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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 และ 

   บุคคลทั่วไป เนนการนำเสนอบทความวิจัย โดยอาจมีบทวิจารณหนังสือ หรือ 

   บทความปริทัศน ตีพิมพรวมดวย 

สาขาทีเ่ปดรบั :  การศึกษา สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 

เจาของ  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัย 

   ราชภัฏกาญจนบุรี) 

ผูดำเนินงาน :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ADMINISTRATORS’ POWER AFFECTING TEACHERS’ MORALE IN 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER THE JURISDICTION  

OF NAKHON PATHOM PRIMARY EDUCATIONAL  
SERVICE AREA OFFICE 1 

 

บงกช  ย้ิมหนองโพธ์ิ / BONGKOT  YIMNONGPHO1  

พิชญาภา  ยืนยาว / PITCHAYAPA  YUENYAW2  

จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI3  

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา 

2) ระดับขวัญกำลังใจของครู 3) พลังอำนาจของผูบริหารซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอขวัญกำลังใจของครู 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 จำนวน 310 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวนกระจาย 

ตามอำเภอ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

แบบขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบวา 
 1. พลังอำนาจของผูบรหิารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูอยูในระดับมากท้ังภาพรวม

และรายดาน เรียงลำดับจากมากไปนอย ดังน้ี พลังอำนาจเชื่อมโยง พลังอำนาจขอมูลขาวสาร 

พลังอำนาจเช่ียวชาญ พลังอำนาจตามกฎหมาย พลังอำนาจอางอิง พลังอำนาจบังคับบัญชา และ

พลังอำนาจการใหรางวัล 

 2. ขวัญกำลังใจของคร ูอยูในระดบัดมีากท้ังภาพรวมและรายดาน เรียงลำดับจากมากไปนอย 
ดังน้ี สวัสดิการของหนวยงาน ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของหนวยงาน ความกาวหนาในอาชีพ 

ความมั่นคงในงาน ความสัมพันธระหวางบุคคล และสภาพการทำงาน 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3. พลังอำนาจของผูบรหิารสถานศึกษา ประกอบดวย พลังอำนาจขอมลูขาวสาร พลังอำนาจ

อางอิง พลังอำนาจเช่ือมโยง พลังอำนาจตามกฎหมาย และพลังอำนาจบังคับบัญชา เปนปจจัย 

ที่สงผลตอขวัญกำลังใจของครู โดยสามารถรวมกันทำนาย ไดรอยละ 90.40 อยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05    

 

คำสำคัญ :  พลังอำนาจ  ขวัญกำลังใจ  ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) the level of administrators’ power; 2) the level of 

teachers’ morale; and 3) the administrators’ power affecting the teachers’ morale.  

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

by districts, was 310 teachers in educational institutions under the Jurisdiction of Nakhon 

Pathom Primary Educational Service Area Office 1. The research instrument was  

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

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

 The findings of this research were as follows: 

 1.  According to teachers’ opinion, overall and in specific aspects, the 

administrators’ power was at the high level. The aspects, ranked from the highest to the 

lowest, were connective power, information power, expert power, legitimate power, referent 

power, coercive power, and reward power. 

 2.  Overall and in specific aspects, the teachers’ morale was at the positive high 

level. The aspects, ranked from the highest to the lowest, were welfare, division, career 

advancement, job security, interpersonal, and working conditions. 
 3.  The administrators’ power in the aspects of information power, referent power, 

connective power, legitimate power, and coercive power together predicted the teachers’ 

morale at the percentage of 90.40 with statistical significance at .05. 
 

Keywords:  administrator’s power,  teacher’s morale,  primary education 
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บทนำ 
 การศึกษานับเปนรากฐานท่ีสำคัญท่ีสุดประการหน่ึง ในการสรางสรรคความเจริญกาวหนา 

และแกปญหาตาง ๆ ในสังคมได เน่ืองจากการศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยใหคนไดพัฒนาตนเอง

ดานตาง ๆ ตลอดชวงชวิีต การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ

ใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ  

กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูทางการศึกษาใหกาวหนา 

ทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555: 19) คุณภาพ 

การศึกษาหรือคุณภาพของผูเรียนข้ึนอยูกับครู จึงมีความจำเปนอยางย่ิงท่ีจะแสวงหาแนวทาง 

ในการสงเสริมสนับสนุนครูใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตระหนักในหนาท่ีของ

ของตน รวมท้ังตั้งใจทำงานดวยความรับผิดชอบและเต็มใจจนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ใหเปนไปตามเปาหมายได กลาวไดวา การบริหารการศึกษาน้ันจำเปนตองคำนึงถึงกำลังใจ 

ในการทำงานของครู เน่ืองจากครูเปนผูกำหนดอนาคตของชาติ ชาติใดก็ตามที่มีครูเปนคนท่ีมีความรู  

เปนคนเกง เปนคนเสียสละ ตั้งใจทำงานเพ่ือนักเรียน ชาตินั้นก็จะมีพลเมืองที่เกง ดี ฉลาด มีศักยภาพ

และมีความสามารถท่ีจะแขงขันกับทุกประเทศในโลกได ในทางตรงกันขามถาไดครูที่มีปญหา 

ไมสามารถพัฒนาทรัพยากรใหมีศักยภาพและมีความสามารถในการแขงขัน ชาตินั้นอาจเส่ือมโทรม

และถึงกับลมสลายได (ศิริพงษ เชื้อดี, 2552: 1) การท่ีบุคลากรทางการศึกษาหรือครูจะมีความมุงมั่น

ในการพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพน้ัน บุคคลดังกลาวจำเปนตองมีขวัญกำลังใจในการทำงาน 

ขวัญกำลังใจที่ดีจะกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคกรได 

 สถานศึกษานับวาเปนองคกรท่ีตองประยุกตทั้งศาสตรและศิลปในการบริหาร เพ่ือให 

สถานศึกษาไดพัฒนาไปอยางมีประสิทธิภาพและพรอมรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจาก

สถานศึกษาเปนองคกรทางสังคมท่ีมีเครือขายความสัมพันธทางสังคมท่ีซับซอนท้ังภายในและ

ภายนอกองคการ มีวัฒนธรรมองคการท่ีมีลักษณะเฉพาะท้ังความเปนราชการและความเปนวิชาชีพ 

ดังน้ัน จึงมีเปาหมายขององคกร ผูปฏิบัติงาน โครงสราง และสภาพแวดลอมขององคการท่ีแตกตาง

จากองคกรอื่น ๆ การจะดำเนินการใหจุดมุงหมายของการศึกษาบรรลุผลนั้นตองใหความสำคัญ 
กับครู ดังที่ อัมพร พงษกังสนานันท (2551: 14-16) ไดกลาวไววา คุณภาพของครูเปนปจจัยท่ีมี 

ความสำคัญย่ิงตอคุณภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ เน่ืองจากครูคือผูมีบทบาทสำคัญในการนำ
ปรัชญา แนวคิด และเจตนารมณของการจัดการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ครูเปนผูเขาถึงนโยบายและ

ความตองการของสถานศึกษา เปนผูนำนโยบายสูการปฏิบัติอยางถูกตอง เหมาะสม ซึ่งตองมี 

การเช่ือมโยงมโนทัศนตาง ๆ จากหลักสูตรเพ่ือถายทอดสูการจัดการเรียนการสอน รับผิดชอบ 
ตอการพัฒนาผูเรียน อำนวยความสะดวก จัดสภาวการณที่สงเสริมการเรียนรูแกผูเรียน รวมทั้ง 

การอบรมสั่ งสอนใหผู เรียนเปนพลเมืองที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 
Vol.7 No. 2 July-December 2016 8

ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ อาชีพครูจึงไดรับการยกยองวาเปนวิชาชีพช้ันสูง และควรไดรับ 

การเอาใจใสดูแล รวมทั้งพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือใหครูสามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 9) ดังน้ันครูจึงจำเปนตองไดรับการพัฒนา 

เพ่ือใหสามารถทำหนาท่ีของตนเองไดอยางเขมแข็งจริงจัง ครูตองมีพลังอำนาจในการทำงาน 

ตองไดรับการสนับสนุนปจจัยและกระบวนการท่ีจะชวยเสริมสรางพลังอำนาจใหสามารถจัด 

การเรียนรูและดำเนินงานดานการศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมาย ซ่ึงปฏิเสธไมไดวาผูบริหารมีสวนสงเสริม 

พลังอำนาจในการทำงานของครูรวมทั้งสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานของครูดวย 

 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเก่ียวกับพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนองคประกอบ

สำคัญของความเปนผูบริหาร เพราะผูบริหารเปนบุคคลท่ีจะเสริมสรางใหครูผูทำการจัดกระบวนการ

เรียนรูในสถานศึกษาเกิดขวัญกำลังใจ เกิดพลังในการรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ใหเปนไปอยางราบร่ืน มคีวามรัก ความสามคัค ีมกีารชวยเหลือซึง่กันและกัน และรวมมอืกันปฏิบตังิาน

อยางเต็มความสามารถ ซึ่งจะสงผลดีใหกับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผูเรียนมีคุณภาพเปนไป 

ตามเปาหมายตามหลักสูตร การจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งไว และเปนพลเมืองที่ดีของชาติ 

ตอไป สวนพลังอำนาจการบริหารอยางไรน้ันก็ขึ้นอยูกับลักษณะของผูบริหารแตละคนจะเลือกใช 

เพ่ือทำใหผูใตบังคับบัญชายอมรับหรือปฏิบัติตามอันกอใหเกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

ถาผูบริหารใชอำนาจไมเหมาะสม จะมีผลทำใหขวัญกำลังใจในการทำงานของครูไมมีประสิทธิภาพ

เทาท่ีควร พลังอำนาจของผูบริหารโรงเรียนไมวาจะดานใดก็ตามเก่ียวของกับขวัญกำลังใจ 

ในการปฏิบัติงานของครูเปนอยางมาก การใชอำนาจทุกคร้ังจะตองใชใหเหมาะสมกับสภาพการณ 

และตองตัดสินใจภายใตสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่อาจแตกตางกันในแตละชวงเวลาและสถานท่ี  

ซึ่งสภาพแวดลอมเหลาน้ีจะเปนเง่ือนไขที่สำคัญประการหน่ึงที่มีอิทธิพลผลักดันผูบริหารใหตัดสินใจ

ในพลังอำนาจ ไมวาบุคคลน้ันจะพึงพอใจหรือไมก็ตาม ผูบริหารตองตัดสินใจดวยความไมประมาท

และตองมีความสามารถในการควบคุมสถานการณไดดี ปญหาท่ีพบสวนใหญ ผูบริหารสวนใหญ 
ยึดติดกับความคิดตนเองเปนหลัก ใชอำนาจตามความพอใจและอารมณของตนเอง เห็นแกพวกพอง  

บางคร้ังใหอิสระกับการตัดสินใจของกลุมคนบางกลุม  

 จากรายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการใน อ.ค.ก.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษานครปฐม เขต 1 (2555: 15-31) พบวา อัตรากำลังครใูนภาพรวมขาดแคลน จำนวน 92 อัตรา 

คิดเปนรอยละ 4.96 มีสาเหตุมาจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ 
รวมท้ังเขารวมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังสวนราชการ (เกษียณกอนกำหนด) และขอยาย 

ทั้งภายในภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซึ่งสาเหตุการโยกยายสวนมากมาจากระบบการบริหารงาน 

ที่เก่ียวของกับการบรรจุครู แตงตั้งครูหรือโยกยายครู เพราะอาจมีประเด็นความขัดแยง ความโปรงใส

ในการพิจารณาความดีความชอบ ซึ่งสงผลตอขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูทั้งสิ้น นอกจากน้ี 
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ยังพบวาปญหาและอุปสรรคที่กระทบตอขวัญกำลังใจของครูยังมีสาเหตุมาจากอัตรากำลัง 

ในสถานศึกษาไมสอดคลองกับภารกิจการจัดการศึกษาและมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง 

สถานศึกษาขนาดเล็กสวนใหญยังมีอัตรากำลังเกินเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กำหนด เน่ืองจากปริมาณนักเรียน 

ลดลง แตยังไมสามารถโยกยายอัตรากำลังออกจากสถานศึกษาได การขาดแคลนครูในสาขาวิชา

หลัก เชน วิทยาศาสตร อังกฤษ คณิตศาสตร และการกำหนดนโยบายการยายครูคืนถ่ิน มีผลกระทบ

ตอจำนวนอัตรากำลังในสถานศึกษาที่ขาดเกณฑและเกินเกณฑ รวมถึงการบริหารอัตรากำลัง 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังท่ี นุชลี โพธิวรากร (2549: 23) กลาววา “ขวัญ” หมายถึง 

กำลังใจในการตอสู “กำลังใจ” หมายถึง ขวัญ ความฮึกเหิม ดังน้ัน เมื่อรวมคำวา “ขวัญและกำลังใจ” 

เขาดวยกันในแงปฏิบัติงานแลว คือสภาพจิตใจของผูปฏิบัติงาน เชน ความรูสึกหรือความนึกคิด 

ที่ไดรับอิทธิพลแรงกดดันหรือสิ่งเราจากปจจัยสภาพแวดลอมในองคกรท่ีอยูรอบตัวเขาและจะมี

ปฏิกิริยาโตกลับ คือ พฤติกรรมในการทำงานซึ่งมีผลโดยตรงตอผลงานของบุคคลน้ัน จะเห็นไดวา 

การสรางขวัญกำลังใจเปนเร่ืองท่ีสำคัญในการสรางแรงจูงใจของบุคลากรในการทำงานอยางมี

ประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาจะไมไดผลเทาท่ีควร ถาหากไมมีการเตรียมบุคลากรที่จะมาทำหนาท่ี

ครูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

 จากแนวคิดสภาพปญหาดังกลาวสรุปไดวา ผูบริหารมีสวนสำคัญและจำเปนตองใชพลัง

อำนาจเปนเคร่ืองมือที่มีศักยภาพในการดำเนินงานตาง ๆ ภายในสถานศึกษา ซึ่งพลังอำนาจของ 

ผูบริหารมีผลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ซึ่งนอกจากจะมีอำนาจตามกฎหมายแลว ยังมี

อำนาจท่ีผูบริหารใชในการบริหารไมวาจะเปนการวางแผน สั่งการ กำหนดเปาหมายและการปฏิบัติ

ตอผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหงานบรรลุตามเปาหมายขององคกร โดยมีปจจัยของพลังอำนาจ 

ทั้ง 7 ดาน คือ พลังอำนาจรางวัล พลังอำนาจการบังคับ พลังอำนาจตามกฎหมาย พลังอำนาจอางอิง 

อำนาจเช่ียวชาญ พลังอำนาจขอมูลขาวสาร และพลังอำนาจเช่ือมโยง ซึ่งพลังอำนาจเหลาน้ีสามารถ
สงผลตอขวัญกำลังใจของครู การท่ีครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีและภารกิจใหเกิดประสิทธิภาพ

ไดนั้น ครูจะตองมีขวัญกำลังใจที่ดี ไดรับการตอบสนองดานตาง ๆ อยางเหมาะสม เพราะขวัญ

กำลังใจกอใหเกิดความรวมมือรวมใจในการทำงาน นอกจากน้ีครูยังมีบทบาทเปนผูสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดีใหกับเด็ก เพ่ือใหเติบโตเปนพลเมืองท่ีดี ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตในสังคม 

ยุคปจจุบัน ผู วิจัยจึงทำวิจัยในเรื่องพลังอำนาจของผูบริหารท่ีสงผลตอขวัญกำลังใจของครู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพ่ือนำผลของ 
การวิจัยไปปรับปรุงและเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูใหทำงานไดอยางมีคุณภาพ 

และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาตอไป 
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วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา  

 2. เพ่ือศึกษาระดับขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา 

 3. เพ่ือศึกษาระดับพลังอำนาจของผูบริหารซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอขวัญกำลังใจของครูและ

บุคลากรในสถานศึกษา  

 

ตัวแปรการวิจัย 
 1. ตัวแปรตน คือ พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย พลังอำนาจรางวัล 

พลังอำนาจการบังคับ พลังอำนาจตามกฎหมาย พลังอำนาจอางอิง พลังอำนาจเชี่ยวชาญ 

พลังอำนาจขอมูลขาวสาร และ พลังอำนาจเช่ือมโยง   

 2.  ตัวแปรตาม คือ ขวัญกำลังใจของครู ไดแก สภาพการทำงาน ความกาวหนาในอาชีพ 

ความรูสึกเปนสวนหน่ึงในหนวยงาน ความสัมพันธระหวางบุคคล ความม่ันคงในงาน และสวัสดิการ

ของหนวยงาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย พลังอำนาจรางวัล พลังอำนาจ 

การบังคับ พลังอำนาจตามกฎหมาย พลังอำนาจอางอิง พลังอำนาจเชี่ยวชาญ พลังอำนาจขอมูล

ขาวสาร และพลังอำนาจเช่ือมโยง เปนปจจัยท่ีสงผลกับขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

คำจำกัดความตัวแปรการวิจัย 
 1.  พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของผูบริหาร 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ซึ่งผูบริหาร 
สถานศึกษานำพลังอำนาจจากฐานตาง ๆ ท่ีตนมีอยู ไปใชในการบริหารงาน ทำใหเกิดการเปล่ียนแปลง 

ตอพฤติกรรมผูอื่น ถึงแมผูนั้นหรือกลุมคนนั้น ๆ จะตองการหรือไมก็ตาม เพ่ือใหเปนไปในทิศทางหรือ
จุดประสงคท่ีผูบริหารตองการ ตามทฤษฏีของเฮอรเซย แบลนชารดและจอหนสัน (Hersey, Blanchard 

and Johnson, 2001: 220 อางถึงใน เสาวนิตย  ทวีสันทนีนุกูล, 2551: 37-61) ประกอบดวย 

  1.1  พลังอำนาจรางวัล หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาสามารถใหรางวัลหรือกำลังใจ 
แกผูอยูใตบังคบับัญชาในรูปแบบตาง ๆ มอบหมายงานท่ีอำนวยประโยชนตอผูใตบังคับบัญชา  

  1.2  พลังอำนาจการบังคับ หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการใช
อำนาจยับย้ังพฤติกรรมหรือผลักดันใหเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งท่ีผูบริหารตองการ          
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  1.3  พลังอำนาจตามกฎหมาย หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีอำนาจตามกฎหมาย 

สามารถปฏิบัติหนาท่ีใหผูใตบังคับบัญชายอมรับ และสามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีซึ่งได

กำหนดไว  

  1.4  พลังอำนาจอางอิง หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณลักษณะพิเศษ มีบุคลิกภาพ 

และพฤติกรรมทางการบริหารท่ีเปนธรรม ผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกยอมรับและเช่ือถือ และมี

คุณคาทำใหผูรวมงานประทับใจ จึงนำไปอางอิงเพ่ือใหผูอื่นยอมรับและเช่ือถือมากข้ึน 

  1.5 พลังอำนาจเช่ียวชาญ หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถสรางสม 

ความรูในการปฏิบัติงานในหนาท่ี วิจัยสรางองคความรูอยูตลอดเวลาอยางตอเน่ือง ทำใหผูรวมงาน

ยอมรับในความสามารถและความเช่ียวชาญของบุคคล และปฏิบัติงานไดตรงความสามารถ 

ความถนัดจะย่ิงทำใหเพ่ิมความเชี่ยวชาญย่ิงขึ้น   

  1.6  พลังอำนาจขอมูลขาวสาร หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีความสามารถเชิงขอมูลขาวสาร สามารถตัดสินใจ 

โดยอาศัยขอมูลหรือสารสนเทศทำใหปฏิบัติไดถูกตองแมนยำ และขาวสารน้ันมีประโยชนตอผูอยู 

ใตบังคับบัญชา 

  1.7 พลังอำนาจเช่ือมโยง หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 ไดรบัอำนาจจากการยอมรบัของผูบงัคบับญัชาในระดบัสงูกวา 

ไดรับการยอมรับและการอางอิงจากชุมชนและสังคม มีความเช่ียวชาญเฉพาะดานจนเปนท่ียกยอง 

และไดรับการสนับสนุนจากชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 2.  ขวัญกำลังใจของครู หมายถึง สภาพจิตใจของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ไดรับอิทธิพลหรือผลกระทบจากผูบังคับบัญชา 

ทำใหมีปฏิกิริยาโตกลับในดานพฤติกรรมการทำงาน และความรูสึกตอองคกรของบุคคลนั้น ๆ 

โดยตรง ซึ่งหากมีขวัญกำลังใจดี ก็จะทำใหเกิดความกระตือรือรน และความสำเร็จอยางมีคุณภาพ
ของงาน ตรงกันขาม หากมีขวัญกำลังใจไมดี ก็จะทำใหรูสึกเบ่ือหนาย ไมมีความคิดริเร่ิม 

ในการสรางงาน รวมถึงความศรัทธาในตัวผูบริหารทันที ซึ่งเปนความหมายตามกรอบแนวคิด 
ของเฮิรซเบิรก (Herzberk, 1957 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2550: 196-200) ประกอบดวย 

  2.1  สภาพการทำงาน หมายถึง สถานศึกษามีสิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพและทางดาน

จิตใจ สภาพการทำงานไมมีลักษณะที่ตองเส่ียงภัยจนเกินไป และจะชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกสะดวก

สบาย และไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย 

  2.2  ความกาวหนาในอาชีพ หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการพิจารณาเล่ือนขั้น 
เล่ือนตำแหนง อยางเปนธรรม สงเสริมใหครูทางการศึกษาไดพัฒนาความรู ความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
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  2.3  ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของหนวยงาน หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการสงเสริม

การมีสวนรวมในการทำกิจกรรมตาง ๆ ภายในหนวยงาน สงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสไดแสดง 

ความคิดเห็น ใชฝมือพัฒนาทักษะใหบุคลากรเกิดความรูสึกวาตนมีคุณคา และความรูสึกผูกพัน 

กับหนวยงาน 

  2.4  ความสัมพันธระหวางบุคคล หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการสงเสริม

สัมพันธภาพในดานดี ที่เกิดข้ึนทุกระดับในสายการบังคับบัญชา ทั้งในเรื่องสวนตัวและในดาน 

การงาน เกิดความสามัคคีรักใครกลมเกลียวเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกันของผูรวมงานในหนวยงาน 

ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของหนวยงาน 

  2.5  ความมั่นคงในงาน หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการสงเสริมใหบุคลากรมี 

ความมั่นคงในการทำงาน ความย่ังยืนในการประกอบอาชีพ 

  2.6  สวัสดิการของหนวยงาน หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการสงเสริมใหบุคลากร 

รูจักการแบงเวลาใหเหมาะสม ทั้งในเรื่องเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน เวลาสวนตัว เวลาพักผอน 

เวลาท่ีใหกับสังคม การดำเนินการในเร่ืองคารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร การจัดกิจกรรมตาง ๆ         

 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง การใชพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอขวัญกำลังใจของครู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เปนการวิจัย 

เชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชจำนวนผูตอบแบบสอบถามเปนหนวยวิเคราะห (unit of 

analysis) 

 ประชากร ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ปการศึกษา 2557 ทั้งหมด 1,593 คน  
 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ปการศึกษา 2557 โดยกำหนดกลุมตัวอยางตามตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และ 

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

310 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) 

ซึ่งกระจายตามเขตอำเภอ ดังปรากฏในตารางท่ี 1 

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 
Vol.7 No. 2 July-December 2016 13

ตารางที่ 1  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 

 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 ผูวิจัยศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวกำหนดรูปแบบ

และโครงสรางของแบบสอบถาม ดำเนินการสรางเคร่ืองมือตามคำนิยามศัพทตัวแปร โดยผาน 

การตรวจสอบความเท่ียงเชิงเน้ือหา และพิจารณาเฉพาะขอท่ีมีคา IOC (index of item objective 

congruence) เทากับ 0.67 และ 1.00 เพ่ือหาคาความเท่ียง โดยไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาได 

คาความเท่ียงของการใชพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา เทากับ 0.95 และคาความเท่ียงของ 

ขวัญกำลังใจของครูและบุคลากร เทากับ 0.97 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 310 ฉบับ ไปยังโรงเรียนในสังกัดที่เปนกลุมตัวอยาง 

เพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ไดรับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณกลับคืนมาจำนวน 310 ฉบับ คิดเปน

รอยละ 100 

 

 การวิเคราะหขอมูล 
 ดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป โดยการวิเคราะหระดับ 

การดำเนินงานของพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา และขวัญกำลังใจของครูใชการหาคาเฉล่ีย 

( x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหพลังอำนาจของผูบริหารท่ีสงผลตอขวัญกำลังใจ
ของครูในสถานศึกษา ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression) 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอขวัญกำลังใจของครู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

   
 772 150 

 620 121 

 201 39 

 1,593 310 
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 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1                  

 พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 3.79, S.D. = 0.97) และเม่ือพิจารณา 

เปนรายดานพบวาพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยพลังอำนาจ

เช่ือมโยงอยูในลำดับสูงสุดมากที่สุด ( x̄ = 3.92, S.D. = 0.95) รองลงมา ไดแก พลังอำนาจขอมูล

ขาวสาร ( x̄ = 3.87, S.D. = 0.96) พลังอำนาจเช่ียวชาญ ( x̄ = 3.83, S.D. = 0.97) พลังอำนาจ 

ตามกฎหมาย ( x̄ = 3.77, S.D. = 0.98) พลังอำนาจอางอิง ( x̄ = 3.76, S.D. = 1.01) พลังอำนาจ

บังคับบัญชา ( x̄ = 3.74, S.D. = 0.87) และพลังอำนาจการใหรางวัล ( x̄ = 3.64, S.D. = 0.97)  

ตามลำดับดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  ระดับและลำดับพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษานครปฐม เขต 1                     

 

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 

 ขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 

โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x̄ = 3.85, S.D. = 0.92) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

อยูในระดับดีมากทุกดาน โดยสวัสดิการของหนวยงานอยูในลำดับสูงสุด ( x̄ = 3.93, S.D. = 0.91) 
รองลงมา ไดแก ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของหนวยงาน ( x̄ = 3.84, S.D. = 0.94) ความกาวหนา 

(n=310) 

 X  S.D.       

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.   

3.64 

3.74 

3.77 

3.76 

3.83 

3.87 

3.92 

0.97 

0.87 

0.98 

1.01 

0.97 

0.96 

0.95 

 

 

 

 

 

 

 

7 

6 

4 

5 

3 

2 

1 

                        3.79 0.97      
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ในอาชีพ ( x̄ = 3.86, S.D. = 0.96) ความม่ันคงในงาน ( x̄ = 3.86, S.D. = 1.02) ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล ( x̄ = 3.84, S.D. = 0.92) และสภาพการทำงานอยูในลำดับต่ำท่ีสุด ( x̄ = 3.83, 

S.D. = 0.92) ตามลำดับดังปรากฏในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3  ระดับและลำดับขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  นครปฐม เขต 1 
(n=310) 

 X  S.D.   

1.  

2.  

3.83 

3.86 

0.92 

0.96 

 

 

6 

3 

3.  

4.  

5.  

6.  

3.87 

3.84 

3.86 

3.93 

0.94 

0.92 

1.02 

0.91 

 

 

 

 

2 

5 

4 

1 

                                          3.85 0.92    

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหพลงัอำนาจของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงผลตอขวญักำลงัใจ 

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 

 พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาดานพลังอำนาจขอมูลขาวสาร (X
6
) พลังอำนาจอางอิง 

(X
4
) พลังอำนาจเช่ือมโยง (X

7
) พลังอำนาจตามกฎหมาย (X

3
) พลังอำนาจบังคับบัญชา (X

2
)  

เปนตัวแปรที่ไดรับการเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความแปรผันของพลังอำนาจ 

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดอยาง 

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.904 ซึ่งแสดงวา 

พลังอำนาจขอมูลขาวสาร พลังอำนาจอางอิง พลังอำนาจเช่ือมโยง พลังอำนาจตามกฎหมาย  
พลังอำนาจบังคับบัญชา สงผลตอขวัญกำลังใจของครู และสามารถทำนายประสิทธิผลของ 

ขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษาไดรอยละ 90.40 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 
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 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 

 

  

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

 

ดังปรากฏในตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล 

  ตอขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

  นครปฐม เขต 1 

 

 

tot  =  0.16 + 0.19 (X6) + 0.23 (X4) + 0.26 (X7) + 0.14 (X3) + 0.12 (X2) 

tot  =  0.20 (Z6) + 0.25 (Z4) + 0.27 (Z7) + 0.15 (Z3) + 0.11 (Z2) 

(n=310) 

 df SS MS F Sig. 

Regression 5 239.58 47.91 573.62* .00 

Residual 304 25.39 0.08   

Total 309 264.97    

 b Beta SEb t Sig. 

