองคการแหงการเรียนรู  

       อยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของการพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษาและการบริหารงานบุคคล เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended) 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 310 ฉบับ ไปยังสถานศึกษาท่ีมีผูบริหารและครูที่

ปฏิบัติการสอนท่ีเปนกลุมตัวอยาง เพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามโดยผูวิจัยดำเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ 

กลับคืนมาจำนวน 310 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการ ดังน้ี 

1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล จำแนกตามลักษณะของแบบสอบถามในแตละตอน ดังน้ี 

 1.1  การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามดวยวิธีการแจกแจง 

(frequency) และคารอยละ (percentage) 

 1.2  การวิเคราะหระดับเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และการเปนองคการ

แหงการเรียนรู ใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย 

ตามเกณฑ ผูวิจัยนำคาเฉล่ียไปเทียบเกณฑขอบเขตของคาเฉล่ียตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด 

(2553: 121) ดังน้ี 

  คาเฉล่ีย 4.51-5.00  หมายถึง  มกีารพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/การเปนองคการ 

         แหงการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด 

  คาเฉล่ีย 3.51-4.50  หมายถึง  มกีารพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/การเปนองคการ 

         แหงการเรียนรูอยูในระดับมาก 

  คาเฉล่ีย 2.51-3.50  หมายถึง  มกีารพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/การเปนองคการ 

         แหงการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 1.51-2.50  หมายถึง  มกีารพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/การเปนองคการ 

         แหงการเรียนรูอยูในระดับนอย 

  คาเฉล่ีย 1.00-1.50  หมายถึง  มกีารพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/การเปนองคการ 
         แหงการเรียนรูอยูในระดับนอยท่ีสุด 

2.  การวิเคราะหการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ดวยการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) นำเสนอในรูปตาราง

ประกอบคำบรรยาย 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคการแหง 

การเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.02, S.D. = 0.43) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน โดยการประชุมปฏิบัติการ 

อยูในระดับมากท่ีสุด ( x̄ = 4.10, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ การฝกอบรมบุคลากร ( x̄ = 4.06,  

S.D. = 0.44) และการศึกษาดูงาน ( x̄ = 3.97, S.D. = 0.53) มีระดับการดำเนินงานนอยที่สุด 

ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ระดับและลำดับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2   

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.02, S.D. = 0.43) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา การประชุมปฏิบัติการอยูในลำดับสูงสุด ( x̄ = 4.10, S.D. = 0.50) รองลงมา ไดแก  

การฝกอบรมบุคลากร ( x̄ = 4.06, S.D. = 0.44) และการศึกษาดูงานอยูในลำดับต่ำสุด ( x̄  = 3.97, 

S.D. = 0.53) ดังปรากฏในตารางท่ี 3 

(n=310) 

   S.D.   
1.  4.06 0.44  2 

2.  4.00 0.50  3 

3.                                               3.96 0.54  5 

4.  4.10 0.50  1 

5.  3.97 0.53  4 

6.  3.96 0.58  6 

  4.02 0.43   

X
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ตารางที่ 3 ระดับและลำดับการเปนองคกรแหงการเรียนรู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 

  ศึกษาราชบุรี เขต 2    
(n=310) 

  S.D.   
1.  4.18 0.53  5 

2.  4.20 0.54  4 

3.  4.21 0.53  3 

4.  4.26 0.56  1 

5.  4.15 0.54  6 

6.  4.25 0.56  2 

7.  4.10 0.53  7 

 4.17 0.47   

X

 tot = 0.78 +0.35 (X4) +0.23 (X5) +0.17 (X6) +0.96 (X2)  

 tot = 0.38 (Z4) +0.25 (Z5) +0.21 (Z6) +0.10 (Z2) 

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท่ีสงผลตอการเปน

องคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ดานการประชุมปฏิบัติการ (X
4
) การศึกษาดูงาน (X

5
) 

การศึกษาตอและการศึกษาทางไกล (X
6
) และการนิเทศการสอน (X

2
) เปนตัวแปรท่ีไดรับเลือก 

เขาสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความผันแปรของการเปนองคการแหงการเรียนรูของ 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (Y
tot

) ไดอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาประสิทธิภาพ ในการทำนาย (R2) เทากับ 0.656 ซึ่งแสดงวา 

ดานการประชุมปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การศึกษาตอและการศึกษาทางไกล และการนิเทศ 
การสอน สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา และสามารถทำนายการเปน

องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาไดรอยละ 65.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 

  

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

  

ดังปรากฏในตารางท่ี  4 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
Vol.7 No. 1 January-June 2016 133

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท่ีสงผล 

  ตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

 

 

 

 df SS MS F Sig. 
Regression 4 45.11 11.27 145.52* .00 

Residual 305 23.64 0.07   

Total 309 68.75    

 b Beta SEb t Sig. 

 0.78  0.15 5.38* .00 

 (X4) 0.35 0.38 0.05 7.44* .00 

 (X5) 0.23    0.25 0.05 5.00* .00 

 (X6) 0.17 0.21 0.04 4.29* .00 

 (X2)  0.10 0.10 0.05 2.01* .04 

*  .05 

R = 0.810 R2 = 0.656 SEE. = 0.278 

อภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคการแหง 

การเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สามารถ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังน้ี  

1.  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาการพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานการประชุม

ปฏิบัติการ ดานการฝกอบรมบุคลากร ดานการนิเทศการสอน ดานการศึกษาตอและการศึกษา 
ทางไกล ดานการสัมมนา และดานการศึกษาดูงานตามลำดับ ทั้งน้ีเปนเพราะการท่ีองคการหน่ึง ๆ  

จะบรรลุถึงเปาหมายไดสำเร็จไดนั้นจะตองอาศัยบุคลากรท่ีมีสมรรถนะดานความรู ความสามารถ 
และจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

หมวดที่ 7 มาตรา 52 ใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหมีระบบการพัฒนาครู คณาจารย  

และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

โดยการกำกับและประสานใหสถาบันท่ีทำหนาท่ีผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมท้ังบุคลากร
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ทางการศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม และพัฒนาบุคลากร

ประจำการอยางตอเน่ือง ดังน้ัน สถานศึกษาทุกแหงจึงตองมีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

ในสังกัดของตนใหมีคุณภาพและมาตรฐานในวิชาชีพเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สอดคลองกับงานวิจัยของ

วิเชียร โทกุล (2552: 144-146) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงของ 

ผูบริหารกับการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี  

พบวา การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ โดยภาพรวม

และรายดานอยูในระดับมาก โดยดานการศึกษาตอมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ดานการศึกษา 

ดูงาน ดานการฝกอบรม ดานการสัมมนา และดานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามลำดับ ทั้งน้ีเพราะ

การศึกษาตอเปนอีกวิธีการหน่ึงในการพัฒนาบุคลากร โดยการใหบุคลากรไปศึกษาเพ่ือเพ่ิมความรู 

ประสบการณ วิทยาการใหม ๆ เปนการเพ่ิมวุฒิ เพ่ือใหนำความรูมาปรับปรุงการเรียนการสอน 

ใหทันตอสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี เปนการเพ่ิมคุณภาพ 

ในการจัดการศึกษาใหกับเด็กอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.  การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การเปน

องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยได

ดังน้ี ดานการมีวิสัยทัศนรวมในการทำงาน ดานการทำงานเปนทีม ดานวัฒนธรรมองคการ ดานการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ดานกลยุทธขององคการ ดานการคิดอยางเปนระบบ และดานการใชเทคโนโลยี 

ในการติดตอสื่อสาร ทั้งนี้ เ น่ืองจากสถานศึกษาทุกแหงมุงสูการปฏิรูประบบราชการ และ 

การเปล่ียนแปลงระบบบริหารงานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิมีประสิทธิภาพ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระบุในมาตรา 11 วาสวนราชการ 

มีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ 
โดยตองรับขอมูลขาวสาร และสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนำมาประยุกตใช 

ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอเหตุการณ รวมทั้งตองสงเสริมและ
พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปน

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกันจึงจะทำใหสถานศึกษาของตนกลายเปนองคการ

แหงการเรียนรู ซึง่สอดคลองกับผลงานวิจัยของอารีย นำ้ใจด ีและพิชญาภา ยืนยาว (2555: 157-176) 

ที่ศึกษาสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารที่สงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวาองคกรแหง 
การเรียนรูของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ระดับ

องคกรแหงการเรียนรูอยูระดับมากทุกดานเชนกัน โดยดานการเรียนรูของทีมอยูในระดับสูงท่ีสุด 

รองลงมา ไดแก ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการคิดอยางเปนระบบดานการมีแบบแผนทางความคิด 
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และดานความเชี่ยวชาญของบุคคล ดังนั้น สถานศึกษาควรใหความสำคัญโดยใหสมาชิก 

ในสถานศึกษาไดเรียนรูรวมกัน และพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดการเรียนรูรวมกันได เพ่ือพัฒนา 

สถานศึกษาใหเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรู เปดโอกาสใหบุคลากรในสถานศึกษาไดมีวิสัยทัศน 

รวมจะชวยพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูได  

3.  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรียงลำดับตามอิทธิพล

จากมากไปนอย พบวา ดานการประชุมปฏิบัติการ ดานการศึกษาดูงาน ดานการศึกษาตอและ 

การศึกษาทางไกล และดานการนิเทศการสอน สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยสามารถรวมกันทำนายการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ไดรอยละ 65.60 ทั้งน้ี

เน่ืองจากการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเปนกระบวนการบริหารสถานศึกษาท่ีสำคัญและจำเปน

อยางย่ิง เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหบคุลากรเปนผูมคีวามรูความสามารถ และทักษะในการปฏิบตังิาน

ตามบทบาทภารกิจขององคการ ดังน้ัน บุคลากรจึงตองมุงพัฒนาตนเองเพ่ือใหสามารถปรับตัว 

ทันตอการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ และพัฒนาสถานศึกษาใหมุงสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  

ในการแสวงหาโอกาสเพ่ือใหเกิดการเรียนรูใหม ๆ อยางตอเน่ือง เม่ือสถานศึกษาสามารถพัฒนา

บุคลากรใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูได ก็จะเปนผลทำใหสถานศึกษาน้ันเกิดประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุพจน ศิริวัฒนธานี (2552: 83-85) ไดศึกษาแนวทาง

การพัฒนาผูบริหารและครูในสถานศึกษา เพ่ือเปนองคการแหงการเรียนรู กรณีศึกษาสถานศึกษา 

ในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก พบวาพฤติกรรมผูบริหารและครูที่มีตอองคการแหงการเรียนรู 

สถานศึกษาในสงักัดเทศบาลนครพิษณโุลก ทกุดานมรีะดับการเปนองคการแหงการเรียนรูในระดบัมาก 

ดานบุคคลมีความเปนเลิศ พบวา พฤติกรรมของผูบริหารและครูที่มีผลตอการเปนองคการแหง 

การเรียนรูของสถานศึกษาในสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก โดยรวมพบวา อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา มีพฤติกรรมอยูในระดับมากทุกเร่ือง เร่ืองที่มีพฤติกรรม

มากที่สุด คือ การเรียนรูทำใหทานเพ่ิมความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานใหเกิดผลงาน 
ที่ตองการไดจริง รองลงมาคือ การพัฒนาความรูความสามารถในการทำงาน เพ่ือสรางความยอมรับ

และความกาวหนาในวิชาชีพ และเร่ืองที่มีพฤติกรรมลำดับสุดทายคือ สามารถควบคุมจิตใจตนเอง 

ในขณะท่ีเพ่ือนรวมงานวิจารณ ดานรูปแบบวิธีการคิด พบวา พฤติกรรมของผูบริหารและครูมีผล 

ตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก 

โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ดังนั้น จึงกลาวไดวาหากสถานศึกษาใดมีการพัฒนาบุคลากรไดอยาง
ดีจะสงเสริมใหบุคลากรเหลาน้ันมีความเช่ียวชาญ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานไดมีประสิทธิภาพ 

ไดดีย่ิงขึ้น ซึ่งจะชวยสงเสริมใหสถานศึกษาเหลาน้ันพัฒนาจนเกิดเปนองคการแหงการเรียนรูไดตอไป 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
Vol.7 No. 1 January-June 2016 136

เมื่อพิจารณาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ 

สถานศึกษา จำแนกเปนรายดานพบวา 

 3.1 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดานการประชุมปฏิบัติการ สงผลตอการเปน

องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  

เขต 2 ทั้งน้ีเน่ืองจากการที่บุคลากรทางศึกษาไดรวมปฏิบัติกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการจะชวยให

บุคลากรเกิดการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รูจักการแกปญหา การหาขอยุติใหไดรับ

ประสบการณและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนนหนักในดานการนำเอาไปใชปฏิบัติงาน 

และการเปล่ียนความคิดเห็นหรือการบรรยาย ซึ่งสามารถไปสงเสริมสถานศึกษาเกิดเปนองคการ 

แหงการเรียนรูที่กอใหเกิดการมีวิสัยทัศนรวมกันในการทำงาน โดยสถานศึกษาสงเสริมบุคลากรไดรับ

การพัฒนาใหมีแนวทางการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษาไปในทิศทาง

เดียวกัน บุคลากรมีสวนรวมในกำหนดทิศทาง และการดำเนินงานของสถานศึกษา นอกจากน้ี 

ยังสงเสริมใหเกิดการทำงานเปนทีม บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็นและแบงปน

ประสบการณทำงานรวมกัน และกระบวนการคิดอยางเปนระบบ บุคลากรในสถานศึกษาคิดอยาง

เปนระบบเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของจอมพงศ  

มงคลวนิช (2556: 142) กลาววา การประชุมปฏิบัติ หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 

หมายถึง การประชุมรวมกันเปนกลุม ๆ เนนการรวมกันทำงานเพ่ือฝกการแกปญหา โดยผูเขาประชุม

ทุกคนจะตองมีสวนรวมลงมือปฏิบัติ (hands-on training) ซึ่งการประชุมปฏิบัติการ เปนการประชุม
เพ่ือปฏิบัติภารกิจรวมกันระหวางผูที่มีสวนเก่ียวของ ซึ่งผูเขาประชุมจะมีการเรียนรูรวมกันจาก

วิทยากร มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติรวมกัน เม่ือเสร็จส้ินการประชุมการปฏิบัติการ 

จะตองมีผลงานท่ีไดจากการปฏิบัติงานรวมกัน มีการนำเอาผลงานท่ีไดจากการประชุมไปใช เชน  

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการสอน การประชุมปฏิบัติการวิเคราะหขอสอบการประชุมปฏิบัติการจัด
ทำแผนกลยุทธ เปนตน สอดคลองกับหนูใจ ทมถา (2552: 139) ซึ่งไดศึกษาเร่ือง สภาพการพัฒนา