 0.16  0.07 2.18* .03 

  (X6) 0.19 0.20 0.04 4.04* .00 

  (X4) 0.23 0.25 0.04 5.54* .00 

  (X7) 

  (X3) 

  (X2) 

0.26 

0.14 

0.12 

0.27 

0.15 

0.11 

0.04 

0.05 

0.04 

6.31* 

2.92* 

2.72* 

.00 

.00 

.00 

*  .05 

R = 0.951 R2 = 0.904 SEE. = 0.289 
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อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยเร่ือง พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอขวัญกำลังใจของครู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สามารถอภิปราย

ผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังน้ี 

 1. พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา พลังอำนาจของ 

ผูบริหารสถานศึกษา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน โดยพลังอำนาจเช่ือมโยง มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 

รองลงมา ไดแก พลังอำนาจขอมูลขาวสาร พลังอำนาจเช่ียวชาญ พลังอำนาจตามกฎหมาย 

พลังอำนาจอางองิ พลังอำนาจบงัคบับญัชา พลังอำนาจการใหรางวัล ตามลำดับ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก

พลังอำนาจเช่ือมโยงน้ีเปนพลังในการสรางความเปล่ียนแปลงโดยมีความเคารพ และความศรัทธาไว

วางใจเปนรากฐานในการขับเคล่ือน พลังอำนาจเช่ือมโยงเกิดจากการผูบังคับบัญชาไดแสดงหรือ

กระทำส่ิงที่เสียสละตนเองเพ่ือสรางคุณภาพชีวิต สันติสุข และสันติภาพ ตอผูใตบังคับบัญชา การใช

อำนาจเช่ือมโยงจึงเปนการใชอำนาจดวยความเมตตาและกรุณา ซึ่งนำมาสูการไดรับความเคารพ

และศรัทธา สอดคลองกับผลงานวิจัยของวิเชียร ทองนวน (2550: 67) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ

ระหวางพลังอำนาจของผูบริหารโรงเรียนกับความผูกพันตอองคการของครูโรงเรียนวัดปาประดู สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบวา พลังอำนาจของผูบริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ยกเวน

พลังอำนาจบังคับอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับผลงานวิจัยของศิริพงษ เชื้อดี (2552: 79) 

ไดศึกษาเร่ือง พลังอำนาจของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ซึ่งเรียงลำดับดังน้ี 

พลังอำนาจเชี่ยวชาญ พลังอำนาจบังคับ พลังอำนาจตามกฎหมาย พลังอำนาจอางอิง และพลัง

อำนาจการใหรางวัล    

 2.  ขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ขวัญกำลังใจ 

ของครู มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน โดยสวัสดิการของหนวยงานมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 

ไดแก ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของหนวยงาน ความกาวหนาในอาชีพ ความมั่นคงในงานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และสภาพการทำงาน ตามลำดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  

วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 เพ่ือใหการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 

มีประสิทธิภาพ อันมีผลเปนการเสริมสรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ โดยมี
วัตถุประสงคในการชวยเหลือและอำนวยความสะดวกใหแกขาราชการเพ่ือเปนประโยชนแกการดำรง

ชีพนอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดให เพราะเปนท่ีทราบกันดีอยูแลววาครูในสถานศึกษาคือ

ฟนเฟองสำคัญท่ีจะทำใหสถานศึกษาประสบผลสำเร็จตามจุดมุงหมายของสถานศึกษา สวัสดิการ 
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จึงกลายเปนคำตอบและวิธีตอบแทนครูท่ีดีท่ีสุดท่ีผูบังคับบัญชาสามารถท่ีจะจัดหามาใหได สอดคลอง 

กับงานวิจัยของประเสริฐ สุยอด (2551: 62) ไดศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

และครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร โดยภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความรูสึกในหนวยงาน ความต้ังใจในการปฏิบัติงาน การไดมี

สวนรวมในการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชาใหความสนิทสนมเปนกันเอง 

เปนลำดับ 1 ในดานความรูสึกประสบผลสำเร็จ มีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีในการปฏบิัติงานและ

คิดอยูเสมอวาจะปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด มีความสุขในการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชา

ใหการยกยองชมเชยเม่ือทำงานประสบผลสำเร็จ เปนลำดับที่ 2 ดานความรูสึกเปนสวนหน่ึง 

ของหนวยงาน ผูบังคับบัญชาวางตนเปนคนเปดเผยเขาใจงายและปฏิบัติงานเปนกันเองกับบุคลากร

ในโรงเรียน พยายามหาวิธีการในการปรับปรุงและแกไขในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบใหดีขึ้น 

มีความเช่ือม่ันในความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา เปนลำดับท่ี 3 และลำดับสุดทาย  

คือ ดานความรูสึกรับผิดชอบ ผูบังคับบัญชาดูแลเอาใจใสเก่ียวกับความเปนอยูของครูบุคลากร 

อยางสม่ำเสมอและเสมอภาค บุคลากรในโรงเรียนใหความรวมมือและชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 

ใหบรรลุวัตถุประสงค 

 3.  พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เรียงลำดับตามอิทธิพลจากมาก 

ไปหานอย ซึ่งไดแก พลังอำนาจขอมูลขาวสาร พลังอำนาจอางอิง พลังอำนาจเช่ือมโยง พลังอำนาจ

ตามกฎหมาย พลังอำนาจบังคับบัญชา สามารถรวมกันทำนายประสิทธิผลสถานศึกษาไดรอยละ 

90.40 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เน่ืองจากพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา 

เปนองคประกอบสำคัญในการบริหารสถานศึกษาใหประสบความสำเร็จและปราศจากความขัดแยง

ท่ีอาจเกิดข้ึนในองคกร เพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลท่ีจะเสริมสรางใหครูผูทำการจัดกระบวนการ
เรียนรูในสถานศึกษาเกิดขวัญกำลังใจ เกิดพลังในการรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

เปนไปอยางราบร่ืน มีความรัก ความสามัคค ีมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน และรวมมือกันปฏิบัติงาน

อยางเต็มความสามารถ ซึ่งจะสงผลดีใหกับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผูเรียนมีคุณภาพเปนไปตาม
เปาหมายตามหลักสูตร การจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งไว สอดคลองกับสุนทรี วรรณไพเราะ 

(2549: 103-104) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานของพนักงานครู สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ผลการวิจัยพบวา พลังอำนาจของ 

ผูบริหารสถานศึกษา ไดแก พลังอำนาจการมีขาวสารขอมูล พลังอำนาจความเช่ียวชาญ พลังอำนาจ

พ่ึงพา พลังอำนาจการใหรางวัล พลังอำนาจตามกฎหมาย พลังอำนาจอางอิง และพลังอำนาจ 
การบังคับกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมีความสัมพันธกันในทางบวก ในระดับคอนขางสูง 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 
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  เมื่อพิจารณารายดานแลว พบวา พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอ 

ขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษาดังน้ี 

  3.1 พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา ดานพลังอำนาจขอมูลขาวสาร สงผลตอ 

ขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ทั้งน้ีเน่ืองจากสารสนเทศเปนทรัพยากรท่ีสำคัญย่ิงขององคกร เปนสิ่งจำเปนตอการดำเนินงานและ

ประสานงานขององคกร สารสนเทศเปนขอมูลท่ีมีความหมายและมีประโยชนตอการตัดสินใจ 

ลดความไมแนนอน ความไมกระจางในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ชวยแกปญหา ชวยเพ่ิมคุณภาพชีวิต สารสนเทศ

จึงมีความสำคัญย่ิงตอการตัดสินใจ ในการบริหารงานและการวางแผนสำหรับอนาคต หากผูบริหาร 

มีสารสนเทศท่ีครบถวน ถูกตอง และทันเวลา ก็ยอมทำใหสามารถตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับผลงานวิจัยของหลักชัย วงษหมอก (2550: 143-144) ไดศึกษาเก่ียวกับพลังอำนาจของ

ผูบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพลังอำนาจของ 

ผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน โดยรวมมีความสัมพันธกัน 

ทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการวิเคราะหอำนาจพยากรณพลังอำนาจของ

ผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน โดยรวมพบวา จากตัวแปรพยากรณ 

ที่นำมาวิเคราะห 7 ตัวแปร มี 5 ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ผูสอนทางบวกได อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ พลังอำนาจเช่ียวชาญ พลังอำนาจ 

ตามกฎหมาย พลังอำนาจการใหรางวัล พลังอำนาจอางอิง พลังอำนาจขาวสาร 

  3.2 พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา ดานพลังอำนาจอางอิง สงผลตอขวัญกำลังใจ

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งนี้ 

อาจเนื่องมาจากผูบริหารมีคุณลักษณะพิเศษ เชน ความสามารถหรือศักยภาพ ความยุติธรรม 

ความซื่อสัตย และมีคุณคาทำใหผูรวมงานประทับใจ จึงนำไปอางอิงเพ่ือใหผูอื่นยอมรับและเชื่อถือ
มากข้ึน โดยเฉพาะการอางอิงบุคคลท่ีคุนเคย รูจักดี มีชื่อเสียง และเปนท่ียอมรับของทุกคน 

เปนการนำไปอางอิงแลวทำใหมีอำนาจมากข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของศิริพงษ เชื้อดี (2552: 81) 
ไดศึกษาพลังอำนาจของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา พลังอำนาจอางอิงเกิดจากการท่ีผูบริหาร

โรงเรียนไดผานการอบรมกอนเขาสูตำแหนง เปนผูที่มีบุคลิกภาพนาเช่ือถือ นายกยอง ศรัทธามากอน

เมื่อไดรับการพัฒนามากข้ึนจึงทำใหผูบริหารมีบุคลิกภาพท่ีดีนาเช่ือถือ สามารถสรางแรงจูงใจ 

ในการทำงานใหกับผูใตบังคับบัญชา มีความรักความเมตตาและเปนท่ีพ่ึงของผูใตบังคับบัญชาได  
สอดคลองกับหลักชัย วงษหมอก (2550: 143-144) ไดศึกษาเก่ียวกับพลังอำนาจของผูบริหาร 

ที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษานครพนมเขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพลังอำนาจของ 
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ผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน โดยรวมมีความสัมพันธกัน 

ทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการวิเคราะหอำนาจพยากรณพลังอำนาจของ

ผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน โดยรวมพบวา จากตัวแปรพยากรณ 

ที่นำมาวิเคราะห 7 ตัวแปร มี 5 ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ผูสอนทางบวกไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ พลังอำนาจเช่ียวชาญ พลังอำนาจ 

ตามกฎหมาย พลังอำนาจการใหรางวัล  พลังอำนาจอางอิง พลังอำนาจขาวสาร 

  3.3 พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา ดานพลังอำนาจเช่ือมโยง สงผลตอขวัญ

กำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งน้ี

เน่ืองจากอำนาจเชื่อมโยงเปนการใชอำนาจดวยความเมตตาและกรุณา เปนการใชอำนาจ 

เพ่ือประโยชนสขุของผูรวมงาน ผูใตบงัคบับญัชา เปนการใชอำนาจเพ่ือขจดัความทุกขยากท้ังทางกาย

และจิตของผูคน อำนาจเช่ือมโยงเกิดจากอำนาจตาง ๆ มาบูรณาการและการส่ังความดี ซึ่งนำมา 

สูการไดรับความเคารพและศรัทธา สอดคลองกับผลงานวิจัยของวิเชียร ทองนวน (2550: 68) 

ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางพลังอำนาจของผูบริหารโรงเรียนกับความผูกพันตอองคการ 

ของครูโรงเรียนวัดปาประดู สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจยัพบวา 

พลังอำนาจอยูในระดับมาก ไดแก พลังอำนาจเช่ือมโยง พลังอำนาจการใหรางวัล พลังอำนาจเช่ียวชาญ 

พลังอำนาจตามกฎหมาย ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากพลังอำนาจเช่ือมโยง เปนอำนาจท่ีเกิดข้ึนจากผูบริหาร

ปฏิบัติและส่ังสมความดี เพ่ือความสุขแกตนเองและผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงอำนาจเช่ือมโยงอาจบูรณาการ

มาจากอำนาจตาง ๆ เชน อำนาจการใหรางวัล การใชตำแหนงหนาท่ีตามกฎหมาย การไดรับ 

การยอมรับจนเปนท่ีชื่นชมและไดรับการอางอิง มีความเช่ียวชาญเฉพาะดานจนเปนท่ียกยองจึงทำให

สั่งสมมากขึ้นจนกลายเปนอำนาจเช่ือมโยง  

  3.4 พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา ดานพลังอำนาจตามกฎหมาย สงผลตอ 

ขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ทั้งนี้เน่ืองมาจากพลังอำนาจตามกฎหมายเปนอำนาจที่ผูบริหารมีอำนาจหนาท่ีตามที่กฎหมายรับรอง

อยางชัดเจน แตพลังอำนาจตามกฎหมายของผูบริหารจะตองเปนไปดวยความถูกตองเปนธรรม 

ตามแนวคิดของเฟรนซและราเวน (French & Raven, 1968 อางถึงใน สุวัฒ พันธฤทธ์ิ (2554: 14) 
วาเปนพลังอำนาจท่ีผูใตบงัคบับญัชารับรูวาผูบรหิารมีสทิธิตามกฎหมาย สอดคลองกับวิเชยีร ทองนวน 

(2550: 70) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางพลังอำนาจของผูบริหารโรงเรียนกับความผูกพัน 
ตอองคการของครูโรงเรียนวัดปาประดู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

ผลการวิจัยพบวา พลังอำนาจตามกฎหมาย โดยรวมอยูในระดับมาก เปนเพราะผูบริหารโรงเรียน 
เปนผูมีอำนาจควบคุมทุกพฤติกรรม มีการกำหนดขอบขายงานแตละกลุมงานใหแกบุคลากร 

ในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ  
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  3.5 พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา ดานพลังอำนาจบังคับสงผลตอขวัญกำลังใจ

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งนี้ 

เน่ืองมาจากอำนาจบังคับเปนอำนาจท่ีมากับตำแหนงหนาท่ีของผูบริหาร เปนอำนาจท่ีผูบริหารใช 

ในการยับย้ังความพึงพอใจหรือผลักดันใหเปล่ียนแปลงไปสูสิ่งท่ีผูบริหารตองการ สอดคลองกับ 

งานวิจัยของศิริพงษ เชื้อดี (2552: 80) ไดศึกษาพลังอำนาจของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา 

พลังอำนาจบังคับในระดับมาก ทัง้น้ีอาจเปนเพราะอำนาจบังคับเปนอำนาจโดยตำแหนงท่ีผูใตบงัคับบญัชา

ยอมปฏิบัติเพ่ือเลี่ยงเล่ียงการลงโทษ อำนาจบังคับมีผลทางลบตอความรูสึกของผูใตบังคับบัญชา 

ดังน้ันผูบังคับบัญชาท่ีดีตองมีหลักในการใชพลังอำนาจบังคับบัญชาไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

สอดคลองกับสุนทรี วรรณไพเราะ (2549: 103-104) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพลังอำนาจของ 

ผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี  

ผลการวิจัยพบวา พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก พลังอำนาจการมีขาวสารขอมูล  

พลังอำนาจความเชี่ยวชาญ พลังอำนาจพึ่งพา พลังอำนาจการใหรางวัล พลังอำนาจตามกฎหมาย 

พลังอำนาจอางอิง และพลังอำนาจการบังคับกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมีความสัมพันธกัน

ในทางบวก ในระดับคอนขางสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ .05    

  3.6 พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา ดานพลังอำนาจการใหรางวัล สงผลตอ 

ขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความสามารถของผูบริหารในการใหผูใตบังคับบัญชาเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือ

ทัศนคติ โดยมีพ้ืนฐานมาจากการใหรางวัลหรือผลตอบแทนตอผูใตบังคับบัญชาท่ีแสดงพฤติกรรม 

หรือความคิดเห็นไปในทางท่ีตองการ เชน การข้ึนเงินเดือน เล่ือนข้ัน เล่ือนตำแหนง การยกยอง 

การฝกอบรมพิเศษ และการมอบหมายงานท่ีผูใตบังคับบัญชาตองการ หากผูบริหารมีการควบคุม
การใหรางวัลมาก อำนาจการใหรางวัลของผูบริหารก็จะย่ิงสูงข้ึน ในทางกลับกันหากผูใตบังคับบัญชา 

รับรูวา ผูบริหารควบคุมการใหรางวัลไดนอย ผูบริหารก็จะมีอำนาจการใหรางวัลนอย สอดคลองกับ

งานวิจัยของหลักชัย วงษหมอก (2550: 143) เร่ืองพลังอำนาจของผูบริหารท่ีสงผลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2  

ผลการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหอำนาจพยากรณพลังอำนาจของผูบริหารโรงเรียนกับ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน โดยรวมพบวา จากตัวแปรพยากรณที่นำมาวิเคราะห  
7 ตัวแปร มี 5 ตัวแปรที่สามารถพยากรณความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนทางบวกได 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ พลังอำนาจเช่ียวชาญ พลังอำนาจตามกฎหมาย  

พลังอำนาจการใหรางวัล พลังอำนาจอางอิง พลังอำนาจขาวสาร 
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  3.7 ในงานวิจัยน้ี ผลการวิจัยพบวาพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา ดานพลัง

อำนาจเช่ียวชาญ ไมสงผลตอขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท้ังภาพรวมและรายดาน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก พระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เปดโอกาสใหครูทางการศึกษาสามารถสอบเขามาดำรง

ตำแหนงผูบริหารไดโดยเพียงแคมีคุณสมบัติครบตามท่ีกำหนด คือ 1) มีวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรี

ทางการศึกษา 2) ดำรงตำแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 4 ป สำหรับผูมีวุฒิปริญญาตรีและ 2 ป 

สำหรับผูมีวุฒิปริญญาโท 3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา แตไมไดกำหนดอายุ 

ซึ่งในยุคปจจุบันครูรุนใหมที่เมื่อไดรับการบรรจุเขารับราชการตางก็เรียนปริญญาโทดานบริหาร 

สถานศึกษาและมีอนุญาตดานผูบริหารสถานศึกษาเปนสวนมาก อาจเปนสวนหน่ึงท่ีทำใหขาด 

ความเช่ียวชาญ ขาดประสบการณ จึงทำใหผูใตบังคับบัญชา ที่อาจมีอายุและประสบการณมากกวา

ไมเขามาขอคำแนะนำจึงทำใหไมเกิดอำนาจเช่ียวชาญ 

 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

 1. จากผลการวิจัยพบวา พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาดานพลังอำนาจบังคับบัญชา

มีคาเฉล่ียต่ำกวาคาเฉล่ียของพลังอำนาจในภาพรวม ดังน้ัน ควรพัฒนาการใชพลังอำนาจบังคับบัญชา 

โดยผูบริหารสถานศึกษาควรพิจารณาลงโทษผูใตบังคับบัญชาที่กระทำผิดตามสมควรกับความผิด 

โดยไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง รวมท้ังควบคุม กำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา

อยางเครงครัด 

 2. จากผลการวิจัยพบวา พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาดานพลังอำนาจการใหรางวัล 

มีคาเฉล่ียต่ำกวาคาเฉล่ียของพลังอำนาจในภาพรวม ดังน้ัน ควรพัฒนาการใชพลังอำนาจการให
รางวัล โดยสงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษาใหรางวัลตามผลงานของผูใตบังคับบัญชาโดยไมคำนึงถึง

ตัวบุคคลดวยความยุติธรรม รวมทั้งใหสิ่งของเปนรางวัลตอบแทนแกผูใตบังคับบัญชาที่มีผลงาน 

ดีเดนอยางเหมาะสม  

 3. จากผลการวิจัยพบวา ขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษาดานสภาพการทำงาน 

มีคาเฉลี่ยต่ำกวาคาเฉลี่ยของขวัญกำลังใจของครูในภาพรวม ดังนั้น ควรสงเสริมขวัญกำลังใจของครู

ในสถานศึกษาดานสภาพการทำงาน โดยจัดระบบการรักษาความปลอดภัยใหกับครูเปนอยางดี  
รวมทั้งไมลงโทษหรือตำหนิการทำงานของครูดวยอารมณและอคติสวนตัว 

 4. จากผลการวิจัยพบวา ขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษาดานความสัมพันธระหวาง

บุคคล มีคาเฉลี่ยต่ำกวาคาเฉลี่ยของขวัญกำลังใจของครูในภาพรวม ดังน้ันควรสงเสริมขวัญกำลังใจ

ของครูในสถานศึกษาดานความสัมพันธระหวางบุคคล โดยสงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษา ครู  

เปนมิตรและมีความสัมพันธอันดีตอกัน รวมทั้งมีความเคารพนับถือกันดวยความจริงใจ 
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 5. จากผลการวิจัยพบวา พลังอำนาจขอมูลขาวสาร พลังอำนาจอางอิง พลังอำนาจเช่ือมโยง 

พลังอำนาจตามกฎหมาย พลังอำนาจบังคับบัญชา และพลังอำนาจการใหรางวัลสงผลตอขวัญ

กำลังใจของครู ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ควรสงเสริมใหผูบริหารใชพลังอำนาจขอมูลขาวสาร พลังอำนาจอางอิง พลังอำนาจเช่ือมโยง  

พลังอำนาจตามกฎหมาย พลังอำนาจบังคับบัญชา และพลังอำนาจการใหรางวัลอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือสงเสริมขวัญและกำลังใจของครูในสถานศึกษา 

 

 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาองคประกอบของประสิทธิผลการใชพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา 

 2. ควรศึกษาพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการจัดการความขัดแยง 

ในสถานศึกษา 

 3. ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่ เปนเลิศในการสรางขวัญและกำลังใจของครูและบุคลากร 

ในสถานศึกษา 

 

สรุป 
 พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษามีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน และขวัญกำลังใจของครู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวม 

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ขวัญกำลังใจดานสวัสดิการของ

หนวยงานอยูในระดับมากท่ีสุด และพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอขวัญกำลังใจ 

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เรียงตาม
ลำดับอิทธิพลจากมากไปหานอยดังนี้ อำนาจขอมูลขาวสาร อำนาจอางอิง อำนาจเชื่อมโยง อำนาจ

ตามกฎหมาย อำนาจบังคับบัญชา เปนปจจัยท่ีสงผลตอขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
งานวิจัยน้ีพบวา พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งอำนาจขอมูลขาวสาร อำนาจอางอิง อำนาจ

เชื่อมโยง อำนาจตามกฎหมาย และอำนาจบังคับบัญชา สามารถทำนายขวัญกำลังใจของครู 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดรอยละ 90.40 
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สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารกิจการนักเรียน 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
ADMINISTRATORS’ COMPETENCIES AFFECTING STUDENT AFFAIRS 

ADMINISTRATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER   
THE JURISDICTION OF RATCHABURI PRIMARY  

EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 
 

ปานทิพย  จังพานิช / PARNTHIP  JUNGPANIT1  

จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI2  

พิชญาภา  ยืนยาว / PITCHAYAPA  YUENYAW3  
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 

2) ศึกษาระดับการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา และ 3) วิเคราะหสมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษาซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก 

ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 จำนวน 310 คน ใชวิธีการสุมแบงชั้นตามสัดสวนของขนาดโรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใช 

ในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน   
 ผลการวิจัยพบวา 

 1.  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน โดยเรียง

ลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก การวิเคราะหและสังเคราะห การส่ือสารและจูงใจ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การทำงานเปนทีม การมุงผลสัมฤทธ์ิ การมีวิสัยทัศน การบริการท่ีดี 

และการพัฒนาตนเอง 

 2.  การบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษาอยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน 
โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก งานบริการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน 

งานปกครองนักเรียน และงานแนะแนวนักเรียน 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3.  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนา

ตนเอง การวิเคราะหและสังเคราะห เปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา 

โดยรวมกันทำนายได รอยละ 77 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

คำสำคัญ:  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา  การบริหารกิจการนักเรียน  ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to: 1) study level of educational administrators’ competencies; 

2) study level of student affairs administration in educational institutions; and 3) analyze 

administrators’ competencies affecting student affairs administration in educational institutions. 

The research samples, derived by proportional stratified random sampling characterized 

by school size, were 310 administrators and teachers in government school 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. Overall and in specific aspects, the educational administrators’ competencies 

were at the high positive level. They were ranked from the highest to the lowest as follows; 

analysis and synthesis, negotiation and motivation, personnel development, team-working 

management, learning accomplishment, vision, service mind and self-development. 

 2. Overall and in specific aspects, the student affairs administration in educational 

institutions was at the high positive level. They were ranked from the highest to the lowest 

as follows; service and student welfare, the student guidance activities, the provision of 
advice about student administration and vocational guidance. 

 3. The educational institutions administrators’ competencies in the aspects of 

personnel development, self-development, analysis and synthesis together predicted 
student affairs administration in educational institutions at the percentage of 77 with 

statistical significance at .01. 

 

Keywords: administrator’s competency, student affairs administration, primary education 
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บทนำ 
 สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตลอดเวลา สืบเน่ืองจาก 

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วัฒนธรรม และวิทยาการใหม ๆ จากอารยประเทศเขามา 

มีอิทธิพล ซึ่งการเปล่ียนแปลงเหลาน้ีมีผลกระทบสำคัญตอระดับคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล

ถดถอยลดนอยลงเร่ือย ๆ ดังน้ัน จึงมีความจำเปนในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคคล 

ในสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงเด็กและเยาวชน ซึ่งถือวาเปนพลังอันสำคัญของชาติ เพราะเปนวัยท่ีมี

ความเปลี่ยนแปลงอยางหลากหลาย เปนวัยท่ีกาวสูระบบการผลิต เพ่ือใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ 

ออกสูสังคมไดอยางมีศักยภาพท่ีสมควรไดรับการพัฒนาใหเปนพลังของชาติที่ตองสืบทอดและ

ดำเนินกิจกรรมทางสังคมตอจากคนรุนกอนตอไป เปาหมายของพัฒนาสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญา

และการเรียนรูวา เปาหมายเชิงคุณภาพ ตองการใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความพรอม 

ทั้งดานรางกาย สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ มีความสามารถในการแกปญหา มีทักษะ 

ในการประกอบอาชีพ มีความม่ันคงในการดำรงชีวิตอยางมีศักด์ิศรี และอยูรวมกันอยางสงบสุข 

การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนำความรู โดยมุงใหเกิดการเสริมสรางความรูตามความเหมาะสมของคน

ทุกกลุม ทุกวัย เพ่ือใหสามารถรูเทาทันการเปล่ียนแปลง กาวสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง และ

สนับสนุนเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ ในขณะเดียวกันมุงเสริมสรางคนไทย ใหมีสุขภาวะท่ีดี 

ควบคูกับการเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข (สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550: 1) 

 การพัฒนาคนน้ัน จะพัฒนาคุณภาพของคนไดมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับกระบวนการ

วางแผนการจัดการศึกษาเปนสวนสำคัญ สำหรับระบบการศึกษาในประเทศไทยไดพัฒนามาอยาง

ตอเน่ือง เพ่ือตอบสนองตอความตองการและความเปล่ียนแปลงดังกลาว โดยใชกระบวนการ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนคนท่ีมีคุณภาพ ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีความมุงหมายและหลักการชัดเจนในหมวดท่ี 1 โดยเฉพาะ 

มาตราท่ี 6 กลาวไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 

ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งเปนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาในปจจุบัน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 5) 
 ภารกิจของสถานศึกษาน้ันนอกจากจะมีงานดานการเรียนการสอนหรืองานวิชาการแลว 

ตองรับผิดชอบในการบริหารงานตาง ๆ อีกเชน งานบุคลากร งานงบประมาณและการบริหารทั่วไป 

งานตาง ๆ ที่กลาวมาน้ีตองมีความสัมพันธและอาศัยซึ่งกันและกัน จึงจะทำใหกิจกรรมดำเนินไปดวย

ความราบร่ืน ซ่ึงงานกิจการนักเรียนเปนงานท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมและบริการตาง ๆ ท่ีชวยใหนักเรียน 

ไดรับประสบการณและไดรับความสะดวกสบาย จึงจำเปนตองมีการบริหารกิจการนักเรียนอยาง 

ถูกตองตามหลักวิชาการ (วิโรจน  สาระรัตนะ, 2553: 138)  
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 งานบริหารกิจการนักเรียนจึงมีความสำคัญมากในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพเปน 

การดำเนินการตาง ๆ ที่เก่ียวกับนักเรียน เชน การปกครองนักเรียน การจัดบริการนักเรียน การบริการ 

แนะแนวนักเรียน และการจัดกิจกรรมนักเรียน สันติ นิลหมื่นไวย (2546: 3-4) กลาววา จุดมุงหมาย

ของการศึกษาน้ันไมใชมุงท่ีจะพัฒนาดานวิชาการเพียงอยางเดียว แตเปนการพัฒนาคนใหเปนผูมี

อุปนิสัยท่ีสมบูรณ คือ เปาหมายสูงสุดที่จะพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ เปนผูที่ใชการไดในสังคม 

และดำรงชีวิตอยูในโลกปจจุบันและอนาคตไดอยางปกติสุข สิ่งเหลาน้ีจึงเปนภาระหนาท่ีหลัก 

ของงานกิจการนักเรียนท่ีจะตองดำเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายเพราะเปนงานท่ีมีสวนเสริมพฤติกรรม

ของนักเรียนใหมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม และจริยธรรม  

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมพฤติกรรม

และผลักดันคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนใหมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม 

และจริยธรรม พรอมที่จะเปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติตอไปในอนาคต ที่จะชวยพัฒนาพฤติกรรม

ของนักเรียน จำเปนตองไดรับการพัฒนาดูแลและเอาใจใส เพราะระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มจีดุมุงหมายใหนกัเรียนเปนคนมรีะเบียบ วินยั มคีวามรับผดิชอบในตนเอง ในสงัคมใหมคีวามรักชาติ 

ศาสน กษัตริย ความซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย 

และมีจิตสาธารณะ  

 ดังน้ัน การบริหารกิจการนักเรียนใหประสบความสำเร็จ ผูบริหารควรมีความสามารถสูง 

เพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคลากรหลักท่ีสำคัญของสถานศึกษาและเปนผูนำวิชาชีพท่ีจะตองมี

สมรรถนะความรู ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนมีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดี จึงจะนำ

ไปสูการจัดและบริหารสถานศึกษาท่ีดีมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยสำนักงานคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2546: 65-72) ไดกำหนดสมรรถนะของผูบริหารไววา

ประเมินสมรรถนะหลัก คือ การมุงผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเปนทีม 

และสมรรถนะประจำสายงาน คือ การวิเคราะหและสังเคราะห การส่ือสารและจูงใจ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และการมีวิสัยทัศน      

 กลาวไดวา ผูบริหารสถานศึกษามีสวนสำคัญในการบริหารกิจการนักเรียน ซึ่งเปน 

การชวยเหลือปองกัน สงเสริมและพัฒนาผูเรียนต้ังแตเยาววัย เน่ืองจากเปาหมายของกิจการนักเรียน 

เปนกิจกรรมที่สรางและเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถ

คนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีทักษะการดำเนินชีวิต และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
ซึ่งสอดคลองกับสุภาภรณ จันทรกลม (2556: 102-105) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวาง

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน 
ในอำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พบวา สมรรถนะหรือความสามารถประสบการณในการทำงาน

บริหารของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับการบริหารจัดการวิชาการท่ีสอดคลองกับสภาพ
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บริบทของสถานศึกษา ซึ่งสงผลตอการทำงานและประสิทธิภาพของงาน เชน ดานนโยบายและ 

การวางแผนการศึกษา ดานการบริหารกิจการนักเรียน และดานการบริหารการประชาสัมพันธและ

ความสัมพันธชุมชน   

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (2557: 11-17) ไดดำเนินการ

สงเสริม การจัดการศึกษาตามพันธกิจที่กำหนดวา สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน 

ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ที่กำหนดวา “ใหมีการศึกษาภาคบังคับจำนวนเกาป โดยใหเด็ก 

ซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ด เขาเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนอายุยางเขาป ที่สิบหก” อีกท้ัง 

ยังสงเสริมใหผู เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ตามหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

คือ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม   

 จากสภาพปญหาท่ีกลาวมาน้ันจะเห็นไดวา สมรรถนะของผูบริหารมีความสำคัญ 

ในการบริหารกิจการนักเรียนเปนอยางย่ิงท่ีจะชวยสงเสริมสนับสนุนใหการบริหารกิจการนักเรียน 

ในสถานศึกษาประสบความสำเร็จ จึงทำใหผู วิจัยมุงศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหาร 

สถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพ่ือจะไดนำผลการศึกษาวิจัยไปใชเปนแนวทางพิจารณาสนับสนุน

สงเสริม และพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 

บรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2  

 2. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  
 3. เพ่ือวิเคราะหสมรรถนะของผูบริหารซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารกิจการนักเรียน 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 1.  ตัวแปรตน คือ สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ซึ่งมีองคประกอบ 8 ดานไดแก 1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการท่ีดี  
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3) การพัฒนาตนเอง 4) การทำงานเปนทีม 5) การวิเคราะหและสังเคราะห 6) การส่ือสารและจูงใจ 

7) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ 8) การมีวิสัยทัศน 

 2.  ตัวแปรตาม คือ การบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ซึ่งประกอบดวย 5 ดานไดแก 1) งานปกครองนักเรียน  

2) งานบริการนักเรียน 3) งานแนะแนวนักเรียน และ 4) งานกิจกรรมนักเรียน  

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารกิจการนักเรียน 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 

คำจำกัดความตัวแปรการวิจัย 
 1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

ที่เกิดจากความรู ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะสวนบุคคล ที่ทำใหสามารถปฏิบัติงาน 

ไดสำเร็จ และบรรลุผลสัมฤทธ์ิขององคกร ไดแก  

      1.1 การมุงผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง พฤติกรรมความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมี

คุณภาพ ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีความคิดริเริมสรางสรรค  มีการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน

เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และมีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง 

     1.2  การบริการที่ดี หมายถึง พฤติกรรมความตั้งใจและกระตือรือรนในการใหบริการ 

มีการปรับปรุงระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

     1.3  การพัฒนาตนเอง หมายถึง พฤติกรรมความสามารถในการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย
ของตนเอง การเลือกวิธีพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม การศึกษาคนควาหาความรู ติดตาม 

องคความรู และเทคโนโลยีใหม ๆ ในวงการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

      1.4  การทำงานเปนทีม หมายถึง พฤติกรรมความสามารถในการวางแผนงานรวมกับ 

ผูอื่น การใหความรวมมือ ชวยเหลือสนับสนุนใหกำลังใจเพ่ือนรวมงาน ยกยองใหเกียรติผูอื่น การปรับ
ตัวเขากับบุคคลอื่น แสดงบทบาทผูนำหรือผูตามไดในโอกาสท่ีเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       1.5 การวิเคราะหและสังเคราะห หมายถึง พฤติกรรมความสามารถในการทำ 

ความเขาใจสิ่งตาง ๆ แลวแยกประเด็นเปนสวนยอยตามหลักการ หรือกฎเกณฑที่กำหนด สามารถ

รวบรวมสิ่งตาง ๆ จัดทำอยางระบบเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางาน รวมท้ังสามารถวิเคราะหองคกร 
หรืองานในภาพรวมและดำเนินการแกปญหาอยางเปนระบบ มีการจัดทำนโยบาย วางแผน 
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การบริหารสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป และมีการรายงานผลการดำเนินงานประจำป

ของสถานศึกษาแกตนสังกัด 

   1.6 การสื่อสารและจูงใจ หมายถึง พฤติกรรมความสามารถในการพูด เขียน สื่อสาร 

โตตอบ เสนอแนวคิดในท่ีประชุมและในโอกาสตาง ๆ การเปนผูนำการอภิปรายและสรุปประเด็น 

ในการประชุม การใหกำลังใจและใหเกียรติผูอื่น ตลอดจนสามารถชักจูง โนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย 

ยอมรับคลอยตามเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายของการส่ือสาร 

      1.7  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หมายถึง พฤติกรรมความสามารถในการใหคำปรึกษา 

แนะนำ และชวยแกปญหาใหแกเพ่ือนรวมงานและผูเก่ียวของ มีสวนรวมในการสงเสริมจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนและใหผูรวมงาน 

ไดพัฒนาความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ  

         1.8  การมีวิสัยทัศน หมายถึง พฤติกรรมความสามารถในการมีสวนรวมในการกำหนด

วิสัยทัศน ทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาองคกรท่ีเปนรูปแบบเปนท่ียอมรับและเปนไปไดในทาง

ปฏิบัติ การยอมรับแนวคิด วิธีการใหม ๆ เพ่ือการพัฒนางาน และมีการยอมรับการเปล่ียนแปลง 

เทคนิควิธีการ เมื่อสถานการณแวดลอมเปลี่ยนไปได 

 2. การบริหารกิจการนักเรียน หมายถึง หนาท่ีความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษา 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ที่ตองดำเนินงาน

จัดการกิจการและการกระทำทุกอยางท่ีเก่ียวของกับนักเรียนภายนอกหองเรียน เพ่ือใหนักเรียน 

ไดพัฒนา และมีพฤติกรรมและคุณธรรมอันพึงประสงค ไดแก  

     2.1 งานปกครองนักเรียน หมายถึง งานเก่ียวกับการควบคุมระเบียบวินัยของนักเรียน 

การแตงกาย การปฏิบัติตน ตลอดจนพฤติกรรมนักเรียน ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหคำแนะนำแกสภานักเรียน เพ่ือสรางระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ใหคำช้ีแนะวากลาวตักเตือนและติดตามนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ประสานงานกับผูปกครอง 

ของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไมพึงประสงคมาพูดคุยรวมกัน เพ่ือชวยในการแกปญหาของนักเรียน 

และมีการประสานความรวมมือกับชุมชนภายนอกท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมในงานปกครอง 
   2.2  งานบริการนักเรียน หมายถึง งานเก่ียวกับการกำหนดนโยบายงานบริการการจัด

บริการหองสมุดใหมีบรรยากาศการอานท่ีเหมาะสม การบริการเก่ียวกับสุขภาพอนามัย การจัด

กิจกรรม และการบริการตาง ๆ การพัฒนาบุคคลใหเปนคนดี คนเกง มีการส่ือสารประชาสัมพันธ 

ที่สรางความสัมพันธระหวางครู ผูปกครอง นักเรียน การจัดกิจกรรมประสานสัมพันธระหวางโรงเรียน

กับชุมชน และการสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม              
     2.3  งานแนะแนว หมายถึง เปนงานท่ีเก่ียวกับการแนะแนวเปนแหลงศึกษาและ 

จัดเตรียมขอมูลขาวสารใหความรูกับนักเรียน นักเรียนมีสวนรวมและไดรับประโยชนในโครงการ 

เพ่ือนชวยเพ่ือน สงเสริมใหมีขอมูลการศึกษาสูการประกอบอาชีพ สงเสริม การจัดระบบขอมูล 
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สารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนเพ่ือแกไขปญหาและสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน การสงเสริมใหจัด

ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือใหคำปรึกษานักเรียน รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาและรายงานผล 

การจัดกิจกรรมแนะแนว 

  2.4 งานกิจกรรมนักเรียน หมายถึง งานกิจกรรมที่สนองความตองการของนักเรียน เชน 

การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมการเขาคายอาสาพัฒนา

ชุมชน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด การสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะตอความคิดสรางสรรค 

และการนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เชน การจัดกิจกรรมสภานักเรียน สงเสริมทักษะความเปน

ประชาธิปไตย กิจกรรมปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศผูปกครอง 
 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารกิจการนักเรียน 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เปนการวิจัย 

เชิงพรรณนา โดยใชผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนและครูเปนหนวยวิเคราะห  

 ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งหมด 150 โรงเรียน ซึ่งมีประชากร โดยจำแนกเปนกลุม 

ผูบริหารจำนวน 138 คน และกลุมครูจำนวน 1,425 คน รวมท้ังสิ้น 1,563 คน    

 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2557 โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน 

ของขนาดโรงเรียน โดยกำหนดกลุมตัวอยางตามตารางสำเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie 

and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 178) ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 310 คน 

ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1  จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง 

 
  

 

  

    

 51 328 10 64 

 83 931 16 181 

 12 187 2 36 

 138 1,425 28 282 

 1,563 310 
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 การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีลักษณะเปนแบบสอบถาม มีขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้  

ผูวิจัยศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสมรรถนะของผูบริหาร 

สถานศึกษาและการบริหารกิจการนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 แลวกำหนดรูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถามกำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยาม

ตัวแปรการวิจัย แลวนำมาจัดทำเปนขอกระทงคำถามสำหรับการวิจัยโดยผานการแนะนำจากอาจารย 

ที่ปรึกษา นำแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ตรวจสอบความตรง 

ดานเน้ือหา ของขอกระทงคำถาม แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค  

โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.67 และ 1.00 ไดขอคำถามตัวแปรตน 32 ขอ 

และตัวแปรตาม 23 ขอ ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถามแลวจัดทำแบบทดสอบตามขอเสนอแนะ 

ของผูทรงคณุวุฒ ิและอาจารยทีป่รกึษา นำแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูบรหิารและครูในสถานศึกษา

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำแบบสอบถามที่รับกลับคืนมาคำนวณหาความเท่ียง 

โดยการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดคาความเท่ียงของสมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษาเทากับ 0.91 และคาความเท่ียงของการบริหารกิจการนักเรียนเทากับ 0.84  

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 310 ฉบับ ไปยังสถานศึกษาท่ีมีผูบริหารและครูที่

ปฏิบัติการสอนท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดำเนินการ

เก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเอง ตามวัน เวลาท่ีนดัหมาย ไดรบัแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณกลับคนืมา 

จำนวน 310 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 
 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมลูทีไ่ดจากแบบสอบถาม ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมคีวามสมบรูณ

ครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติดังน้ีการวิเคราะหขอมูล
ทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหารอยละ และนำเสนอในรูปตารางประกอบ

คำบรรยายการวิเคราะหระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาและการบริหารกิจการนักเรียน 

ในสถานศึกษา หาคาเฉล่ีย ( x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหสมรรถนะของ 

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
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ผลการวิจัย 
 การนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหาร

กิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

แบงเปน 3 ตอน 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

             สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄  = 4.30, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณารายดาน 

พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยการวิเคราะหและสังเคราะห 

อยูในระดับมากท่ีสุด ( x̄ = 4.36, S.D. = 0.54) รองลงมา ไดแก การส่ือสารและจูงใจ ( x̄  = 4.34,  

S.D. = 0.53) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ( x̄ =4.33, S.D.=0.55) การทำงานเปนทีม ( x̄  = 4.32,  

S.D. = 0.54) การมุงผลสมัฤทธ์ิ  ( x̄  = 4.31, S.D. = 0.51) การมีวิสยัทัศน ( x̄  = 4.31, S.D. = 0.54)  

การบริการท่ีดี ( x̄  =  4.27, S.D. = 0.54) และการพัฒนาตนเอง ( x̄  = 4.18, S.D. = 0.51)  

ตามลำดับดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 

  ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม 

 
         (n=310) 

  X  S.D.   
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 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 การบริหารกิจการนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.19, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การบริหาร

กิจการนักเรียนในสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยงานบริการนักเรียน ( x̄  = 4.21, S.D. =0.54) 

อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาไดแก งานกิจกรรมนักเรียน ( x̄ = 4.20, S.D. = 0.52) งานปกครอง

นักเรียน ( x̄  = 4.18, S.D. = 0.51) และงานแนะแนวนักเรียน ( x̄  = 4.14 , S.D. = 0.56) ตามลำดับ 

 

ตารางที ่3  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา   

  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม 

 (n=310) 

  X  S.D.   
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 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหาร

กิจการนักเรยีนในสถานศึกษา สงักัดสำนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ีเขต 2 

 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X
7
) การพัฒนาตนเอง (X

3
) และการวิเคราะหและสังเคราะห  

(X
5
) เปนตัวแปรท่ีไดรับการเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความแปรผันของการบริหาร

กิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (Y
tot

) 

ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.77 ซึ่ง

แสดงวาการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาตนเอง และการวิเคราะหและสังเคราะห  

สงผลตอการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา และสามารถทำนายประสิทธิผลสถานศึกษา 
ไดรอยละ 77 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 
Vol.7 No. 2 July-December 2016 37

tot = 0.39 + 0.33 (X7) + 0.31 (X3) + 0.23 (X5)  
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 

 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

 

ตารางที่ 4 ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหาร 

  กิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  

  เขต 2 ในภาพรวม (Y
tot

) 

    (n=310) 

 df SS MS F Sig. 

Regression 

Residual 

Total 

3 

306 

309 

56.65 

16.95 

73.61 

18.88 

0.05 

340.86** .00 

 
 b SE.b Beta t Sig. 

 

  (X7) 

  (X3) 

  (X5) 

0.39 

0.33 

0.31 

0.23 

0.12 

0.03 

0.04 

0.03 

 

0.37 

0.33 

0.25 

3.32** 

8.65** 

7.41** 

5.96** 

.01 

.00 

.00 

.00 

     

อภิปรายผล 
 1.  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับปฏิบัติมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการวิเคราะหและสังเคราะห มีระดับปฏิบัติสูงสุด รองลงมา 

คือ ดานการส่ือสารและจูงใจและดานการพัฒนาศักยภาพ ตามลำดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหาร 

สถานศึกษามีความเปนผูนำ มีการวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการของบุคลากร เพ่ือเปน

แนวทางในการบริหารสถานศึกษา ตลอดจนถึงมีการใหคำปรึกษา ชวยแกปญหา ใหกำลังใจ และ

สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาความสามารถในรูปแบบตาง ๆ สอดคลองกับผลงานวิจัยของดนยพัชร  

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

R = 0.87   R2 = 0.77 SEE. = 0.23 

= 0.37 (Z7) + 0.33 (Z3) + 0.25 (Z5) tot  
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บุญญาธิ (2556: 105) พบวา สมรรถนะของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษานครปฐม เขต 2 ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา ผูบริหารในยุคของ 

การเปล่ียนแปลงทางดานการศึกษาไดตระหนักถึงบทบาทของผูนำยุคใหม มคีวามมุงมัน่ ในการปฏิบตังิาน 

รวมท้ังดำเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมีคุณภาพ เพราะขอบังคับของ 

คุรุสภากำหนดไววา ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตองมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาโท

ทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเทา ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนท่ีผานการคัดเลือก 

เพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับการพัฒนา

ทางดานสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษากำหนดมาแลว จึงเปนผูมีสมรรถนะหรือความสามารถในการทำงานควบคูกับความรู  

ในการบริหารงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและเปาหมายการปฏิรูปการศึกษาท่ีตั้งไว ไดอยาง 

มีคุณภาพจึงทำใหผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 เปนผูมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก    

 2.  การบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยรวมมีระดับปฏิบัติมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การบริหาร

กิจการนักเรียน ดานงานบริการนักเรียน มีระดับปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ ดานงานกิจกรรมนักเรียน

และงานปกครองนักเรียน ตามลำดับ ทั้งนี้ เน่ืองจากผูบริหารของสถานศึกษา ไดบริหารกิจการ

นักเรียนโดยการสงเสริมการจัดบริการในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดการบริการหองสมุด การจัด

บริการดานสุขภาพอนามัย มีการประชาสัมพันธที่สรางความสัมพันธอันดีระหวางครู ผูปกครอง และ

นักเรียน อีกท้ังยังมีการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมนักเรียนใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียน

และทองถ่ิน ตลอดจนถึงการปกครองนักเรียนในดานความประพฤติของนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัย 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมาย และนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 
ของสถานศึกษา สอดคลองกับผลงานวิจัยของภิญญา รัตนวรชาติ (2551: 60) พบวา การบริหาร

กิจการนักเรียน อำเภอคลองใหญ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด โดยรวมและรายดาน 

อยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียนเปนงานท่ีสำคัญท่ีโรงเรียน 
ตองจัดขึ้นเพ่ือมุงหวังใหนักเรียนมีคุณลักษณะเปนคนดี คนเกง และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

โดยผูเรียนสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือชวยพัฒนาองครวมท้ัง

รางกายและจิตใจ และเปดโอกาสใหนักเรียนผูปกครองมีสวนรวมในการกำหนดระเบียบวินัย 
ของโรงเรียน  พรอมการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมนักเรียนใหเปนผูมีระเบียบวินัยอยูเสมอ   

 3.  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรียงตามอิทธิพลจากมากไปนอย คือ 

ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดานการพัฒนาตนเอง และดานการวิเคราะหและสังเคราะห  
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เปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารกิจการนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถทำนายการบริหารกิจการนักเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไดรอยละ 77 โดยอภิปรายผล 
เปนรายดานดังน้ี     

  3.1 ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มอีทิธิพลตอการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มากท่ีสุด ทั้งน้ี เน่ืองจากสถานศึกษา

โดยผูบริหารใหความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยูเสมอ โดยการสงเสริม สนับสนุน 

จดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร ใหโอกาสเพ่ือนรวมงานไดพัฒนาศักยภาพของตนเองในรูปแบบตาง ๆ 

ตลอดจนถึงมีการจูงใจใหบุคลากรไดมีการพัฒนาความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพอยูเสมอ 

ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของชาตรี ประสมศรี (2555: 95) พบวา สถานศึกษาเปนหนวยงาน 

ปฏิบัติที่สำคัญย่ิงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงศักยภาพของบุคลากร 

มีสวนสำคัญอยางย่ิงในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยใหเปนคนดี คนดี คือ คนที่

ดำเนินชีวิตอยางมีคุณภาพมีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคทางดาน

จิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก เชน มีวินัยมีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ มีเหตุผล รูหนาท่ีมีจิตใจประชาธิปไตย 

มีความเสียสละ รักษาส่ิงแวดลอม สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข เปนคนเกง คนเกง คือ 

คนท่ีมีสมรรถภาพสูงในการดำเนินชีวิตโดยมีความสามารถ มีความคิดสรางสรรค เปนคนทันสมัย 

ทันเหตุการณ ทันโลก ทันเทคโนโลยี มีความเปนไทย สามารถพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพและทำ

ประโยชนใหเกิดแกตนเอง สังคมและประเทศชาติ เปนคนมีความสุข คือ คนท่ีมีสุขภาพท้ังทางกาย

และจิตใจที่ดี เปนคนราเริงแจมใส รางกายแข็งแรง จิตใจเขมแข็ง มีมนุษยสัมพันธ มีอิสรภาพ 

ปลอดจากอบายมุขและสามารถดำรงชีวิตไดอยางเพียงพอแกอัตภาพ สามารถปรับตัวไดเหมาะสม

กับสถานการณและสังคมที่ เปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาจะไดผลดีเพียงใดจึงขึ้นอยู กับ 
การบริหารงานในสถานศึกษาในดานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเปนสำคัญ       
  3.2 ดานการพัฒนาตนเอง มีอิทธิพลตอการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งนี้ เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษา 

มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยการวิเคราะหจุดเดน จุดดอยของตนเอง แลวนำมาปรับปรุงแกไข  
มีการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู ติดตามความเคล่ือนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือนำ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชพัฒนางานของตนเองอยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ 
วีระเชษฐ ฮาดวิเศษ (2551: 78) พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการต่ืนตัวปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ในการแสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง เขารวมประชุมสัมมนามากขึ้น ทั้งน้ี เน่ืองมาจากปจจุบัน 

มีการกระจายสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาใหครอบคลุมพื้นท่ีตางจังหวัดใหผูบริหารสามารถเรียนตอ

ในระดับสูงขึ้นไดงายข้ึน และมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการส่ือสารมากขึ้น มีการเขาถึงขอมูล

ขาวสารในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดหลายทาง เชน ดานอินเทอรเน็ต เปนตน 
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  3.3 ดานการวิเคราะหและสังเคราะห มอีทิธิพลตอการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษา 

มีการวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ เพ่ือจัดทำนโยบายและวางแผนการบริหารสถานศึกษา 

โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป และมีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปของสถานศึกษา 

แกสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสังกัดอยู สอดคลองกับประพันธศิริ สุเสารัจ (2551: 47-53)  

ที่กลาววา การคิดวิเคราะหเปนรากฐานสำคัญของการเรียนรูและการดำเนินชีวิตบุคคลที่มี 

ความสามารถ ในการคิดวิเคราะหจะมีความสามารถในดานอ่ืน ๆ เหนือกวาบุคคลอื่น ๆ ทั้งดาน

สติปญญาและการดำเนินชีวิต การคิดวิเคราะหเปนพ้ืนฐานของการคิดท้ังมวล เปนทักษะท่ีทุกคน

สามารถพัฒนาได ซึ่งประกอบไปดวยทักษะท่ีสำคัญ คือ การสังเกต การเปรียบเทียบ การคาดคะเน 

และการประยุกตใชการประเมินการจำแนกแยกแยะประเภท การจัดหมวดหมู การสันนิษฐาน  

การสรุปเชิงเหตุผล การศึกษาหลักการ การเช่ือมโยงความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ การต้ังสมมติฐานท่ีมี

ผลมาจากการศึกษาคนควาและการตัดสินใจในสิ่งตาง ๆ โดยใชเกณฑในการตัดสินใจดวยเหตุผล 

ทักษะการคิดวิเคราะหจึงเปนทักษะการคิดระดับสูงท่ีเปนองคประกอบสำคัญของกระบวนการคิด

ทั้งมวล ทั้งการคิดวิจารณญาณและการคิดแกปญหา 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

  1.1  จากผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริการท่ีดี 

มีคาเฉล่ียนอยกวาภาพรวม ดังน้ัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัดโครงการอบรม ศึกษาดูงาน ใหความรูเก่ียวกับการจัด

ระบบการใหการบริการบนพ้ืนฐานของขอมูลความตองการ โดยใหสถานศึกษาตระหนักและเขาใจ
บทบาทหนาท่ีในการใหบริการตอชุมชนและผูรับบริการ ซึ่งจะสงผลดีตอความสัมพันธระหวาง 

สถานศึกษากับชุมชนตอไป 

  1.2 จากผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาตนเอง 

มีคาเฉลี่ยนอยกวาภาพรวม ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัด

อบรมใหความรูเก่ียวกับทักษะพ้ืนฐานในการใชภาษาอังกฤษ เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาไดใชเปน

เคร่ืองมือในการศึกษาคนควาเพ่ือการพัฒนาตนเอง อันจะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตอไป 
  1.3 จากผลการวิจัยพบวา การปกครองนักเรียน มีคาเฉลี่ยนอยกวาภาพรวม ดังนั้น 

สถานศึกษาควรใหความสนใจในการควบคุม และเอาใจใสดานความประพฤติของนักเรียน 

การบันทึกขอมูลตาง ๆ เ ก่ียวกับนักเรียน ตลอดจนการใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม 

ในการกำหนดระเบียบวินัยตาง ๆ ของสถานศึกษา 
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  1.4 จากผลการวิจัยพบวา การปกครองนักเรียน ดานการแนะแนวนักเรียนมีคาเฉล่ียนอย

กวาภาพรวม ดังน้ัน สถานศึกษาควรจัดครูและบุคลากรท่ีมีความรู ผูมีประสบการณในสาขาอาชีพ

ตาง ๆ มาใหขอคิด แนะแนวทางชีวิตในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพแกนักเรียนอยางสม่ำเสมอ  

  1.5 สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ นำแนวทางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา

ที่สงผลตอการบริหารกิจการนักเรียน ไดแก 1) ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2) ดานการพัฒนา

ตนเอง และ 3) ดานการวิเคราะหและสังเคราะห เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารกิจการ

นักเรียน 

 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา

ในการบริหารกิจการนักเรียน 

  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ 

การพัฒนาตนเองของครู 

  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนกับการมีสวนรวมของ

บุคลากรในสถานศึกษา 

 

สรุป 
 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน การบริหารกิจการนักเรียนใน 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใน 

ระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารกิจการ

นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรียงตาม

ลำดับอิทธิพลจากมากไปหานอยดังน้ี 1) ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2) ดานการพัฒนาตนเอง 
และ 3) ดานการวิเคราะหและสังเคราะห ที่สงผลตอการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

งานวิจัยน้ีพบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งไดแก ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ดานการพัฒนาตนเอง และดานการวิเคราะหและสังเคราะห สามารถทำนายการบริหารกิจการ

นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ได รอยละ 77 

สำหรับการวิจัยในคร้ังน้ี พบวาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีไมมีอิทธิพลตอการบริหาร 

กิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไดแก  

1) ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ 2) ดานการบริการท่ีดี 3) ดานการทำงานเปนทีม 4) ดานการสื่อสารและ
จูงใจ และ 5) ดานการมีวิสยัทัศน 
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คุณภาพชีวิตในการทำงานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

QUALITY OF WORK LIFE AFFECTING ORGANIZATIONAL COMMITMENT 
OF STAFF AT NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY 

 
พิมลพรรณ  แซเหลี่ยว / PIMONPAN  SALIEW1  

จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI2  

นภาเดช  บุญเชิดชู / NAPADECH  BOONCHERDCHOO3  
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) ระดับความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม และ 3) คุณภาพชีวิตในการทำงานซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จำนวน 242 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนกระจายตามหนวยงาน เคร่ืองมือท่ีใช 

ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

 ผลการวิจัยพบวา 

 1.  คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก และรายดาน 

อยูในระดับดีมาก จำนวน 5 ดาน โดยเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานสังคมสัมพันธ 
ดานสิทธิของพนักงาน ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต 
ดานอื่น และดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน และอยูในระดับปานกลาง จำนวน 2 ดาน  

คือ ดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และดานสภาพแวดลอมที่ทำงาน 

 2.  ความผูกพันตอองคการของบุคลากรอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน โดยเรียง
ลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานความเต็มใจ และพยายามทุมเทท่ีจะทำงานเพ่ือ 

ความสำเร็จขององคการ ดานความเช่ือมั่นอยางแรงกลา ความตองการและยอมรับเปาหมายคานิยม 
ขององคการ และดานความปรารถนาท่ีจะคงอยูเปนสมาชิกขององคการ 

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



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 
Vol.7 No. 2 July-December 2016 45

 3.  คุณภาพชีวิตในการทำงาน ไดแก ดานสิทธิของพนักงาน ความสมดุลระหวางชีวิตงาน 

กับชีวิตดานอื่น โอกาสในการพัฒนาตนเอง และสังคมสัมพันธ เปนปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพัน 

ตอองคการ โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 49 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตในการทำงาน  ความผูกพันตอองคการ  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 
ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study: 1) the level of working life quality of 

staff at Nakhon Pathom Rajabhat University; 2) the level of organizational commitment of 

staff at Nakhon Pathom Rajabhat University; and 3) working life quality affecting organizational 

commitment of staff at Nakhon Pathom Rajabhat University. The sample group, derived by 

proportional stratified random sampling distributed by departments, consisted of 242 

Nakhon Pathom Rajabhat University staff. 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 and stepwise multiple regression 

analysis. 

 Research findings were as follows: 

 1.  Overall, the level of quality of work life of the staff was at a high level. When 

each aspect was investigated, the level of quality of work life was found at the high level in 

5 aspects, They were ranked from the highest to the lowest as follows: social integration, 

benefits and welfare service, opportunity for personal development, work life balance and 

job promotion and security. The adequate and fair compensation and the working condition 
were at the moderate level. 

 2.  Overall and in specific aspects, the staff demonstrated the organizational 

commitment at a high level. They were ranked from the highest to the lowest as follows: 

the willingness and commitment to work for organizational achievement, strong royalty, 

adherence to the goals and values of the organization, as well as strong desire to maintain 
their membership to the organization. 

 3.  Quality of working life in the aspects of benefits and welfare service, work life 

balance, and opportunity for personal development and social integration together predicted 
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the organizational commitment of the staff at the percentage of 49 with statistical  

significance at .01. 

 

Keywords: quality of work life, organizational commitment, Nakhon Pathom Rajabhat  

  University staff 

 

บทนำ 
 บุคลากรในองคการจัดเปนปจจัยข้ันพ้ืนฐานที่มีความสำคัญขององคการและมีบทบาท 

ตอความสำเร็จหรือลมเหลวขององคการ การดำเนินภารกิจใด ๆ ขององคการจะประสบความสำเร็จ

บรรลุวัตถุประสงคขึ้นอยูกับการทำงานของบุคลากรเปนสำคัญ ดังน้ัน ผูบริหารจะตองเขาถึง 

ความตองการของบุคลากรในองคการ และผสมผสานความตองการนั้นใหสอดคลองกับเปาหมาย

ขององคการ ในขณะเดียวกันตองทำใหบุคลากรมีความรูสึกเปนสุขในการทำงานมีความสุขที่เปน

สมาชิกขององคการ มีความภาคภูมิใจในชื่อเสียงขององคการ มีความสุขทั้งกายและใจท่ีไดทำงาน

อยูในองคการ มีความพึงพอใจในการทำงานเกิดความกระตือรือรนและมุงมั่นที่จะทำงานใหบรรลุ

เปาหมายขององคการ (ระวีวรรณ วัชรวิวรรธน, 2554: 1) ซ่ึงบุคลากรของทุกองคการจะมีประสิทธิภาพ 

ไดนั้นองคการตองพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรเปนส่ิงสำคัญท่ีผูบริหารควรให

ความสนใจ คุณภาพชีวิตการทำงานเปนการรับรูถึงสภาพความเปนอยูหรือความสุขของชีวิตโดยรวม

ซึ่งเก่ียวของกับการทำงานท่ีเปนอยูในปจจุบันไมวาจะเปนดานคาตอบแทนสภาพการทำงาน 

ที่ปลอดภัย โอกาสความกาวหนา และความม่ันคงในงาน บุคลากรสามารถทำงานรวมกับผูอื่น  

สิทธิสวนบุคคลและความสมดุลระหวางชีวิตการทำงานและชีวิตสวนตัว คุณภาพชีวิตท่ีดีตองมี

ลักษณะท่ีเทาเทียมกัน อันจะสงผลตอตัวบุคคลท่ีปฏิบัติงานอยูในองคการใหทำงานไดอยางมี 
ความสุข วอลตัน (Walton, 1973 อางถึงใน นวรัตน ณ วันจันทร, 2548: 9) สอดคลองกับเนตรพัณณา 

ยาวิราช (2548: 107) ไดกลาววา ความพึงพอใจในงานทำใหเกิดผลดีตอองคการหลายประการ เชน 

การลดอัตราการลาออกของพนักงาน ลดการขาดงานของพนักงาน ลดการประทวงตอตาน  

และทำใหพนักงานเกิดความพึงพอใจไดโดยการใหคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทำงาน ทำใหพนักงาน 
มีขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน สามารถทำงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงการเพ่ิม

ผลผลิตได โดยมีความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจ ทำใหคนเรามีความสุขกับการทำงาน 
เกิดความพึงพอใจในการทำงาน การคำนึงถึงความเปนมนุษยที่มีศักด์ิศรี ความรูสึกนึกคิด 

ความพึงพอใจ ความเปนสวนตัว มีความตองการทางสังคม ตองการการยอมรับและมีสวนรวม  

ในการดำเนินงานท่ีจะทำใหองคการบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ 
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 บุคลากรในองคการจะปฏิบัติงานอยางเต็มกำลังความสามารถ ตองมีคุณภาพชีวิต 

ในการทำงานท่ีดี การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทำงานจึงมีผลกระทบโดยตรงตอการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากร เพราะบุคลากรเปนทรัพยากรท่ีสำคัญย่ิงตอองคการ นอกจากคุณภาพชีวิต 

ในการทำงานแลว ความผูกพันตอองคการ ถือเปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีสงผลตอองคการ กลาวคือ 

หากองคการท่ีสามารถทำใหบุคลากรเกิดความรัก ความผูกพันหรือรูสึกเปนสวนหน่ึง ยอมทำให

บุคลากรปรารถนาจะเปนสมาชิกขององคการตอไป โดยจะทุมเทความสามารถในการปฏิบัติงาน

อยางเต็มศักยภาพ ผูบริหารจึงควรใหความสนใจตอความผูกพันตอองคการ เพ่ือเสริมสรางใหสมาชิก

มีความผูกพันในองคการมากย่ิงข้ึน วรวรรณ ตอวิวัฒน (2555: 1) กลาววาความผูกพันตอองคการ

เปนแนวคิดหนึ่งที่ไดรับการศึกษามากขึ้น เน่ืองจากการทำงานของทุกองคการก็ตองการใหบุคลากรมี

ความผูกพันตอองคการ และเกิดความจงรักภักดีตอองคการ ธนนันท ทะสุใจ (2549: 9) ไดให 

ความหมายของคำวาความผูกพันตอองคการ คอื ความรูสกึท่ีดตีอองคการ มคีวามรัก ความภาคภูมใิจ 

ความเอาใจใสตอองคการ รูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึง มีความเชื่อมั่นยอมรับเปาหมายและคานิยม

ขององคการ เต็มใจและเสียสละความสุขสวนตัวเพ่ือเปาหมายและตองการท่ีจะดำรงไวซึ่งการเปน

สมาชิกขององคการน้ันตลอดไป บาชานัน (Buchanan, 1974: 533-546 อางถึงใน จิราภรณ  

นอยนคร, 2551: 33) ไดกลาววาความผูกพันตอองคการมีความสำคัญย่ิงสำหรับองคการ ไมวาจะ

เปนองคการแบบใด เพราะความผูกพันเปนตัวเช่ือมระหวางจิตนาการของมนุษยกับจุดมุงหมายของ

องคการ ทำใหผูปฏิบัติงานในองคการ ทำงานไดดีกวาผูที่ไมมีความผูกพันตอองคการ เน่ืองจากมี

ความรูสึกรักและผูกพันตอองคการเสมือนเปนเจาขององคการ อาคม ไตรพยัคฆ (2547: 2) กลาววา 

ความผูกพันตอองคการมีผลตอความสำเร็จของงาน เปนตัวชี้วัดที่ดีที่สุดของการมีประสิทธิผล 

ขององคการอยางแทจริง สามารถเห็นไดอยางชัดเจนจากผลการปฏิบัติงานการขาดงาน การเขา-

ออกงาน การขอยายไปสังกัดและปฏิบัติในหนวยงานอ่ืน ซึ่งหากคนในองคการมีความผูกพันท่ีดี 
ตอองคการแลว ก็จะมีความมุงมั่น ตั้งใจที่จะทุมเททำงานอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหองคการ
ประสบผลสำเร็จบรรลุเปาหมาย สอดคลองกับเศรษฐศาสตร ไชยแสง (2553: 2) กลาววา บุคลากร 

ที่มีความผูกพันตอองคการจะไมลาออกจากองคการและมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

มีความพยายามต้ังใจที่จะพัฒนากระบวนการดำเนินงานเพ่ือใหองคการประสบความสำเร็จ แตใน

ทางกลับกันถาบุคลากรไมมีความผูกพันตอองคการก็จะทำงานเพียงเพ่ือแลกกับคาตอบแทนเทาน้ัน

โดยไมมีความต้ังใจหรือไมใชความพยายาม ในการทำงาน เพิกเฉยตองานท่ีนอกเหนือจากงาน 
ในหนาท่ีที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งทำใหประสิทธิภาพขององคการลดลง ดังน้ันการสรางความผูกพันจึงมี

ความจำเปนเพ่ือจูงใจใหบุคลากรในองคการเกิดความรูสึกเปนเจาของและมีสวนรวมในการทำงาน

มากย่ิงขึ้น 

 บุคลากรขององคการทุกท่ีจะเกิดความผูกพันตอองคการโดยจะมีการแสดงออกซึ่ง

สัมพันธภาพระหวางบุคคลกับองคการ ย่ิงบุคคลมีความผูกพันตอองคการสูงขึ้นมากเทาไร แนวโนม 
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ที่จะลาออกหรือทิ้งองคการไปก็ลดนอยลงไปเทาน้ัน โดยมีแนวความคิดวาความผูกพันตอองคการน้ัน

ประกอบดวย 3 มิติ มิติแรก คือ ความผูกพันดานจิตใจ มีมุมมองวาคนอยูทำงานกับองคการโดยไม

ลาออกไปเพราะความตองการของเขาเอง (want) สวนมิติที่สอง คือ ความผูกพันดานการคงอยูกับ

องคการน้ัน มีมุมมองวาคนตองอยูกับองคการเพราะเขามีความจำเปนตองอยูกับองคการตอไป 

(need to) สวนมิติที่สามมีมุมมองวา ความผูกพันหรือรักษาสมาชิกภาพกับองคการไวเพราะเขารูสึก