บุคลากรที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาดานผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สกลนคร เขต 3 พบวา สภาพการพัฒนาบุคลากรมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพการศึกษา 
ดานผูเรียน โดยรวมและรายดานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สภาพการพัฒนาบุคลากร 

ในโรงเรียนมีอำนาจพยากรณคุณภาพการศึกษาดานผูเรียนพบวา มีตัวแปร 2 ตัว ท่ีสามารถพยากรณ

คุณภาพการศึกษาดานผูเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือการศึกษางานไปพรอมกับ
การปฏิบัติงาน และการมอบหมายงานพิเศษ และสภาพการพัฒนาบุคลากรท่ีควรไดรับการพัฒนา 

มี 8 กิจกรรม คือ การศึกษาดูงานไปพรอมกับการปฏิบัติงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุม

เพ่ือพัฒนาวิชาการ การระดมความคิด การมอบหมายงานพิเศษ การสนับสนุนใหศึกษาตอ การฝก

อบรมระยะส้ัน และการจัดทัศนศึกษาและดูงาน ดังน้ัน แสดงใหเห็นวาการประชุมปฏิบัติการมีผล 
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยผูเขารวมประชุมตองมีการฝกปฏิบัติงานรวมกัน อาทิ  
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การประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนการสอน การปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธของสถานศึกษา  

เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา  

 3.2  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดานการศึกษาดูงาน สงผลตอการเปนองคการ

แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งน้ี

เน่ืองจากการใหบุคลากรทางการศึกษาดูงานเปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะกระบวนการตาง ๆ และ

นำประสบการณที่ไดมาปรับปรุง พัฒนาในงานท่ีเก่ียวของในหนาท่ี การศึกษาดูงานเปนการเรียนรู

และแสวงหาความรูประสบการณใหม ๆ ที่คาดหวังจะนำมาประยุกตใชในสถานศึกษา หรือมาใช 

ในงานในหนาท่ีของตน ซึ่งสรางเสริมใหสถานศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงพัฒนาไปสูการเปนองคการ

แหงการเรียนรูที่กอใหเกิดการพัฒนาบุคลากร โดยการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนา

ตนเองโดยการเขารับการอบรม การศึกษาดูงาน ตลอดจนการแสวงหาความรูดวยตนเองเพ่ือนำ 

ความรูมาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางตอเน่ือง ในดานวัฒนธรรมองคการสถานศึกษาสงเสริม

การจัดบรรยากาศท่ีสงเสริมความคิดริเร่ิมสิ่งใหมเพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา 

อยางสรางสรรค และดานการทำงานเปนทีมสงเสริมใหบุคลากรมีการแลกเปล่ียนความคิดและ

ประสบการณซึ่งกันและกันเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอยูเสมอ สอดคลองกับผลงานวิจัย

ของทรงศักด์ิ ทิออน (2551: 121-122) ไดศึกษาปญหาและความตองการดานการพัฒนาบุคลากร

ขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ พบวา ความตองการดานการพัฒนาบุคลากรขององคการ

บริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานการศึกษา ดานการฝกอบรม ดานการศึกษาดูงาน และดานกิจกรรมการพัฒนา อยูในระดับมาก 
ปญหาดานการศึกษาดูงาน พบวา การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  

ดานการศึกษาดูงานอยูในระดับปานกลาง เพราะปจจุบันองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถไดให

ความสำคัญในการพัฒนาบุคคลในสังกัด และการศึกษาดูงานจึงเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีองคบริหาร 

สวนจังหวัดอุตรดิตถนำมาประยุกตใช เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ มีสมรรถภาพ 
ในการทำงานท่ีสูง ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน กลาวไดวาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

โดยการสนับสนุนใหไปศึกษาดูงานจะทำใหบุคลากรสามารถนำความรูที่ไดจากการศึกษาดูงาน 

มาปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม และสงเสริมใหเกิดวิสัยทัศนรวมกันในการทำงานจนกอใหเกิด 

การเปนองคการแหงการเรียนรู 

 3.3  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดานการศึกษาตอและการศึกษาทางไกล สงผล
ตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 ทั้งนี้เน่ืองจากบุคลากรใหความสำคัญกับความกาวหนา ดังนั้น บุคลากรจึงมี 

การพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน และสรางผลงานเพื่อวัดความสำเร็จ 

ในการปฏิบัติงานของตนเอง เกิดการแขงขันในองคการของตน ซึ่งสามารถไปสงเสริมสถานศึกษา 

เกิดเปนองคการแหงการเรียนรู เกิดการพัฒนาบุคลากร โดยการสงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรู
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เพ่ือนำมาพัฒนาองคความรูที่เหมาะสมกับสถานศึกษาอยางตอเน่ือง ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน 

ในการทำงาน มีการสงเสริมบุคลากรใหไดรับการพัฒนาใหมีแนวทางการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

เปาหมายของสถานศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน ดานการทำงานเปนทีมมีการสงเสริมใหบุคลากร 

มีการแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณซึ่งกันและกันเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 

อยูเสมอ และดานการใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร มีการสงเสริมใหนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

มาประยุกตใชในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนในสถานศึกษา สอดคลองกับผลงานวิจัย

ของหนูใจ ทมถา (2552: 138-139) ไดศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษา

ดานผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวา สภาพการพัฒนา

บุคลากรอยูในระดับมาก การสนับสนุนใหศึกษาตออยูในระดับมาก ที่เปนเชนน้ีเน่ืองจากการพัฒนา 

ดานเทคโนโลยีกาวหนามาก มีสื่อที่ทันสมัยซ่ึงครูจะตองเรียนรูอยูตลอดเวลา ประกอบกับสถาบัน 

การศึกษาระดับสูง ไดเปดโอกาสใหครูไดศึกษาตอมากข้ึน อีกประการหน่ึง พระราชบัญญัติบุคลากร

ทางการศึกษากำหนดใหครูมีใบประกอบวิชาชีพ แตคุณสมบัติผูที่จะไดใบประกอบวิชาชีพจะตองมี

วุฒิปริญญาตรี ผูที่ยังไมจบปริญญาตรีในปจจุบันมีจำนวนไมมากนักจึงพยายามศึกษาตอใหได 

ตามเกณฑ แตโดยท่ัวไปแลวบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาสนใจท่ีศึกษาตอในระดับที่สูง

ขึ้นกวาเดิมคือระดับปริญญาโท เน่ืองจากปจจุบันการเล่ือนข้ันของบุคลากรทางการศึกษาไดเปน 

ขั้นชำนาญการสูชำนาญการพิเศษ ผูขอตำแหนงตองทำผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะการทำวิจัย 

ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวผูท่ีไมไดสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะขาดความรูในเร่ืองดังกลาว เม่ือบุคลากร 

ในสถานศึกษาใหความสำคัญกับการพัฒนาตนเองดวยการศึกษาตอและก็จะสามารถนำความรูที่ได

มาพัฒนางานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อบุคลากรมีประสิทธิภาพจะทำใหองคการ 

มีการพัฒนาแลวกาวสูการเปนองคการแหงการเรียนรูไดในท่ีสุด 

 3.4 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดานการนิเทศการสอน สงผลตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งน้ี

เน่ืองจากปจจัยดานการบริหารการศึกษา การบริการและการนิเทศติดตามผล เปนส่ิงที่เอื้อตอ 

ความสำเร็จของการพัฒนาสถานศึกษา การนิเทศการสอนของทุกสถานศึกษา ทุกระดับมีเปาหมาย
ของการนิเทศเหมือนกัน คือความตองการชวยใหบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนา ปรับปรุงผล

จากการนิเทศมาพัฒนาตนเองในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในหนาท่ี ซึ่งสามารถ 

ไปสงเสริมสถานศึกษาเกิดเปนองคการแหงการเรียนรูที่กอใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โดยสงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูเพ่ือนำมาพัฒนาองคความรูที่เหมาะสมกับสถานศึกษา 

อยางตอเนื่อง ดานวัฒนธรรมองคการสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษารวมแลกเปลี่ยนความรู 
ในการปฏิบตัอิยางสม่ำเสมอ ดานการคิดอยางเปนระบบสงเสริมบคุลากรใหประเมนิผลการปฏิบตังิาน

ของตนเอง พรอมทั้งนำขอผิดพลาดมาปรับปรุงแกไขพัฒนางานอยูเสมอ และดานการใชเทคโนโลยี

ในการติดตอสื่อสารสงเสริมใหมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ 
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และการเรียนการสอนในสถานศึกษา สอดคลองกับผลงานวิจัยของกาญจนา ปรีเปรม (2550: 134-

136) ซึ่งไดศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ

แผนการจัดการเรียนรูในโรงเรียนบานแกงกอก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 3 พบวา การนิเทศภายในเปนกลยุทธหน่ึงท่ีทำใหกลุมเปาหมายทุกคน มีผลการพัฒนาอยูใน

ระดับมาก และผานเกณฑการประเมินท่ีกำหนดไว อาจเปนเพราะวา คณะผูวิจยัมคีวามรู ความเขาใจ 

มีการพูดคุยซักถามขอสงสัยตาง ๆ ตลอดจนไดเห็นผลท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ทำใหเกิดความคิดรวบยอดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถนำ

ความรูที่ไดมาปรับประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญในวิชา 

ที่ตนเองสอน บุคลากรในสถานศึกษาจึงจะตองชวยกันแสดงความเห็นเสนอแนะแนวทางในการ

ปรับปรุงแกไขรวมกันอยางเปนระบบ สงเสริมใหเกิดวิสัยทัศนในการทำงานรวมกันเกิดการคิด 
อยางเปนระบบ และการทำงานเปนทีม 

 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 

 1.1  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมการพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษาดานการสัมมนา โดยสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาสามารถแลกเปล่ียนความรู 

ที่ไดรับจากการสัมมนามาใชเพ่ือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู 

ที่ไดรับจากการสัมมนามาใชเพ่ือแกไขปญหาในสถานศึกษารวมกัน 

 1.2  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมการพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษาดานการศึกษาตอ และการศึกษาทางไกล โดยสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษา 

มีความกระตือรือรน พัฒนาตนเองในการศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมพูนความรู เทคโนโลยีวิทยาการใหม ๆ  
อยูเสมอ รวมทั้งไดรับการสงเสริมใหศึกษาตอทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 1.3  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมการเปนองคการแหง 

การเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบ โดยสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาวางแผนการปฏิบัติงาน 

ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถคิดอยางเปนระบบเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.4  สถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของควรสงเสริมการเปนองคการแหงการเรียนรู

ดานการใชเทคโนโลยีในในการติดตอสื่อสาร โดยสงเสริมใหมีการจัดเก็บความรูอยางเปนระบบ
สะดวกตอการสืบคนและนำไปใชประโยชน รวมท้ังสนับสนุนใหมีการใชโปรแกรมสำเร็จรูปมาชวย

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานไดอยางเปนระบบ 

 1.5  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู 

ใหครูไดรับความรูในเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดานการศึกษาดูงาน ดานการศึกษาตอและ 
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การศึกษาทางไกล และดานการนิเทศการสอน เพ่ือจะเปนผลใหการดำเนินการขององคการเปนไป

อยางราบร่ืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของบุคลากรในองคการ  

 1.6  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมครูเขารับการอบรม 

ตามความสามารถ หรือความถนัด สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรในสถานศึกษามีการศึกษาคนควา

ดวยตนเอง ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน และจัดหางบประมาณสนับสนุนใหมีการพัฒนาตนเอง

อยางเพียงพอ พัฒนาสถานศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรูดวยการสนับสนุนสงเสริมใหครูและ

บุคลากรไดรับความรูประสบการณดานการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน 

2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1  ควรศึกษาเก่ียวกับปญหาและความตองการในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

 2.2 ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการเปนองคการแหงการเรียนรู 

 2.3  ควรศึกษาบรรยากาศองคการท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู 

 2.4  ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาบุคลากรในดานการศึกษาตอและการศึกษา

ทางไกล 

 

สรุป 
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การพัฒนาบุคลากรทาง 

การศึกษาของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การเปนองคการแหงการเรียนรู 

อยูในระดับมากทุกดาน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา เรียงตามลำดับการพยากรณจากมากไปหานอยดังนี้ 1) ดานการประชุมปฏิบัติการ 
2) ดานการศึกษาดูงาน 3) ดานการศึกษาตอและการศึกษาทางไกล และ 4) ดานการนิเทศ 

การสอนเปนปจจัยที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยน้ี 
พบวา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดแก การประชุมปฏิบัติการ ดานการศึกษาดูงาน 

ดานการศึกษาตอและการศึกษาทางไกล และดานการนิเทศการสอน และรวมกันทำนายการ 
เปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 ในภาพรวมไดรอยละ 65.60 
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ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

THE READINESS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER  
THE JURISDICTION OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE  

AREA OFFICE 9 IN DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL  
INSTITUTIONS TOWARD THE ASEAN COMMUNITY 

 

สรวิศ  ทนุการ / SORAVIS  TANUKARN1   

พรรณี  สุวัตถี / PANNEE  SUWATTHEE2   

เยาวภา  บัวเวช / YAOWAPA  BUAWECH3   
 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษา 

สูประชาคมอาเซียน 2) เปรียบเทียบความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ขนาดของสถานศึกษา ทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษา และลักษณะ

พิเศษของสถานศึกษา และ 3) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 347 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน และกลุม 

ผูที่ตอบแบบสัมภาษณไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 14 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางข้ึน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 

สำหรับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ระดับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซยีน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
2. ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน เมื่อจำแนกตามขนาด

ของสถานศึกษา ทำเลท่ีตั้ง สถานศึกษาที่มีนักเรียนตางชาติเขามาเรียน การมีครูตางชาติเขามาสอน 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 สวนสถานภาพสวนบุคคลไมแตกตางกัน 

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

เรียนรูระหวางครูและนักเรียนในประเทศกลุมประชาคมอาเซียน   

 

คำสำคัญ: การพัฒนาสถานศึกษา  ประชาคมอาเซียน  มัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT 

This research aimed to study: 1) level of readiness for capacity development in 

educational institutions for the forthcoming ASEAN Community; 2) compare the readiness 

in educational institutions development toward ASEAN Community, as classified by the 

personal status of the respondents, the size of educational institutions, educational institution’s 

location and the specific characteristics of educational institutions; and 3) explore guidelines 

for managing the development of educational institutions toward the ASEAN Community. 

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 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 readiness for development in educational institutions toward ASEAN 

Community was at a high level in overall and specific aspect. 

2.  Readiness of development for educational institution towards ASEAN 
Community as classified by educational institution size, location, oversea students’ admission, 

working of oversea teachers in institutions, was different with statistical significance at .05. 