วาเขาตองอยู (ought to) กับองคการตอไป สอดคลองกับปราโมทย  บญุเลิศ (2545: 24-25) ทีก่ลาววา 

ความผูกพันตอองคการน้ันสมาชิกแตละคนในองคการมีความรูสึกท่ีดีตอองคการ มีความหวงใย 

ในความสำเร็จขององคการ แสดงออกโดยพฤติกรรมโดยการยอมรับเปาหมายขององคการ เต็มใจ

ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และมีความผูกพันตอองคการ โดยจะเปนการแสดงตน 

อยางภาคภูมิใจในองคการ มีความผูกกันและเต็มใจที่จะทำงานในองคการ มีความภักดีตอองคการ 

สอดคลองกับสเตียร (Steer, 1977: 48 อางถึงใน จำนง เหลาคงธรรม, 2554: 1) ที่ไดกลาวถึง 

ความยึดมั่นผูกพันตอองคการเปนความสัมพันธที่ดีของสมาชิกในองคการและเปนพฤติกรรมท่ี

สมาชิกในองคการมีคานิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ผลวิจัยของวิมลนันท จิระถาวรพัฒน  

(2552: 77-80) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานกับการสนับสนุนทางสังคมของบุคลากร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา คุณภาพชีวิตในการทำงานท้ัง 8 ดาน ไดแก ดานรายไดและ 

คาตอบแทน ดานความปลอดภัยและสุขอนามัย ดานความม่ันคงและความกาวหนา ดานการพัฒนา

ตนเอง ดานความสัมพันธของผูรวมงาน ดานการบริหารของหัวหนา ดานเวลาการทำงานกับชีวิต

สวนตัว และดานความภูมิใจในองคการ มีความสัมพันธทางบวกกับการสนับสนุนทางสังคมของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ระดับนัยสำคัญ .05 และสอดคลองกับผลวิจัย

ของเศรษฐศาสตร ไชยแสง (2553: 53-60) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพัน 

ตอองคการของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ ผลการวิจัยพบวา 1) บุคลากรมีคุณภาพชีวิต 
ในการทำงานและความผูกพันตอองคการอยูในระดับปานกลาง 2) ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ 

ระยะเวลาการทำงานในองคการ ระดับเงินเดือนทีแ่ตกตางกนั มคีวามผกูพันตอองคการไมแตกตางกัน 
ดานระดับการศึกษาสถานภาพสมรสที่แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคการตางกัน อยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) คุณภาพชีวิตในการทำงานโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับ

ความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากท่ีกลาวมาเห็นไดวา คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันตอองคของบุคลากร 

ผูปฏิบัติงานมีความสำคัญอยางย่ิงในการที่จะพัฒนาในแตละองคการใหมีความกาวหนา  
หากองคการสามารถหาคนดีมีความรู มีความสามารถเขามาปฏิบัติงาน และสามารถดึงดูดผูมี 

ความรู มีความสามารถใหอยูปฏิบัติงานกับองคการหรือหนวยงานใหนานท่ีสุดเทาท่ีจะนานไดจะ

ทำใหการบริหารงานในองคการน้ันเจริญกาวหนาและสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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จึงทำใหนักวิจัยศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เ พ่ือจะนำผลการวิจัยท่ีไดในครั้ง น้ีใช เปนแนวทาง 

ในการปรับปรุง หรือนำเสนอเปนนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรใหมี

คุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดี ผูปฏิบัติงานอยูในองคการเกิดความผูกพันตอองคการ ชวยเปนแรง 

ในการขับเคล่ือนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใหเจริญกาวหนาตอไป 

 

วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 2.  เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 3.  เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 1.  ตัวแปรตน ไดแก คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ซึ่งมีองคประกอบ 7 ดาน ไดแก 1) การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2) สภาพแวดลอม 

ที่ทำงาน 3) ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 4) โอกาสในการพัฒนาตนเอง 5) สังคมสัมพันธ  

6) สิทธิของพนักงาน และ 7) ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน 

 2.  ตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ซึ่งประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1) ความเต็มใจ และพยายามทุมเทท่ีจะทำงานเพ่ือความสำเร็จ 

ขององคการ 2) ความเช่ือมั่นอยางแรงกลา ความตองการและยอมรับเปาหมายคานิยมขององคการ  

และ 3) ความปรารถนาท่ีจะคงอยูเปนสมาชิกขององคการ   

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 คุณภาพชีวิตในการทำงาน ทั้ง 7 ดาน ไดแก ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและ

ยุติธรรม ดานสภาพแวดลอมท่ีทำงาน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน ดานโอกาส 
ในการพัฒนาตนเอง ดานสังคมสัมพันธ ดานสิทธิของพนักงาน และดานความสมดุลระหวางชีวิตงาน

กับชีวิตดานอ่ืน เปนปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความเต็มใจ และ
พยายามทุมเทท่ีจะทำงานเพ่ือความสำเร็จขององคการ ดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลา ความตองการ 

และยอมรับเปาหมายคานิยมขององคการ และดานความปรารถนาท่ีจะคงอยูเปนสมาชิกขององคการ  

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 1. คุณภาพชีวิตในการทำงาน เปนลักษณะการทำงานท่ีมีคุณคาและมีคุณภาพท่ีดีมี 

ความพึงพอใจในการทำงาน มีความรูสึกท่ีดีตองาน ยึดมั่นผูกพันกับงานที่ทำ สภาพแวดลอม 

การทำงานมีความเหมาะสม ปลอดภัย มีอิสระในดานความคิดไดรับการตอบสนองท้ังดานรางกาย 

จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจอยางเพียงพอยุติธรรม เปนท่ียอมรับของผูรวมงานและสังคม ดำเนินชีวิต

อยางมีความสุขอันนำไปสูคุณคาแหงชีวิตของตนเองและครอบครัว 

 2. ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความรูสึกท่ีดีตอองคการ มีความรัก ความภาคภูมิใจ 

ความเอาใจใสตอองคการ รูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึง มีความเชื่อมั่นยอมรับเปาหมายและคานิยม

ขององคการ เต็มใจและเสียสละความสุขสวนตัวเพ่ือเปาหมายและตองการท่ีจะดำรงไวซึ่งการเปน

สมาชิกขององคการน้ันตลอดไป 

 3. บุคลากร หมายถึง บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 

ซึ่งประกอบดวย ขาราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางชั่วคราว 

และลูกจางประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

 ประชากร ไดแก ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จำนวน 642 คน  

 กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดมาโดยวิธีกำหนด 
ขนาดของกลุมตัวอยางจากจำนวนประชากรท้ังหมด จำนวน 642 คน โดยเทียบกับตารางกำหนด 

ขนาดกลุมตัวอยางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล 

ติรกานันท, 2551: 179) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified 
random sampling) ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 242 คน ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง 

 

 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีลักษณะเปนแบบสอบถาม มีขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้  

ผูวิจัยศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน

และความผูกพันองคการแลวกำหนดรูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถามกำหนดพฤติกรรมบงชี้

ใหครอบคลุมนิยามตัวแปร แลวนำมาจัดทำเปนขอกระทงคำถามสำหรับการวิจัยโดยผานการแนะนำ
จากอาจารยที่ปรึกษา นำแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ตรวจสอบ

ความตรงดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวาง

ขอคำถามและวัตถุประสงค (index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอท่ีมี 

คาดัชนคีวามสอดคลองเทากับ 0.67 และ 1.00 ไดขอคำถามตัวแปรตน 41 ขอ และ ตวัแปรตาม 16 ขอ

ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถามแลวจัดทำแบบทดสอบตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และ

   

 57 20 

 71 22 

 164 52 

 143 42 

 31 9 

 40 15 

 67 40 

 9 5 

 21 13 

 16 10 

 3 2 

 2 1 

 5 3 

 13 8 

 642 242 
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อาจารยที่ปรึกษานำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำแบบสอบถามท่ีรับกลับคืนมาคำนวณหาความเท่ียง (reliability) 

โดยการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   -coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได 

คาความเท่ียงของคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรเทากับ 0.94 และคาความเท่ียงของ 

ความผูกพันตอองคการของบุคลากรเทากับ 0.94 ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมี

ความเหมาะสมและถูกตองโดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา และจัดทำแบบสอบถาม 

ฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิดทฤษฎีและ

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของมี 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ (checklist) ซึ่งสอบถามเก่ียวกับสถานภาพ ไดแก 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ สายงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หนวยงาน และรายได 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ โดยวัดคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร 

7 ดาน การกำหนดคาคะแนนของแบบสอบถาม ผูวิจยัไดกำหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ และตอนท่ี 3 

แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แบบ

มาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ โดยวัดความผูกพันตอองคการของบุคลากร 3 ดาน  

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 242 ฉบับ ไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดำเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา

จำนวน 242 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมลูทีไ่ดจากแบบสอบถาม ดำเนินการคดัเลอืกแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ 

ครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติดังน้ีการวิเคราะหขอมูล

ทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหารอยละ (percentage) และนำเสนอ 
ในรูปตารางประกอบคำบรรยายการวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร และ 

ความผกูพันตอองคการของบคุลากร หาคาเฉลีย่ ( x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำคาเฉลีย่ 

ไปเทียบกับเกณฑ ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2553: 121) 
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 คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 แสดงวา มีคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร/ความผูกพัน 

       ตอองคการของบุคลากรอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 แสดงวา  มีคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร/ความผูกพัน 

       ตอองคการของบุคลากรอยูในระดับนอย 

 คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 แสดงวา  มีคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร/ความผูกพัน 

       ตอองคการของบุคลากรอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 แสดงวา  มีคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร/ความผูกพัน 

       ตอองคการของบุคลากรอยูในระดับมาก 

 คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 แสดงวา  มีคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร/ความผูกพัน 

       ตอองคการของบุคลากรอยูในระดับมากท่ีสุด 

 การวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple 

regression)  

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม 

 คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยรวมอยูใน 

ระดับมาก ( x̄ = 3.62, S.D. = 0.57) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการทำงาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับมากและปานกลาง โดยเรียงลำดับจาก 
คาเฉล่ียมากไปนอย อันดับแรก คือ ดานสังคมสัมพันธ ( x̄ = 3.76, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ  

ดานสิทธิของพนักงาน ( x̄ = 3.76, S.D. = 0.75) ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง ( x̄ = 3.74,  

S.D. = 0.71) ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน ( x̄  = 3.70, S.D. = 0.67) ดานความ
กาวหนาและความมั่นคงในงาน ( x̄ = 3.64, S.D. = 0.67) ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอ 

และยุติธรรม ( x̄  = 3.42, S.D. = 0.79) และสภาพแวดลอมที่ทำงาน ( x̄ = 3.35, S.D. = 0.70)  
ตามลำดับ ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของ 

  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

          (n = 242) 

  X  S.D.   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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  3.62 0.57   

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม 

 ความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยรวมอยูในระดับมาก 

( x̄ = 4.09, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความผูกพันตอองคการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย 

อันดับแรก คือ ดานความเต็มใจ และพยายามทุมเทท่ีจะทำงานเพ่ือความสำเร็จขององคการ 

( x̄ = 4.21, S.D. = 0.60) รองลงมา คือ ดานความเช่ือมั่นอยางแรงกลา ความตองการและยอมรับ

เปาหมายคานิยมขององคการ ( x̄ = 4.06, S.D. = 0.72) และดานความปรารถนาท่ีจะคงอยู 
เปนสมาชิกขององคการ ( x̄ = 4.01, S.D. = 0.69) ตามลำดับ ดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับความผูกพันตอองคการของบุคลากร 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

                     (n = 242) 

  
    X  

S.D.   

1. 
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  4.09 0.61   

 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอ

องคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 คุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานสิทธิของพนักงาน (X
6
) ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับ

ชีวิตดานอ่ืน (X
7
) ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง (X

4
) และดานสังคมสัมพันธ (X

5
) เปนตัวแปรท่ีไดรับ

การคัดเลือกเขาสมการและสามารถอธิบายความผันแปรของความผูกพันตอองคการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาประสิทธิภาพ 
ในการทำนาย (R2) มีคาเทากับ 0.49 ซึ่งแสดงวา คุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานสิทธิของพนักงาน 

ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง และดานสังคม
สัมพันธ สงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และสามารถ

ทำนายความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดรอยละ 49 โดยสามารถ
เขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 
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 สมการการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนดิบ คือ 

 

 สมการการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของคุณภาพชีวิตในการทำงานตอ 

  ความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    

 

totŶ   =  1.40 + 0.14 (X6) + 0.27 (X7) + 0.16 (X4) + 0.15 (X5) 

tot
ˆ   =  0.17 (Z6) + 0.30 (Z7) + 0.18 (Z4) + 0.17 (Z5) 

 df SS MS F Sig. 

Regression 

Residual 

Total 

4 

237 

241 

44.40 

46.73 

91.13 

11.10 

0.20 

56.29** 0.00 

 B SE.b Beta t Sig. 

 

  (X6) 

  (X7) 

  (X4) 

  (X5) 

1.40 

0.14 

 

0.27 

0.16 

0.15 

0.19 

0.07 

 

0.06 

0.06 

0.07 

 

0.17 

 

0.30 

0.18 

0.17 

7.59** 

2.14** 

 

4.77** 

2.85** 

2.15** 

0.00 

0.03 

 

0.00 

0.05 

0.03 

**  .01 

R = 0.70 R 2 = 0.49 SE.E. = 0.44 

อภิปรายผล 
 1.  คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมอยู 

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม อยูในระดับมากและปานกลาง โดยเรียงลำดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอย อนัดับแรก 
คือ ดานสังคมสัมพันธ รองลงมา คือ ดานสิทธิของพนักงาน ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง  

ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  
ดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และสภาพแวดลอมท่ีทำงาน ท้ังน้ีเน่ืองจากคุณภาพชีวิต 

ในการทำงาน บุคลากรใหความสำคัญดานสังคมสัมพันธ การมีเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธที่ดี 
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ตอกัน มีสวนรวม และไดการยอมรับในการปฏิบัติงาน ใหคำแนะนำและชวยเหลือเมื่อมีปญหา 

มีความตองการสิทธิในการแสดงความสามารถท้ังดานความคิดและความรูสึกท่ีจะเปนสวนหน่ึง 

เพ่ือพัฒนาองคการ และไดรับโอกาสดานตาง ๆ จากผูบังคับในการพัฒนาตนเอง และองคการใหมี

คุณภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลงานการวิจัยของมนสิชา อนุกูล (2553: 54-56) ไดศึกษา

คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ พบวา พนักงานมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก 

โดยพนักงานมีความภูมิใจในอาชีพและองคกรมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพ

ชีวิตในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดานสังคมสัมพันธ มีระดับปฏิบัติสูงสุด 

รองลงมา คือ ดานสิทธิของพนักงาน ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง ดานความสมดุลระหวาง 

ชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานการไดรับคาตอบแทน 

ที่เพียงพอและยุติธรรม และสภาพแวดลอมที่ทำงาน ตามลำดับ ทั้งน้ี เน่ืองจากองคการมีบุคลากร 

ที่ตระหนักในการปฏิบัติงานรวมกัน มีการกำหนดแนวทางสรางความเขาใจในการทำงานอยาง

ชัดเจนและเปนไปในทางที่เหมาะสม สนับสนุนใหปฏิบัติรวมงานอยูเสมอ เพ่ือนรวมงานจะคอยให 

คำแนะนำและชวยเหลือเมื่อมีปญหาในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธที่ดีตอกัน และยอมรับ 

ในการปฏิบัติงาน โดยพบวา คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ดานสังคมสัมพันธ อยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับรายขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ทาน

และเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธที่ดีตอกัน การปฏิบัติงานของทานมีการแบงงานเปนฝายตาง ๆ  

และทานและเพ่ือนรวมงานปฏิบตังิานเปนทีม ซึง่สอดคลองกับผลงานวิจยัของวิมลนนัท จริะถาวรพัฒน 

(2552: 77-80) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานกับการสนับสนุนทางสังคมของบุคลากร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวาคุณภาพชีวิตในการทำงานท้ัง 8 ดาน ไดแก ดานรายไดและ 

คาตอบแทน ดานความปลอดภัยและสุขอนามัย ดานความม่ันคงและความกาวหนา ดานการพัฒนา
ตนเอง ดานความสัมพันธของผูรวมงาน ดานการบริหารของหัวหนา ดานเวลาการทำงานกับชีวิต
สวนตัว และดานความภูมิใจในองคกร มีความสัมพันธทางบวกกับการสนับสนุนทางสังคมของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ระดับนัยสำคัญ .05 และสอดคลองกับผลงานวิจัย

ของกาญจนา บุญเพลิง (2552: 182) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันตอองคกร 
ของพนักงานเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร พบวา คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานเทศบาล 

ดานการมีสวนรวมและเปนท่ียอมรับทางสังคม อยูในระดับมาก คือ เพ่ือนรวมงานทำงานมี 
ความสัมพันธที่ดีตอกัน เมื่อมีปญหาในการทำงานไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงาน และเพ่ือน

รวมงานทำงานเปนทีม ซึ่งตรงกับทฤษฎีลำดับขั้นตอนของความตองการของมาสโลว (Maslow’s 

need hierarchy) คือ ความตองการทางสังคม เปนความตองการท่ีจะเปนการเขารวมและไดรับ 

การยอมรับความเปนมิตรภาพ และความรักจากเพ่ือนรวมงาน ความตองการในข้ันน้ีของบุคคลหรือ
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เพ่ือนรวมงานยอมรับในความสำคัญของตน องคกรยอมตอบสนองความตองการของบุคลากร 

โดยลักษณะของการทำงานท่ีตอบสนองความตองการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณา

คุณลักษณะแนวทางความเปนบุคคล สภาพตัวบุคคลหรือสังคม ดานสังคมขององคกรท่ีทำใหงาน

ประสบผลสำเร็จ หรือมิใชเพียงกฎหมายคุมครองแรงงานเด็ก หรือจายคาตอบแทนท่ีคุมคาเทาน้ัน  
แตมีความหมายรวมไปถึงความตองการ และความปรารถนาในชีวิตของบุคลากรในหนวยงานท่ีดีขึ้น 

 2.  ความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความผูกพันตอองคการ อยูในระดับมากทุกดาน 

โดยเรียงลำดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอย อันดับแรก คือ ดานความเต็มใจ และพยายามทุมเทท่ีจะ

ทำงานเพ่ือความสำเร็จขององคการ รองลงมา คือ ดานความเช่ือมั่นอยางแรงกลา ความตองการและ

ยอมรับเปาหมายคานิยมขององคการ และดานความปรารถนาท่ีจะคงอยูเปนสมาชิกขององคการ 

ตามลำดับ ทั้งน้ี เน่ืองจากความผูกพันตอองคการ จะทำใหบุคลากรในองคการมีความเต็มใจทุมเท 

ยอมเสียสละเวลา กำลังกาย กำลังความคิดใหแกการทำงานอยางเต็มท่ีโดยมุงหวังใหงานท่ีปฏิบัติ

ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะสงผลดีตอองคการในภาพรวม องคการจึงควรใหความสำคัญตอสมาชิก 

เมื่อสมาชิกรูสึกวามีความสำคัญตอองคการก็จะเกิดความผูกพันตอองคการ ถาสิ่งที่สมาชิกไดรับ 

จากองคการเปนไปตามความคาดหวัง ก็ทำใหสมาชิกผูนั้นมีความผูกพันสูงกวาสมาชิกท่ีไมไดรับ 

การตอบสนองความคาดหวัง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของกาญจนา บุญเพลิง (2552: 184) 

ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร 

พบวา ความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาล ดานภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับจาก

คาเฉล่ียจากมากไปนอย อันดับแรก คือ ดานความเต็มใจที่จะทุมเทเพ่ือปฏิบัติงานใหแกองคกร 

รองลงมา คือ ดานความตองการคงความเปนสมาชิกกับองคกร และดานความเช่ือมั่นและยอมรับใน

คานิยมและเปาหมายองคกร สอดคลองกับผลงานวิจัยของจิราภรณ นอยนคร (2551: 87) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทในเขต
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ความผูกพันตอองคการของพนักงาน  

โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลงานวิจยัของสุดารัตน จอมคำสงิห (2552: 66-69) 

ไดศึกษาปจจัยผูกพันตอองคการของบุคลากร ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม พบวาปจจัยความผูกพันตอองคการของบุคลากรดานความเช่ือถือและยอมรับในเปาหมาย

และคานิยมขององคการ ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามปฏิบัติงานเพ่ือองคการ และ 
ดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะดำรงความเปนสมาชิกองคการมีความสัมพันธทางบวกกับ

ประสิทธิผลขององคการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานราชการท่ีมีสวนเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในองคการ จึงควรใหความสำคัญกับปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอระดับความผูกพันตอองคการ 

เพ่ือทีจ่ะนำไปใชในการปรบัปรงุพัฒนา การบรหิารงานใหมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ เพราะความผูกพัน
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เขามามีสวนรวม แรงจูงใจ และการใหความหมายของเปาหมายใหม เปนเร่ืองของการประสานงาน

ระหวางบุคคลกับองคการ องคการจึงจะอยูรอดดวยการทำงานในระดับสูงขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้น 

 3.  คุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม เรียงลำดับตามอิทธิพลจากมากไปนอย คือ ดานสิทธิของพนักงาน ดานความสมดุล

ระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง และดานสังคมสัมพันธ คุณภาพ

ชีวิตในการทำงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถทำนายความผูกพันตอองคการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดรอยละ 49 จากการวิจัยพบวาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมมีความตองการดานสิทธิของพนักงาน การไดรับความยุติธรรม ในการบริหารงาน 

มีการปฏิบัติตอบุคลากรอยางเหมาะสม มีความเคารพสิทธิสวนบุคคล บรรยากาศภายในองคการ 

มีความเสมอภาค และยุติธรรม ไดใชชีวิตในการทำงานและชีวิตสวนตัวนอกองคการอยางสมดุลกัน 

บุคลากรไมไดรับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป โดยการกำหนดช่ัวโมงการทำงาน 

ที่เหมาะสมไมคร่ำเครงอยูกับงานจนไมมีเวลาพักผอน มีชวงเวลาคลายเครียดจากงานท่ีรับผิดชอบ 

ไดใชชีวิตสวนตัวอยางเพียงพอ มีโอกาสพัฒนาความรูจากหลาย ๆ ดาน เชน การพัฒนาจากงาน 

ที่ปฏิบัติอยูโดยใชทักษะและความสามารถที่ไดจากสิ่งที่ทำมาประยุกตใชหรือพัฒนาใหดีขึ้น และมี

การสงเสริมใหพัฒนารูดานตาง ๆ โดยสงบุคลากรไปอบรม และศึกษาดูงานในหนวยงานอ่ืน เพ่ือนำ

ความรูที่ไดมาพัฒนาตนเอง งานท่ีรับผิดชอบ และหนวยงานใหมีความประสิทธิภาพ บุคลากร 

สวนใหญอยากเปนท่ียอมรับของผูรวมงาน สวนบรรยากาศในท่ีทำงานก็มีความอบอุน เอ้ืออาทร 

ปราศจากการแบงแยกเปนหมูเหลา บุคลากรไดรับการยอมรับและมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่น ทำให

บุคลากรเกิดความผูกพันตอองคการ และอยากเปนสวนหน่ึงในองคการตลอดไป ซึ่งสอดคลองกับ 

ผลงานวิจัยของกาญจนา บุญเพลิง (2552: 186) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพัน 
ตอองคกรของพนักงานเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต 

การทำงานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร โดยคุณภาพชีวิต 

การทำงานมีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับผลงานวิจัยของวชิราภรณ สุวรรณกุล (2554: 76) ไดศึกษาคุณภาพชีวิต

ในการทำงานมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลแมวัง จำกัด 

พบวา คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานมีบทบาทตอความผูกพันองคกรอยูในระดับปานกลาง 
การไดรับเงินโบนัสหรือเงินที่นอกเหนือจากคาจางและเงินเดือนทำใหพนักงานมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยพงศธร รอดถาวร (2553: 51-52) ไดศึกษาแบบแผนความสัมพันธ

ระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมาเพ่ือศึกษาความสัมพันธคาโนนิคัลระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานกับ 

ความผูกพันตอองคการ และศึกษาคาน้ำหนักความสำคัญของคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสงผล 
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ตอความผูกพันตอองคการ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของปวีณา กรุงพลี (2552: 93) ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันตอองคกรของเจาหนาท่ีสำนักกษาปณ 

พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันตอองคกรของเจาหนาท่ี 

สำนักกษาปณ มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ซึ่งเจาหนาท่ีมีความรูสึกยินดีที่จะเลือกทำงานกับสำนักกษาปณมากกวาทำงาน 

ท่ีหนวยงานอ่ืน อาจเปนเพราะทำงานท่ีน้ีแลวมีความนาภาคภูมิใจและม่ันใจวาไดทำงานเปนเจาหนาท่ี

ของรัฐ ซึ่งมีความมั่นคงกวาบริษัทเอกชน  

  3.1  ดานสิทธิของพนักงาน มอีทิธิพลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม มากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากรไดรับโอกาสจากผูบังคับบัญชา และไดรับอิสระ 

ในการทำงานอยางเต็มความสามารถตามขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบที่ตนเองไดรับหนาท่ี 

ที่ปฏิบัติงานอยู ตรงกับทฤษฎีความตองการ 3 ประการ ที่พัฒนาข้ึนโดยแมคเคลแลนด (McClelland, 

1962: 99-112) ซึ่งไดอธิบายวา ความตองการอำนาจ คือ ความตองการอำนาจท่ีจะมีอิทธิพลเหนือ

บุคคล หรืองจูงใจใหบุคคลอ่ืนมีพฤติกรรมตามท่ีตนตองการ ความตองการอำนาจสวนบุคคล ที่มี

ความตองการอำนาจสวนบุคคลสูงจะมีความตองการครอบงำบุคคลอื่นเพ่ือแสดงถึงความสามารถ

ของเขา สอดคลองกับผลงานวิจัยของกาญจนา บุญเพลิง (2552: 183) ไดศึกษาคุณภาพชีวิต 

การทำงานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร ดานความเปนธรรม 

ในการปฏิบัติงาน พบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานเทศบาล โดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง โดยเรียงลำดับรายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ผูบังคับบัญชาเปดโอกาส 

ใหทำงานโดยใชความรูตาง ๆ อยางเต็มที่ รองลงมาเปนอิสระในการทำงานอยางเต็มที่ และสามารถ

ตัดสินใจในเรื่องงานท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาไดดวยตนเอง เพราะบุคลากรสวนใหญตาง

มีความรูสึกวาตนเองมีสิทธิในการตัดสินใจที่มีผลตองาน ไดรับการตอบสนองความพึงพอใจ และได
รับยกยอง เปนท่ียอมรับในความสามารถหรือการเปนผูมีความสำคัญในทัศนะคติของผูอื่น ไดรับ 

การยอมรับจากบุคคลรอบขางวาตนเองมีความสำคัญตอองคการ เกิดความผูกพันตอองคการ 

ก็สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหองคการไดรับผลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น 
  3.2  ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น มีอิทธิพลตอความผูกพัน 

ตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากรทุกคนตองการเวลา 

ใหกับครอบครัว และชวงเวลาในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมในการใชชีวิตสวนตัวและชีวิต 

ครอบครัว ทำใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข สอดคลองกับผลงานวิจัย 

ของกาญจนา บุญเพลิง (2552: 183) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันตอองคกร 
ของพนักงานเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร ดานความสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตสวนตัว พบวา 

คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานเทศบาล โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับ 

รายขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก มีความพอใจกับชวงเวลาวันหยุดท่ีทางหนวยงาน
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กำหนดให รองลงมาสามารถแบงเวลาในการทำงานและเวลาท่ีใหกับครอบครัวไดอยางเหมาะสม 

และมีความพอใจกับชวงเวลาวางในแตละวัน 

  3.3  ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากรในองคการใหความสำคัญกับการเพ่ิมพูน 

องคความรูที่ใชในการปฏิบัติงาน มีโอกาสไดเขารวมการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง 

และสามารถนำความรูที่ไดไปใชปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ ทำใหเกิดความม่ันใจ และภาคภูมิใจ 

ในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของกษมา ทองขลิบ (2550: 99) ไดศึกษา 

ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพันตอองคการ กับพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีขององคการของครูโรงเรียนราชินีบน พบวา คุณภาพชีวิตในการทำงานดานโอกาสท่ี 

ไดรับการพัฒนาและใชความสามารถของบุคคลมีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 และสอดคลองกับผลงานวิจัยของศศิธร อารีรักษ (2549: 65) ไดศึกษาปจจัยจูงใจและ

ปจจัยค้ำจุนท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ำจุนกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวา ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ำจุนมีความสัมพันธทางบวกกับ

ความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และงานท่ีทำอยูเปดโอกาส 

ใหเล่ือนข้ัน เล่ือนตำแหนงท่ีสูงข้ึน เมื่อบุคลากรปฏิบัติงานจนเกิดผลงานท่ีดีก็จะไดรับการสนับสนุน

จากหนวยงานใหไดรับความดีความชอบ ไดรับความกาวหนาในอาชีพการงานสูง ก็จะสงผลให

บุคลากรมีความผูกพันตอองคการสูงตามไปดวย  

  3.4  ดานสังคมสัมพันธ มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ท้ังน้ีเน่ืองจากบุคลากรในการปฏิบตังิานทุกหนวยงานจำเปนตองมกีารทำงานรวมกัน 

มีความสัมพันธที่ดีตอกันกับผูบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงาน เพ่ือคอยใหคำแนะนำและชวยเหลือ 
เมื่อมีปญหาในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับผลงานวิจัยของกาญจนา บุญเพลิง (2552: 182-183) 
ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร 

ดานการมีสวนรวมและเปนท่ียอมรับทางสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับรายขอ 

ที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก เพ่ือนรวมงานทำงานมีความสัมพันธที่ดีตอกัน รองลงมาเมื่อมี
ปญหาในการทำงานไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงาน และเพ่ือนรวมงานทำงานเปนทีม และ 

ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการทำงาน ตามลำดับ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
ปาริชาติ ขำเรือง (2554: 232-233) ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของอาจารยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ดานบรรยากาศองคการ เชน ระบบการติดตอสื่อสาร ความไววางใจซึ่งกันและกัน 

การชวยเหลือเก้ือกูลกัน ความสามัคคีกลมเกลียว และสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง   
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ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

  1.1 ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอผูบริหารท่ีจะสงเสริมสนับสนุน และดำเนินการท่ีเปน

อยูไดใหบุคลากรในองคการใหไดรับคาตอบแทนลวงเวลาท่ียุติธรรม ในการปฏิบัตินอกเวลาราชการ 

และในวันหยุดตามท่ีราชการกำหนด เพ่ือเปนการสรางขวัญและกำลังใจการปฏิบัติงานมากข้ึน 

  1.2 ควรใหการดูแล สนับสนุนและสงเสริมในดานสถานท่ีอำนวยความสะดวก ใหมี

ความเพียงพอตอจำนวนบุคลากร มีระบบดูแลความสะอาด และความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น เพ่ือใหองคการเกิดการเปล่ียนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.3 ควรจัดอบรมเกี่ยวกับระบบการทำงาน และการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ หรือ

เปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน 

ในหนวยงาน และนำผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและวางแผนในการบริหารองคการใหมีประสิทธิภาพ 

ตอไป 

  1.4 ควรสงเสริมใหมีการปลูกจิตสำนึกใหกับบุคลากร ถึงคานิยมขององคการ และ 

เกิดความรูสึกเปนสวนหน่ึงของขององคการ เพ่ือเปนแรงผลักดันในการพัฒนาองคการตอไป 

  1.5 ควรสง เสริมใหบุคลากรไดรับความรู เ ก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

ดานสภาพแวดลอมการทำงานในการปองกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางการทำงาน  

  1.6 ควรมีการอบรมใหความรูดานความกาวหนาในงานการปรับเล่ือนตำแหนง 

การกำหนดอัตราคาผลตอบแทนท่ีได และสิทธิประโยชนดานตาง ๆ ใหกับบุคลากรไดทราบ 

 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานที่สงผลตอความผูกพัน 

ตอองคการของบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ 

  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร ดานสังคม

สัมพันธของหนวยงานตอไป 
  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

ดานสภาพแวดลอมที่ทำงาน และดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน  

 

สรุป 
 คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยรวมอยูในระดับ

มาก ความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยรวมอยูในระดับมาก 
คุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม เรียงตามอิทธิพลจากมากไปนอยดังน้ี 1) ดานสิทธิของพนักงาน 2) ดานความสมดุล

ระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน 3) ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง และ 4) ดานสังคมสัมพันธ  
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เปนปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยน้ีพบวา คุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานสิทธิของพนักงาน  

ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง และดานสังคม

สัมพันธ สามารถทำนายความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ไดรอยละ 49 สำหรับการวิจัยคร้ังน้ี พบวามี 3 ตัวแปร ไดแก ดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอ 

และยุติธรรม สภาพแวดลอมท่ีทำงาน และดานความกาวหนาและความม่ันคงในงานไมสงผล 
ตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับนวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษา 

2) ศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา และ 3) วิเคราะหนวัตกรรมการบริหารซึ่งเปนปจจัย 

ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาที่เปน

โรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 310 คน ใชวิธี

การสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน กระจายตามอำเภอ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

แบบสอบถามทีส่รางข้ึนโดยผูวิจยั สถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1.  นวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษาอยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน  

เรียงลำดับจากมากไปนอย ไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ภาวะผูนำ 
การวางแผน การกระจายอำนาจโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การจัดการความรู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการพัฒนานวัตกรรม 

 2.  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน เรียงลำดับจาก
มากไปนอย ไดแก การลดอัตราการขาดงาน การลดอัตราการลาออกจากการเรียนกลางคัน คุณภาพ

โดยรวม ความพึงพอใจในงาน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3.  นวัตกรรมการบริหาร ไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และ

ภาวะผูนำเปนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายประสิทธิผลของ 

สถานศึกษาได รอยละ 77.60 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

คำสำคัญ: นวัตกรรมการบริหาร ประสิทธิผลสถานศึกษา ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to 1) study the level of administrative innovation; 2) identify 

the level of educational institutions’ effectiveness; and 3) analyze the administrative innovation 

affecting educational institutions’ effectiveness. The research samples, derived by proportional 

stratified random sampling which distributed by district, were 310 administrators and 

teachers in government schools 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.  Overall and in specific aspects, the administrative innovation was at the high 

positive level. They were ranked from the highest to the lowest as follows: student-centered 

learning development, leadership, planning, decentralization of the school-based management,

knowledge management, information technology utilization and innovation development 

respectively. 

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

the high positive level. They were ranked from the highest to the lowest as follows: reducing the 
rate of absenteeism, reducing the rate of school dropout, total quality, job satisfaction, and 

students’ achievement respectively. 

 3. The administrative innovation in the aspects of student-centered learning 
development and leadership together predicted the educational institutions’ effectiveness 

at the percentage of 77.60 with statistical significance at .01. 

 

Keywords:  administrative innovation, educational institution’s effectiveness, primary education 

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 
Vol.7 No. 2 July-December 2016 68

บทนำ 

 ในสภาพของสังคมในปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วอันเน่ืองมาจากสถานการณ

ในประเทศ และสถานการณโลก ความซับซอนของระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม 

ที่มีการเช่ือมโยงกันมากข้ึน สงผลใหสังคมไทยในปจจุบันไดรับอิทธิพลจากสถานการณของโลก 

ทั้งในทางตรงและทางออมสังคมประเทศไทยในปจจุบันจึงเปนยุคท่ีมีความกาวหนาทางเทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหม ๆ ที่ทันสมัย ที่เขามามีบทบาทพรอมกับวัฒนธรรมของชาติตะวันตก ซึ่งกอใหเกิด

การเปล่ียนแปลงอยางตอเน่ือง และยังสงผลตอการศึกษาซึ่งถือไดวาเปนรากฐานสำคัญท่ีสุด 

ในการสรางสรรคความเจริญกาวหนา และเปนการขับเคล่ือนใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ ดาน รวมท้ัง 

การแกไขปญหาตาง ๆ ในสังคมเนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยใหคนไดพัฒนาตนเอง 

ในดานตาง ๆ ตลอดเวลา ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ไดกำหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 

ในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน

ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา

ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซ่ึงในการจัดกระบวนการ

เรียนรูจำเปนตองมีการจัดใหสอดคลองกับความถนัดและความสนใจของ ผูเรียน ชวยฝกทักษะ

กระบวนการคิด การเรียนรูจากประสบการณจริง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สำนัก

นายกรัฐมนตรี, 2546: 5) 

 การบริหารการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษาประสบผลสำเร็จและสอดคลองกับ

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาน้ัน ปจจัยสำคัญตอการเสริมสรางการเรียนรูในโรงเรียน คือ ระบบ 

การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผล โดยท่ีผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ตองรวมกันดำเนินงานท้ังดานการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน จนทำใหนกัเรียนในสถานศึกษา
สวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียอยูในระดับสูง รวมท้ัง สรางความพึงพอใจในการทำงาน

ของบุคลากรในสถานศึกษา ลดอัตราการขาดงาน และอัตราการออกกลางคัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายตอไป ดังน้ัน การท่ีจะสงเสริมใหสถานศึกษามีกระบวนการบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผล เตรียมพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความสามารถในการนำนวัตกรรมการบริหารมาประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับนโยบายและความตองการของชุมชน จึงอาจกลาวไดวาประสิทธิผลของ

สถานศึกษาเปนสิ่งท่ีบงชี้ถึงความสำเร็จของสถานศึกษา ซึ่งนับวาเปนเร่ืองที่นักวิชาการดาน 

การบริหารการศึกษาและบุคคลทั่วไปใหความสนใจอยางแพรหลายมากท่ีสุดความมีประสิทธิผลของ

สถานศึกษาเปนเร่ืองท่ีสำคัญ เพราะประสิทธิผลจะบงบอกถึงความสามารถของสถานศึกษา ดังน้ัน
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สถานศึกษาควรปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมใหบรรลุ

เปาหมายของสถานศึกษา โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุดดังท่ี นันทนา 

บุรีจันทร (2551: 34) กลาววา ประสิทธิผลของสถานศึกษาตองคำนึงถึงผลสำเร็จของสถานศึกษา

เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกำหนด โดยใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิด

ประโยชนสูงสุดสงผลใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจและยอมรับ ดังน้ัน หากสถานศึกษามี 

ความสามารถในการจัดองคกรและใชทรัพยากรท่ีไดรับและมีอยูก็จะทำใหการจัดการศึกษาบรรลุ

เปาหมายคือคุณภาพทางการศึกษาและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนสูงกวาหรือเทากับ

เกณฑที่กำหนด ทั้งนี้ยอมแสดงวาการบริหารงานในสถานศึกษานั้นบังเกิดประสิทธิผล ซึ่ง 

สถานศึกษาใดจะมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับผูบริหารท่ีจะสามารถใชทรัพยากร

ที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถนำนวัตกรรมใหม ๆ มาประยุกตใชใหสอดคลองกับ 

สถานศึกษาของตนไดนั่นเอง 

 สำหรับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการนำนวัตกรรมการบริหารไปใชเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษานั้นระบุวา ผูบริหารตองพัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มี

คุณภาพสูงขึ้น โดยนวัตกรรมการบริหารเปนเคร่ืองมือสำคัญของผูบริหารในการนำไปสูผลงานที่มี

คุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นเปนลำดับ ผูบริหารมืออาชีพตองมีความรูในการบริหารแนวใหม ๆ 

เลือกและปรับปรุงใชนวัตกรรมไดหลากหลาย ตรงกับสภาพการณ เง่ือนไข ขอจำกัดของงานและ

สถานศึกษาจนนำไปสูผลไดจริง เพ่ือใหกาวหนาพัฒนาอยางไมหยุดย้ัง ผูรวมงานทุกคนสามารถ 

ใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ มีความภาคภูมิใจในผลงานรวมกัน ซึ่งตามขอบังคับคุรุสภา  

วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวด 2 มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาและ 

ผูบริหารการศึกษามีกำหนดไว 12 มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานท่ี 5 กลาวถึงการพัฒนาและ 

ใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลำดับ (ขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ, 2556) 

 สถานศึกษาทุกแหงจำเปนตองตระหนักถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรมการบริหาร 

มาประยุกตใชใหสถานศึกษาของตนเอง เพราะสังคมปจจุบันเปนยุคของเศรษฐกิจฐานความรู  

(knowledge-based-economy) ที่ปจจัยในการผลิตและแขงขันกำลังเปล่ียนไปเปนปจจัยท่ีไมอาจ
จับตองไดมากขึ้น เชน ความรูเทคโนโลยีสารสนเทศ และการคาขามประเทศที่อาศัยวัฒนธรรม 

เปนส่ือ ดังน้ัน การพัฒนานวัตกรรมจึงเปนหนทางหน่ึงท่ีจะชวยใหทุกองคการสรางจุดยืนท่ีเขมแข็ง 
เปนองคการแหงนวัตกรรม โดยมีเปาหมายอยูท่ีความอยูรอด การเจริญเติบโตและการสรางสมรรถนะ 

ในการแขงขันอยางย่ังยืนสภาวการณดังกลาวไมไดจำเพาะอยูแตในดานเศรษฐกิจเทาน้ัน การบริหาร

กิจการท่ีเก่ียวกับสาธารณะในยุคโลกาภิวัตนนี้ก็จำเปนตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพ ในการทำให

กิจการดำเนินการไปดวยดี และบรรลุจุดมุงหมายที่กำหนดไว ทั้งนี้ เพราะการเปล่ียนแปลง 
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ดานเศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วอยางไรพรหมแดน และ

กระทบกระเทือนไปทุกกิจการ ไมเวนแมดานการจัดการศึกษา ที่จำเปนตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพ 

จึงจะทำใหการบริหารการศึกษาประสบความสำเร็จและเปนไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค (ธีระ  

รุญเจริญ, 2553: 41) และพัฒนาจนกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนลำดับตอไป จากท่ี

กลาวมาในขางตน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ซึ่งเปนหนวยงานท่ีอยู

ภายใตการกำกับ ดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมี

การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีทั้ง 4 อำเภอ ในจังหวัดราชบุร ีประกอบดวย อำเภอ 

บานโปง อำเภอโพธาราม อำเภอดำเนินสะดวก และอำเภอบางแพ มีโรงเรียนท่ีรับผิดชอบดูแลท้ังสิ้น 

150 โรงเรียน ผลการบริหารจัดการศึกษาที่ผานมา พบวาในเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัด 

การศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรดานประสิทธิผลเก่ียวกับคุณภาพโดยรวม พบวา สถานศึกษา 

ที่เขารับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปงบประมาณ 2554–2556 จำนวน 140 แหง 

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จำนวน 96 แหง คิดเปนรอยละ 68.57 ไมไดรับการรับรอง 

จำนวน 44 แหง คิดเปนรอยละ 31.43 ซึ่งเปนผลมาจากปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวมท้ังปญหาครูไมครบชั้น และคุณภาพ 

การจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

ไดกำหนดกลยุทธในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจาย 

อำนาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และความรวมมือกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา (สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2, 2557: 6) 

 จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอนของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
นวัตกรรมการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยจะนำไปใชเพ่ือเปนประโยชนและเปนแนวทางในการบริหาร

สถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนใหบริหารงานดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
มากท่ีสุด สอดคลองกับความตองการของผูบริหารและครูผูสอน เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายและประสบ

ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาตอไป 
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วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับนวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษา  
 2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา  
 3. เพ่ือศึกษานวัตกรรมการบริหารซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 
ตัวแปรการวิจัย 
 1. ตวัแปรตน นวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษา ประกอบดวย 1) ภาวะผูนำ  2) การพัฒนา
นวัตกรรม 3) การกระจายอำนาจโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 4) การวางแผน 5) การจัดการความรู  
6) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 7) การพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 2. ตัวแปรตาม ประสิทธิผลของสถานศึกษา ประกอบดวย 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียน 2) ความพึงพอใจในงาน 3) การลดอัตราการขาดงาน 4) การลดอัตราการออกกลางคัน
ของนักเรียน และ 5) คุณภาพโดยรวม 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 นวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษา ประกอบดวย ภาวะผูนำ การพัฒนานวัตกรรม 
การกระจายอำนาจโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การวางแผน การจัดการความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญเปนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ 
สถานศึกษา 
 
คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 1. นวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษา หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสามารถในการนำแนวคิด ระบบ  
รูปแบบ วิธีการ เคร่ืองมือใหมทางการบริหารจัดการมาใชในการแกปญหาและบริหารองคการใหเกิด
การเปล่ียนแปลงที่มีประสิทธิภาพตอองคการโดยผูวิจัยไดศึกษานวัตกรรมการบริหาร โดยสังเคราะห
จากแนวคิดของชวน ภารังกูล (2552: 247-259) ประกอบดวย 
  1.1  ภาวะผูนำ หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษา มีพฤติกรรมที่ผลักดันใหครูเกิด
พฤติกรรมหรือการแสดงออกใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย ยอมรับและปฏิบัติ
ตามคำส่ังดวยความเต็มใจ สงเสริมใหครูสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายของ
การปฏิบัติภารกิจที่ตั้งไว 
  1.2  การพัฒนานวัตกรรม หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา รวมกันพัฒนา
นวัตกรรมอยางเปนระบบศึกษาสภาพปญหาและความตองการ ออกแบบนวัตกรรม สรางหรือพัฒนา
นวัตกรรม ทดลองใชสรุป รายงาน และเผยแพรนวัตกรรม 
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  1.3  การกระจายอำนาจโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษา  

มีการมอบอำนาจ แบงอำนาจการโอนอำนาจหรือการใหอำนาจในการบริหารงานใหผูปฏิบัติงาน 

ใหบุคลากรไปปฏิบัติในทุกระดับชั้นขององคการและการรวมกันตรวจสอบ เปดโอกาสใหครูและผูที่มี

สวนเก่ียวของหรือผูที่มีสวนไดสวนเสียกับการศึกษา ไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา  

มีบทบาทอำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบ การตัดสินใจเก่ียวกับดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน  

การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารท่ัวไป 

  1.4  การวางแผน หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา มีกระบวนการรวมกัน

ตัดสินใจเพื่อกระทำกิจกรรมในอนาคต กำหนดทิศทางและแนวทางการบริหารสถานศึกษาประเมิน

ผลและปรับปรุง เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคที่ตองการ 

  1.5  การจัดการความรู หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา มีกระบวนการ 

รวมกันสราง รวบรวมจัดระบบ เผยแพร ถายโอน และเปล่ียนความรูที่เปนประโยชนในโรงเรียน  

มีการใชระบบสารสนเทศเปนเคร่ืองมือชวยใหการจัดการความรูเกิดไดงายและสะดวกข้ึน  

  1.6  การใช เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ผูบริหารและครู ในสถานศึกษา  

มีการประยุกตเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ ในการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล แสดงผล เผยแพร

สารสนเทศและนำสารสนเทศมาใชกำหนดนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษา 

  1.7  การพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ หมายถึง ผูบริหารและครู 

ในสถานศึกษา มีการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา ผูบริหารมีหนาท่ีดูแล ควบคุม กำกับ 

ติดตาม นิเทศการเรียนการสอนใหครูเตรียมการสอน เตรียมส่ือการเรียนการสอน สงเสริม สนับสนุน

ใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสัมพันธระหวางกลุมประสบการณตาง ๆ ทั้งภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติ จัดใหมีการสอนซอมเสริมโดยใชวิธีการสอนหลาย ๆ วิธี มีการสอดแทรกจริยธรรม 

ในการสอนทุกกลุมประสบการณ และมีการตรวจสอบความรูพ้ืนฐานของนักเรียนกอนทำการสอน 
ทุกครั้ง สามารถบริหารและจัดการเรียนรูสอดคลองกับความถนัด ความสนใจของผูเรียน ฝกทักษะ

กระบวนการคิดจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม

และคุณลักษณะอันพึงประสงค สงเสริมใหมี พัฒนาการจัดการเรียนรูดวยการจัดทำแผน 
การจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู และการปรับปรุงและพัฒนา 

การจัดการเรียนรู 

 2.  ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผูบริหารและครูในสถานศึกษา
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ที่สามารถดำเนินงาน 

ในดานการบริหาร และการจัดการเรียนรูใหประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค  
  ประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 2008: 

291-322) ประกอบดวย 
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  2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา 

สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรค การคิดอยางเปนระบบ พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

นักเรียนเพ่ิมคะแนนปลายปและการสอบระดับชาติของนักเรียนนักเรียนสามารถสอบแขงขันเขาเรียน

ในสถานศึกษาอื่นได ผลงานของนักเรียนเปนท่ียอมรับหรือไดรับรางวัล 

  2.2 ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา ยอมรับนโยบาย 

มาตรการ และขอตกลงรวมกันในการปฏิบตังิานของสถานศึกษา มคีวามพึงพอใจในระบบการบรหิารงาน

ของสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยนวัตกรรมใหม ๆ ที่มีคุณคา

ตอการพัฒนาสถานศึกษารวมกัน มีความภาคภูมิใจกับผลการปฏิบัติงานใหทันการเปล่ียนแปลง 

มีระบบการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสกาวหนาในตำแหนงหนาท่ีการงาน 

  2.3 การลดอัตราการขาดงาน หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สามารถลดอัตรา

การขาดงานสงเสริมบรรยากาศการทำงานของสถานศึกษาสรางทัศนคติในทางบวกของบุคลากร 

ในสถานศึกษาและสรางเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน 

  2.4  การลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา

สามารถลดอัตราการออกกลางคัน โดยมีสาเหตุมาจากความยากจน การอพยพตามผูปกครอง 

ปญหาครอบครัว ปญหาในการปรับตัว การสมรสของนักเรียนการประกอบอาชีพหาเล้ียงครอบครัว 

การเจ็บปวย อุบัติเหตุ ตองคดีถูกจับ แตทั้งน้ีไมรวมกึงกรณีนักเรียนยายสถานศึกษา 

  2.5  คุณภาพโดยรวม หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา รวมกันจัดสรรทรัพยากร

อยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ สรางความพึงพอใจใหแกผูมีสวนเก่ียวของสามารถแกปญหา 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคของสถานศึกษา เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน 

 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง นวัตกรรมการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive 

research) ผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนของรัฐ เปนหนวยวิเคราะห 

(unit of analysis) 
 ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในปการศึกษา 2557 จำแนกตามท่ีตั้งของอำเภอ ไดแก 
อำเภอบานโปง อำเภอโพธาราม อำเภอบางแพ และอำเภอดำเนินสะดวก ประกอบดวยผูบริหาร

จำนวน 138 คน ครูจำนวน 1,427 คน รวมทั้งสิ้น 1,565 คน 

 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2557 โดยใชตารางกำหนดขนาดของ
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กลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล 

ติรกานันท, 2551: 178-179) และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional 

stratified random sampling) กระจายตามอำเภอ ไดจำนวนกลุมตัวอยาง จำนวน 310 คน 

จากสถานศึกษาสงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุร ีเขต 2 ดงัปรากฏในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 
  

      

 42 448 490 8 89 97 

 50 481 531 10 95 105 

 27 319 346 5 63 68 

 19 179 198 4 36 40 

 138 1,427 1,565 27 283 310 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 

 ผูวิจัยศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวกำหนดรูปแบบ

และโครงสรางของแบบสอบถาม ดำเนินการสรางเคร่ืองมือตามคำนิยามศัพทตัวแปร โดยผาน 

การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา และพิจารณาเฉพาะขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: index  

of item objective congruence) ท่ีมีคาดัชนีเทากับ 0.67 และ 1.00 เพ่ือหาคาความเท่ียง  

(reliability) โดยไดคุณภาพดานความเท่ียงของนวัตกรรมการบริหาร โดยมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา
เทากับ 0.98 และคุณภาพดานความเที่ยงของประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาเทากับ 0.94 

  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 310 ฉบับ ไปยังสถานศึกษาท่ีมีผูบริหารและครู

ผูสอนในสถานศึกษาของรัฐ ที่เปนกลุมตัวอยางเพ่ือขออนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัย

ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ไดรับแบบสอบถามที่มี 
ความสมบูรณกลับคืนมาจำนวน 310 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
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 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป โดยการวิเคราะห
ระดับนวัตกรรมการบริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษาใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) สำหรับการวิเคราะหนวัตกรรมการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression) นำเสนอในรูป
ตารางประกอบคำบรรยาย 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลนวัตกรรมการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับนวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 นวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  x̄ = 3.98, S.D. = 0.58) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา นวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญอยูในลำดับสูงท่ีสุด ( x̄ =4.09, S.D. = 0.62) รองลงมา ไดแก ภาวะ
ผูนำ ( x̄ = 4.04, S.D. = 0.64) การวางแผน ( x̄ = 4.01, S.D. = 0.70) การกระจายอำนาจโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ( x̄ = 3.99, S.D. = 0.66) การจัดการความรู ( x̄ = 3.96, S.D. = 0.65) เทคโนโลยี
สารสนเทศ ( x̄ = 3.95, S.D. = 0.66) และการพัฒนานวัตกรรม ( x̄ = 3.78, S.D. = 0.64) มีระดับ
การดำเนินงานอยูในลำดับต่ำท่ีสุด ดังปรากฏในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ระดับ และลำดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 (n=310) 

  S.D.   
1.   

2.   

3.   

4.   

5.  

6.   

7.  

4.04 

3.78 

3.99 

4.01 

3.96 

3.95 

4.09 

0.64 

0.64 

0.66 

0.70 

0.65 

0.66 

0.62 

 

 

 

 

 

 

 

2 

7 

4 

3 

5 

6 

1 

 3.98 0.58   
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 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ =4.07, S.D. = 0.54) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  

ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยการลดอัตราการขาดงานอยูในลำดับสูงท่ีสุด 

( x̄ = 4.23, S.D. = 0.63) รองลงมา ไดแก การลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน ( x̄ = 4.20,  

S.D. = 0.64) คุณภาพโดยรวม ( x̄ = 4.11, S.D. = 0.66) ความพึงพอใจในงาน ( x̄ = 4.01,  

S.D. = 0.57) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ( x̄ = 3.80, S.D. = 0.54) มรีะดับการดำเนินงาน

อยูในลำดับต่ำท่ีสุด ดังปรากฏในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ระดับ และลำดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 

  ศึกษาราชบุรี เขต 2 
(n=310) 

  S.D.  
1.  3.80 0.54  5 

2.  4.01 0.57  4 

3.  4.23 0.63  1 

4.  4.20 0.64  2 

5.  4.11 0.66  3 

 4.07 0.54   

 

 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหนวตักรรมการบรหิารท่ีสงผลตอประสทิธิผลของสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 นวัตกรรมการบริหาร ประกอบดวย การพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

(X
7
) และภาวะผูนำ (X

1
) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปราย 

ความผันแปรของประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 (Y

tot
) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย 

(R2) เทากับ 0.776 ซึ่งแสดงวาการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และภาวะผูนำ
สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาและสามารถทำนายประสิทธิผลของสถานศึกษาไดรอยละ 

77.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 
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 = 0.86 + 0.67 (X7) + 0.12 (X1)  

 

 = 0.77 (Z7) + 0.14 (Z1) 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 

 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนนวัตกรรมการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผล 

  ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 (n=310) 

 df SS MS F Sig. 
Regression 

2 69.25 
34.6

2 
532.35** .00 

Residual 307 19.67 0.06   

Total 309 89.22    

 b Beta SEb t Sig. 

 0.86  0.10 8.49** .00 

 (X7) 0.67 0.77 0.04 18.82** .00 

 (X1) 0.12 0.14 0.04 3.33** .01 

**  0.01 

R = 0.881  R2 = 0.776 SEE. = 0.255 

อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของ

การวิจัยได ดังน้ี  
 1. นวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษาที่เปนโรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

นวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย ดังนี้ 
การพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ภาวะผูนำ การวางแผน การกระจายอำนาจ
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โดยใชโรงเรียนเปนฐาน การจัดการความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนานวัตกรรม 

ทั้งน้ีการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษาประสบผลสำเร็จปจจัยสำคัญตอ 

การเสริมสรางการเรียนรูในโรงเรียน คือ ระบบการบริหารจัดการท่ีมุงเนนใหเกิดประสิทธิผล โดยท่ี 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตองรวมกันดำเนินงานท้ังดานการบริหาร 

และการจัดการเรียนการสอน จนทำใหนักเรียนในสถานศึกษาสวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

โดยเฉล่ียอยูในระดับสูง รวมทั้งสรางความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษา 

ลดอัตราการขาดงาน และลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ใหบรรลุตามเปาหมาย การท่ีจะสงเสริมใหสถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

และกอใหเกิดประสิทธิผล เตรียมพรอมรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น ผูบริหารสถานศึกษาตองมี

ความสามารถในการนำนวัตกรรมการบริหารมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม สอดคลองตามขอบังคับ 

คุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวด 2 มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

สถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา มีกำหนดไว 12 มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานท่ี 5 กลาวถึง 

การพัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลำดับ สอดคลองกับ 

งานวิจัยของวิเศษ ภูมิวิชัย (2552: 91-92) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง องคประกอบท่ีสงผลตอประสิทธิผล

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

พบวา องคประกอบท่ีสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษามี 12 องคประกอบ คือ ภาวะผูนำผูบริหาร 

สถานศึกษา ลักษณะกรรมการสถานศึกษา แรงจูงใจในการทำงาน และความผูกพันตอสถานศึกษา 

สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 

คุณภาพการจัดการเรียนรูของครู ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โครงสรางสถานศึกษา การจัดสรร

ทรัพยากร มาตรฐานในการทำงานของครู และการมอบหมายงานท่ีชัดเจน ทั้งน้ีจะเห็นวานวัตกรรม 

การบริหารเปนเคร่ืองมือสำคัญของผูบริหารในการนำไปสูผลงานท่ีมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล 

สูงขึ้นเปนลำดับ ผูบริหารมืออาชีพตองมีความรูในการบริหารแนวใหม ๆ เลือกและปรับปรุง 
ใชนวัตกรรมไดหลากหลาย ตรงกับสภาพการณ เง่ือนไข ขอจำกัดของงานและองคกร จนนำไปสู

ประสิทธิผลไดจริง เพ่ือใหองคกรกาวหนาพัฒนาอยางไมหยุดย้ังผูรวมงานทุกคนไดใชศักยภาพ 
ของตนอยางเต็มที่ มีความภาคภูมิใจในผลงานรวมกัน 

 2. ประสทิธิผลของสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ี เขต 2 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย ดังน้ี การลดอัตราการขาดงานการลดอัตรา

การออกกลางคันของนักเรียน คุณภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน ในการพิจารณาประสิทธิผลของสถานศึกษาน้ัน มกีารพิจารณาองคประกอบดานผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจในงาน การลดอัตราการขาดงาน การลดอัตราการออกกลาง

คันของนักเรียน และคุณภาพโดยรวม ซึ่งทั้งหาองคประกอบนี้เมื่อพิจารณาแลวเปนประเด็นที่ 
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สถานศึกษาจะตองใหความสำคัญ ทั้งนี้สถานศึกษาของรัฐซึ่งถือเปนสวนราชการจะตองปฏิบัติงาน

ใหเปนไปตามแผนที่สถานศึกษากำหนดไว เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธี

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ที่ไดกำหนดไวใหสวนราชการบริหารราชการ 

เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ นอกจากน้ีนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูป 

การศึกษาและการเรียนรู ไดกำหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรใหคนไทยทุกกลุมทุกวัยไดรับการศึกษา 

ที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล และการจัดการศึกษามีคุณภาพและเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต  

ตอบสนองตอตัวชี้วัดที่จะเพ่ิมจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรใหสูงขึ้น และผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะดานผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน จะเห็นวาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดกำหนดนโยบายใหสถานศึกษา

ของรัฐ ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนักเรียนใหสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนปจจัยหน่ึงท่ีทำให 

ทุกสถานศึกษาตองมีการพัฒนาใหเกิดคุณภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหโรงเรียนผานเกณฑ 

การประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของลัดดาวัลย บุญเลิศ (2554: 90-91) 

พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายดานของประสิทธิผลของโรงเรียนพบวา มี 2 ดาน 

อยูในระดับมากท่ีสุด เรียงตามลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ี การขาดงาน และคุณภาพ 

โดยรวม สวนท่ีเหลืออีก 3 ดาน อยูในระดับมาก เรียงตามลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ 

ความพึงพอใจในงาน อัตราการออกกลางคันของนักเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จะตองรวมกันสรางและพัฒนานวัตกรรม

การบริหารการศึกษา จนกอใหเกิดวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงเนนคุณภาพและประสิทธิผลของ 

สถานศึกษาอยางย่ังยืน 
 3. นวัตกรรมการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรียงลำดับตามอิทธิพลจากมากไปนอย ซ่ึงการพัฒนากระบวนการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและภาวะผูนำเปนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยสามารถรวมกันทำนายประสิทธิผลของสถานศึกษาไดรอยละ 77.60 ทั้งน้ีผูบริหารสถานศึกษา

และครูจะตองนำนวัตกรรมการบริหารการศึกษาไปใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตองพัฒนาและ

ใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น โดยนวัตกรรมการบริหารเปนเคร่ืองมือ

สำคัญของผูบริหารและครูในการนำไปสูผลงานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิผลสูงข้ึนเปนลำดับ  
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของธนะ ปรีชา (2548: 75-77) ท่ีไดศึกษาวิจัย เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผล

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 พบวา สภาพปจจัยท่ีมีผล

ตอประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 8 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อเรียงระดับ 
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ความสำคัญ จะพบวา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เปนดานท่ีมีความสำคัญ 

มากท่ีสุด ดานภาวะผูนำของผูบริหาร ดานการเสียสละของบุคลากร ดานการพัฒนาบุคลากร 

ดานความสัมพันธระหวางชุมชนกับสถานศึกษา และดานวัฒนธรรมสถานศึกษา มีระดับ 

ความสำคัญนอยที่สุด การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลมาจากปจจัยท่ีเปนตัวทำนาย คือ ดานหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน ดานความสัมพันธระหวางชุมชนกับสถานศึกษา ดานภาวะผูนำ 

ของผูบริหาร และดานการเสียสละของบุคลากร ตามลำดับ มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 ดังน้ัน 

จึงกลาวไดวาผูบริหารและครูมืออาชีพตองมีความรูในการบริหารจัดการศึกษาแนวใหม ๆ เลือกและ

ปรับปรุงใชนวัตกรรมไดหลากหลาย ตรงกับสภาพการณ เง่ือนไข ขอจำกัดของงานและสถานศึกษา

จนนำไปสูประสิทธิผลไดจริง ดังนั้น การพัฒนานวัตกรรมการบริหารและนำมาใชในสถานศึกษา 

จึงเปนหนทางหน่ึงท่ีจะชวยใหสถานศึกษาสามารถสรางจุดยืนท่ีเขมแข็ง เปนองคกรแหงนวัตกรรม 

โดยมีเปาหมายอยูที่คุณภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นวัตกรรมการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไดแก  

  3.1 นวัตกรรมการบริหารดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญสงผล

ตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งน้ี

เน่ืองจากการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญน้ัน เปนเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมายเก่ียวกับการศึกษา

ฉบับแรกของประเทศไทย ไดมีการกำหนดเน้ือหาสาระตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการศึกษาของประเทศ 

การจัดการศึกษาตองเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยเช่ือวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 

การจัดการเรียนการสอนตองมุงประโยชนของผูเรียนเปนสำคัญ จึงตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทำไดคิดไดแกปญหาได มีนิสัยรักการเรียนรู ใฝรู ใฝเรียนตลอดชีวิต 

เนนใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม มีคานิยมท่ีดีงาม โดยเรียนรูเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธ

ระหวางตนเองกับสังคม ความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รูจักใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน กระบวนการเรียนรู การจัดเน้ือหาตองใหสอดคลองกับความสนใจ 

ความถนัดของผูเรียน โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการฝกกระบวนการคิดการจัดการ 

การเผชิญสถานการณ การประยุกตความรูเพ่ือใชแกปญหา เรียนรูจากประสบการณจริง จัดบรรยากาศ
และสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนการสอน อำนวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  

ผูเรียนและผูสอนเรียนรูไปพรอมกัน การเรียนตองเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสาน 

ความรวมมอืกบับดิา มารดา ผูปกครอง ชมุชนทกุฝาย สอดคลองกบัแนวคดิของอไุรวรรณ ฉตัรสภุางค 