However, there was no statistical difference in personal status.  
3.  That the educational institutions should establish twinning programs to promote 

learning and teaching exchange among the ASEAN Community members.  

 

Keywords :  educational institutions development, ASEAN Community, secondary education 
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บทนำ 
สถานการณโลกในยุคโลกาภิวัตนไดมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วท้ังในดานการเมือง 

ความมัน่คง ตลอดจนดานความเปนอยูของประชากรประเทศตาง ๆ จงึใหความสำคัญกับการรวมตัวกัน 

ในภูมิภาคเพ่ือแกปญหาส่ิงแวดลอม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคติดตอ อาชญากรรมขามชาติและ

ปญหายาเสพติด รวมท้ังจะตองปรับตัวใหเทาทันสถานการณเพ่ือใหสามารถรับมือกับความเปล่ียนแปลง

ตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดวยเหตุน้ีประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียนจึงไดมีขอตกลงรวมกันเปนประชาคม

อาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดยมีจุดหมายเพ่ือใหอาเซียนสามารถแขงขันกับภูมิภาคอ่ืน และทันตอ 

การเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยรวมกันจัดตั้งเปน “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN community) 

(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554: 3-4) 

ประชาคมอาเซียนไดกำหนดวิสัยทัศนอาเซียน ค.ศ. 2020 โดยมีเปาหมายไววา ภายในป  

ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) อาเซียนจะมีรูปแบบความรวมมือท่ีพัฒนาใกลชิดมากข้ึนกวาเดิม  

ซึ่งหมายความถึงความสมานฉันทของประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มุงสงเสริม 

ความสัมพันธกับประเทศภายนอก ดำรงอยูในสันติภาพ เสถียรภาพ และความม่ังคั่งไพบูลย  

ตลอดจนผูกพันกันเปนหุนสวนเพ่ือการพัฒนา อยางมีพลวัต และเปนชุมชนแหงสังคมท่ีเอ้ืออาทร 

ตอกัน (กระทรวงตางประเทศ, 2554: 13) นอกจากน้ี วิสัยทัศนอาเซียนยังไดกลาวถึงความสำคัญ

ของการพัฒนามนุษย เพ่ือใหประชาชนเขาถึงโอกาสในการพัฒนาดานตาง ๆ อาทิ การศึกษา 

การเรียนรูตลอดชีวิต การฝกอบรม นวัตกรรม การสงเสริม การปองกันคุณภาพการทำงานและ 

การประกอบการ รวมถึงการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย การพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ภายใตประเด็นสำคัญ คือ ความรวมมือทางดานวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

โดยใชการศึกษาเปนกลไกหลักขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือเปนรากฐานสำคัญในการเสริมสราง 

ความเจริญรุงเรืองในทุกดาน (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555: 7-8)  
จากความเปนมาและความสำคัญของประชาคมอาเซียนดังกลาวมาขางตน กระทรวง

ศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงไดกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร 

และจุดเนนในการขับเคล่ือนสถานศึกษาใหไดรับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน เพ่ือใหมีความพรอมและศักยภาพในการจัดการเรียนรูเ ก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

โดยการสรางความตระหนักในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดทำหลักสูตรอาเซียน
ศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และพัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใหชุมชน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555: 10 -17)  

อน่ึง จากการสัมภาษณศึกษานิเทศกของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทำให

ทราบขอมูลที่เปนปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนสถานศึกษาเขาสูประชาคม

อาเซียน กลาวคือ การจัดต้ังศูนยอาเซียนศึกษาในสถานศึกษายังอยูในระหวางการดำเนินการและ 
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ยังไมมีการคัดเลือกสถานศึกษาท่ีเปนตนแบบในการจัดการเรียนรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน  

ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเฉพาะในรายวิชาเพ่ิมเติมยังไมมีการจัดทำหลักสูตร 

ที่เนนเก่ียวกับประชาคมอาเซียนโดยตรง สงผลใหเกิดปญหาในดานการจัดการเรียนการสอนหรือ 

การถายทอดความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนท่ีถูกตอง ชัดเจน และเปนรูปธรรมไปสูผูเรียน อุปสรรค 

ที่สำคัญอีกประการหน่ึงคือ การขาดการสนับสนุนในดานงบประมาณโดยเฉพาะสถานศึกษา 

ขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงขาดแคลนท้ังทางดานงบประมาณและบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 

ในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีผูเรียนสวนใหญยังไมมี 

ความสามารถในการส่ือสาร ทัง้ในดานการอานและการเขียน (บงัอร สนัธนพิพัฒน, 2556: สมัภาษณ) 

จากการศึกษาในงานวิจัยเร่ือง การพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียน 

สูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553: บทสรุปสำหรับผูบริหาร) พบวา สภาพปจจุบันและความคาดหวัง 

ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน ควรมีองคประกอบสี่ดาน คือ 1) ดานการบริหารจัดการ  

2) ดานการพัฒนาครูผูสอน 3) ดานการสงเสริม สนับสนุนจากผูมสีวนเก่ียวของ และ 4) ดานการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน นอกจากน้ีในงานวิจัยเร่ืองนี้ยังพบอีกวา ผูบริหารและครูผูสอนมีความตองการจำเปน

ดานกระบวนการพัฒนาเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานคุณภาพผูเรียน ดานกระบวนการ 

จัดการเรียนรู และดานปจจัยสนับสนุน ตามลำดับ แตในงานวิจัยของเฉลียว เถ่ือนเภา (2554: 107) 

ซึ่งไดวิจัยเร่ือง การดำเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขาย 

ศูนยอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบวา โดยภาพรวม 

มีการดำเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดานเชนกัน 

โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียมากไปนอย คือ ดานคุณภาพผูเรียน ดานกระบวนการเรียนรู ดานการบริหาร

จัดการ และดานปจจัยสนับสนุน ตามลำดับ  
จากความเปนมาและความสำคัญของประชาคมอาเซียน ความสำคัญของนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ และจุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเก่ียวกับ 

การขับเคล่ือนสถานศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของตามท่ีกลาวมา 

ขางตนน้ัน จะเห็นไดวาหากสถานศึกษาไดมีการเตรียมความพรอมในดานการบริหารจัดการ 
การพัฒนาครูผูสอน การสงเสริม สนับสนุนจากผูมีสวนเก่ียวของ และการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ซึ่งเปนสภาพปจจุบันและความคาดหวังจากผลงานวิจัยของหนวยงานตนสังกัด ก็จะทำให 
สถานศึกษามีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมั่นใจ แตในปจจุบันมีงานวิจัยที่จะ

ดำเนินการตอในเรื่องดังกลาวคอนขางนอย ผูวิจัยในฐานะท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนครูผูสอนจึงสนใจ 
ที่จะศึกษาเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยไดนำขอคนพบท่ีเปนสภาพปจจุบันและ 
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ความคาดหวังจากผลงานวิจัย เร่ือง การพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียน 

สูประชาคมอาเซียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่กลาวมาขางตนมา 

เปนตัวแปรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดวยส่ีดาน ไดแก 1) ดานการบริหารจัดการ 2) ดานการพัฒนา 

ครูผูสอน 3) ดานการสงเสริม สนับสนุนจากผูมีสวนเก่ียวของ และ 4) ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ทั้งนี้ผูวิจัยคาดหวังวา ขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ีจะสามารถนำไปเปนขอเสนอแนะใหกับ 

สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดในการวางแผนการพัฒนายุทธศาสตรการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาใหมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ

พัฒนาตอไปเพ่ือกาวสูความเปนมาตรฐานสากล 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาระดับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ขนาดของ 

สถานศึกษา ทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษา และลักษณะพิเศษของสถานศึกษา 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1.  ผูบริหารและครูผูสอนที่มีสถานภาพสวนบุคคลตางกัน มีความคิดเห็นตอความพรอมใน

การพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

แตกตางกัน 

2. สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีขนาด ทำเลท่ีตั้ง 
มีนักเรียนตางชาติเขามาเรียน และการมีครูตางชาติเขามาสอนตางกัน มีความพรอมในการพัฒนา

สถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนแตกตางกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับประชาคมอาเซียนและการขับเคลื่อน

สถานศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะขอคนพบจากงานวิจัย เร่ือง การพัฒนามาตรฐาน

และยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (2553: บทสรุปสำหรับผูบริหาร) ที่พบวาสภาพปจจุบันและความคาดหวังในการพัฒนา 
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สูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัด มีองคประกอบสี่ดาน ไดแก 1) การบริหารจัดการ 

2) การพัฒนาครูผูสอน 3) การสงเสริม สนับสนุนจากผูมีสวนเก่ียวของ และ 4) การพัฒนาคุณภาพ 

ผูเรียน ผูวิจัยจึงไดนำมาจัดกระทำใหเปนตัวแปรตามในการวิจัยครั้งน้ี นอกจากน้ีผูวิจัยไดนำตัวแปร

ดานสถานภาพสวนบุคคล ขนาดของสถานศึกษา จากขอคนพบในงานวิจัยของเฉลียว เถ่ือนเภา 

(2554: 85) กิตติพงษ เจนจบ (2556: 114) จารุวรรณี แพรศรีสกุล (2556: 101) และสรศักด์ิ 

บัวแยม (2556: 39) และไดนำตัวแปรท่ีเก่ียวกับทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษา และลักษณะพิเศษของ

สถานศึกษามาจัดกระทำเปนตัวแปรตน เพ่ือตองการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยในคร้ังน้ี จึงนำ

เสนอเปนกรอบแนวคิดในการวิจยั เพ่ือแสดงความสัมพนัธระหวาง ตวัแปรท่ีศกึษา ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีศึกษา  

 

ตวัแปรสถานภาพ ตวัแปรทีศ่กึษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

1.1  

1.2  

1.3  

1.4  

1.5  

1.6  

 

        2.   

 2.1   

 2.2   

 2.3   

 2.4   

       3.    

 3.1   

 3.2   

        4.   

 4.1   

 4.2   

                       

 4.2   

 
1.    
2.    
3.      

 

4.  

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
Vol.7 No. 1 January-June 2016 149

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน หมายถึง การท่ีสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีกระบวนการท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลง 

สถานศึกษาทุกระบบ โดยมีการวางแผนการดำเนินงานเปนอยางดี เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถ

ปฏิบัติภารกิจในดานการจัดการศึกษาตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในการเขาสูประชาคม

อาเซียน ใหสำเร็จลุลวงไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กำหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในองคประกอบส่ีดาน ไดแก 1) การบริหารจัดการ 2) การพัฒนาครูผูสอน 3) การสงเสริม สนับสนุน

จากผูมีสวนเก่ียวของ และ 4) การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.  การบริหารจัดการ หมายถึง การที่สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 มีการดำเนินการกำหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน จัดทำพันธกิจและแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมกับชุมชนในการระดมทรัพยากร จัดทำรูปแบบการจัด 

การเรียนรูสูประชาคมอาเซียนพรอมทั้งหาแนวทางและวิธีการพัฒนาครู มีการนิเทศติดตาม 

การดำเนินงานการจัดการเรียนรูและสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน จัดหา 

สื่อและแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียนในการจัดการเรียนรู ใชหองเรียน หองปฏิบัติการ 

ที่สงเสริมการเรียนรู และจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน   

2.  การพัฒนาครูผูสอน หมายถึง การท่ีสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 มีการดำเนินการเตรียมความพรอมใหครูผูสอนจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

โดยการจัดกระบวนการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน มีการออกแบบการจัดการเรียนรูและบูรณาการ

เร่ืองประชาคมอาเซียนในการจัดการเรียนรู สามารถใชสื่อเทคโนโลยี แหลงเรียนรู พรอมทั้งมี 

การวัดผลประเมินผล และแลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขายการเรียนรูได  

3.  การสงเสริม สนับสนุนจากผูมีสวนเก่ียวของ หมายถึง การท่ีสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการดำเนินการใหผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายตระหนักถึง 

ความสำคัญของการเขาสูประชาคมอาเซียน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและ 

เขามามีสวนรวมในการดำเนินงาน สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงาน จัดกิจกรรม
เผยแพรความรูเก่ียวกับอาเซียนเพ่ิมข้ึน และมีการใชแหลงเรียนรูจากศูนยอาเซียนเพ่ือใหเปนท่ีรูจัก

แพรหลายรวมท้ังเปดโอกาสใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมระดับอาเซียนไดทุกคน  
4.  การพัฒนาคุณภาพผูเรียน หมายถึง การท่ีสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี

ความรูเก่ียวกับอาเซียนและภาษาตางประเทศ สรางความตระหนักและเจตคติที่ดีเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน ปลูกฝงใหผูเรียนยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม และสามารถใชภาษาตางประเทศ

และเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศในการส่ือสารได 
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วิธีดำเนินการ 
การวิจัยเร่ือง ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) นำเสนอ 

วิธีดำเนินการวิจัย ดังน้ี 

ประชากร  

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานใน 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในปการศึกษา 2556 ซึ่งมีทำเล 

ที่ตั้งกระจายอยูในจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม โดยเปนผูบริหารสถานศึกษา 

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

กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี มีสองกลุม ประกอบดวย 1) กลุมท่ีตอบแบบสอบถาม 

ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 9 ในปการศึกษา 2556 กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน 

(Krejecie and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 178) และใชการสุมแบบแบงชั้น

ตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) เพ่ือใหกลุมตัวอยางกระจายไปตาม

จังหวัดท่ีตั้ง ขนาดของสถานศึกษา ไดกลุมตัวอยางจำนวนท้ังสิ้น 347 คน และ 2) กลุมที่ตอบแบบ

สัมภาษณ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุมละเจ็ดคน จำนวนทั้งสิ้น 14 คน ไดมาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 

(purposive sampling)  

 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ี มีสองชุด ประกอบดวย  

ชุดท่ี 1  การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น มีขั้นตอนการสรางและการพัฒนา ดังน้ี 
   ขั้นท่ี 1  ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ 

ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน แลวกำหนดรูปแบบและโครงสราง 

ของแบบสอบถามความคิดเห็น 
   ขั้นท่ี 2 กำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยามตัวแปร แลวนำมาจัดทำเปน 

ขอกระทงคำถามสำหรับการวิจัย โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา 

   ขั้นท่ี 3 นำขอกระทงคำถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวนสามทาน ตรวจสอบ

ความตรงดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม แลวนำมาหาคาดัชนคีวามสอดคลอง 

(index of item objective congruence: IOC) ระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค โดยเลือก 

เฉพาะขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป ไดขอกระทงคำถามจำนวนท้ังสิ้น 58 ขอ 
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          ขั้นท่ี 4 แกไขขอกระทงคำถามแลวจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นตามขอ

เสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษา 

   ขั้นที่ 5 นำแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดสอบใช (tryout) กับผูบริหารและครู 

ผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ซึ่งเปนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โรงเรียนละ 10 คน รวม 30 คน  

   ขั้นท่ี 6 นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีไดรับกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพ 

ดานความเท่ียง (reliability) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (  -coefficient) ของ Cronbach ไดคา

ความเท่ียงของแบบสอบถามความคิดเห็นท้ังฉบับเทากับ 0.98 

   ขั้นท่ี 7 ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมและ 

ถูกตอง โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา แลวนำมาจัดทำเปนแบบสอบถามความคิดเห็น 

ฉบับสมบูรณ เพ่ือนำไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัย กลุมที่ 1 

ชุดท่ี 2  การสรางแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง มีขั้นตอนในการสรางและพัฒนา ดังน้ี 

   ขั้นท่ี 1 วิเคราะหระดับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีคาเฉล่ีย
นอยท่ีสุดในแตละดาน แลวนำมากำหนดเปนประเด็นในการสัมภาษณ 

   ขั้นท่ี 2 สรางแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตอง 

   ขั้นท่ี 3 นำแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางมาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหมีความสมบูรณแลว

นำไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัยกลุมที่ 2  

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้มีสองชุด คือ แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสัมภาษณ

ก่ึงโครงสราง 

ชุดท่ี 1  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นจำนวนหน่ึงฉบับ แบงออกเปนสองตอน คือ  

   ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีขอคำถามเก่ียวกับ
สถานภาพสวนบุคคลดานเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี ประสบการณในการทำงาน 

ประสบการณในการศึกษาดูงานตางประเทศ และสอบถามขอมูลเก่ียวกับขนาดของสถานศึกษา 
ทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษา การจัดตั้งศูนยอาเซียนในสถานศึกษา การมีนักเรียนตางชาติมาเรียน 

ในสถานศึกษา และการมีครูตางชาติมาสอนในสถานศึกษา จำนวนท้ังสิ้น 11 ขอ 

   ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคม

อาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคาหาระดับ (rating scale) ซึ่งประกอบดวยขอคำถามจำแนกตามความพรอม 
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ในการพัฒนาสถานศึกษา สูประชาคมอาเซียนส่ีดาน คอื 1) ดานการบริหารจัดการ 2) ดานการพัฒนา

ครูผูสอน 3) ดานการสงเสริม สนับสนุนจากผูมีสวนเก่ียวของ และ 4) ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

จำนวนท้ังส้ิน 58 ขอ 

ชุดท่ี 2  เปนแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคม

อาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวนท้ังสิ้น 4 ขอ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  การดำเนินการเก่ียวกับการเก็บแบบสอบถามความคิดเห็น 

 1.1 ย่ืนคำรองถึงสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือทำหนังสือ

ไปยังสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือขอความรวมมือ 

จากผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางใหตอบแบบสอบถาม 

 1.2  ดำเนินการเก็บขอมูล และติดตามรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นกลับคืนดวย

ในระหวาง 1 มีนาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 ไดแบบสอบถามกลับคืนมา 340 ชุด คิดเปน 

รอยละ 97.98 

2.  การดำเนินการเก่ียวกับการสัมภาษณ 

 2.1 ย่ืนคำรองถึงสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือทำหนังสือ

ไปยังผูบริหารสถานศึกษาจำนวนเจ็ดคน และครูผูสอนจำนวนเจ็ดคน รวมท้ังสิ้น 14 คน เพ่ือขอ 

ความอนุเคราะหในการสัมภาษณ 

 2.2  กำหนดนัดหมายวัน เวลา เพ่ือทำการสัมภาษณดวยตัวเอง และทำการสัมภาษณ

เปนรายบุคคล  

 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติจำแนกตามลักษณะของแบบสอบถามความคิดเห็นในแตละ
ตอน ดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นใชการหาคาความถ่ี  

(frequency) รอยละ (percentage) 

2. การวิเคราะหระดับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน ใชการหา
คาเฉล่ีย ( x̄ ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล โดยใชสถิติ

ดังน้ี 
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 3.1  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรดานเพศ วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี 

ทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษา ประสบการณในการศึกษาดูงานตางประเทศ การจัดตั้งศูนยอาเซียน 

ในสถานศึกษา การมีนักเรียนตางชาติมาเรียนในสถานศึกษา และการมีครูตางชาติมาสอน 

ในสถานศึกษา ใชการทดสอบที (t-test independent)  

 3.2  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรดานอายุ ประสบการณในการทำงาน 

และขนาดของสถานศึกษา ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) 

หากพบความแตกตางจะทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของ Scheffe’s test 

4.  การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) นำ

เสนอดวยความเรียงเชิงพรรณนา 

 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคม

อาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน โดยภาพรวมอยูใน 

ระดับมาก ( x̄ = 3.76) เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ีย 

สูงท่ีสุด คือ ดานการบริหารจัดการ ( x̄ = 3.81, S.D. = 0.86) และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำท่ีสุด คือ  

ดานการพัฒนาครูผูสอน ( x̄ = 3.70, S.D. = 0.92) ดังปรากฏในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย ( x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับ และลำดับความพรอมในการพัฒนา  

  สถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
  โดยภาพรวม 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (n = 340) 

  
 

x  S.D.   

1  3.81 0.86  1 

2    3.70 0.92  4 

3    3.72 0.91  3 

4  3.80 0.81  2 

  3.76 0.88   
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ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษา 
สูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำแนกตาม
สถานภาพสวนบุคคล ขนาดของสถานศึกษา ทำเลที่ตั้งของสถานศึกษา และลักษณะพิเศษ
ของสถานศึกษา 

สรุปผลการเปรียบเทียบความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 รายละเอียดปรากฏในตารางตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 2 สรุปผลการเปรียบเทียบความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัด 
  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

 
 

 

 

 
 

  
1.     

   1.1   -  

 
   1.2   -  
   1.3   -  
   1.4   -  
   1.5         - 

 
   1.6    - 
2.   - 
3.           - 
4.             

    4.1        

          -    

              
 -  

         -    -  

   4.2   

          
   

         -   -  

         -   -  

         -    

            
-   

         -  -   

   4.3    -  
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ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูระหวางความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู 

ผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีอายุ

แตกตางกัน มีความความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

ดานการบริหารจัดการ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวามี 2 คู คือ ผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 9 ที่มีอายุ 30 – 40 ป กับ 41 – 50 ป และ 30 – 40 ป กับ มากกวา 50 ป สวนผล 

การเปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูระหวางความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 

ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่ปฏิบัติหนาท่ี 

ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกันมีความความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษา 

สูประชาคมอาเซียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน  

พบดังนี้ ดานการบริหารจัดการ พบวามี 2 คู คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาท่ี 

ในสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ และสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษา

ขนาดใหญพิเศษ ดานการพัฒนาครูผูสอน พบวามี 2 คู คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 

ที่ปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ และสถานศึกษาขนาดกลางกับ

สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ ดานการสงเสริมสนับสนุนผูมีสวนเก่ียวของ พบวามี 3 คู คือ ผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง 

สถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ และสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษา 

ขนาดใหญพิเศษ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน พบวามี 2 คู คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน

ที่ปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ และสถานศึกษาขนาดกลาง 

กับสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ   

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัด
สำนักงานเขต พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ควรจัดหาครูที่สอนภาษาในประเทศกลุมประชาคม

อาเซียนมาสอนในสถานศึกษา จัดทำโครงการสถานศึกษาคูพัฒนาระหวางสถานศึกษาในประเทศ
กลุมประชาคมอาเซียน มีการสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางครูและนักเรียนในประเทศ

กลุมประชาคมอาเซียน  

ดานการพัฒนาครูผูสอน หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูไปแลกเปล่ียน
เรียนรูกับครูและสถานศึกษาในประเทศกลุมประชาคมอาเซียนโดยการไปทัศนศึกษา รวมกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมดานศิลปะวัฒนธรรม มีการสงครูไปแลกเปล่ียนเรียนรู

กับครูและสถานศึกษาคูพัฒนาระหวางสถานศึกษาในประเทศกลุมประชาคมอาเซียน   

ดานการสงเสริม สนับสนุนจากผูมีสวนเก่ียวของ สถานศึกษาควรตระหนักและเล็งเห็น 

ความสำคัญของชุมชน โดยเรงดำเนินการสรางเครือขายของการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนรวมกับ
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ชุมชน มีการสนับสนุนบุคลากรใหจัดทำขอมูลเผยแพรและสรางเจตคติที่ดีเก่ียวกับประชาคมอาเซียน

ใหกับชุมชนและจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมกับสถานศึกษา     

ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน สถานศึกษาควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมภาษาอาเซียน

วันละคำและภาษาอังกฤษวันละคำ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนภาษาอังกฤษเพ่ือ 

การส่ือสารสัปดาหละ 1 วัน มีการจัดกิจกรรมชุมนุมเก่ียวกับประชาคมอาเซียน นอกจากน้ี 

สถานศึกษาควรจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษหรือภาษาราชการของประเทศกลุมประชาคมอาเซียน  

มีแหลงสืบคนขอมูลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ    

 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเร่ือง ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีประเด็นท่ีสามารถนำมาอภิปรายเพ่ือตอบสมมติฐาน 

การวิจัยได ดังน้ี 

1.  จากผลการวิจัยท่ีพบวา ระดับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในดานการบริหารจัดการมีคาเฉล่ีย 

อยูในระดับมาก ซึ่งอยูในลำดับแรกน้ัน เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสวนใหญ 

มีความคิดเห็นวาสถานศึกษามีนโยบายพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเทียบเคียงกับมาตรฐาน

สากล สถานศึกษาสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการจัดโครงการพัฒนาผูเรียนสูประชาคมอาเซียน และ 

สถานศึกษาไดจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะส้ันและระยะยาวโดยเนนการมีสวนรวม 

ของชุมชน ขอคนพบจากการวิจัยคร้ังน้ีจึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของเฉลียว เถ่ือนเภา (2554: 107) 

ที่ไดทำการวิจัยเร่ือง การดำเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขาย 

ศนูยอาเซยีนศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ีเขต 1 พบวา 1) การดำเนินงาน
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขายศูนยอาเซียนศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดานคุณภาพผูเรียน ดานกระบวนการจัดการเรียนรู 

ดานการบริหารจัดการ และดานปจจัยสนับสนุน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

 สำหรับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนดานการพัฒนาครู 
ผูสอน ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก แตอยูในลำดับสุดทายน้ัน แมวาจากผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนสวนใหญมีความคิดเห็นวาสถานศึกษาไดกำหนดใหครูและนักเรียน 
จัดนิทรรศการอาเซียนศึกษา ใหครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูมุงสูมาตรฐาน

สากล และสงเสริมใหครูไดรับความรู เพ่ิมเติมเก่ียวกับประชาคมอาเซียนน้ันเปนเร่ืองสำคัญ  

แตปจจุบันพบวาการดำเนินงานในเร่ืองดังกลาวยังอยูในระหวางการขับเคล่ือน โดยปญหาและ

อุปสรรคสำคัญท่ีทำใหการบริหารจัดการหรือจัดการเรียนการสอนเพ่ือขับเคลื่อนสถานศึกษาเขาสู

ประชาคมอาเซียนยังไมไดผลเทาท่ีควรนั้น เน่ืองมาจากขาดการสนับสนุนท้ังในดานนโยบายท่ีชัดเจน
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และดานงบประมาณท่ีไมเพียงพอ โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งขาดแคลน 

ทั้งทางดานงบประมาณและบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ขอคนพบ

จากการวิจัยคร้ังน้ีจึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของราตรี สีงาม (2555: 91) ที่ไดวิจัยเร่ือง การเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีษะเกษ 

พบวา ดานการสนับสนุนสงเสริมใหครูและบุคลากรในโรงเรียนไดมีโอกาสเขารับการอบรม ประชุม 

สัมมนา ตลอดจนศึกษาดูงานการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนท้ังภายในประเทศและ

ประเทศสมาชิกอาเซียนอยูในระดับมาก ดังนั้น จึงกลาวไดวาในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคม

อาเซียนดานการพัฒนาครูผูสอนนั้นเปนเร่ืองที่ทุกฝายตองตระหนักและใหความสำคัญ  

2.  จากผลการวิจัยเปรียบเทียบความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เมื่อจำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานอายุ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ตำแหนงหนาท่ี ประสบการณการทำงาน ประสบการณดูงานตางประเทศ รวมท้ัง

ขนาดของสถานศึกษา ทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษา และลักษณะพิเศษของสถานศึกษา การจัดตั้ง 

ศูนยอาเซียนในสถานศึกษา การมีนักศึกษาตางชาติมาเรียนในสถานศึกษา และการมีครูตางชาติ

มาสอนในสถานศึกษา มีขอคนพบท่ีสามารถนำมาอภิปรายเพ่ือตอบสมมติฐานการวิจัย ไดดังน้ี  

 2.1  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอม

ในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 

โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย และเม่ือพิจารณาเปน 

รายดาน พบวา ดานการบริหารจัดการ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีอายุ 30-40 ป กับ 41-50 ป 

และ 30-40 ป กับ มากกวา 50 ป มีความความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษา

สูประชาคมอาเซียนแตกตางกัน ที่เปนเชนน้ีเน่ืองจากพบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีมี 
อายุ 41 ปขึ้นไป มีประสบการณในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการมากกวาท่ีมีอายุนอยกวา 

41 ป สวนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีมีระดับวุฒิการศึกษาสูงสุดตางกัน มีความคิดเห็น 

เก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย เน่ืองจากจำนวนผูที่สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมีมากกวาผูที่สำเร็จการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จึงทำใหขอมูลท่ีไดมาจากกลุมตัวอยาง

ที่มีจำนวนมากท่ีมีความเห็นคลอยตามกัน ในงานวิจัยน้ียังพบอีกวาผูบริหารสถานศึกษาและครู 
ผูสอนที่มีตำแหนงหนาท่ีตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษา 

สูประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 

ที่ตั้งไวเชนกัน เน่ืองจากจำนวนครูผูสอนมีมากกวาผูบริหารสถานศึกษา จึงทำใหขอมูลท่ีไดมาจาก

กลุมตัวอยางท่ีมีจำนวนมากท่ีมีความเห็นคลอยตามกัน ขอคนพบน้ีจึงสอดคลองกับผลงานวิจัย 
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ของสรศักด์ิ บัวแยม (2556: 61) ที่ไดวิจัยเร่ือง การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต ระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 พบวา ความคิดเห็นตอการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สหวิทยาเขต ระยอง 2 ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนไมแตกตางกัน  

       ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีมีประสบการณทำงานตางกัน 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมและ

รายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว แสดงใหเห็นวาผูบริหาร 

สถานศึกษาและครูผูสอนตางก็ตระหนักและเห็นความสำคัญในการดำเนินงานเพ่ือเตรียม 

ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน ขอคนพบน้ีจึงสอดคลองกับผลงานวิจัย

ของพรศ ทิวารัศชัย (2555: 53) ที่ไดวิจัยเร่ือง การเตรียมความพรอมการบริหารจัดการในช้ันเรียน

ของครู โรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือและเขตกองเรือยุทธการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชนสูประชาคมอาเซียน พบวา การเตรียมความพรอมการบริหารจัดการในช้ันเรียน 

ของครู โรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือและเขตกองเรือยุทธการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชนสูประชาคมอาเซียน จำแนกตามประสบการณการทำงาน โดยภาพรวมและรายดาน

ไมแตกตางกัน และสวนสถานภาพสวนบุคคลดานประสบการณดูงานตางประเทศน้ัน ผูบริหาร 

สถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคม

อาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดานแตกตาง

กัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ทั้งน้ีเพราะผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีมีโอกาส

ไดไปศึกษาดูงานท่ีตางประเทศหรือไปศึกษาดูงานในกลุมประเทศอาเซียนจะไดรับความรูและ

ประสบการณ ทำใหมีมุมมองและทัศนคติเก่ียวกับการดำเนินงานในดานการจัดการเรียนการสอน 

ที่เก่ียวกับประชาคมอาเซียน แตกตางกับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ไมมีประสบการณ 
ในการศึกษาดูงานตางประเทศ 

                2.2  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาด 

ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งเปนไป 

ตามสมมติฐานการวิจัย ขอคนพบน้ีจึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของเฉลียว เถ่ือนเภา (2554: 114)  

ที่ไดวิจัยเร่ือง การดำเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขายศูนย

อาเซียนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบวา ขนาดของ 

สถานศึกษาเปนตัวแปรที่สำคัญตอประสิทธิผลของโรงเรียน เพราะขนาดของโรงเรียนเปนตัวกำหนด
จำนวนนักเรียนและจำนวนบุคลากรภายในโรงเรียน ซึ่งทำใหโครงสรางและปริมาณงานของโรงเรียน

ขนาดใหญแตกตางจากโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจะมีผลตอการดำเนินงานและสงผล

ใหคุณภาพโรงเรียนแตกตางกันไป 
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 2.3 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษาตางกัน

มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน

การวิจัย เน่ืองจากสถานศึกษาท่ีมีทำเลท่ีตั้งในเขตเทศบาลมีความพรอมดานงบประมาณและ 
ดานบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษามากกวาสถานศึกษาท่ีมีทำเลท่ีตั้งนอกเขต

เทศบาล และเน่ืองจากสถานศึกษาท่ีมีทำเลท่ีตั้งนอกเขตเทศบาลหลายแหงมีศักยภาพในการจัด 

การเรียนการสอนคอนขางนอย ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ มีขนาดเล็ก รายไดนอย  

จึงทำใหงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษามีไมเพียงพอเทาท่ีควร 

นอกจากน้ีสถานศึกษาหลายแหงยังขาดครูและบุคลากรดานการศึกษา 

 2.4  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีการจัดต้ังศูนย

อาเซียนในสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสู

ประชาคมอาเซยีน สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน

ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย และเมื่อพิจารณารายดานพบวาดานการสงเสริมสนับสนุน 

จากผูมีสวนเก่ียวของและดานคุณภาพผูเรียนแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาถาสถานศึกษากำลัง 

ดำเนินการจัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษา สถานศึกษาจะตองมีความรวมมือจากหนวยงานหรือผูที่ให 

การสงเสริมและสนับสนุนในดานตาง ๆ ซ่ึงสงผลใหผูเรียนมีความพรอมในการเรียนรูเก่ียวกับประชาคม

อาเซียน สวนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนตางชาติ 

เขามาเรียนในสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษา 

สูประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการบริหาร

จัดการกับดานการพัฒนาครูผูสอนแตกตางกัน ทั้งน้ีเปนเพราะถามีนักศึกษาตางชาติเขามาเรียน 

ในสถานศึกษา จะตองมีการปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาหลักสูตร และจะตองมีการพัฒนา 

ครูผูสอนและบุคลากรในการดำเนินการจัดการศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
และผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีครูตางชาติมาสอน 

ในสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคม
อาเซียน โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย เน่ืองจากถามี 

ครูตางชาติมาสอนในสถานศึกษา สถานศึกษาจะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการจัด 

การศึกษาท้ังสี่ดานเพ่ือใหการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน ดำเนินไปอยางมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน 

3.  จากผลการวิจัยเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไดขอคนพบท่ีสามารถนำมาอภิปราย กลาวคือ 

ในการสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางครูและนักเรียนในประเทศกลุมประชาคมอาเซียน 
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สถานศึกษาควรดำเนินการจัดทำโครงการสถานศึกษาคูพัฒนาระหวางสถานศึกษาในประเทศ 

กลุมประชาคมอาเซียน มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือบูรณาการในรายวิชาเพ่ิมเติมในเรื่อง

เก่ียวกับประชาคมอาเซียน และการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ นอกจากน้ีหนวยงานตนสังกัดและ 

สถานศึกษาควรเรงดำเนินการจัดสรรอัตรากำลังท่ีมีความรูดานภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ

กลุมประชาคมอาเซียน และจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการดานทักษะภาษาอังกฤษและภาษาของ

ประเทศกลุมประชาคมอาเซียน โดยการสงครูไปทัศนศึกษาและเขารวมการอบรม หรือเชิญครูและ

บุคลากรจากประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนมาใหความรูในดานภาษาและวัฒนธรรม ทั้งนี้การจัด

กิจกรรมดังกลาวจะตองมีการจัดทำขอมูลเผยแพรและสรางเจตคติที่ดีเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

ใหกับเครือขายการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน หนวยงานท่ีเก่ียวของ และชุมชน และจัดกิจกรรม 

ตาง ๆ เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมกับสถานศึกษา นอกจากน้ีสถานศึกษาจะตองสงเสริมสนับสนุน 

การจัดกิจกรรมและนิทรรศการการเรียนรูในประเทศกลุมประชาคมอาเซียนและใหนักเรียนมีสวนรวม 

อาทิ การจัดกิจกรรมภาษาอาเซียนหรือภาษาอังกฤษวันละคำ การจัดกิจกรรมชุมนุมเก่ียวกับประชาคม

อาเซียน และการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไปทัศนศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับภาษาและ

วัฒนธรรมของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน  

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 

 ขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยเร่ืองความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน

ครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช มีดังน้ี 

 1.1  หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาควรดำเนินการจัดหาครูที่สอนภาษาในประเทศ

กลุมประชาคมอาเซียนมาสอนในสถานศึกษา จัดทำโครงการสถานศึกษาคูพัฒนาระหวาง 
สถานศึกษาในประเทศกลุมประชาคมอาเซียน และมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือบูรณาการ
ในรายวิชาเพ่ิมเติมในเรื่องเก่ียวกับประชาคมอาเซียน   

 1.2  หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา ควรสงเสริมใหครูไปแลกเปล่ียนเรียนรูกับครู

และสถานศึกษาหรือสถานศึกษาคูพัฒนาในประเทศกลุมประชาคมอาเซียน และควรเรงดำเนินการ
จัดสรรอัตรากำลังครูหรือบุคลากรท่ีมีความรูดานภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศกลุมประชาคม

อาเซียน หรือบุคลากรจากประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนมาใหความรูในดานภาษาและวัฒนธรรม   
 1.3 สถานศึกษาควรเรงดำเนินการสรางเครือขายของการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

รวมกับชุมชน มีการสนับสนุนบุคลากรใหจัดทำขอมูลเผยแพรและสรางเจตคติที่ดีเก่ียวกับประชาคม

อาเซียนและจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมกับสถานศึกษา นอกจากน้ีหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กับการผลิตบุคลากรทางการศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรรวมมือกับสถานศึกษา 
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ในการจัดต้ังศูนยเรียนรูอาเซียนศึกษา และรวมกันจัดกิจกรรมนิทรรศการการเรียนรูในประเทศ 

กลุมประชาคมอาเซียนเผยแพรใหความรูแกนักเรียนและชุมชน  

 1.4 สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมภาษาอาเซียนและภาษาอังกฤษ 

โดยแทรกในกิจกรรมตอนเชากอนเขาชั้นเรียน มีการจัดกิจกรรมชุมนุมเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

มีแหลงสืบคนขอมูลจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษหรือภาษาราชการของประเทศกลุมประชาคมอาเซียน

ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสารสัปดาหละ 1 วัน และการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไปทัศนศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู

เก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน  

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาคูพัฒนา 

ในประเทศกลุมประชาคมอาเซียน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนใหมี

ประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (best practice) 

โดยใชการวิจัยการพัฒนารูปแบบ 

 2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวโนมการสรางเครือขายความรวมมือการพัฒนา

สถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน ระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงอนาคต 

   

สรุป 
การวิจัยเร่ือง ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จากขอคนพบในงานวิจัยคร้ังน้ีจะเห็นวาสถานศึกษาสวนใหญ

มีความพรอมในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานการบริหารจัดการ 
เปนประเด็นท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุด ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาการบริหารจัดการท่ีดี จะตองสราง

ความรูความเขาใจใหครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกระดับและนักเรียน ในการบริหารจัดการและ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน โดยสอดคลองกับสภาพปญหาทองถ่ิน บริบท 
สถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ สำหรับผลการวิจัยการเปรียบเทียบ

ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ที่พบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด ตำแหนง

หนาท่ี และประสบการณการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เน่ืองจากตางก็ตระหนัก

และเห็นความสำคัญในการดำเนินงานเพ่ือเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคม

อาเซียน สวนในดานอายุ ประสบการณดูงานตางประเทศ ขนาดสถานศึกษา ทำเลท่ีตั้งของ 
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สถานศึกษา และลักษณะพิเศษของสถานศึกษาท่ีตางกัน ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมี 

ความคิดเห็นแตกตางกัน ผู วิจัยจึงมีความเห็นวาเน่ืองมาจากการจัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษา 

ในสถานศึกษายังอยูในระหวางการดำเนินการ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

สวนใหญยังไมมีการจัดทำหลักสูตรที่เนนเก่ียวกับประชาคมอาเซียนโดยตรง รวมทั้งการขาด 

การสนับสนุนในดานงบประมาณและบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

และจากแนวทางการการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยและขอคนพบไดดังน้ี ดานการบริหารควรจัดหาครูที่สอน

ภาษาในประเทศกลุมประชาคมอาเซียนมาสอนในสถานศึกษา จัดทำโครงการสถานศึกษาคูพัฒนา

ระหวางสถานศึกษาในประเทศกลุมประชาคมอาเซียน ในดานการพัฒนาครูผูสอนควรสงเสริมใหครู

ไปแลกเปล่ียนเรียนรูกับครูและสถานศึกษาในประเทศกลุมประชาคมอาเซียน ในดานการสงเสริม 

สนับสนุนจากผูมีสวนเก่ียวของ ควรตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของชุมชน โดยเรงดำเนินการ

สรางเครือขายของการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนรวมกับชุมชนและทองถ่ิน และดานการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมภาษาอาเซียนและภาษาอังกฤษวันละคำ โดยแทรก

ในกิจกรรมตอนเชากอนเขาชั้นเรียน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนภาษาอังกฤษเพ่ือ 

การส่ือสารสัปดาหละ 1 วัน มีการจัดกิจกรรมชุมนุมเก่ียวกับประชาคมอาเซียน เพ่ือใหสถานศึกษา 

มีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมั่นใจและมีประสิทธิภาพ  
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การพัฒนาศักยภาพประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง  
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

COMMUNITY POTENTIAL DEVELOPMENT IN SUBDISTRICT MUNICIPALITY 
DEVELOPMENT PLANING OF THUNG-LUANG SUB-DISTRICT,  

VIANG SA DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE 
 

ธนสิทธ์ิ  เมืองแมน/ TANASIT  MUNGMAN1 

สุนทร  พูนเอียด/ SUNTORN  POONEAD2 

จตุพล  ชูจันทร/ JATUPON  CHOOJAN3 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหาและความตองการพัฒนาศักยภาพและ 

เพ่ือพัฒนาแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล

ตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ใชแบบสอบถามท่ีมีคาความเช่ือมั่น 0.91 

เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จำนวน 117 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก  

คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา สภาพปญหาของประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง 

ในระดับมาก ทั้งดานสภาพการดำเนินงาน ดานการบริหารประชาคม ดานการเตรียมพหุพาคี และ

ดานการวางแผนพัฒนาเทศบาล และมีความตองการพัฒนาศักยภาพของประชาคมในระดับมาก 

เร่ืองบทบาทหนาท่ีของประชาคม การวางแผนพัฒนาตำบล กระบวนการมีสวนรวมของประชาคม 

ในการรวมคิด รวมตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติการ การประเมินผล และการบริหารจัดการ 
แผนโครงการพัฒนาเทศบาลตำบล นำขอมูลที่ไดมากำหนดเปนโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพของประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง ประกอบดวย 1) ปญหา

และความจำเปน 2) วัตถุประสงค และ 3) เน้ือหามี 4 เร่ือง คือ บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ

ประชาคม กระบวนการและเทคนิคการดำเนินงานของประชาคม การวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบล

ของประชาคม การบริหารและการประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบล เน้ือหาแตละเร่ืองประกอบดวย 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
2 ผูชวยศาสตราจารย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
3 อาจารย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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จุดมุงหมาย เน้ือหา เทคนิคการประชุม สื่อ/อุปกรณ เวลา และการประเมินผล และผูรอบรูเฉพาะทาง 

จำนวน 10 คน ตรวจสอบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองพบวา มีความเหมาะสมและ

สอดคลองในระดับมาก นำผลการประเมิน และขอเสนอแนะของผูรอบรูเฉพาะทางมาปรับปรุงไดแผน

ประชุมปฏิบัติการท่ีสมบูรณพรอมนำไปใชทดลองและใชจริงไดตอไป 

 

คำสำคัญ:  ศักยภาพ  ประชาคม  การวางแผน 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to examine problems and needs for potential 

development and to develop workshop plan for community potential development of 

Thung Luang Sub-district Municipality, Viang Sa District, Surat Thani Province. The 

questionnaire with a reliability of 0.91 was used to collect data from 117 respondents. Data 

were analyzed with percentage, mean, and standard deviation.  