(2551: 20) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ หมายถึง กระบวนการ

เรียนรูที่ผูสอนไดจัดหรือดำเนินการใหสอดคลองกับผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล 
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ความสามารถทางปญญา โดยมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู การคิดคน สรางและสรุปขอความรู 

ดวยตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ ดวยวิธีการ กระบวนการและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย  

รวมถึงสามารถทำงานรวมกับผูอื่นและนำความรูไปใชประโยชนได และสอดคลองกับโสภา  

วงษนาคเพ็ชร (2553: 137) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การบริหารงานวิชาการท่ีสัมพันธกับประสิทธิผล 

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา การบริหาร

งานวิชาการของสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับ 

ผูเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมี

ความสัมพันธกันในลักษณะท่ีคลอยตามกัน เน่ืองมาจากผูบริหารมีสวนการกำหนดแนวทาง 

ในการดำเนินกิจการภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการ น่ันคือ การบริหารวิชาการของ 

ผูบริหารยอมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษา จากการศึกษาพบวา การบริหารงาน

วิชาการมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากท่ีสุด ดังน้ัน หากการบริหารวิชาการอยูใน

ระดับที่มาก จะทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับท่ีสูงดวย ดังนั้น แสดงใหเห็นวาการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูที่ เนนผูเรียนเปนสำคัญสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยเฉพาะ 

ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีมีความสัมพันธและไดรับประโยชนโดยตรง สงผล 

ใหผูเรียนพัฒนาความคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 

  3.2 นวัตกรรมการบริหารดานภาวะผูนำสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ท้ังน้ีเน่ืองจากภาวะผูนำ หมายถึง พฤติกรรม 

ทีผ่ลักดันใหเกิดพฤติกรรมหรือการแสดงออกของบุคลากรหรือกลุมคนในสถานการณใดสถานการณหน่ึง 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายของการปฏิบัติภารกิจท่ีตั้งไวจากความหมาย

ดังกลาวจะเห็นวา ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับนวัตกรรมดานนโยบาย 

การศึกษา ในการที่จะสงเสริมสนับสนุนหรือแกปญหาทางการศึกษาและมีแนวทางใหองคกรได
ปฏิบัติ ลักษณะขององคกรท่ีมีการสรางนวัตกรรมน้ันผูบริหารจะตองมีภาวะผูนำท่ีแสดงออกถึง 
การสนับสนุนใหครูสรางผลงานและนวัตกรรมในการทำงาน สงเสริมใหครูปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค

ตามแผนปฏิบัติงานท่ีกำหนดไว มีความสามารถเปนท่ียอมรับของครูและบุคลากร มีความสามารถ

กระตุนใหครูเกิดพฤติกรรมหรือการแสดงออกใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย 

มีความสามารถจูงใจใหครูปฏิบัติตามคำสั่งดวยความเต็มใจ การมี วิสัยทัศนที่กวางไกล  

มีการวิเคราะหงานอยางเปนระบบมีความยุติธรรม และเปดโอกาสใหทุกคนท่ีมีสวนรวมใน 
การวางแผนสอดคลองกับแนวคิดของสัมมา รธนิธย (2553: 249) กลาววา ภาวะผูนำ หมายถึง  

การใชอิทธิพลของบุคคลหรือของตำแหนง จูงใจใหบุคคลหรือกลุมบุคคล ปฏิบัติตามความคิดเห็น
ความตองการของตนเองดวยความเต็มใจ ยินดีท่ีจะใหความรวมมือเพ่ือจะนำไปสูการบรรลุวัตถุประสงค

ของกลุมตามท่ีกำหนดไว ภาวะผูนำเปนความสามารถในการชักจูงหรือโนมนาวผูอ่ืนใหคนหาหนทาง

ที่จะบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดใหอยางกระตือรือรน และเปนการผูกมัดหรือหลอมรวมกลุมเขา 
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เปนอันหน่ึงอันเดียวกันแลวกระตุนใหดำเนินไปสูเปาหมาย สอดคลองกับผลงานวิจัยของสราวุฒิ  

บุญยืน (2550: 170) ไดศึกษาภาวะผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในฝน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร พบวา ภาวะผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผล 

ของโรงเรียนในฝน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สกลนคร อยูในระดับมาก ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร ที่มี

สถานภาพแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผล 

ของโรงเรียนในฝนแตกตางกัน ดังน้ันจะเห็นวาภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอประสิทธิผล

ของสถานศึกษา ทั้งน้ี เพราะผูบริหารสถานศึกษามีสวนเก่ียวของกับการบริหารสถานศึกษา 

ในทุกมิติ ผูนำตองเปนผูที่มีความสามารถในการใชอิทธิพลใหบุคคลอื่น ๆ ทำงานตามท่ีตองการ 

จนประสบผลสำเร็จ บรรลุตามแนวทางท่ีกำหนดไวอยางเหมาะสมและสัมฤทธิผล และจะตอง 

คาดการณถึงแนวโนมสถานการณในอนาคต เพ่ือเตรียมพรอมสนองตอบนโยบายและสภาวการณ 

ที่แปรเปล่ียนตลอดเวลาไดอยางทันเหตุการณ เพ่ือนำมาปรับปรุงนโยบายท่ีจะนำมาใชในการบริหาร

สถานศึกษาในสภาวการณปจจุบันไดอยางเหมาะสม และสรางความพึงพอใจแกบุคลากรทุกฝาย

อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 

 สำหรับผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวา การพัฒนานวัตกรรมการกระจายอำนาจโดยใชโรงเรียน 

เปนฐาน การวางแผน การจัดการความรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมสงผลตอประสิทธิผล 

ของสถานศึกษา  

 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะเพ่ือนำไปใช 

  1.1  จากผลการวิจัยพบวา นวัตกรรมการบริหารดานการพัฒนานวัตกรรมมีคาเฉล่ีย 

ต่ำกวาคาเฉล่ียของนวัตกรรมการบริหารในภาพรวม ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงาน 
ที่เก่ียวของควรสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมโดยผูบริหารและครูควรรวมกันนำนวัตกรรมท่ีใช 

ในการแกปญหาเผยแพรสูสาธารณชน และวางแนวทางและนำนวัตกรรมไปทดลองใช 

  1.2  จากผลการวิจัยพบวา นวัตกรรมการบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีคาเฉล่ียต่ำ
กวาคาเฉล่ียของนวัตกรรมการบริหารในภาพรวม ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ควรสงเสริมการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูบริหารและครูควรรวมกันกำหนดนโยบาย 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา และนำสารสนเทศมาใชในการกำหนดนโยบาย

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

  1.3  จากผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนักเรียนมีคาเฉล่ียต่ำกวาคาเฉล่ียของประสิทธิผลของสถานศึกษาในภาพรวม ดังน้ัน ผูบริหาร 
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สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของมีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ใหเปนไปตามเกณฑของหลักสูตร โดยมีกระบวนการพัฒนาและสงเสริมใหนักเรียนมีคะแนนสอบ

ปลายปอยูในระดับสูงและไดรับรางวัลทางวิชาการจำนวนมากข้ึน 

  1.4  จากผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาดานความพึงพอใจในงานของครู 

มีคาเฉล่ียต่ำกวาคาเฉลี่ยของประสิทธิผลของสถานศึกษาในภาพรวม ดังน้ัน สถานศึกษาและ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมประสิทธิผลดานความพึงพอใจในงานของครู โดยมีกระบวนการ

สงเสริมใหผูบริหารและครูมีความพึงพอใจตอระบบการบริหารงานของสถานศึกษาและรวมกัน

ปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยนวัตกรรมใหม ๆ ที่มีคุณคาตอการพัฒนา 

สถานศึกษารวมกัน 

  1.5 จากผลการวิจัยพบวา นวัตกรรมการบริหาร ไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และภาวะผูนำสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ดังนั้น ผูบริหาร 

สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน 

เปนสำคัญ และภาวะผูนำของผูบริหารผูบริหาร และครูควรรวมกันกำหนดแนวทางในการปลูกฝง

คุณธรรมคานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคใหผูเรียนในการดำรงอยูในสังคม และ 

ผูบริหารควรสนับสนุนใหครูสรางผลงานและนวัตกรรมในการทำงานเพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษา 

มีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

 2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารสถานศึกษาท่ีใชนวัตกรรมการบริหาร

สถานศึกษา 

  2.2  ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการใชนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา 

  2.3  ควรศึกษาการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาที่สงผลตอการใชนวัตกรรม 
การบริหารสถานศึกษา  

 

สรุป 
 นวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก 

ทุกดานประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน นวัตกรรมการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาเรียงตาม

ลำดับการพยากรณจากมากไปหานอย ดังน้ี 1) การพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

และ 2) ภาวะผูนำ เปนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยนี้พบวา 

นวัตกรรมการบริหาร ซึ่งไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและภาวะผูนำ 
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สามารถทำนายประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 ไดรอยละ 77.60 
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พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของครู  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
DECISION MAKING BEHAVIOR OF ADMINISTRATORS AFFECTING 

PERSONNEL’S TEAM WORK OF TEACHERS UNDER THE JURISDICTION 
OF BANGKOK SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1  

 
สุทธิรัตน  นาคราช / SUTTIRAT  NAKKARACH1  

จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI2  

ดวงใจ  ชนะสิทธ์ิ / DUANGJAI  CHANASID3  
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร 

2) ศึกษาระดับการทำงานเปนทีมของครู และ 3) วิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร  

ซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของครู กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร จำนวน 361 คน ไดมาโดย

การสุมแบบแบงชัน้ตามสดัสวนของขนาดโรงเรียน เคร่ืองมอืท่ีใชในการวิจยั คอื แบบสอบถามท่ีสรางข้ึน

โดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธและการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน โดยเรียง

ตามลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ ผูบริหารตัดสินใจเอง 
แตเปดโอกาสใหครูซักถามได ผูบริหารตัดสินใจเองโดยอาศัยขอมูลที่ไดจากครูมาประกอบ 

ในการพิจารณาตัดสินใจ ผูบริหารใหครูเปนผูตัดสินใจเอง และผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงให 

ครูทราบหรือนำไปปฏิบัติ  
 2. การทำงานเปนทีมของครู อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน โดยเรียงตามลำดับ

คาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ี การมีมนุษยสัมพันธ ความไววางใจซึ่งกันและกัน การรวมมือและมี

สวนรวมในการทำงาน บทบาทท่ีสมดลุ การมีวัตถุประสงคเปาหมายเดียวกัน และการติดตอสือ่สารทีด่ี  

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3. พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร ไดแก ผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ ผูบริหาร  

ใหครูเปนผูตัดสินใจเอง และผูบริหารตัดสินใจเองแตเปดโอกาสใหครูซักถามได เปนปจจัยท่ีสงผล 

ตอการทำงานเปนทีมของคร ูโดยรวมกันทำนายไดรอยละ 29.30 อยางมนียัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01  

 

คำสำคัญ :  พฤติกรรมการตัดสินใจ  การทำงานเปนทีม  มัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT 
 This research aimed to: 1) study the level of decision making behavior of the 

administrators; 2) study the level of personnel’s team work of teachers; and 3) analyze 

decision making behavior of the administrators affecting personnel’s team work of teachers. 

The research samples, derived by proportional stratified random sampling as distributed 

by school sizes, were 361 administrators and teachers in government schools under the 

Jurisdiction of Bangkok Secondary Educational Service Area Office 1. The research 

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

analysis were percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient and stepwise 

multiple regression analysis. 

 The findings of this research were as follows: 

 1. The decision making behavior of the administrators was at a high level both 

overall and in specific aspects. They were, in the descending order, co-decision making 

between the administrators and the teachers, the administrators sole decision making and 

giving teachers a chance to question, the administrator’ sole decision making prior to 

requesting the subordinates’ opinions and solution to the problem as a source of decision 
making, the administrators allowing the subordinates to make decision, and the administrators’ 

sole decision making. 

 2. The personnel’s team work of teachers was at a high level both overall and in 

specific aspects. They were, in the descending order, human relations, trust, co-operation 

and performance participation, balanced roles, clear objectives and agreed goals, and 
effective communication. 

 3. The decision making behavior of the administrators in the aspects of 

co-decision making between the administrators and the teachers, the administrators 
allowing the subordinates to make decision, and the administrators’ sole decision making 
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and giving teachers a chance to question together predicted the personnel’s team work of 

teachers at the percentage of 29.30 with statistical significance at .01.  

 

Keywords: decision making behavior, team work, secondary education 

 

บทนำ 
 การศึกษามีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศในฐานะท่ีเปนกระบวนการหน่ึงที่มีบทบาท

โดยตรงตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพเหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคลองกับ 

ความตองการในการใชกำลังของประเทศ การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืนจะตองให 

ความสำคัญกับการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็งพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 

ยุคศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดกลยุทธที่ครอบคลุมทั้งการยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานผูเรียน ครู คณาจารยบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา การผลิตและพัฒนาคุณภาพ

กำลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ การสงเสริมงานวิจัย และ

พัฒนาถายทอดองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมการขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา 

และการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต รวมท้ังการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมให 

ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555: 1) 

 การพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือนำไปสูการเปล่ียนแปลงอยางมีประสิทธิผล ย่ังยืนและเปนอยาง

ที่ตองการของผูปกครอง นักเรียน ตลอดทั้งบุคลากรทุกฝายท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียนน้ัน 

นักวิชาการทางการบริหารการศึกษาหลายทานตางแสดงทัศนะตรงกันวาผูบริหารโรงเรียนเปนปจจัย

หลักท่ีสำคัญ (ประยุทธ ชูสอน, 2548: 28) ผูบริหารท่ีมีประสิทธิผล คือ ผูที่มีความสามารถ 

ในการวางแผนจัดคนเขางาน จัดองคการ การควบคุม การแกปญหาและการตัดสินใจอยางตอเน่ือง 
การแกปญหาและการตัดสินใจ คือ หัวใจของการบริหารโรงเรียน การตัดสินใจเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการแกปญหา (ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2548: 71) การตัดสินใจถือเปนงานสำคัญของ 

ผูบริหารเพราะถือเปนสวนหน่ึงในหนาท่ีของผูบริหารทุกครั้งที่มีการวางแผนการจัดองคการการนำ

และการควบคุมจำเปนตองมีการตัดสินใจทั้งสิ้น (วิรัช สงวนวงศวาน, 2550: 67-71) ความสำเร็จ 

ในการบริหารสถานศึกษาทุกแหงขึ้นอยูกับการทำหนาท่ีในการตัดสินใจของผูบริหาร ซึ่งทำให 

สถานศึกษาบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคและสามารถสนองความตองการของครูและบุคลากร 
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเลือกวิธีการตัดสินใจใหเหมาะกับสถานการณและสภาพแวดลอม รูจัก 

ใชกระบวนการการตัดสินใจใหเหมาะกับแตละเรื่อง (อาคม วัดไธสง, 2547: 130) ผูบริหารโรงเรียน

ทุกระดับมีการตัดสินใจไปตามลำดับข้ัน การตัดสินใจจะสงผลกระทบตอครูอาจารยและนักเรียน 
ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนตองพัฒนาทักษะในการตัดสินใจ เนื่องจากมีเรื่องที่จะตองตัดสินใจมากมาย 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 
Vol.7 No. 2 July-December 2016 89

ที่สงผลตอองคการเน่ืองจากผูบริหารโรงเรียนจะตองรับผลจากการตัดสินใจนั้น ๆ ดวย คุณคาของ

การตัดสินใจจึงเปนเกณฑหน่ึงของการประเมินประสิทธิผลของผูบริหาร (ศิริพงษ เศาภายน, 2548: 

155) สอดคลองกับหวน พินธุพันธ (2548: 66) กลาววา นักบริหารมืออาชีพจะตองมีความสามารถ 

ในการตัดสินใจและจะตองเปนนักปฏิบัติที่มีพ้ืนฐานการวิเคราะหและการตัดสินใจที่เปนนักวางแผน

อยูในตัวดวย การเปนผูบริหารมืออาชีพจะตองอาศัยความรู ความสามารถ และคุณลักษณะ 

เฉพาะอาศัยกระบวนการบริหารท่ีเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย (ธีระ รุญเจริญ, 2546: 1) 

การดำเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมีประสิทธิภาพจำเปนจะตองมีการกระจายอำนาจ

และใหทุกฝายมีสวนรวม (ลักขณา  กำแพงแกว, 2556: 1)  

 ในการทำงานหรือการดำเนินงานตามกระบวนการบริหาร ไมอาจประสบความสำเร็จลงได

หากปราศจากความรวมมือของบุคลากรทุกคนในหนวยงาน การรวมมือรวมใจในการทำงานหรือ 

การทำงานเปนทีมจึงเปนปจจัยสำคัญท่ีผูบริหารควรหันมาใหความสำคัญเปนอยางมากเพราะ 

การทำงานท้ังหลายตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย จึงจะทำใหองคการสามารถขับเคล่ือน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ (สุวัฒน อินทวงศ, 2550: 2) หลักสำคัญของกระบวนการพัฒนาองคการคือ 

การดึงเอาความรูทักษะและความสามารถของแตละบุคคลในองคกรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรบนพ้ืนฐานของความไววางใจซึ่งกันและกัน 

เปดโอกาสใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหมีทัศนคติแบบรวมมือรวมใจ 

ในการแกปญหาตาง ๆ ขององคกร และสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานในลักษณะการทำงาน 

เปนทีม วิธีการเหลาน้ีที่จะนำไปสูการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคกรในการทำงานอยางมีแบบแผน 

(ธีระ ไชยสิทธ์ิ, 2555: 1) การทำงานเปนทีมเปนการประสานความแตกตางท้ังความรู ความสามารถ 

คุณลักษณะ และประสบการณของแตละคนเขาดวยกันอยางเหมาะสม เน่ืองจากทุกคนมี 

ความสามารถแตความสามารถของทุกคนมีจำกัด การนำความสามารถของทุกคนมารวมกันจึงเกิด

ผลงานมากข้ึน การรวมมอืจากบคุคลหลายฝายมาระดมความคิดทำงานรวมกันจะทำใหการทำงานน้ัน ๆ 
ประสบความสำเร็จตามเปาหมายได (สมชาติ กิจยรรยง และจีรชา ใจเปยม, 2552: 57)  

การทำงานเปนทีมจะมีสวนชวยใหคนไดปรับปรุงและพัฒนาตนเอง รวมทั้งจะทำใหเกิดความรูสึกวา

ตนเองเปนสวนหน่ึงขององคกรหรือทีมงานและยังชวยเพ่ิมความผูกพันกับองคกรน้ัน จากเหตุผล 

ดังกลาวผูบริหารและครูควรใหความสนใจและความสำคัญตอการสงเสริมการทำงานรวมกันใหเกิด

ประสิทธิผลของการทำงานสูงสุด 
 ดังน้ัน บทบาทของผูบริหารยุคใหมจะตองเปล่ียนรูปแบบการทำงานแบบเดิมจากท่ีเคย 

ใหความสำคัญกับผูนำคนเดียว (one man show) มาเปนการทำงานเปนทีม (teamwork) ที่ตอง

อาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกฝายใหทุกคนในองคกรมีสวนรวมกำหนดนโยบายและตัดสินใจ 

(ทองทิพภา วิริยะพันธุ, 2551: 2) สอดคลองกับอังคณา ทีภูเวียง (2551: 2) ไดกลาววา ผูบริหาร 

จะตองยอมรับความจริงท่ีวาความซับซอนและหลากหลายของงานในสังคมความรู (knowledge 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 
Vol.7 No. 2 July-December 2016 90

society) ทำใหเขาจะตองรูจักการจัดแบงงานการมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบให 

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานแทน เพราะเขาไมสามารถทำงานทุกอยางใหมีประสิทธิภาพไดเพียง

ลำพัง ประการสำคัญผูบริหารตองเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองและพรอมจะทำงานเปนทีม (teamwork) 

และสามารถสรางประสิทธิภาพของทีมงานโดยท่ีผูบริหารตองปรับตัวจากหัวหนาท่ีคอยส่ังงาน 

เพียงอยางเดียวมาทำหนาท่ีชี้แนะสอนงานควบคุมและรวมทำงานกับผูใตบังคับบัญชาเพ่ือใหทำงาน

บรรลุผลสำเร็จไดตามวัตถุประสงคท่ีทีมตองการ (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และคณะ, 2545: 3) สอดคลอง

กับงานวิจัยของอรพรรณ ตูจินดา (2544: 103) พบวา การตัดสินใจของผูบริหารตองข้ึนอยูกับเหตุการณ 

และความพรอมของบุคลากร หนวยงานใดท่ีผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น  

มุงทำงานเปนทีม หนวยงานน้ันจะมีชีวิตชีวาและกาวหนาอยูเสมอ งานสวนใหญจะบรรลุเปาหมาย

และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของสุวัฒน อินทวงศ (2550: 78) พบวา ความสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงกับการทำงานเปนทีมตามการรับรูของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา

โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับคอนขางสูง ผูบริหารมุงเนนการมีสวนรวมในกระบวนการ

บริหารโรงเรียน มีการกระตุนทางปญญาใหผูรวมงานมีสวนรวมการตัดสินใจในการแกปญหาท่ีเกิด

ขึ้นในโรงเรียน กระตุนความพยายามของผูรวมงานใหคิดแกปญหาดวยวิธีการใหม ๆ และสรางสรรค 

การสรางแรงบันดาลใจใหโอกาสผูรวมงานไดปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ และ

สอดคลองกับดิเรก วรรณเศียร (2549: 3) กลาววา การกำหนดเปาหมายในการทำงานหรือ 

การดำเนินการตามกระบวนการบริหารไมอาจประสบความสำเร็จลงได หากปราศจากความรวมมือ 

ของบุคลากรทุกคนในหนวยงาน การใชภาวะผูนำและการตัดสินใจเพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจ 

ในการทำงานหรือการทำงานเปนทีม จึงเปนปจจัยท่ีผูบริหารควรหันมาใหความสำคัญเปนอยางมาก 

 จากสภาพความจำเปนและความสำคัญดังกลาว ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสำคัญของพฤติกรรม

การตัดสินใจของผูบริหารและการทำงานเปนทีมของครู จึงทำใหผูวิจัยมุงศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรม

การตัดสินใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

 3.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของครู สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
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ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 1.  ตัวแปรตน ไดแก พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก 1) ผูบริหารตัดสินใจเองแลว

แจงใหครูทราบหรือนำไปปฏิบัติ 2) ผูบริหารตัดสินใจเองแตเปดโอกาสใหครูซักถามได 3) ผูบริหาร

ตัดสินใจเองโดยอาศัยขอมูลท่ีไดจากครูมาประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ 4) ผูบริหารและครู 

รวมกันตัดสินใจ และ 5) ผูบริหารใหครูเปนผูตัดสินใจเอง 

 2.  ตัวแปรตาม ไดแก การทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1) มีวัตถุประสงคเปาหมาย

เดียวกัน 2) การติดตอสื่อสารที่ดี 3) การรวมมือและมีสวนรวมในการทำงาน 4) การมีมนุษยสัมพันธ 

5) บทบาทท่ีสมดุล และ 6) ความไววางใจซึ่งกันและกัน 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร ประกอบดวย 1) ผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหครู

ทราบหรือนำไปปฏิบัติ 2) ผูบริหารตัดสินใจเองแตเปดโอกาสใหครูซักถามได 3) ผูบริหารตัดสินใจเอง

โดยอาศัยขอมูลท่ีไดจากครูมาประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ 4) ผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ 

และ 5) ผูบริหารใหครูเปนผูตัดสินใจเอง เปนปจจัยท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 1.  พฤติกรรมการตัดสินใจ หมายถึง การกระทำของผูบริหารสถานศึกษาท่ีแสดงใหเห็นถึง

การเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงที่ดีที่สุดจากทางเลือกท่ีมีอยูหลายทาง โดยตองมีการพิจารณา

อยางรอบคอบจากขอมูลท่ีมีอยูและวิเคราะหดวยเหตุผล เพ่ือนำไปสูผลลัพธท่ีนาพอใจบรรลุวัตถุประสงค
ขององคการเปนประโยชนสูงสุดและไมกอใหเกิดปญหาตามมาภายหลังประกอบดวย 5 รูปแบบ 

ไดแก 1) ผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหครูทราบหรือนำไปปฏิบัติ 2) ผูบริหารตัดสินใจเองแตเปด

โอกาสใหครูซักถามได 3) ผูบริหารตัดสินใจเองโดยอาศัยขอมูลท่ีไดจากครูมาประกอบในการพิจารณา

ตัดสินใจ 4) ผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ และ 5) ผูบริหารใหครูเปนผูตัดสินใจเอง 

 2.  การทำงานเปนทีม หมายถึง กลุมบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันทำงาน มีความผูกพัน
รับผิดชอบที่จะทำงานใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน สมาชิกในทีมเปนผูที่ทำงานรวมมือรวมใจกันไดดี 

มีการติดตอส่ือสาร ประสานงาน บรรยากาศในการทำงานเปนแบบเปดเผย มีการสนับสนุนคอย

ชวยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1) การมีวัตถุประสงคเปาหมายเดียวกัน 2) การติดตอสื่อสารท่ีดี  
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3) การรวมมือและมีสวนรวมในการทำงาน 4) การมีมนุษยสัมพันธ 5) บทบาทท่ีสมดุล และ  

6) ความไววางใจซึ่งกันและกัน 

 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของครู  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 

(descriptive research) โดยใชผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

 ประชากร ไดแก บุคลากรท่ีดำรงตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2557 จำแนกตามขนาด 

ของสถานศึกษาโดยใชเกณฑการแบงขนาดสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวย ผูบริหาร 286 คน ครู 4,750 คน รวม 5,036 คน  

 กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรท่ีดำรงตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2557 โดยกำหนดกลุมตัวอยาง

ตามตารางสำเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610 อางถึง 

ใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) โดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified 

random sampling) ไดจำนวนกลุมตัวอยาง ผูบริหาร 20 คน ครู 341 คน รวม 361 คน ดังปรากฏ 

ในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง 

 

 
                                                                 

      

 10 93 103 1 7 8 

 88 1,000 1,088 6 72 78 

 98 1,526 1,624 7 109 116 

 90 2,131 2,221 6 153 159 

 286 4,750 5,036 20 341 361 
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 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีลักษณะเปนแบบสอบถาม มีขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้  
ผูวิจัยศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการตัดสินใจ 
ของผูบริหารและการทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กรุงเทพมหานคร แลวกำหนดรูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถามกำหนดพฤติกรรมบงชี้ให
ครอบคลุมนิยามตัวแปรแลวนำมาจัดทำเปนขอกระทงคำถามสำหรับการวิจัยโดยผานการแนะนำ
จากอาจารยที่ปรึกษา นำแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ตรวจสอบ
ความตรงดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคำถามและวัตถุประสงค (index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอท่ีมี 
คาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.67 และ 1.00 ไดขอคำถามพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร  
30 ขอ และการทำงานเปนทีมของครู 44 ขอ ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถามแลวจัดทำแบบทดสอบ
ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และอาจารยที่ปรึกษานำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout)  
กับผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำแบบสอบถามที่รับกลับคืน
มาคำนวณหาความเท่ียง (reliability) โดยการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   -coefficient)  
ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเท่ียงของพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารเทากับ 0.96 
และคาความเท่ียงของการทำงานเปนทีมของครู เทากับ 0.98  
  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิดทฤษฎีและเอกสาร
งานวิจัยท่ีเก่ียวของมี 3 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
มีลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ (checklist) ซึ่งสอบถามเก่ียวกับสภาพภาพ ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาประสบการณการทำงาน ตำแหนงและวิทยฐานะ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม 
การตัดสินใจของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับโดยวัดพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร  
5 ดาน การกำหนดคาคะแนนของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดกำหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ และ  
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับโดยวัด 
การทำงานเปนทีมของครู 6 ดาน  
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 361 ฉบับ ไปยังสถานศึกษาท่ีมีผูบริหารและครูที่
เปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเอง ตามวัน เวลาท่ีนดัหมาย ไดรบัแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณกลับคนืมา จำนวน 361 ฉบบั 
คิดเปนรอยละ 100 
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 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมลูทีไ่ดจากแบบสอบถาม ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมคีวามสมบรูณ 

ครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติดังน้ีการวิเคราะหขอมูล

ทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหารอยละ (percentage) และนำเสนอในรูป

ตารางประกอบคำบรรยายการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารและการทำงาน 

เปนทีมของครู หาคาเฉล่ีย ( x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำคาเฉล่ียไปเทียบกับเกณฑ 

ตามแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด (2553: 121) 

 คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50  แสดงวา  มีพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร/การทำงานเปนทีม 

       ของครูอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50  แสดงวา  มีพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร/การทำงานเปนทีม 

       ของครูอยูในระดับนอย 

 คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50  แสดงวา  มีพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร/การทำงานเปนทีม 

       ของครูอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50  แสดงวา  มีพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร/การทำงานเปนทีม 

       ของครูอยูในระดับมาก 

 คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00  แสดงวา  มีพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร/การทำงานเปนทีม 

       ของครูอยูในระดับมากท่ีสุด 

 การวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารที่สงผลตอการทำงานเปนทีมของครู  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ใชการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression)  

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีม 
ของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
 พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 3.71, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  
พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย อันดับแรก คือ  

ผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ ( x̄ = 3.81, S.D. = 0.72) รองลงมา คือ ผูบริหารตัดสินใจเอง 
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แตเปดโอกาสใหครูซักถามได ( x̄ = 3.80, S.D. = 0.70) ผูบริหารตัดสินใจเองโดยอาศัยขอมูล 

ที่ไดจากครูมาประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ ( x̄  = 3.77, S.D. = 0.75) ผูบริหารใหครู 

เปนผูตัดสินใจเอง ( x̄ =3.61, S.D.=0.72) และผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหครูทราบหรือนำไป

ปฏิบัติ ( x̄  = 3.56, S.D.= 0.77) ตามลำดับ ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ระดับและอันดับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร  
            (n = 361) 

  X  S.D.   

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

 

 

 

  

 

3.56 

 

3.80 

 

3.77 

 

3.81 

3.61 

0.77 

 

0.70 

 

0.75 

 

0.72 

0.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

2 

 

3 

 

1 

4 

  3.71 0.53   

  
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับการทำงานเปนทีมของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

 การทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก ( x̄ =3.97, S.D.=0.58) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
การทำงานเปนทีมของครู สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร อยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย ดังนี้ อันดับแรก คือ การมีมนุษยสัมพันธ  

( x̄ = 4.02, S.D.=0.65) รองลงมา คือ ความไววางใจซึ่งกันและกัน ( x̄ =4.00, S.D.=0.64)  
การรวมมือและมีสวนรวมในการทำงาน ( x̄ = 3.99, S.D.=0.67) บทบาทท่ีสมดุล ( x̄ =3.98,  

S.D.=0.61) การมีวัตถุประสงคเปาหมายเดียวกัน ( x̄ =3.98, S.D.=0.63) และการติดตอสื่อสารท่ีดี  

( x̄ =3.88, S.D.=0.65) ตามลำดับ ดังตารางท่ี 3 
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totŶ   =  2.13 + 0.27(X4) + 0.12 (X5) + 0.09 (X2) 

 

tot
ˆ   =  0.33 (Z4) + 0.15 (Z5) + 0.11 (Z2) 

ตารางที่ 3 ระดบัและอนัดบัการทำงานเปนทมีของคร ูสงักัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

  เขต 1 กรุงเทพมหานคร (Y
tot

) 

 (n = 361) 

  X  S.D.   

1. 

2. 

3. 

 

 

 

3.98 

3.88 

3.99 

0.63 

0.65 

0.67 
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4.02 

3.98 

4.00 

0.65 

0.61 

0.64 
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2 

  3.97 0.58   

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการทำงาน

เปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

 พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร ดานผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ (X
4
) ดานผูบริหาร

ใหครูเปนผูตัดสินใจเอง (X
5
) และดานผูบริหารตัดสินใจเองแตเปดโอกาสใหครูซักถามได (X

2
) เปน

ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการและสามารถอธิบายความผันแปรของการทำงานเปนทีมของครู 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 โดยคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) มีคาเทากับ 0.293 ซึ่งแสดงวา พฤติกรรม 
การตัดสินใจของผูบริหาร ดานผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจดานผูบริหารใหครูเปนผูตัดสินใจเอง

และดานผูบริหารตัดสินใจเองแตเปดโอกาสใหครูซักถามไดสงผลตอการทำงานเปนทีมของครูและ

สามารถรวมกันทำนายการทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 29.30 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 
 สมการการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนดิบ คือ 

 

   สมการการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
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           (n = 361) 

 df SS MS F Sig. 
Regression 

Residual 

Total 

3 

356 

359 

35.97 

86.64 

122.616 

11.99 

0.24 

49.26** .00 

 
b SE.b Beta t Sig. 

 

  (X4) 

  (X5)          

  (X2) 

2.13 

0.27 

0.12 

 

0.09 

0.16 

0.06 

0.05 

 

0.04 

 

0.33 

0.15 

 

0.11 

13.23** 

4.44** 

2.31** 

 

2.00** 

.00 

.00 

.02 

 

.04 

**  .01 

R = 0.542 R 2 = 0.293 SE.E. = 0.493 

 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression  

  analysis) พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารท่ีมีอิทธิพลตอการทำงานเปนทีมของครู  

  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร  

            

อภิปรายผล 
 1. พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีระดับปฏิบัติมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรม

การตัดสินใจของผูบริหาร ดานผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ มีระดับปฏิบัติสูงสุด รองลงมา คือ 

ผูบริหารตัดสินใจเองแตเปดโอกาสใหครูซักถามได ผูบริหารตัดสินใจเองโดยอาศัยขอมูลที่ไดจากครู
มาประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ ผูบริหารใหครูเปนผูตัดสินใจเอง และผูบริหารตัดสินใจเองแลว

แจงใหครูทราบหรือนำไปปฏิบัติ ตามลำดับ ทั้งนี้เน่ืองจากการตัดสินใจเปนกระบวนการท่ีจำเปนและ

มีความสำคัญตอการบริหารงานอยางมากจนถือเปนหัวใจของการบริหารงานผลจากการตัดสินใจ
ของผูบริหารยอมกระทบตออนาคตขององคกร ผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนบุคคลและหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ ดังนั้นผูบริหารที่มีประสิทธิภาพตองรูจักเลือกใชวิธีการตัดสินใจใหเหมาะสมกับสภาพ
การณตาง ๆ ที่เปนอยู การท่ีผูบริหารใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ ผูบริหารตองวางตัว

เปนกลาง และพยายามฟงความคิดเห็นของทุกฝายผูบริหารควรพิจารณาบทบาทและขอบเขตของ

การมีสวนรวมในการตัดสินใจของบุคลากรวาเร่ืองท่ีจะดำเนินการตัดสินใจนั้นมีความเก่ียวของกับ
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บุคลากรคนใด กลุมใด และความรูความชำนาญในเร่ืองน้ัน ๆ ในการใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

สอดคลองกับศรัญู พงศประเสริฐสิน (2554: 143) ไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร 

กับประสิทธิผลโรงเรียนคาทอลิก ผลวิจัยพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนคาทอลิก 

สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ โดยรวมอยูในระดับมาก และพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร 

กับประสิทธิผลโรงเรียนคาทอลิก มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

เพราะผูบริหารโรงเรียนเห็นความสำคัญของการบริหารงานโรงเรียนวาตองอาศัยการตัดสินใจ 

ของผูบริหาร รวมทั้งผูบริหารตองไดรับการอบรมเพ่ิมพูนความรูใหสูงเพ่ือจะไดมีแนวคิดท่ีกวางไกล 

นอกจากน้ีผูบริหารตองยอมรับความคิดเห็นตาง ๆ และเปดโอกาสใหผูรวมงานทุกทานมีสวนรวม 

โดยการรับฟงความคิดเห็นตาง ๆ ดังน้ัน ผูบริหารท่ีดีตองยอมรับผลการตัดสินใจของตนไมวาจะดี

หรือไมก็ตาม การตัดสินใจของผูบริหารกอใหเกิดความเช่ือมั่น สรางขวัญกำลังใจและการรวมมือ

รวมใจจากคนในองคการยอมสงผลใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  

 2.  การทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การทำงานเปน

ทีมของครู มีระดับปฏิบัติมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยดังนี้ อันดับแรก คือ 

ดานการมีมนุษยสัมพันธ ดานความไววางใจซึ่งกันและกัน ดานการรวมมือและมีสวนรวม 

ในการทำงาน ดานบทบาทที่สมดุล ดานการมีวัตถุประสงค เปาหมายเดียวกัน และดานการติดตอ

สื่อสารที่ดี ตามลำดับ ทั้งน้ี เน่ืองจากการทำงานเปนทีมเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน  

การสรางมนุษยสัมพันธเปนสิ่งที่สำคัญและจำเปนท่ีจะชวยใหการทำงานสำเร็จได และจะชวยให

บรรยากาศการทำงานเต็มไปดวยความสุข สมาชิกในทีมท่ีมีการสรางสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน  

มีความสามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในการรวมมือกันทำงาน ชวยเหลือกันในการทำงานยอมนำมา

สูความไววางใจทำใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว  
สอดคลองกับธีระ ไชยสิทธ์ิ (2555: 62) ไดศึกษาสภาพการทำงานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบวา  

1) สภาพการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานจังหวัดระยองโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานความไวเน้ือเชื่อใจดาน 
การส่ือสารแบบเปด ดานความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของเปาหมาย ดานการยอมรับนับถือซึ่งกัน

และกันดานการมีมนุษสัมพันธ และดานการมีสวนรวมในการทำงาน 
 3. พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร เรียงตามอิทธิพลจากมากไปนอย คือ  

ดานผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ ผูบริหารใหครูเปนผูตัดสินใจเอง และผูบริหารตัดสินใจเอง 

แตเปดโอกาสใหครูซักถามได เปนปจจัยท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
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สามารถรวมกันทำนายการทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 29.30 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

  3.1  ดานผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ มีอิทธิพลตอการทำงานเปนทีมของครู สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารท่ี

ใชรูปแบบการตัดสินใจแบบมีสวนรวมจะใหความสำคัญท้ังคนและงานท้ังสองดาน ผูบริหารสงเสริม

ใหมีการทำงานเปนกลุม เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจมาก ไมเนนการควบคุม  

ใหความไววางใจและเชื่อมั่นสมาชิกในทีมงาน การมีสวนรวมคิด รวมทำ คือ การเปดโอกาสให 

ผูเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการบริหารตัดสินใจและรวมจัดการศึกษา ยอมสงผล

ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เพราะการท่ีบุคคลมีสวนรวมจะกอใหเกิดความรูสึกเปน

เจาของ เกิดความเช่ือมั่น สรางขวัญกำลังใจและการรวมมือรวมใจจากคนในองคการ และรับผิดชอบ

ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรพรรณ ตูจินดา (2544: 103) 

ไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารท่ีสงผลตอความพึงพอใจของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารแบบผูบริหารและครูรวมกัน

ตัดสินใจสงผลตอความพึงพอใจในงานของครู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีแนวคิด 

ที่กลาววา พฤติกรรมในการตัดสินใจของผูบริหารจะสะทอนใหเห็นลักษณะบางอยางในองคการได

เปนอยางดี การตัดสินใจของผูบริหารตองข้ึนอยูกับเหตุการณและความพรอมของบุคลากร  
หนวยงานใดท่ีผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น มุงทำงานเปนทีม หนวยงานน้ัน 

จะมีชีวิตชีวาและกาวหนาอยูเสมอ งานสวนใหญจะบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ  

  3.2 ดานผูบริหารใหครูเปนผูตัดสินใจเอง มีอิทธิพลตอการทำงานเปนทีมของครู สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เน่ืองจากผูบริหารเนน 

ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษามากกวาการช้ีนำและส่ังการแตผูเดียว 
การใหทีมงานมีอำนาจในการตัดสินใจ ผูบริหารจะตองมีความเช่ือมั่นในตัวบุคลากร ใหบุคลากร 

ไดรับทราบขอมูล และมีสวนรวมในการดำเนินการขององคกร ซึ่งจะทำใหบุคลากรไดใชความรู 

ประสบการณ และความคิดสรางสรรคของเขาเอง เพ่ือชวยใหองคกรประสบความสำเร็จตามเปาหมาย 
การดึงเอาศักยภาพในตัวบุคคลออกมาใหมากท่ีสุดจึงเปนสิ่งท่ีจำเปน นำไปสูการมอบอำนาจหนาท่ี

หรือการกระจายอำนาจ เพ่ือใหไดการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงคขององคกร สอดคลองกับ 

งานวิจัยของอนงค แสงแกว (2548: 113) ไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร

แบบผูบริหารมอบใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจเองอยูในระดับมาก ทั้งน้ีผูบริหารควรใหบุคลากร 

ในองคการไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจใหความเปนอิสระแกผูใตบังคับบัญชาโดยใหหา

แนวทางในการตัดสินใจแกปญหาเองแตผูบริหารเปนผูกำหนดวาใครบางท่ีเปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับ

ปญหาน้ันโดยพิจารณาดูวาเก่ียวของกับงานหรือปญหาน้ันหรือไม มีความรูความสามารถเก่ียวกับ
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งานหรือปญหาน้ันหรือไม ทั้งน้ีเน่ืองจากผูใตบังคับบัญชาแตละคนยอมมีความแตกตางกันไป ไมวา

จะเปนเร่ืองบุคลิกภาพหรือความตองการ 

  3.3 ดานผูบริหารตัดสินใจเองแตเปดโอกาสใหครูซักถามไดมีอิทธิพลตอการทำงานเปน

ทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ทักษะการทำงานเปนทีมควรเริ่มจากสมาชิกทีมตองมีจุดมุงหมายเดียวกันและทุมเทใหงานสำเร็จ

ตามเปาหมาย เมื่อเกิดปญหาในการทำงานสมาชิกในทีมควรมีสวนชวยกันคิดหาสาเหตุและกำหนด

แนวทางแกไขรวมกัน เปดโอกาสใหสมาชิกในทีมมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการทำงาน 

มีการส่ือสารในทีมแบบสองทางคือเปดโอกาสใหซักถามไดถาไมเขาใจหรือสงสัย กระบวนการติดตอ

สื่อสารแบบสองทางในการโตตอบระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เปดโอกาสใหซักถาม

และอธิบายขอสงสัยตาง ๆ ทำใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน สามารถปฏิบัติไดถูกตองตามการส่ังการ 

สงผลใหไดผลการปฏิบัติงานตามท่ีตองการ สอดคลองกับชมัยภรณ ตันฮะเส็ง (2553: 81) พบวา 

พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบผูบริหารเปน 

ผูเสนอขอตัดสินใจของตนแลวขอความเห็นจากผูใตบังคับบัญชาเพ่ือใหยอมรับ มีการปฏิบัติ 

อยูในระดับมาก อาจเปนไปไดวาแตละงานมีเปาหมาย มีหลักการขอกำหนดท่ีตางกัน จึงทำให 

การมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจบริหารโรงเรียนของผูบริหารใชอยางหลากหลายวิธี อาจเปนไป

ไดวาในการบริหารงานในสถานศึกษาในแตละสถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีความสามารถหรือ 

วัยตางกันจึงทำใหผูบริหารใชวิธีการตัดสินใจมากอนแลวเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาซักถาม 

ขอสงสัย 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 
  1.1  ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสำคัญและปรับเปล่ียนรูปแบบพฤติกรรม 

การตัดสินใจของผูบริหารดานผูบริหารใหครูเปนผูตัดสินใจเอง และผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงให 

ครูทราบหรือนำไปปฏิบัติ เพ่ือใหความสำคัญแกผูรวมงานไดเขามามีสวนรวม 

  1.2 สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหการสนับสนุนและสงเสริมในดาน 

การติดตอสื่อสารที่ดีในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพ่ือใหสถานศึกษาเกิดการพัฒนา 

รูปแบบการทำงานเปนทีมใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสรางทีมทำงานท่ีมีคุณภาพ 
  1.3  สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรนำรูปแบบการตัดสินใจของผูบริหาร 

ไดแก ดานผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ ดานผูบริหารใหครูเปนผูตัดสินใจเอง และดานผูบริหาร

ตัดสินใจเองแตเปดโอกาสใหครูซักถามไดไปปรับใช เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา 

ใหเปนองคกรท่ีมีการทำงานเปนทีม 
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  1.4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหความสำคัญตอ 

การจัดอบรมใหผูบริหารมีความรู ความเขาใจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการตัดสินใจของผูบริหาร

ใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้นเพ่ือสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาใหมีการทำงานเปนทีม 

 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยความสัมพันธเชิงสาเหตุเก่ียวกับรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจ

ของผูบริหารในการพัฒนาการทำงานเปนทีมของครูสังกัดหนวยงานอ่ืน 

  2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยเ ก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

การตัดสินใจของผูบริหาร 

  2.3  ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร 

 

สรุป 
 พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน การทำงานเปนทีมของครู 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับ

มากท้ังภาพรวมและรายดาน พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีม 

ของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร เรียงตามลำดับ

อิทธิพลจากมากไปหานอยดังนี้ 1) ดานผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ 2) ดานผูบริหารใหครูเปน 

ผูตัดสินใจเอง และ 3) ดานผูบริหารตัดสินใจเองแตเปดโอกาสใหครูซักถามได ที่สงผลตอการทำงาน

เปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร อยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยน้ีพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร ซึ่งไดแก  

ดานผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ 2) ดานผูบริหารใหครูเปนผูตัดสินใจเอง และ 3) ดานผูบริหาร
ตัดสินใจเองแตเปดโอกาสใหครูซักถามได สามารถรวมกันทำนายการทำงานเปนทีมของครู สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 29.30 สำหรับการวิจัย

ครั้งน้ี พบวา มี 2 ตัวแปร ไดแก ผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหครูทราบหรือนำไปปฏิบัติ และ 

ผูบริหารตัดสินใจเองโดยอาศัยขอมูลที่ไดจากครูมาประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ ไมสงผลตอ 
การทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
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ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมโรงเรียน ของโรงเรียน 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ADMINISTRATORS’ SERVANT LEADERSHIP AFFECTING SCHOOL CULTURE 
OF SCHOOLS UNDER THE JURISDICTION OF THE OFFICE OF SECONADARY 

EDUCATIONAL SERVICE AREA 9  
 

อมรรัตน  ศรีทอง  /  AMORNRAT  SRITHONG1   

พรรณี  สุวัตถี  /  PANNEE  SUWATTHEE2   

ดวงใจ  ชนะสิทธ์ิ  /  DUANGJAI  CHANASID3   
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนำแบบผูรับใชของ 

ผูบริหารโรงเรียนและครู 2) ระดับวัฒนธรรมโรงเรียน และ 3) ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหาร

โรงเรียนซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอวัฒนธรรมโรงเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารโรงเรียน

และครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 346 คน ไดมาโดยการสุม

แบบแบงชั้นตามสัดสวนของจังหวัดและขนาดโรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

ที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1.  ความคิดเห็นตอภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนและครู โดยภาพรวม 

และรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก การใชภาวะผูนำรวมกัน  
การแสดงออกทางคุณธรรม การสรางสังคมชุมชน การสงเสริมการเปนผูนำ การเห็นคุณคาของผูอื่น 

และการพัฒนาผูอื่น ตามลำดับ 

 2.  วัฒนธรรมโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครู โดยภาพรวมและ 
รายดานอยูในระดับดีมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต การตัดสินใจ 

ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน การสงเสริมพลังอำนาจ ความเอื้ออาทร การยอบรับ  

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ความหลากหลายของบุคลากร ความไววางใจ ความมีคุณภาพ และความมุงประสงคของโรงเรียน 

ตามลำดับ 

  3.  ภาวะผูนำแบบผูรบัใชของผูบรหิารโรงเรียน ดานการเห็นคุณคาของผูอืน่ ดานการแสดงออก

ทางคุณธรรม การสงเสริมการเปนผูนำ และการพัฒนาผูอื่น เปนปจจัยท่ีสงผลตอวัฒนธรรมโรงเรียน 

โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 80.50 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  

คำสำคัญ: ภาวะผูนำแบบผูรับใช  วัฒนธรรมโรงเรียน  มัธยมศึกษา    

 

ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) the level of administrators and teachers’ opinion 

on servant leadership; 2) the level of school culture and; 3) administrators’ servant leadership, 

as predictors of school culture. The samples were 346 administrators and teachers under 

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

stratified random sampling as characterized by province and 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 findings of this research were as follows: 

 1.  Overall and in specific aspects, the administrators and teachers’ opinion on 

servant leadership was at the high level. The factors were respectively from the highest to 
the lowest as follows; share leadership, moral expression, community, building leadership 

promotion, valuing people and developing others. 

 2.  Overall and in specific aspects, the school culture was at the high positive level. 

The factors were respectively from the highest to the lowest as follows; integrity, decision 
making, belongingness, empowerment, caring, recognition, diversity, trust, quality and goal. 

 3.  The administrators’ servant leadership in the aspects of moral expression, 

leadership promotion and developing others together predicted school culture at the 
percentage of 80.50 with statistical significance at .05. 

 

Keywords:  servant leadership , school culture , secondary education 
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บทนำ 
 จากการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมนีโยบายใหดำเนินการปฏิรปูการศึกษา 

ในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) กระทรวงศึกษาธิการโดยกำหนดกลยุทธการขับเคล่ือน 

ตามกรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษาดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม มุงเนนการกระจาย 

อำนาจสูสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมท้ังการใหผูปกครอง 

ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสวน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ 

ตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมีการนำวิธีการบริหารจัดการแนวใหมมาใชในการพัฒนาภาวะผูนำ

ของผูบริหารสถานศึกษาและมีแผนพัฒนาภาวะผูนำควบคูไปกับการสรางผูนำการเปล่ียนแปลงและ

นวัตกรรมการบริหารเชิงคุณภาพ พรอมทั้งสนับสนุนสถานศึกษาใหสามารถบริหารจัดการไดอยาง

อิสระ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 22-32) การดำเนินการตามท่ีกลาวมาน้ัน ผูที่มี

บทบาทสำคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ คือ ผูบริหารสถานศึกษา เพราะ 

ผูบริหารจะเปนผูดำเนินกิจการตาง ๆ ในองคกร รวมทั้งควบคุมบังคับบัญชาใหผูรวมงานปฏิบัติ

ภารกิจใหบรรลตุามเปาหมาย ผูบรหิารสถานศึกษาจงึเปนตัวชีวั้ดความสำคัญตอทิศทางการดำเนินงาน

ตามนโยบายการศึกษาของรัฐ หากผูบริหารเปนผูที่มีความสามารถสูง มีวิสัยทัศนกวางไกล และมี

ลักษณะเฉพาะตัวท่ีแตกตางจากครูท่ัวไป จะสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาใหเปนไปในทิศทาง 

ที่มุงหวังไดสำเร็จ ดังน้ันผูบริหารท่ีมีภาวะผูนำจึงถือไดวาเปนองคประกอบท่ีสำคัญตอความอยูรอด

และความสำเร็จของการบริหารงาน เน่ืองจากจะทำใหผูรวมงานเช่ือมั่น และศรัทธาในความสามารถ

ของผูนำ นำไปสูความรวมมือเพ่ือการเปลี่ยนแปลงท่ีดี ปจจุบันไดมีการกลาวถึง ภาวะผูนำสมัยใหม  

(modern leadership) ซึ่งสมชาย เทพแสง (2556: 63) ไดเสนอไววา เปนรูปแบบของภาวะผูนำท่ีมี

การพัฒนารูปแบบมาจากภาวะผูนำในทฤษฏแีบบดัง้เดิมแลว นำมาพัฒนาและสรางเปนรูปแบบตาง ๆ 

เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของสังคมปจจุบัน และสอดคลองกับองคการโดยมีการนำไปปฏิบัติได

อยางชัดเจนย่ิงข้ึน ภาวะผูนำแบบผูรับใช (servant leadership) เปนรูปแบบหน่ึงของภาวะผูนำ

สมัยใหมที่มีแนวคิดมาจากคัมภีรไบเบิ้ลในศาสนาคริสต มีเจตคติที่เนนการใหความชวยเหลือ  
ความรัก ความเมตตากับบุคคลทุกระดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของลอบ (Laub, 1999: 81 อางถึง

ใน อนุวัฒน  วิภาคธำรงคุณ, 2553: 12) ที่ไดเสนอไววา การเปนผูนำแบบผูรับใชเปนวิถีชีวิตของผูที่มี

จิตใจแหงการรับใช มีวิสัยทัศนและเปาหมายท่ีชัดเจน สรางความเขาใจ และแนวทางปฏิบัติงาน 
ที่สามารถนำมาซ่ึงความดีงามใหเกิดข้ึนกับผูใตบังคับบัญชามากกวาผลประโยชนของตนเอง 

มีการสงเสริมคุณคา และพัฒนาคน สรางเสริมชีวิตกลุม และการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 

ตลอดจนการใหบริการเพ่ือสงผลดีใหกับบุคลากรแตละคนในองคกรโดยรวม ภาวะผูนำรูปแบบนี้จึงมี
องคประกอบสำคัญ 6 ประการ ไดแก 1) การเห็นคุณคาของผูอื่น 2) การพัฒนาผูอื่น 3) การสราง

สังคมชุมชน 4) การแสดงออกทางคุณธรรม 5) การสงเสริมการเปนผูนำ และ 6) การใชภาวะผูนำ 

รวมกัน จึงกลาวไดวา ภาวะผูนำแบบผูรับใชเปนผูที่ถูกเรียกใหรับใชกอนท่ีจะนำผูอื่น มีหัวใจ 
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ของการบริการและพรอมที่จะรับใชผูอื่นมากกวาการแสวงหาการเล่ือนตำแหนงในฐานะเปนผูนำ 

ซึง่ผูบรหิารในปจจบุนัจำเปนจะตองสรางภาวะผูนำท่ีเขมแขง็ในการบริหารงานและมีการใชภาวะผูนำได

อยางเหมาะสม  

 โรงเรียนเปนองคกรทางการศึกษาท่ีทำหนาท่ีจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเจริญงอกงาม 

ดังนั้นโรงเรียนจึงประกอบดวยบุคลากรหลายฝาย ไดแก ผูบริหาร ครู และบุคลากร ซึ่งบุคคลเหลาน้ี

เมื่อมาอยูรวมกัน ไดมีการหลอหลอมรวมคานิยม ความคิด ความเช่ือและพฤติกรรมใหเปนไป 

ในทิศทางเดียวกันท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติติดตอกันมาเปนเวลานาน จึงนำมาซ่ึงการมีวัฒนธรรม

โรงเรียน สอดคลองกับแนวคิดของจีรวัฒน ฟากระจาง (2554: 20) ที่ไดกลาววา วัฒนธรรมโรงเรียน 

เปนคานิยม ความเช่ือ และบรรทัดฐานรวมกันของผูบริหารและครูในโรงเรียน ซึ่งสามารถประเมินได

จากพฤติกรรมที่สะทอนออกมาใหเห็นชัดเจน นอกจากน้ีวัฒนธรรมโรงเรียนยังเปนตัวหลอมความคิด 

ความรูสึกและพฤติกรรมของบุคคลที่อยูในโรงเรียนน้ัน ทั้งนี้ผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรจึงเปน

บุคคลท่ีมีความสำคัญในการเสริมสรางวัฒนธรรมโรงเรียนและมีอิทธิพลตอการบริหารโรงเรียน 

ผูบริหารท่ีมีภาวะผูนำจึงจำเปนตองทำความเขาใจถึงความสำคัญของวัฒนธรรมโรงเรียน ซึ่งจะมีผล 

กระทบตอระบบการบริหารและการพัฒนาโรงเรียน สามารถนำมาปรับใชใหเขากับสภาพแวดลอม 

ซ่ึงจะมีสวนสำคัญในการชวยใหผูบริหารใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ หรือพัฒนาเปล่ียนแปลง

องคการไปใหมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซึ่ง แพตเตอรสัน (Patterson, 1986: 50-51 

quoted in Sergiovanni and Starratt, 1988: 107-109 อางถึงใน วันเพ็ญ  ศิวะยุทธกิจ, 2552: 26) 

ไดใหแนวคิดเก่ียวกับปจจัยทางวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีบงชี้ถึงพฤติกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียนวามี  

10 ประการ ประกอบดวย 1) ความมุงประสงคของโรงเรียน 2) การมอบอำนาจ 3) การตัดสินใจ  

4) ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน 5) ความไววางใจ 6) ความมีคุณภาพ 7) การยอมรับ  

8) ความเอื้ออาทร 9) ความซื่อสัตยสุจริต และ 10) ความหลากหลายของบุคลากร ปจจัยดังกลาว 
จึงมีความสำคัญในการศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมโรงเรียน 

 จากการศึกษาผลงานวิจัยของทองอินทร อุบลชัย (2556: 105) ไดพบวา ผูบริหาร 

สถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีภาวะผูนำ
แบบผูรับใชตามแนวคิดของลอบ (Laub) 6 ประการ ไดแก 1) การเห็นคุณคาของผูอื่น 2) การพัฒนา 

ผูอื่น 3) การสรางสังคมชุมชน 4) การแสดงออกทางคุณธรรม 5) การสงเสริมการเปนผูนำ และ  

6) การใชภาวะผูนำรวมกัน และพบวา มีความสัมพันธทางบวกกับงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ดานการแสดงตนตามที่เปนจริง นอกจากน้ีจากขอคนพบในงานวิจัยของอนุวัฒน  

 วิภาคธำรงคุณ (2553: 119) ที่พบวา คุณลักษณะภาวะผูนำแบบรับใชของผูบริหารสถานศึกษาใน
เครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ตามแนวคิดของลอบ (Laub) อยูในระดับมาก 

จำนวน 6 ดาน ไดแก 1) การเห็นคุณคาของผูอื่น 2) การพัฒนาผูอื่น 3) การสรางสังคมชุมชน  

4) การแสดงออกทางคุณธรรม 5) การสงเสริมการเปนผูนำ และ 6) การใชภาวะผูนำรวมกัน และ 
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ในผลงานวิจัยดังกลาวยังพบอีกวาคุณลักษณะภาวะผูนำแบบรับใชของผูบริหาร มีความสัมพันธกับ

ทัศนะตอการทำงาน ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 จะเห็นวาขอคนพบในงานวิจัยดังกลาวมาขางตน กลาวไดวาผูบริหารท่ีมีภาวะผูนำแบบ 

ผูรับใชเปนปจจัยหน่ึงท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมโรงเรียน ซึ่งจากการศึกษาผลงานวิจัยของเจริญ  

วองประชานุกูล (2548: 95) พบวา วัฒนธรรมโรงเรียนและความผูกพันตอโรงเรียนของครูในโรงเรียน

คาทอลิก เขตสังฆมณฑลราชบุรี มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สำหรับขอคนพบจากงานวิจัยของสุนันท  หลวงศรี (2550: 90) พบวา วัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มีความสัมพันธกันเชิงบวก อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 นอกจากน้ี

ขอคนพบจากงานวิจัยของวารสาร  เมืองพวน (2551: 91) พบวา วัฒนธรรมสถานศึกษาและองคการ

แหงการเรียนรูในโรงเรียนประถมศึกษามีความสัมพันธในระดับสูง สอดคลองกับผลงานวิจัยของ

เสวียน เสนงาม (2552: 139) พบวา วัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลโรงเรียน และผลงานวิจัยของ

ดวงดาว บุญกอง (2553: 127) ที่พบวา วัฒนธรรมโรงเรียนสงผลตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติ 

งานของครูในโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม ใน 5 ดาน ไดแก  

1) การยอมรับ 2) ความหลากหลายของบุคลากร 3) ความมีคุณภาพ 4) ความซ่ือสัตยสุจริต และ 

5) ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน โดยสามารถพยากรณสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานของครู 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากความเปนมาและความสำคัญของปญหา ตลอดจนขอคนพบจากผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ
ภาวะผูนำแบบผูรับใชและวัฒนธรรมโรงเรียนตามท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นวาต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบันมีผลการวิจัยจำนวนมากท่ีบงชี้วาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพและความสำเร็จในการจัด 

การศึกษาข้ึนอยูกับความสามารถ ทักษะในการบริหารงาน และความเปนผูนำของผูบริหาร 
เปนสำคัญ ดังนั้นการไดศึกษาถึงภาวะผูนำแบบผูรับใช จึงเปนแนวคิดการศึกษาภาวะผูนำสมัยใหม
ของผูบริหารโรงเรียนยุคนี้ที่จำเปนตองนำมาปฏิบัติตน เพ่ือกระตุนและเอ้ืออำนวยใหบุคลากร 

ในโรงเรียนสามารถรวมกันสรางวัฒนธรรมโรงเรียนใหนำไปสูการเปล่ียนแปลงที่ดีได ผูวิจัยในฐานะ 
เปนผูสอนทีป่ฏบิตังิานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงสนใจ

ที่จะศึกษาภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งคาดวาผลท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ี จะเปนประโยชนตอการพัฒนา 

ผูบริหารใหมีภาวะผูนำท่ีเอ้ืออำนวยใหเกิดวัฒนธรรมโรงเรียนมีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนและครู สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

 2.  เพ่ือศกึษาระดับวฒันธรรมโรงเรียน สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 

 3.  เพ่ือวิเคราะหภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนและครูที่สงผลตอวัฒนธรรม

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จะเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษายุคปฏิรูป 

การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตองมีความเปนผูนำทางวิชาการท่ีเขมแข็ง เปนผูจัดการท่ีมี 

ความเฉียบแหลม เปนผูประสานงานชุมชนและอำนวยความสะดวกท่ีดี เปนผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกล 

ทั้งยังตองเปนผูอุทิศตนและเปนแบบอยางท่ีดีใหกับผูรวมงาน ดังน้ันผูวิจัยจึงไดศึกษาภาวะผูนำแบบ

ผูรับใชตามแนวคิดของลอบ (Laub, 2003: 160-165 อางถึงใน อนุวัฒน วิภาคธำรงคุณ, 2553: 30) 

ที่กลาวไววา การเปนผูนำแบบผูรับใชเปนวิถีชีวิตของบุคคลท่ีมีจิตใจแหงการรับใช มีวิสัยทัศน และ

เปาหมายท่ีชัดเจน สรางความเขาใจ และแนวทางปฏิบัติงาน นำมาซึ่งความดีงามใหเกิดขึ้นกับ 

ผูใตบังคับบัญชา มากกวาผลประโยชนของตนเอง จะสงเสริมคุณคา และพัฒนาคนเพ่ือสรางเสริม

ชีวิตกลุม และปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม การใหบริการเพ่ือสงผลดีตอบุคคลแตละคนและองคกร 

โดยมีองคประกอบ 6 ประการ ไดแก 1) การเห็นคุณคาของผูอื่น 2) การพัฒนาผูอื่น 3) การสราง

สังคมชุมชน 4) การแสดงออกทางคุณธรรม 5) การสงเสริมการเปนผูนำ และ 6) การใชภาวะผูนำ 

รวมกัน จากองคประกอบดังกลาวจึงไดนำมากำหนดเปนตัวแปรตนในการวิจัยคร้ังน้ี สำหรับแนวคิด 

เก่ียวกับวัฒนธรรมโรงเรียนน้ัน โรงเรียนแตละแหงจะมีวัฒนธรรมเปนของตนเอง เพราะเปน 
ตัวหลอหลอม ความคิด และพฤติกรรมของบุคคลที่อยูในโรงเรียน ซึ่งอาจแตกตางกันไปบาง แตโดย

ทั่วไปจะมีปจจัยทางวัฒนธรรมคลายคลึงกัน ดังน้ันผูวิจัยจึงไดศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมโรงเรียน 
ตามแนวคิดของแพตเตอรสัน (Patterson, 1986: 50-51 quoted in Sergiovanni and Starratt  

1988: 107-109 อางถึงใน วันเพ็ญ ศิวะยุทธกิจ, 2552: 26) ซึ่งมีองคประกอบอยู 10 ประการ 

ประกอบดวย 1) ความมุงประสงคของโรงเรียน 2) การมอบอำนาจ 3) การตัดสินใจ 4) ความรูสึกเปน
สวนหน่ึงของโรงเรียน 5) ความไววางใจ 6) ความมีคุณภาพ 7) การยอมรับ8) ความเอ้ืออาทร  

9) ความซื่อสัตยสุจริต และ 10) ความหลากหลายของบุคลากร จากตัวแปรดังกลาวผูวิจัยจึงไดนำมา

จัดกระทำเปนตัวแปรตามในการวิจัยคร้ังน้ี โดยนำเสนอเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือแสดง 