The results showed that the community problems of development planning of 

Thung Luang Sub-district Municipality was at a high level, in the aspects of performance, 

community management, multilateral preparing, and sub-district municipality development 

planning. The need for community potential development was at a high level, in the aspect 

of community’s duties, sub-district development planning, participation process in thinking 

and decision making, planning, practice, evaluation, and plan management of sub-district 

municipality development projects. The acquired data were used as outline for workshop 

plan for community potential development. It consisted of 1) problems and needs,  

2) objectives, and 3) content. There were 4 topics: roles and duties of community committees, 

process and technique of community operation, sub-district municipality development 
planning of community, and evaluation of sub-district development plan. Each topic 

comprised goals, content, meeting techniques, media and equipment, time, and evaluation. 

Ten experts were asked to assess the suitability and consistency of the development plan. 
It was found that the plan was suitable and consistent at a high level. The evaluation 

results and recommendations were applied to revise the workshop planning to be ready 

for further trial and implementation.  

 

Keywords : potential, community, planning  
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บทนำ 

ประเทศไทยไดดำเนินการพัฒนาประเทศอยางมีแผนที่เปนรูปธรรม โดยเร่ิมมีแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 มาตั้งแตป พ.ศ. 2504 ปจจุบันกำลังอยูในชวงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (2555 - 2559) ซึ่งไดจัดทำแผนพัฒนาฯ โดยไดยึดหลักการ 

มีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนตาง ๆ ในสังคมตอเน่ืองจากแผนพัฒนา ฉบับท่ี 8 (2540 - 

2544) และเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  

ที่สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทาง 

การเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมท้ังตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ 

ทุกระดับและไดทบทวนกรอบยุทธศาสตร แตละยุทธศาสตรใหสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยประเมินสถานการณปจจุบันวิเคราะหประเด็นปญหาเพ่ือกำหนดแนวทางพัฒนา 

ที่เหมาะสม ซึ่งบางเร่ืองอาจตอเน่ืองจากแผนฯ 8 ที่เนนการพัฒนาคนโดยใหชุมชนเปนศูนยกลาง

สงเสริมการรวมตัวกันสงเสริมความเขมแข็งสงเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพของท้ังชุมชน 

และประชาคม เพ่ือปรับทิศทางใหมที่ควรทำตอไปใหเกิดผลในแผนฯ 11 ทั้งนี้ ทุกยุทธศาสตรตองให

ความสำคัญมุงสูเปาหมายเดียวกันคือการแกไขปญหาความยากจน เพ่ือสรางความเปนธรรมใหเกิด

แกคนสวนใหญของประเทศ 

ในดานการจัดระเบียบการปกครองและการบริหารราชการแผนดินโดยอาศัยพระราชบัญญัติ

ระเบียบบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึง่จดัโครงสรางระเบียบบริหารราชการแผนดินไว 3 รปูแบบ 

คือระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค และระเบียบบริหารราชการ

สวนทองถิ่น การปกครองทองถิ่นเปนการปกครองชุมชนหรือทองถิ่นใดทองถ่ินหน่ึงของประเทศ 

โดยมีองคประกอบสำคัญดังน้ี คือ เปนองคกรท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอิสระในการปกครองตนเอง  

มีเขตการปกครองท่ีชัดเจนและเหมาะสม มีงบประมาณรายไดเปนของตนเองอยางเพียงพอ  

มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง มีอำนาจหนาท่ีที่เหมาะสมตอการใหบริการ มีอำนาจออกขอบังคับ
เปนกฎหมายของทองถิ่นภายใตขอบเขตของกฎหมายแมบท มีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะ

เปนหนวยงานระดับรอง (โกวิทย พวงงาม, 2550: 21) สำหรับการปกครองทองถ่ินของประเทศไทย 

ในปจจุบันมี 2 ระบบ คือ ระบบทั่วไปซึ่งมีอยู 3 แบบ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด องคการ
บริหารสวนตำบลและเทศบาล และระบบพิเศษท่ีใชเฉพาะทองถ่ินบางแหง ซึ่งมีอยู 2 รูปแบบ คือ 

กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา (โกวิทย พวงงาม, 2550: 87) สวนในการวางแผนพัฒนาเทศบาล  

ผูบริหารมักถูกมองวาเลนพวกพองคำนึงถึงประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม อางเอาความเปน

ตัวแทนของประชาชนมาเสริมสรางความชอบธรรมในนโยบายของตน มักจะตัดสินใจตามอำเภอใจ 

ขาดความรูในหลักการและวิธีการ รวมทั้งขาดประสบการณในการปฏิบัติการสาธารณะ  
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เทศบาล ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีปญหาอุปสรรคในการบริหาร 

ที่ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามหลักการกระจายอำนาจอยูหลายประการ เชน เทศบาล 

ถูกแทรกแซงและควบคุมโดยรัฐบาลกลางมากเกินไป ปญหาความสัมพันธที่ไมชัดเจนระหวางรัฐบาล

กลางกับเทศบาล ปญหารูปแบบโครงสรางของเทศบาล ปญหาประชาชนขาดความสนใจทาง 

การเมือง การท่ีเทศบาลมีงบประมาณจำกัด และปญหาจากการท่ีกระทรวงมหาดไทยและประชาชน

ทั่วไปใหความสนใจนอยท่ีสุดในแงของการปฏิรูปองคกร เน่ืองจากถูกมองวาเทศบาลเปนหนวยงาน 

ที่มีประชาธิปไตยสูงกวารูปแบบการปกครองทองถิ่นอื่น (ธเนศวร เจริญเมือง, 2544: 122-126) 

ปจจุบันรัฐบาลไดแบงเทศบาลออกเปน 3 แบบ คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล 

แตละระดับตางกันท่ีความเจริญ เศรษฐกิจ และจำนวนประชากร และไดกำหนดโครงสราง 

และอำนาจหนาท่ีใหเทศบาลเปนผูจัดทำเองตามบทบาทหนาท่ีมากนอยข้ึนอยูกับแบบเทศบาล 

จากการท่ีรัฐบาลไดมอบอำนาจหนาท่ีใหเทศบาลเปนผูจัดเก็บรายไดเองและตามที่รัฐบาลจัดสรร 

เงินอดุหนุนใหเพ่ือนำรายไดมาจดัทำแผนพฒันาและตราเปนเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจำป 

เพ่ือนำมาใชจายในปงบประมาณน้ัน ๆ ในการจัดทำงบประมาณคณะผูบริหารเทศบาลมักทำโครงการ 

ตามความคิดของตนเองและตามความคิดของสมาชิกสภาเทศบาทฝายบริหาร (ฝายรัฐบาล) มากกวา

ความตองการของประชาชน เพราะถาเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปสภาเทศบาลไมรับ

หลักการจะทำใหผูบริหารหลุดพนจากตำแหนงได (พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 62 ทวิ)  

สิ่งเหลาน้ีสงผลใหการพัฒนางานเทศบาลไมตรงตามเจตนารมยความตองการของประชาชนในเขต

เทศบาล จึงทำใหประชาชนเกิดความเบ่ือหนายในรูปแบบการปกครองสวนทองถ่ิน ทำใหประชาชน

กับเทศบาลไมมีความผูกพันซึ่งกันและกัน การพัฒนางานเทศบาลท่ีผานมาประชาชนยังมักจะถูกจัด

บทบาทเปนเพียงผูรับผลของการพัฒนาโดยยังคงไมไดมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาอยางแทจริง 

แมวาจุดมุงหมายท่ีสำคัญท่ีสุดในการใหประชาชนมีสวนรวมก็คือ การพัฒนาประชาชนใหมี 
ความสามารถในการกำหนดความตองการของตนเอง กำหนดทางเลือกใหการพัฒนาชุมชนของ 

การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาเปนหนทางสำคัญท่ีจะพัฒนาจิตสำนึกของประชาชน 

ใหสูงขึ้นและดำเนินไปในทิศทางท่ีถูกตองอีกดวย อีกประการหน่ึงคือ ประชาชนเปนเจาของพ้ืนท่ี 
ยอมรูซึ้งถึงรายละเอียดของปญหา และแนวทางในการแกปญหาบางประการท่ีตนเองยังไมสามารถ

เปนผูปฏิบัติได ดังน้ัน หลักการท่ีสำคัญมากท่ีสุดท่ีใชในการพัฒนาคือการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการพัฒนา ซึ่ง วันชัย บุณยสุรัตน (2542: 73-77) ไดกลาวไววา สิ่งที่สำคัญท่ีสุดในการพัฒนา
ชุมชนคือหลักการมีสวนรวมของประชาชน (popular participation) ในทุกข้ันตอนของกระบวนการ

พัฒนาชุมชน เพราะการมีสวนรวมน้ันเปนการสอนหรือใหการศึกษาทางออม (nondirective approach) 

แกประชาชนไดเรียนรูถึงวิถีทางการพัฒนาชุมชน ตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังสิ้นสุดและสามารถนำไปใช

ประโยชนเปนแนวทางในการดำเนินงานแกไขปองกันปญหาของชุมชนในโอกาสตอไป ซึ่งถือวา

เปนการฝกใหรูจักกระบวนการประชาธิปไตยและเปนการชวยตนเองไดอีกประการหน่ึง 
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กลาวไดวา การมีสวนรวมเปนท้ังหลักการและวิธีการทำงานกับชุมชน ทำใหประชาชนได 

“เรียนรูดวยการกระทำ” (learning by doing) เปนการเสริมสรางประสบการณใหแกประชาชนไดรูจัก

คิดเปน ทำเปน นอกจากน้ียังมีสวนชวยใหประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของกิจการน้ัน ๆ ทำใหเกิด

ความรูสึกรักหวงแหน และทำนุบำรุงรักษางานท่ีเกิดจากความรวมมือของตนเอง ดังน้ันการมี 

สวนรวมจึงอาจนับไดวาเปนสิทธิอยางหนึ่งที่จะนำไปสูสิทธิดานอ่ืน เพราะเม่ือประชาชนมีสิทธิ 

ของการมีสวนรวมในการตัดสินใจแลวก็มีสิทธิที่ไดมาซึ่งผลของการพัฒนาดวยตนเอง 

เทศบาลตำบลทุงหลวง เปนท่ีตั้งของที่วาการอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี  

ไดเปล่ียนแปลงฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของ  

อบต. เปนเทศบาล เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 มีพ้ืนท่ีในการดูแล 99 ตารางกิโลเมตร  

มีสภาพปญหาคือประชาชนสวนใหญยังใหความสำคัญและสนใจเรื่องการเมือง การพัฒนาทองถิ่น

ไมมากนัก รวมถึงนักการเมืองท่ีประชาชนไดเลือกต้ังเขามาทำหนาท่ีแทนประชาชนยังไมคอยเขาใจ

บทบาทหนาท่ีและยังใหความสำคัญตอโครงการพัฒนาท่ีเกิดผลตอบสนองตอประชาชนนอย ทำให 

ผูบริหารและพนักงานยังมองวาประชาชนเปนผูรับการพัฒนาแทนท่ีจะกระทำแบบมีวัตถุประสงค 

รวมกัน มีความเอ้ืออาทรตอกัน มีความพยายามทำอะไรรวมกัน มีการเรียนรูรวมกันในการกระทำ

และมีการติดตอสื่อสารระหวางกันอยางสม่ำเสมอ 

จากหลักการกระจายอำนาจหลักการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและปญหาของเทศบาลตำบล 

ทุงหลวงดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการศึกษาสภาพปญหาและความตองการพัฒนาศักยภาพของประชาคม 

ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเพ่ือนำขอมูลมาใชในการพัฒนาแผนประชุมปฏิบัติการ 

ในการพัฒนาศักยภาพประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง และนำผลมาใช 

ในกระบวนการพัฒนาเทศบาลตำทุงหลวงตอไป 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและความตองการพัฒนาศักยภาพของประชาคมในการวางแผน

พัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

2. เพ่ือพัฒนาแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี  

 

วิธีดำเนินการ 
ขั้นท่ี 1 ศึกษาสภาพปญหาและความตองการพัฒนาศักยภาพของประชาคมในการวางแผน

พัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยดำเนินการ ดังน้ี 
1. พ้ืนท่ีในการศึกษา ไดแก เทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 
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2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.1 ประชากรที่ศึกษา ไดแก สมาชิกของประชาคม ซึ่งเปนตัวแทนของหมูบาน 

16 หมูบาน ตัวแทนองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ภูมิปญญาทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ ในเขตเทศบาล

ตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี หมูบานละ 20 คน รวมเปน จำนวน 320 คน  

 2.2 กลุมตัวอยาง จำนวน 117 คน ซึ่งกำหนดกลุมตัวอยางโดยตารางของเครจซี่และ 

มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน สุนทร พูนเอียด, 2545: 112) ที่คาความเช่ือมั่น 

0.95 และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) 

3.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 3.1  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   ใชแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางข้ึน โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย 

ที่เก่ียวของ และไดขอคำแนะนำจากผูที่มีความรู ความสามารถ ผูเช่ียวชาญ ตลอดจนคณะอาจารย 

ที่ปรึกษาโดยแบงแบบสัมภาษณเปน 3 ตอนคือ 

   ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม   

   ตอนท่ี 2  ขอมูลเฉพาะดาน 

      1) แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปญหาของประชาคมในการวางแผน

พัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

      2) แบบสอบถามเก่ียวกับความตองการพัฒนาประชาคมในการวางแผน

พัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

      แบบสอบถามในขอที่ 1) และ 2) จะเปนการประเมินคา (rating scale) 

ตามแนวทางสรางเคร่ืองมือของลิเครท (Likert scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด (5)  มาก (4)  ปานกลาง 

(3) นอย (2)  และนอยท่ีสุด (1) 

   ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการ

พัฒนาการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 
 3.2  การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

   เพ่ือใหการศึกษาขอมูลภาคสนามมีความถูกตองและเช่ือถือไดกอนท่ีจะนำเคร่ืองมือ

ไปใชในการเก็บขอมูล ผูวิจัยทำการตรวจสอบเคร่ืองมือ ดังน้ี 

   3.2.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) โดยใหอาจารย 
ที่ปรึกษาและผูที่มีความรู เร่ือง การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาประชาคมและ

ภาษา เปนผูตรวจสอบ แลวนำมาแกไขปรับปรุงกอนนำไปตรวจสอบความเชื่อมั่นตอไป 

   3.2.2 การทดสอบความเช่ือมั่น (reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช 

กับสมาชิกประชาคมเทศบาลตำบลบานสอง จำนวน 30 คน แลวนำผลมาวิเคราะหเพ่ือหาคา 

ความนาเช่ือมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficients) ของครอนบาช (Cronbach, 
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1970 อางถึงใน สุนทร พูนเอียด, 2545: 144-145) ผลการทดสอบไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.91 

ถือวาเคร่ืองมือที่ใชมีความเช่ือมั่นสูงเพียงพอท่ีจะไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล  

   ในการเก็บขอมูลภาคสนาม ดำเนินการโดยผูวิจัยและผูชวยนักวิจัย 

 3.4  การวิเคราะหขอมูล  

   เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลแลว จึงดำเนินการวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

ตามขั้นตอนตอไปนี้ 

   3.4.1  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูล ที่เก็บจากภาคสนาม ใหมี 

การตอบคำถามใหครบถวน สมบูรณกอนนำไปวิเคราะห 

   3.4.2  การใหคะแนนและเกณฑจัดระดับปญหาและความตองการพัฒนาศักยภาพ

ประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี กำหนด

ดังน้ี 

     3.4.2.1  การใหคะแนนคำตอบของปญหาและความตองการพัฒนา

ศักยภาพในการวางแผนพัฒนาตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

        ตอบในชองปญหา/ความตองการ คะแนน 

        มากท่ีสุด  5 

        มาก  4 

        ปานกลาง  3 

        นอย  2 

        นอยท่ีสุด  1 

 
     3.4.2.2  เกณฑการจัดระดับปญหาและความตองการโดยนำผลของคะแนน

คำตอบมาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แลวนำ

คาเฉล่ียมาเปรียบเทียบกับเกณฑเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (weight mean score: WSM) ดังน้ี 

       ชวงคะแนนเฉล่ียของ   ระดับปญหาและ 
       ปญหาและความตองการ   ความตองการ 

       4.50 - 5.00    มากท่ีสุด 

       3.50 - 4.49    มาก 

       2.50 - 3.49    ปานกลาง 
       1.50 - 2.49    นอย 

       1.00 - 1.49    นอยท่ีสุด 
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     โดยจะนำคะแนนเฉล่ียในชวงท่ีมีปญหาและความตองการฯ ระดับปานกลาง

ขึ้นไป นำไปกำหนดเปนปญหาและความจำเปนในการสรางแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 

ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

   3.4.3  การวิเคราะหขอมูลเนื่องจากเปนขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยจึงใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสำเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล 

   3.4.4  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

     3.4.4.1  คารอยละ (percentage) ใชสำหรับวิเคราะหอธิบายขอมูลทั่วไป

เก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

     3.4.4.2  คาเฉลี่ย (mean: x̄ ) เพ่ือวัดแนวโนมเขาสวนกลางของคะแนน

ระดับสภาพปญหา และความตองการพัฒนาศักยภาพประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล

ตำบลทุงหลวง 

     3.4.4.3  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) เพ่ือวัด

การกระจายของคะแนนระดับสภาพปญหา และความตองการพัฒนาศักยภาพของประชาคม 

ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง 

ขั้นท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอ

เวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ไดดำเนินการ 3 ขั้นตอน 

1.  การสรางโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประชาคมในการพัฒนา

เทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยนำขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และผลการศึกษาจากภาคสนามมาใชกำหนดเปนปญหาและความจำเปน 
กำหนดจุดมุงหมายของแผน และกำหนดหนวยอบรม 

2.  การประเมินโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประชาคมในการพัฒนา
เทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 การประเมินโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประชาคมในการพัฒนา

เทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานีที่พัฒนาข้ึนโดยผูรอบรูเฉพาะทาง 
(subject matter specialist: SMS) เพ่ือตรวจสอบประเมินและใหคำแนะนำในการปรับปรุงแกไข

โครงรางแผนปฏิบัติการซ่ึงผูวิจัยไดกำหนดวิธีการ 

3.  การปรับปรุงโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการฯ 
 การปรับปรุงโครงรางแผนปฏิบัติการฯ โดยนำขอมูลจากผลการประเมินโครงรางแผน

ประชุมปฏิบัติการฯ ของผูรอบรูเฉพาะทางมาเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงโครงรางแผนประชุม

ปฏิบัติการฯ ไดแผนประชุมปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณกอนนำไปทดลองใชและใชจริงตอไป 
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ผลการวิจัย 
1. ผลจากการศึกษาสภาพปญหาและความตองการพัฒนาศักยภาพของประชาคม 

ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการศึกษา 
ภาคสนาม พบดังน้ี 

 1.1  สภาพปญหา ผลการศึกษาสภาพปญหาของประชาคมในการวางแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ในทุกดานมีปญหาระดับมาก คือ  
ดานสภาพการดำเนินงาน การบริหารของประชาคม การเตรียมพหุภาคี การวางแผนพัฒนาตำบล 
และการบริหารและการประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาล รายละเอียด ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปญหาของประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง  

 อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

  
 

S.D. 
 

 
1.   

 4.10 0.530  

2.    

 3.94 0.605  

3.   

 3.58 0.712  

4.  

 3.66 0.760  

5.  

 3.62 0.690  

6.  

 4.06 0.610  

7.   

 3.89 0.673  

8.   

 4.16 0.664  

9.  

 4.16 0.623  
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปญหาของประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง  

 อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี (ตอ)  

 

 
10.    

 4.07 0.687  

11.   

 3.90 0.619  

12.   

 3.99 0.569  

13.     

 3.63 0.788  

14.  

 

 3.94 0.619  

15.  

 3.72 0.628  

16.    

 3.51 0.747  

17.  

 3.49 0.777  

18.    

 3.48 0.769  

19.  

 3.83 0.711  

20.   

 3.84 0.684  

 3.83 0.673  

 
 

S.D. 
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 1.2  มีความตองการพัฒนาศักยภาพในการวางแผนพัฒนาตำบลทุงหลวง อยูในระดับ

มาก ใน 4 เร่ือง คือ 1) บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการประชาคม 2) กระบวนการและเทคนิควิธีการ

ดำเนินงานของประชาคม 3) กระบวนการวางแผนพัฒนาเทศบาลของประชาคม และ 4) การบริหาร

และการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบล สวนผลการวิเคราะหเชิงเน้ือหาพบวา

ประเด็นสำคัญคือ 1) ความรู ความเขาใจเร่ืองบทบาทหนาท่ีของประชาคม 2) ชองทางการไดรับ

ขอมูลขาวสาร 3) การเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมไดเสียกับประชาคมเขามีสวนรวมในการประชุม 

4) ฝกอบรมใหประชาชน มีความรูความเขาใจ ในเร่ืองกระบวนการวางแผนพัฒนาเทศบาล 

5) ใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาล และ 

6) ใหประชาชนไดรับประโยชนอยางท่ัวถึง และเสมอภาคในการพัฒนาเทศบาล รายละเอียด 

ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  ความตองการพัฒนาศักยภาพในการวางแผนพัฒนาตำบลทุงหลวง 

 

 

2.  ผลการพัฒนาแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของประชาคม ในการวางแผน
พัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี มีดังน้ี 

 2.1 การสรางโครงรางแผนประชุมปฏบิตักิารพัฒนาศักยภาพของประชาคม ในการวางแผน

พัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีองคประกอบ ดังน้ี  

 

 
  S.D.  

 

1.  

2.  

3.  

 

4.23 

3.98 

 

3.71 

0.637 

0.538 

 

0.732 

 

 

 

 

4.    

 

5.  

 

 

4.05 

 

3.47 

. 

0.647 

 

0.747 

 

 

 

 

 3.89 0.660  
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   2.1.1 ปญหาและความจำเปน กำหนดข้ึนจากการศึกษาขอมูลจากเอกสารและ 

ผลการศึกษาภาคสนาม พบวา การปฏิบัติงานของประชาคมในการพัฒนาตำบลมีปญหามาก 

เน่ืองจากการขาดความรูความเขาการดำเนินงาน และไมเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนและมี 

ความตองการพัฒนาศักยภาพ ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี กระบวนการวางแผนพัฒนาและ 

การดำเนินงานของประชาคม เปนตน ผูวิจัยจึงไดนำขอมูลเหลาน้ีมาประมวล กำหนดเปนปญหาและ

ความจำเปนในการพัฒนาแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประชาคมฯ 

   2.1.2 จุดมุงหมายท่ัวไปของแผนประชุมปฏิบัติการ เพ่ือใหคณะกรรมการประชาคม

มีความรูความเขาใจ เจตคติ และทักษะ การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่ไดจาก

การฝกอบรมไปใชในชีวิตจริง 

   2.1.3 เน้ือหาของแผนประชุมปฏิบัติการฯ ประกอบดวย 1) บทบาทหนาท่ีของ 

คณะกรรมการประชาคม 2) กระบวนการและเทคนิคการดำเนินงานของประชาคม 3) การวางแผน

พัฒนาเทศบาลของประชาคม และ 4) การบริหารและการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยใน

แตละเร่ืองประกอบดวย จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม เน้ือหาวิชา เทคนิคการประชุม สื่อ/อุปกรณ เวลา

และการประเมินผล ซึ่งแตละองคประกอบจะมีความสอดคลองสัมพันธกัน 

 2.2  ผลการประเมินแผนประชุมปฏิบัติการฯ ที่พัฒนาข้ึนไปใหผูรอบรูเฉพาะทาง 

(subject matter specialist: SMS) จำนวน 10 คน ประเมินความเหมาะสมและสอดคลองของแผน

ประชุมปฏิบัติการฯ แลวนำผลประเมินมาหาคาเฉล่ีย พบวาแผนประชุมปฏิบัติการฯ มีความเหมาะสม 

และสอดคลองในระดับมากทุกประเด็น  

 2.3  ผลการปรับปรุงแกไขแผนประชุมปฏิบัติการฯ ผูวิจัยไดนำผลการประเมินและ 

ขอเสนอแนะของผูรอบรูเฉพาะทางท่ีไดแนะนำและใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแผนประชุม

ปฏิบัติการฯ ใหสมบูรณขึ้น ซ่ึงผูวิจัยไดนำขอเสนอแนะมาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนประชุม

ปฏิบัติการฯ ใหสมบูรณกอนนำไปใชทดลองหรือใชจริงตอไป 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยการพัฒนาศักยภาพประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง 

อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยมีประเด็นท่ีจะนำมาอภิปราย ดังน้ี 

1.  ผลการศึกษาความตองการพัฒนาศักยภาพประชาคมในการพัฒนาเทศบาลตำบล 
ทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ที่พบโดยรวมมีความตองการพัฒนาศักยภาพ อยูใน

ระดับมาก ใน 4 ดาน คือ บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการประชาคม กระบวนการและเทคนิค 

การดำเนินงานของประชาคม การวางแผนพัฒนาเทศบาลของประชาคมและการบริหารและ 

การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จากผลการศึกษาสอดคลองกับสุจินต ดาววีระกุล (2527: 73) 
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ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการพัฒนาหมูบาน กรณีศึกษา 

หมูบานดีเดน จังหวัดนครสวรรค พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานตำแหนงทางสังคม ความตองการ 

มีสวนรวม เพ่ือนบาน การรูสึกวาตนเองมีความสำคัญตอหมูบาน จะมีผลตอการเขามีสวนรวม 

ผลการศึกษาของเธียรชัย บุรพชนก (2532: 102) ที่ศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรม

สุขาภิบาลหมูบานพ่ึงตนเองทางสาธารณสุขมูลฐาน จังหวัดระยอง พบวา เพศ การมีตำแหนง 

ในองคกรชุมชน หมูบาน การไดรับขอมูลขาวสารการพัฒนา ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรูและเจตคติ 

ตอสุขาภิบาลจะมีผลตอการเขามีสวนรวม ผลการศึกษาของศิรินภา สถาพรรจนา (2541: 111) 

ที่ศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี พบวา 1) บริบททางสังคม 

ทางการเมือง ความสำนึกการเปนพลเมืองและความผูกพันกับชุมชนทองถ่ิน การศึกษา ฐานะ 

เศรษฐกิจ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน จะเปนปจจัยสำคัญในการตัดสินใจเขามีสวนรวม

ทางการเมือง 2) ความรู ความเขาใจในการวางแผนพัฒนาตำบล จะมีสวนสำคัญในการเขามีสวนรวม 

ในการวางแผนพัฒนาตำบล เน่ืองจากกระบวนการวางแผนพัฒนาตำบล ซึ่งเปนแผนประจำป 

จะประกอบดวยคณะบุคคล และหลายข้ันตอน ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย วาดวย 

การวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 กำหนดใหมีคณะกรรมการท่ีทำหนาท่ี

ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไว ประกอบดวย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประกอบดวย 

(1) คณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล 3 คน หัวหนาสำนักงานจังหวัด ผังเมืองจังหวัด ผูตรวจการ

สวนทองถ่ิน ปลัดอำเภอผูรับผิดชอบการวางแผนพัฒนาอำเภอ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 

และเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 

ประกอบดวย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนการบริหารเทศบาล เจาหนาท่ีผังเมือง

จังหวัด ผูอำนวยการ/หัวหนากองวิชาการและแผน หัวหนาวิเคราะหนโยบายและแผน และข้ันตอน 

ในการจัดทำแผนมีถึง 7 ขั้นตอน (กรมการปกครอง สำนักบริหารราชการสวนทองถ่ิน, 2544: 4-12) 

จากขอมูลดังกลาว จึงสะทอนออกมาในรูปของสภาพปญหาและความตองการพัฒนาศักยภาพของ
ประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ซึ่งเปนกลุมคนอีกกลุมหน่ึงที่ตองเขาไปมีสวนรวม 

ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล 3) ขั้นตอนการพัฒนาประชาคมตามที่กรมพัฒนาชุมชน 

(2545: 4-11) ที่กำหนดแนวทางพัฒนาประชาคม 5 ขั้นตอน คือ (1) การเตรียมและเผยแพรทำ 

ความเขาใจ (2) แสวงหาผูนำกลุม องคกรอาสาสมัคร (3) การใหการศึกษาและพัฒนากระบวนการ

ประชาคม (4) ดำเนินการตามกระบวนการประชาคม และ (5) การติดตามประเมินผล จากขั้นตอน 
ดังกลาวและเม่ือตรวจสอบกับผลการวิจัยแลว พบวา ประชาคมในเขตเทศบาลตำบลอำเภอทุงหลวง 

ยังขาดโอกาสในการพัฒนาตามกระบวนการท้ัง 5 นี้ และผลการวิจัยมีความสอดคลองกับแนวคิด

ของกิติพร ศรีวงศชัย (2542: 18-19) ท่ีเสนอผลความคิดวา ประชาคมท่ีเปนอุดมคติตองมีองคประกอบ 

(1) วิสัยทัศนรวมกัน (2) มีสวนรวมอยางกวางขวาง (3) มีความเปนธรรมชาติที่มิใชการแตงตั้ง 

(4) มีความรักสามัคคี มีความเอื้ออาทร สมานฉันท (5) มีองคความรูและความสามารถ 
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(6) มีการเรียนรูจากการปฏิบัติหรือการทำกิจกรรมรวมกัน (7) มีการติดตอสื่อสารกันอยางตอเน่ือง/ 

มีเครือขายความรวมมือ และ (8) มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ จากผลการสะทอน 

อันสืบเน่ืองจากขอคนพบดังกลาวจึงเห็นวา การพัฒนาศักยภาพของประชาคม จำเปนอยางย่ิงท่ีจะ

นำไปสูความเขมแข็งและพ่ึงตนเองไดของประชาคมและการพัฒนาเทศบาลตำบล สนองตอบ 

ตอความตองการและสภาพปญหาท่ีแทจริงของชุมชน ซึ่งจะนำไปสูความย่ังยืนในการพัฒนาตอไป 

2.  การสรางแผนการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของประชาคมในการวางแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการดำเนินการไดแผนการประชุม

ปฏิบัติการฯ ที่สมบูรณพรอมที่จะนำไปทดลองใชและใชจริงตอไปได ผลการดำเนินการดังกลาว

สอดคลองกับหลักการวางแผนพัฒนาของสุนทร พูนเอียด (2545: 110) ท่ีเสนอแนวคิดในการวางแผน 

ไววา ขั้นตอนท่ีสำคัญของการวางแผนตองเขาใจปญหาและคนหาปญหาของชุมชนโดยรวมกับชุมชน 

การอภิปรายถกเถียงสภาพปญหาและพิจารณาความสำคัญของปญหาท่ีควรแกไขโดยผาน 

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน และสอดคลองกับแนวคิดของสถาบันวิจยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

(2538: 12) ที่กลาวไววาเทคนิคการระดมความคิดท่ีจะใหความสำคัญตอความคิดและมีสวนรวม 

ของสมาชิกในชุมชนบนพ้ืนฐานความเทาเทียมกัน เปนการนำคนมาเปนศูนยกลางความคิดและ

ทำงานรวมกันในรูปแบบของการประชุมปฏิบัติการหรือระดมความคิดในการวางแผนพัฒนาหมูบาน

และเปนแนวทางการพัฒนาหมูบานโดยประชาชน และสอดคลองกับแนวคิดการสรางเสริมการมี

สวนรวมของเจิมศักด์ิ ปนทอง (2547: 272-273) ที่กลาวไววาในการรวมกันเพ่ือวางแผนพัฒนาตองมี 

4 ขั้นตอน คือ 1) การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ 2) การมีสวนรวมในการวางแผน 

และดำเนินกิจกรรม 3) การมีสวนรวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน และ 4) การมีสวนรวม 

ในการติดตามประเมินผล ซ่ึงข้ันตอนเหลาน้ีตองมีการประชุมปฏิบัติการเพ่ือใหผูเก่ียวของมีความรู 

ความตระหนักและดำเนินกิจกรรมรวมกันจึงจะเกิดกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนา 
อยางเปนรูปธรรม การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประชาคมท่ีกำหนดข้ึนจึงเปนกระบวนการ

หน่ึงและผูรอบรูเฉพาะทางเห็นวามีความเหมาะสม และสอดคลองท่ีจะนำไปใชในการพัฒนาประชาคม 

ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลได 
 

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาเร่ือง การพัฒนาศักยภาพของประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบล

ทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยมีประเด็นท่ีจะเสนอแนะ ดังน้ี 

1.  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1.1  ควรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรวมกับสมาชิกประชาคมใชคนหาสาเหตุและกำหนด
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของประชาคมใหมีประสิทธิภาพ 
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 1.2  สถาบันการศึกษาควรทำหลักสูตรฝกอบรม ชุดกิจกรรม หรือการประชุมปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพฯ ในเรื่องที่จำเปนตอบทบาทหนาท่ีของประชาคมโดยเรงดวน 

 1.3  กระทรวงมหาดไทย หรืองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจะจัดทำโครงสราง และ

บทบาทหนาท่ีของประชาคมใหชัดเจนในการบริหารจัดการตามเจตนารมณของการจัดตั้งประชาคม 

2.  ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 

 2.1  หนวยงานท่ีควรนำผลงานวิจยัไปใชโดยตรงคือ เทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ 

จังหวัดสุราษฎรธานี  

 2.2  หนวยงานท่ีควรนำผลงานวิจัยไปใชในการพัฒนาประชาคมใหมีประสิทธิภาพและ

เปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนทองถ่ิน คือ กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 2.3  เน่ืองจากแผนการประชุมปฏิบัติการพัฒนาตำบลเนนกระบวนการประชุมปฏิบัติการ 

ผูนำไปใชจึงควรกำหนดกลุมเปาหมาย วัน เวลา สถานท่ีในการประชุมใหชัดเจน มีการเตรียม 

ความพรอมทั้งสถานท่ี อุปกรณ สื่อตาง ๆ วิทยากรกระบวนการ และคูมือการประชุมปฏิบัติการ 

3. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 3.1  ควรวิจัยเร่ือง การประเมินประสิทธิภาพของแผนการประชุมปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี  

ที่พัฒนาข้ึนน้ี เน่ืองจากยังไมไดนำไปทดลองใชเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแผนฯ 

 3.2  ควรวิจัยเร่ือง การพัฒนาศักยภาพภาวะผูนำของสมาชิกประชาคม เทศบาลตำบล

ทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี  

 3.3  ควรวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาสมาชิกประชาคม เทศบาลตำบล

ทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

สรุป 
ในขณะท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในชวง 2 ทศวรรษท่ีผานมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ พระราชบัญญัติที่เก่ียวกับการปกครองทองถ่ิน ทั้งองคการบริหารสวนตำบล 
เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด เนนการกระจายอำนาจไปสูทองถ่ินเพ่ือเปดโอกาส 

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแกปญหาชุมชนทองถ่ินดวยตนเอง โดยเฉพาะ 
การกำหนดแผนพัฒนาทองถ่ินของตน เพ่ือใหตอบสนองความตองการและแกปญหาไดตรงประเด็น

และรวดเร็ว จากการศึกษาคร้ังน้ีประชาคมในเขตเทศบาลตำบลทุงหลวง มีหนาท่ีในการมีสวนรวม

วางแผนพัฒนาเทศบาลของตน กลับพบวามีปญหาและความตองการท่ีจะพัฒนาประชาคม ทั้งดาน 
การบริหาร การดำเนินงาน บทบาทหนาท่ีของสมาชิกประชาคม การวางแผนพัฒนาเทศบาล และ
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การประเมินผลการพัฒนาตามแผน จึงนำขอมูลที่ไดมาพัฒนาเปนแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพของประชาคมในการวางแผนพัฒนาตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

และผูรอบรูเฉพาะทาง ไดตรวจสอบแผนประชุมปฏิบัติการฯ ที่พัฒนาข้ึนพบวา มีความเหมาะสม 

และสอดคลองกับสภาพปญหาและความจำเปน สามารถนำไปใชพัฒนาศักยภาพของประชาคม 

ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลได 
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ปริทัศนหนังสือ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 BOOK REVIEW: HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

 
นิภาพรรณ เจนสันติกุล / NIPAPAN JENSANTIKUL1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

บทนำ 

หนังสือเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเลมนี้ผูแตง คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรภัสสรศ  
วงศทองดี พิมพครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2557 สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำนวน 327 หนา 
หนังสือเลมนี้มีจำนวน 12 บท ผูเขียนไดนำเสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปจจัย 
ที่มีผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เน้ือหาของหนังสือ 
เลมนี้จำแนกเปน 2 ภาค ไดแก ภาคทฤษฎี จำนวน 5 บท กลาวถึง ความหมายของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในมุมมองที่เปนกระบวนการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับปจเจกบุคคลและ
ในองคการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักศาสนาท่ีมีองคประกอบ 3 องคประกอบ ไดแก 
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ระบบสังคม และตัวมนุษย โดยช้ีใหเห็นวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เปนการเพ่ิมศักยภาพและกาวไปสูความเปนอิสระอยางแทจริงของมนุษย และ ภาคปฏิบัติ จำนวน  
7 บท กลาวถึง กระบวนการและข้ันตอนปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาปจเจกบุคคล 
การพัฒนาอาชีพ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาองคการ การจัดการความหลากหลาย 
และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย หนังสือ 
เลมนี้เหมาะสำหรับผูที่ศึกษาตอในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และผูที่ทำงานดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

 
1อาจารยประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
Vol.7 No. 1 January-June 2016 182

บทวิจารณ 
หนังสือเลมน้ีประกอบดวย บทท่ี 1-5 ซ่ึงเปนภาคทฤษฎีไดระบุใหเห็นวา การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเปนกระบวนการพัฒนาท่ีมีนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนผูมีบทบาทสำคัญในการจัดกระบวนการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับปจเจกบุคคลและในองคการ โดยมีองคประกอบ 3 องคประกอบ 
ไดแก สภาพแวดลอมทางธรรมชาต ิ ระบบสังคม และตัวมนุษย โดยช้ีใหเห็นวาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเปนการเพ่ิมศักยภาพและกาวไปสูความเปนอิสระอยางแทจริง การศึกษาในภาคทฤษฎีจะ
เปนการปูพ้ืนฐานใหผูอานเขาใจแนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกอนนำไป
ประยุกตใชกับองคการ สอดคลองกับงานของ Swanson & Arnold (1996: 16) ที่ระบุวาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยทำใหองคการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและปรับปรุงผลผลิตได  

สำหรับบทท่ี 6-12 เปนการนำเสนอกระบวนการและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
ซึ่งในแตละบทใหรายละเอียดและข้ันตอนการดำเนินงาน โดยนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตอง
สำรวจ วิเคราะหความตองการของบุคลากร และความตองการขององคการเพ่ือนำไปสูการออกแบบ
กระบวนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายขององคการ โดยตองนำ
ประเด็นดานปจจัยและองคความรูท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาประกอบการพิจารณา  
ย่ิงองคการเผชิญการแขงขันและการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยย่ิงมีบทบาท 
ในการกำหนดกลยุทธการพัฒนาใหทันตอการเปล่ียนแปลงและตองมีความเช่ียวชาญ (Swanson, 
1995: 207; McLean & McLean, 2001: 313) ท้ังน้ีเพ่ือลดอัตราการลาออก การเสริมสรางกระบวนการ
อบรม การใหการศึกษาและการพัฒนาของแตละบุคคลผานแผนการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกัน
ชวยสงเสริมการเรียนรูรวมกันของทุกฝายในองคการ (Abdullah, 2009: 25; Agwu & Ogiriki,  
2014: 136)  

หนังสือเลมนี้มีจุดเดน ดังน้ี 1) การแบงเน้ือหาเปนสองภาค ไดแก ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
กระบวนการและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทำใหผูอานสามารถศึกษารายละเอียดไดตาม
ลำดับเน้ือหา และมีการยกตัวอยางประกอบการนำเสนอ จึงเปนประโยชนอยางมากตอผูอาน 
ที่เก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 2) การใชภาษา ผูเขียนใชภาษาที่เขาใจงาย และ 
ไมซับซอน ซึ่งภาษาท่ีใชในหนังสือเลมนี้ผูเขียนไดพยายามประมวลขอมูลและเรียบเรียงใหผูอาน
เขาใจงาย สามารถนำไปใชเปนเอกสารประกอบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก และผูเรียนรูตามอัธยาศัย อันเปนขอมูลพ้ืนฐานสำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในอนาคต และ 3) ความเปนเอกภาพของขอมูล หนังสือเลมนี้มีการจัดลำดับเน้ือหาที่ชัดเจน 
เปนระเบียบและมีการจัดระบบขอมูล ครอบคลุมประเด็นทางการบริหารทรัพยากรมนุษย และ
แนวคิดใหมที่ควรนำมาใชสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย มีการกำหนดสัดสวนของเน้ือเร่ือง 
ในแตละบทอยางเหมาะสม  
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สำหรับจุดออนของหนังสือเลมนี้ พบวา ขาดการเปรียบเทียบ และการจำแนกถึง 
ความแตกตางของแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไว
อยางชัดเจนวา แตละตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นมีความแตกตางกัน มีจุดแข็ง จุดออน
อยางไร ซ่ึงจำแนกความแตกตางจะเปนประโยชนตอผูอานในการเลือกตัวแบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยมาใชในการวิเคราะหและสรางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสมกับบริบทของ
องคการ 

อยางไรก็ตาม ผูอานควรมีพ้ืนฐานความรูเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหเขาใจ
ถึงเน้ือหาท้ังในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัต ิกระบวนการและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยได
อยางดีย่ิงขึ้น นอกจากนี้ หนังสือเลมนี้มีความแตกตางจากหนังสือเลมอื่น ๆ ในการเปดมุมมองของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดวยการกลาวถึงกระบวนการการเตรียมความพรอมดานทรัพยากร
มนุษย แนวทางการบริหาร แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสมกับสภาพความหลากหลาย 
ความแตกตางทางวัฒนธรรม และควรมีความรับผิดชอบในวิชาชีพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 

บทสรุป 
หนังสือเลมนี้ผูเขียนไดรวบรวม เรียบเรียงความคิดและนำเสนอตัวอยางใหเปนรูปธรรมและ 

ชี้ใหเห็นเปาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอันเปนกระบวนการพัฒนาเรียนรูอยางไมมีที่สิ้นสุด 
มีจุดเดนในการเรียบเรียงและการใชภาษา โดยผูเขียนไดเรียบเรียงเน้ือหาเปนลำดับ ภาษาไมซับซอน
เพ่ือใหผูอานเขาใจความหมายและกระบวนการ ปรัชญาตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการเรียนรู การพัฒนา
ปจเจกบุคคล การพัฒนาองคการ และสะทอนใหเห็นการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และความหลากหลายในองคการ ซึ่งเปนส่ิงท่ีทาทายความสามารถของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ในการจัดการการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และสามารถบริหารความหลากหลายในองคการได  
ตลอดจนการเปนนักทรัพยากรมนุษยที่มีคุณธรรมจริยธรรม อยางไรก็ตามในหนังสือเลมนี้ไมได
จำแนกใหเห็นความแตกตางของตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมาก
ตอนำขอมูลการเปรียบเทียบน้ันมาประกอบการตัดสินใจเลือกใชตัวแบบใดตัวแบบหนึ่งมาวิเคราะห
หรือปรับใหเหมาะสมกับองคการ นอกจากน้ีการอานหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนอยางมากสำหรับ
ผูอานท่ีมีพ้ืนฐานความรูดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือเปนขอมูลสำหรับการวางแผนกระบวนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสมกับบริบทขององคการตอไป 
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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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