ความสัมพันธระหวางตัวแปร ดังภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนและครูสงผลตอวัฒนธรรมโรงเรียน 

 

คำนิยามศัพทตัวแปรการวิจัย 
 1.  ภาวะผูนำแบบผูรับใช หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนและครู ทำหนาท่ีรับใช
เพ่ือนรวมงานและผูตาม เพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคล โดยใชอำนาจทางศีลธรรมกระตุน

ใหเกิดการรวมมือรวมใจ ไววางใจซึ่งกันและกัน และใหอำนาจแกเพ่ือนรวมงานเพ่ือใหงานบรรลุ

เปาหมายรวมกัน ประกอบดวย  

   1.1  การเห็นคุณคาของผูอื่น หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน ที่มีความเชื่อมั่น 
ใหความสำคัญตอความตองการและยอมรับในความสามารถของผูรวมงาน ตลอดจนเปนผูฟงท่ีดี  

   1.2  การพัฒนาผูอื่น หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน ที่ใหโอกาสพัฒนา

ศักยภาพในการเรียนรูที่เปนแบบอยางท่ีดี ใหกำลังใจและสนับสนุนผูรวมงานในการปฏิบัติงาน  

   1.3  การสรางสังคมชุมชน หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน ที่มีการสราง 

ความสัมพันธกับผูรวมงานใหความสำคัญในการทำงานรวมกับผูรวมงาน และเห็นคุณคาของ 

ความแตกตางระหวางบุคคล 
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   1.4  การแสดงออกทางคุณธรรม หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน ที่เปดใจกวาง 

ปฏิบัติตนใหเปนท่ียอมรับของผูรวมงาน มีความมุงมั่นท่ีจะเรียนรูจากผูรวมงาน และสงเสริมให 

ผูรวมงานมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน  

   1.5  การสงเสริมการเปนผูนำ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน ที่มีวิสัยทัศน 

ตออนาคตมีแนวทางในการบริหารงานท่ีชัดเจนตอการใหบริการองคกร มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

และเสริมสรางภาวะผูนำแกผูรวมงานอยางมีเปาหมายชัดเจน  

   1.6  การใชภาวะผูนำรวมกัน หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน ที่แบงปน 

ความเปนผูนำ โดยการใชอำนาจรวมกัน ลดการควบคุม และมีสถานะผูนำรวมกัน 

 2.  วัฒนธรรมโรงเรียน หมายถึง การท่ีผูบริหารโรงเรียนและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการยึดถือคานิยม ความเช่ือ รวมท้ังการนำสภาพการปฏิบัติงานมาใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานสืบทอดตอกันมา ประกอบดวย 

  2.1  ความมุงประสงคของโรงเรียน หมายถึง การท่ีโรงเรียนมีการเปดโอกาสใหบุคลากร

ทุกคนมีสวนรวมในการกำหนดวัตถุประสงคของโรงเรียน โดยใหมีการคำนึงถึงสภาพปญหาและ

ความตองการใหชัดเจนเปนไปได เพ่ือจูงใจใหบุคลากรสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.2  การสงเสริมพลังอำนาจ หมายถึง การท่ีผูบริหารโรงเรียน มีการมอบอำนาจ 

การตัดสินใจใหบุคลากรปฏิบัติงานตรงตามความรูและความสามารถของแตละคน โดยกระจาย

อำนาจแบบมีสวนรวมในการบริหารงานในโรงเรียนมากข้ึน ทำใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจและ

เต็มใจรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 

  2.3  การตัดสินใจ หมายถึง การท่ีผูบริหารโรงเรียนมีการตัดสินใจปฏิบัติงานโดยอาศัย

ทางเลือกท่ีไดกำหนดไว คำนึงถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติ รวมท้ังเปดโอกาสใหผูรวมงานท่ีมี

ความรู ความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

   2.4  ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน หมายถึง การท่ีผูบริหารโรงเรียนและครู  
ไดรวมมือกัน พัฒนาโรงเรียนดวยความรูสึกวาเปนเจาของรวมกัน มีความผูกพันท่ีจะชวยเหลือและ

พัฒนาซึ่งกันและกัน ใหความสำคัญกับการทำงานเปนทีมเพ่ือพัฒนาโรงเรียน รวมท้ังอุทิศเวลาใหกับ

การปฏิบัติงานตาง ๆ ของโรงเรียนดวยความเต็มใจ 

   2.5  ความไววางใจ หมายถึง การท่ีครูมีอิสระในการทำงานในโรงเรียนโดยเช่ือมั่นวาจะ

สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความไววางใจในการปฏิบัติงานซ่ึงกันและกัน 
   2.6  ความมีคุณภาพ หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีดำเนินไปดวยการมีมาตรฐานและมี

คุณภาพของครูในโรงเรียนทุกคน ไดรวมกันกำหนดแผนกลยุทธเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน รวมท้ัง

การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
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   2.7  การยอมรับ หมายถึง การท่ีผูบริหารโรงเรียน ใหความสำคัญและใหการยอมรับ 

ในความคิดเห็น ความรูความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนแตละคน การยกยองชมเชยในผลงาน

ที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งใหการยอมรับความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของแตละคน  

   2.8  ความเอ้ืออาทร หมายถึง การท่ีผูบริหารโรงเรียน มีการดูแลเอาใจใสในความเปนอยู

ของบุคลากรของโรงเรียน ทั้งในดานการงานและดานสวนตัว การสนับสนุนสงเสริมความกาวหนา

ทางอาชีพของบุคลากร การจัดสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูลดวยการชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 

   2.9  ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การท่ีครูในโรงเรียน มีการปฏิบัติหนาท่ีดวย 

ความจริงใจทั้งตอตนเองและตอผูอื่น โดยยึดมั่นในแนวทางแหงจริยธรรมและคุณธรรม ยึดหลัก

ธรรมาภิบาล มีความพยายามในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถและสม่ำเสมอ เพ่ือใหเกิด

ผลดีตอโรงเรียน 

   2.10 ความหลากหลายของบุคลากร หมายถึง การท่ีโรงเรียนใหความสำคัญกับ 

ความคิดเห็นท่ีแตกตางกันของบุคลากรแตละคน มีการแลกเปล่ียนเรียนรูแนวคิด เทคนิควิธีการ 

เพ่ือพัฒนางานและพัฒนาตนเอง รวมทั้งการประสานรูปแบบ วิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรแตละคน

เพ่ือนำมาใชเปนแนวปฏิบัติรวมกัน 

 

วิธีดำเนินการ 
 ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 61 โรงเรียน โดยเปนผูบริหารโรงเรียน จำนวน 199 คน  

ครูผูสอน จำนวน 3,096 คน ที่ตั้งอยูในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม รวมท้ังสิ้น จำนวน 
3,295 คน 

 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซ่ีและ
มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) ไดกลุมตัวอยาง

จำนวน 346 คน โดยใชการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนของจังหวัดและขนาดโรงเรียน ดังปรากฏ 

ในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 

 

 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 

 ผู วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวกำหนดรูปแบบและโครงสรางของ

แบบสอบถาม ดำเนินการสรางเคร่ืองมือตามคำนิยามศัพทตัวแปรการวิจัย โดยผานการตรวจสอบ
ความเท่ียงเชิงเน้ือหา และพิจารณาเฉพาะขอทีม่คีา IOC เทากับ 0.67 และ 1.00 เพ่ือหาคาความเท่ียง 

โดยไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาไดคาความเท่ียงของภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนและครู 

เทากับ 0.84 และคาความเท่ียงของวัฒนธรรมโรงเรียน เทากับ 0.86 
             

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผู วิจัยดำเนินการนำแบบสอบถามจำนวน 346 ฉบับ ไปยังโรงเรียนในสังกัดท่ีเปน 
กลุมตัวอยางดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 341 ฉบับ คิดเปน

รอยละ 98.55 
  

                                                                                             

       

       9                                                     

  

 (32)                    105                    1,468                    11              154 
 -   (10)     29                464              3                   49 

 -   (13)     48                599              5                   63 

 -   (7)     19                      318              2                   33 

 -  (2)     9                 87              1                    9 

 (29)                        94                    1,628                    10                 171 

 -   (9)     28                504              3                       54 

 -   (8)      28                446              3                   47 

 -   (6)                  19                      339                  2         35 

   -   (6)    19                339                    2           35 

                                                    199                    3,096               21              325  

                                                    3,295                                                   346  
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 การวิเคราะหขอมูล 

 ดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป โดยการวิเคราะหระดับ

ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนและครู และวัฒนธรรมโรงเรียนใชการหารอยละ คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนท่ีสงผลตอวัฒนธรรม

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ

แบบขั้นตอน 

 

ผลการวิจัย  
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับสูง ( x̄ = 4.16, S.D. = 0.65) และเม่ือพิจารณาเปน 

รายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับสูงทุกดานโดยดานการใชภาวะผูนำรวมกัน มีคาเฉล่ียสูงสุด 

( x̄  = 4.22, S.D. = 0.65) รองลงมาไดแก การแสดงออกทางคุณธรรม ( x̄ = 4.20, S.D. = 0.64) 

และการสรางสังคมชุมชน ( x̄  = 4.19, S.D. = 0.65) ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  ระดับและลำดับภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

  (n = 341) 
  S.D.   

1.  4.11 0.65  5 

2.  4.11 0.70  6 

3.  4.19 0.65  3 

4.  4.20 0.64  2 

5.  4.15 0.65  4 

6.  4.22 0.65  1 

 4.16 0.65   
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 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหระดบัวฒันธรรมโรงเรียน สงักัดสำนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

มัธยมศึกษา เขต 9 

 วัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม 

มีการปฏิบัติอยูในระดับสูง ( x̄ = 4.13, S.D. = 0.71) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  

มีการปฏิบัติอยูในระดับสูงทุกดานโดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูง 3 ลำดับแรก ไดแก ดานความซ่ือสัตยสุจริต 

( x̄ = 4.21, S.D. = 0.68) ดานการตัดสินใจ ( x̄  = 4.17, S.D. = 0.73) และดานความรูสึกเปน 

สวนหน่ึงของโรงเรียน ( x̄  = 4.16, S.D. = 0.66) สวนท่ีมีคาเฉล่ียต่ำ 3 ลำดับสุดทาย ไดแก  

ดานความไววางใจ ( x̄ = 4.10, S.D. = 0.75) ดานความมีคุณภาพ ( x̄ = 4.06, S.D. = 0.76) 

และดานความมุงประสงคของโรงเรียน ( x̄ = 4.05, S.D. = 0.75) ดังปรากฏในตารางท่ี 3  

 

ตารางที่ 3  ระดับและลำดับวฒันธรรมโรงเรียน สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 

 

 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรม
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในของภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารซ่ึงมี
ความสัมพันธทางบวกอยูในระดับต่ำถึงระดับสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี 
คาสหสัมพนัธระหวาง 0.40-0.82 และเม่ือพิจารณาคาสมัประสทิธ์ิสหสัมพนัธของภาวะผูนำแบบผูรบัใช
ของผูบริหารกับวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (Y

tot
)  

พบวา มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลางถึงระดับสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง 0.64-0.79 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 

 

                                                                                                                          (n = 341) 

  S.D.   

1.  4.05 0.75  10 

2.  4.16 0.73  4 

3.  4.17 0.73  2 

4.      4.16 0.66  3 

5.  4.10 0.75  8 

6.  4.06 0.76  9 

7.  4.14 0.72  6 

8.  4.14 0.69  5 

9.  4.21 0.68  1 

10.  4.13 0.70  7 

 4.13 0.71   
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ตารางที่ 4  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร 

 

 ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารสงผลตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรียงตามลำดับตัวแปร 4 ตัวแปร ที่เขาสูสมการดังน้ี การเห็นคุณคาของ

ผูอื่น (X
1
) การแสดงออกทางคุณธรรม (X

4
) การสงเสริมการเปนผูนำ (X

5
) และการพัฒนาผูอื่น (X

2
) 

เปนตัวแปรท่ีไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอธิบายความผันแปรของวัฒนธรรมโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวม (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.805 ซึ่งแสดงวา การเห็นคุณคาของ 
ผูอื่น การแสดงออกทางคุณธรรม การสงเสริมการเปนผูนำ และการพัฒนาผูอื่นสงผลตอวัฒนธรรม

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และรวมกันทำนายไดรอยละ 80.50 

โดยสามารถเขียนสมการทำนายได ดังน้ี 
 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 

 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

 ดังปรากฏในตารางท่ี 5 

 

                                                                                                                                                            (n = 341) 
 

 

 

 

 

  
(X 1) 

  (X
2) 

  
(X 3) 

  (
X 4) 

  
(X 5) 

  

(X 6) 

 ( 
Y to

t) 

 (X1) 1.00       

 (X2) 0.82** 1.00      

 (X3) 0.66** 0.70** 1.00     

 (X4) 0.60** 0.56** 0.69** 1.00    

 (X5) 0.51** 0.60** 0.60** 0.55** 1.00   

 (X6) 0.82** 0.65** 0.57** 0.40** 0.46** 1.00  

 (Ytot) 0.79** 0.78** 0.72** 0.74** 0.69** 0.64** 1.00 

**  .01 
 

tot= -0.26 + 0.32 (X1) + 0.25 (X4) + 0.24 (X5) + 0.19 (X2) 

tot = 0.31 (Z1) + 0.30 (Z4) + 0.23 (Z5) + 0.20 (Z2) 
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารท่ีสงผล 

  ตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

อภิปรายผล  
 1.  จากผลการวิจัย ที่พบวา ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับสูง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการใชภาวะผูนำรวมกัน รองลงมาไดแก การแสดงออก 
ทางคุณธรรม และการสรางสังคมชุมชน โดยเฉพาะในประเด็นท่ีวา ผูบริหารมอบหมายให 

รองผูบริหารตามงานตามท่ีไดรับผิดชอบ โดยเปดโอกาสใหผูรวมงานรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย 
และทำงานรวมกันไดอยางอิสระ ทั้งยังใหผูรวมงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่เหมาะสม 

และใหผูรวมงานทุกคนรวมกันตัดสินใจแกปญหาของโรงเรียนไดซึ่งสอดคลองกับภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 

(2546: 184) ที่ไดเสนอไววา ผูนำตองสรางความเปนเอกภาพใหเกิดข้ึนกับบุคลากรในหนวยงาน 
เปนการเปดโอกาสใหบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการทำงานตามความรูความสามารถท่ี

ไดรับมอบหมาย จะทำใหเกิดความรูสึกผูกพันกับงานและองคกรเปนผลใหเกิดขอผูกมัดหรือขอตกลง

รวมกันท่ีจะทำงานใหสำเร็จ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของบังอร ไชยเผือก (2550: 93) ที่ไดศึกษา

วิจัย เร่ืองคุณลักษณะของผูนำแบบผูรับใชและบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินี 

พระกุมารเยซู พบวา คุณลักษณะผูนำแบบรับใชของผูบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินี 

                                                                                                                                     (n=341) 

 df SS MS F Sig. 

Regression 4 57.02 14.255 345.79* 0.00 

Residual 336 13.85 0.041   

Total 340 70.87    

 b Beta SEb t Sig. 
 -0.26  0.123 -2.125* 0.03 

 (X1) 0.32 0.31 0.045 7.141* 0.00 

 (X4) 0.25 0.30 0.027 9.457* 0.00 

 (X5) 0.24 0.23 0.034 7.316* 0.00 

 (X2) 0.19 0.20 0.043 4.460* 0.00 

*  .05 

R = 0.897 R2 = 0.805 SEE. = 0.203 
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พระกุมารเยซู โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตามลำดับคาเฉล่ีย ไดแก การสราง

มโนทัศน ความรับผิดชอบรวมกัน การโนมนาวจิตใจ การมองการณไกล การฟง การเยียวยารักษา 

การอุทิศตัวเพ่ือพัฒนาคน การสรางกลุมชน การเห็นอกเห็นใจ การตระหนักรู และบรรยากาศของ

โรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับดี 

 นอกจากน้ี ผลจากการวิจัยคร้ังนี้ ยังพบอีกวา ภาวะผูนำแบบผูรับใชดานการพัฒนาผูอื่น 

มีคาเฉลี่ยต่ำสุด โดยเฉพาะในประเด็นท่ีวา ผูบริหารดำเนินชีวิตอยางพอเพียง มัธยัสถ ประหยัด 

ทำงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีการสนับสนุนใหผูรวมงานไปเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง 

โดยปฏิบัติตนตอผูรวมงานทุกคนดวยความสุภาพออนนอม และเปดโอกาสใหผูรวมงานพัฒนา

ตนเองตามศักยภาพตอความตองการของแตละบุคคล มีการจัดบรรยากาศในท่ีทำงานใหเอื้อตอ 

การเรียนรู พรอมกับเปดโอกาสใหผูรวมงานเรียนรูงานจากความผิดพลาดของตนเอง พยายามจัดหา

ปจจัยสนับสนุนพัฒนาผลงานดานวิชาการ ยังใหการยกยองชมเชยในการปฏิบัติงานของผูรวมงาน

อยางเสมอภาค และมีความรับผิดชอบ ขยัน กระตือรือรนในการทำงานอยางสม่ำเสมอ ซึ่งสอดคลอง

กับผลงานวิจัยของทองอินทร อุบลชัย (2556: 103) ที่ไดศึกษาวิจัย เร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะ

ผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนำ

แบบผูรับใชของผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาผูอื่น มีความสัมพันธทางบวกกับการดำเนินงาน

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง  

 2.  จากผลการวิจัยท่ีพบวา วัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับสูง และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูง 3 ลำดับแรก ไดแก ดานความซ่ือสัตยสุจริต ดานการตัดสินใจ และดานความรูสึก

เปนสวนหน่ึงของโรงเรียนโดยเฉพาะในประเด็นท่ีวา ผูบริหารตระหนักถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู มีการปฏิบัติงานดวยความจริงใจทั้งตอตนเองและผูอื่น ตามกฎระเบียบของทางโรงเรียน
อยางเครงครัด ดวยความซ่ือสัตยทั้งคำพูดและการกระทำ ตองประพฤติและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง

ที่ดีตอนักเรียนและผูปกครอง มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 
และยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผูบริหารโรงเรียน มีความรู 

ความเขาใจในวัฒนธรรมในหนวยงานของตนเปนอยางดี  เห็นความสำคัญของการเสริมสรางวัฒนธรรม

ใหเขมแข็ง ใหความยอมรับนับถือบุคลากรในโรงเรียน ยอมรับวาครูมีความรูความสามารถ 

มีความรับผิดชอบ ยอมรับแนวความคิดใหม ๆ ของครูเปดโอกาสใหครูมีอิสระในการทำงานรวมกัน 

จึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุภาวดี ลำเจียกมงคล (2554: 92) ที่พบวา วัฒนธรรมโรงเรียน 
กับการบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถิ่นท่ี 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ 

หลักการยอมรับและการใหผลตอบแทน หลักความเอ้ืออาทร หลักการมอบอำนาจ หลักความหลากหลาย 
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หลักความซ่ือสัตย หลักความเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน หลักความเปนเลิศ หลักความไววางใจ 

หลักการตัดสินใจ และหลักเปาหมายของโรงเรียน  

 นอกจากน้ี ผลการวิจัยคร้ังน้ี ยังพบอีกวา วัฒนธรรมโรงเรียนดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำ 3 ลำดับ

สุดทาย ไดแก ดานความไววางใจ ดานความมีคุณภาพ และดานความมุงประสงคของโรงเรียน 

โดยเฉพาะในประเด็นท่ีวา ผูรวมงานทุกคนมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายของโรงเรียน มีระเบียบ

ปฏิบัติของโรงเรียนสามารถจูงใจใหผูรวมงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูรวมงานทุกคน

เขาใจนโยบายของโรงเรียนอยางชัดเจน และนโยบายของโรงเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได ที่เปนเชนน้ี

อาจเน่ืองมาจากปจจุบันมีการปรับเปล่ียนการบริหารงานของโรงเรียนและระบบการศึกษา และมี 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูอยางตอเน่ืองเสมอมา ฉะน้ันผูบริหารโรงเรียนจึงจำเปนตองสราง

วัฒนธรรมของโรงเรียนดานความมุงประสงคของโรงเรียนใหดีข้ึนตลอดเวลา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 

ของโรงเรียนและบริหารงานมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวารสาร เมืองพวน (2551: 23) 

กลาววา การท่ีสถานศึกษาไดประชาสัมพันธใหบุคลากรไดทราบถึงความมุงประสงคของสถานศึกษา 

ดวยรูปแบบวิธีการตาง ๆ ทำใหบุคลากรเกิดความตระหนัก เห็นคุณคาและความสำคัญในเปาประสงค

ของสถานศึกษา การนำเปาประสงคไปใชในการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตาง ๆ รวมทั้ง 

การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหบรรลุผลสำเร็จ 

 3.  ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารสงผลตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยเรียงตามลำดับการทำนายจากมากไปหานอย ดังน้ี 1) การแสดงออก

ทางคุณธรรม 2) การสงเสริมการเปนผูนำ 3) ดานการเห็นคุณคาของผูอื่น และ 4) การพัฒนาผูอื่น

เปนปจจัยสงผลตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพ

รวมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยครั้งนี้พบวา ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหาร

โรงเรียน ซึ่งไดแก การแสดงออกทางคุณธรรม การสงเสริมการเปนผูนำ ดานการเห็นคุณคาของผูอื่น 

และการพัฒนาผูอ่ืน รวมกันทำนายวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ในภาพรวมไดรอยละ 80.50 ท้ังน้ีสาเหตุท่ีทำนายไดรอยละ 80.50 สืบเน่ืองมาจากคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธของภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนกับวัฒนธรรมโรงเรียน มีความสัมพันธ 
ทางบวกอยูในระดับปานกลางถึงระดับสูง สงผลตัวแปรภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน

เขาสมการทำนายเพียง 4 ดาน โดยสามารถอภิปรายผลเปนรายดานดังน้ี 

  3.1  ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน ดานการแสดงออกทางคุณธรรมสงผล

ตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวมและ 

รายดาน 8 ดาน ไดแก 1) ดานความมุงประสงคของโรงเรียน 2) การตัดสินใจ 3) ความรูสึกเปน 
สวนหน่ึงของโรงเรียน 4) ความไววางใจ 5) ความมีคุณภาพ 6) ความเอ้ืออาทร 7) ความซื่อสัตยสุจริต 

และ 8) ความหลากหลายของบุคลากร ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารสนับสนุนใหครูและบุคลากรในโรงเรียน

ยึดถือหลักคำสอนของศาสนาท่ีตนเองนับถือ รับฟงขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานจากผูรวมงาน 
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ทุกระดับ สามารถบริหารงานใหเปนท่ียอมรับของผูรวมงานและผูเก่ียวของไดเปนอยางดี และประพฤติตน

ตามหลักคุณธรรมอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปราณี วรสุทธิพิศาล (2547: 50) 

ที่ไดสรุปไววา คุณธรรมเปนหัวใจสำคัญในการพัฒนามนุษย เปนคุณลักษณะท่ีกอใหเกิดความเจริญ

กาวหนา และความสงบสุขในสังคม เพราะคุณธรรมเปนคุณลักษณะของความดีความงามที่อยูใน

จิตใจของมนุษยแตละบุคคล คุณธรรมทำใหเกิดจริยธรรม คานิยมท่ีเหมาะสม และเปนปจจัยสงเสริม

บทบาทดานคุณธรรมของผูบริหาร ผลจากการวิจัยครั้งนี้จึงสอดคลองกับขอคนพบจากงานวิจัย 

ของย่ิงยศ พละเลิศ (2550: 60) ที่ไดศึกษา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบวา ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยมีดานคุณธรรม

และจริยธรรมสำหรับผูบริหารสถานศึกษามีระดับปฏิบัติมากท่ีสุด  

  3.2  ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน ดานการสงเสริมการเปนผูนำสงผล 

ตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวมและ 

รายดาน 6 ดาน ไดแก 1) ดานการมอบอำนาจ 2) การตัดสินใจ 3) ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของ

โรงเรียน 4) การยอมรับ 5) ความซื่อสัตยสุจริต และ 6) ความหลากหลายของบุคลากร ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ผูบริหารสงเสริมใหครูและบุคลากรทุกคนเขารวมกิจกรรมพัฒนาภาวะผูนำกับหนวยงานตาง ๆ อยาง

ตอเน่ืองทุกป ผูบริหารสามารถวางแผนพัฒนาโรงเรียนไดอยางมีเปาหมาย โดยเปดโอกาสให 

ผูรวมงานเปนผูนำและผูตามในการทำงานและนำแนวคิดท่ีเปนนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการบริหารงาน

ในโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสเพียร (Spears, 2004: 4) ที่ไดกลาววา ผูนำแบบผูรับใช 

จะตองมองหาวิธีการท่ีจะเพ่ิมพนูความสามารถ ความฝน ความหวังของบคุลากร ดวยการสรางมโนทัศน 

และสามารถมองปญหาขององคกรในปจจุบัน และท่ีจะเกิดขึ้นไดในอนาคตโดยการมองการณไกล 

สามารถท่ีจะคาดการณลวงหนา มีวิสัยทัศนชัดเจน และเรียนรูจากบทเรียนท่ีเกิดขึ้นในอดีต 

ความเปนจริงในปจจุบัน และแนวโนมจากเหตุการณที่นาจะเปนผลท่ีเกิดจากการตัดสินใจในอนาคต 

ชวยใหบุคลากรเขาใจทิศทางในการทำงาน เพ่ือนำองคกรไปสูความสำเร็จ 
  3.3  ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน ดานการเห็นคุณคาของผูอื่นสงผล 

ตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวมและ 

รายดาน 5 ดาน ไดแก 1) ดานความมุงประสงคของโรงเรียน 2) ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน 

3) ความไววางใจ 4) ความมีคุณภาพ และ 5) การยอมรับ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารเปดโอกาสให 

ผูรวมงานแสดงความสามารถของตนเองในงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ ใหความไววางใจ 
ในการปฏิบัติงานตามความสามารถของแตละบุคคล ใหความเคารพและใหเกียรติผูรวมงานทุกคน 

ใหความชวยเหลือเก้ือกูลดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมงานอยางท่ัวถึง ตั้งใจรับฟงการแสดง 

ความคิดเห็นของผูรวมงานในท่ีประชุม และยินดีรับฟงเหตุผลจากผูรวมงานเพ่ือตัดสินใจในการแก

ปญหาท่ีเกิดขึ้นดวยความเต็มใจ และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุชามนตร แยมเจริญกิจ 

(2553: 89) ที่ไดศึกษาวิจัย เร่ืองภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการมี
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สวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาประเภทท่ี 1 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ 

เขต 1 และเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการเปนแบบอยาง มีคาเฉล่ียมาก 

เปนลำดับแรกรองลงมา ไดแก ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนการใชปญญา  

ดานการสรางและการส่ือสารวิสัยทัศน ตามลำดับ สวนดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  

มีคาเฉล่ียเปนลำดับสุดทาย  

  3.4  ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารดานการพัฒนาผูอื่นสงผลตอวัฒนธรรมโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวมและรายดาน 5 ดาน ไดแก  

1) ดานความมุงประสงคของโรงเรียน 2) การมอบอำนาจ 3) ความไววางใจ 4) ความมีคุณภาพ และ 

5) การยอมรับ ทั้งนี้เน่ืองจากผูบริหารดำเนินชีวิตอยางพอเพียง มัธยัสถ ประหยัด ทำงานดวย 

ความซื่อสัตยสุจริต มีการสนับสนุนใหผูรวมงานไปเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองโดยการปฏิบัติ

ตนตอผูรวมงานทุกคนดวยความสุภาพออนนอม และเปดโอกาสใหผูรวมงานพัฒนาตนเอง 

ตามศักยภาพและความตองการของแตละบุคคล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของลอบ (Laub, 2003: 

161 อางถึงใน อนุวัฒน วิภาคธำรงคุณ, 2553: 30) ที่ไดเสนอไววา ผูบริหารตองพัฒนาศักยภาพ  

การเรียนรูของผูอื่นโดยการใหโอกาส และสงเสริมพัฒนาความสามารถของผูอื่นอยางเต็มศักยภาพ 

ใชอำนาจของตนกอใหเกิดประโยชนตอผูอื่น ใหกำลังใจ และสรางความสัมพันธที่ดีมองความขัดแยง

เปนโอกาสท่ีจะเรียนรูและเติบโต สรางส่ิงแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรูของผูอื่นโดยมีผูใหความหมาย 

หลักการ และแนวคิดเก่ียวกับการใหโอกาสพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูของผูอื่น  

  3.5  ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน ดานการสรางสังคมชุมชนไมสงผล 

ตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวม แตสงผล

ในรายดาน 7 ดาน ไดแก 1) การมอบอำนาจ 2) การตัดสินใจ 3) ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน 

4) ความไววางใจ 5) ความมีคณุภาพ 6) การยอมรับ และ 7) ความเอ้ืออาทรซึ่งไมเปนตามสมมุติฐาน

ในการวิจัย ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูบริหารและครูที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีมีสถานภาพ 
สวนบุคคลดานประสบการณ การทำงานคอนขางนอยคือ เปนผูมปีระสบการณในการทำงานนอยกวา 

10 ป จึงตองอาศัยคำแนะนำในการปฏิบัติงานตาง ๆ จากเพ่ือนรวมงานหรือผูมีความรู ความสามารถ  
ที่มีประสบการณในการทำงานมากกวาจึงจะทำใหการทำงานประสบผลสำเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของสำรอง เพ็งหนู และคณะ (2540: 64 -65) ที่ไดกลาวถึง วิธีการทำงานกับผูอื่นใหประสบ

ความสำเร็จบรรลุเปาหมายและราบรื่น ประกอบดวย 1) เปนผูใหการยอมรับ ชื่นชม และยกยอง 

ในความสำเร็จของผูรวมงานไมฉวยโอกาสเอาผลงานของคนอ่ืนเปนของตน 2) เปนผูใหความชวยเหลือท่ีดี

พรอมที่จะใหความชวยเหลือแกผูรวมงานทุกดาน ชวยแกปญหา มีความหวงและมีความกระตือรือรน
ที่จะใหความชวยเหลือเพ่ือนรวมงานใหมที่มีปญหา 3) สรางทัศนคติที่ดีในการทำงานพยายาม 

มองดวยเจตนาดีใหความชวยเหลือรวมมือรวมใจอยางสุดกำลังความสามารถ 4) สรางความสัมพันธ

ที่ดีในหนวยงาน การทำงานท่ีใดก็ตาม การปฏิบัติงานในฐานะสมาชิกของกลุมดีกวาปฏิบัติงาน 
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ไปตามลำพัง ความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกันทำใหงานดำเนินไปสูผลดี 5) เปนผูมีความจริงใจกับทุกคน 

และ 6) เปนบุคคลเปดเผยตรงไปตรงมาซึ่งทำใหบุคคลอื่นมีความเชื่อถือและไววางใจการกระทำ 

สิ่งใดก็จะงาย  

  3.6  ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน ดานการใชภาวะผูนำรวมกันไมสงผล 

ตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวม แตสงผล

ในรายดาน 5 ดาน ไดแก 1) ดานความมุงประสงคของโรงเรียน 2) ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน 

3) ความไววางใจ 4) ความมีคุณภาพ และ 5) ความหลากหลายของบุคลากร ซ่ึงไมเปนตามสมมุติฐาน 

ในการวิจัย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาอำนาจการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ในการทำงานไมวาจะเปน 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป  

ยังขึ้นอยูกับผูบริหารเปนสำคัญ ฉะน้ันผูบริหารจึงควรกระจายอำนาจใหอำนาจในการทำงาน 

กับผูอื่นดวย และสนับสนุนการมีสวนรวมในดานการตัดสินใจของผูที่เก่ียวของเพ่ิมมากย่ิงขึ้น 

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดการเปล่ียนแปลงและเกิดประสิทธิผลซึ่งสอดคลองกับแนวคิด 

ของชาญชัย อาจินสมาจาร (2543: 84) ที่กลาววา ผูนำท่ีจะทำใหเกิดความเปล่ียนแปลงจะตองมี

ลักษณะใชอำนาจโดยการมอบอำนาจใหผูอื่น เปนผูเรียนรูตลอดไป กำหนดแนวทางคุณธรรม 

และจริยธรรมภายในหนวยงาน เปนแบบอยางท่ีดี มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีวิสัยทัศนกวางไกล  

มุงพัฒนาบุคลากรใหเปนผูนำ เกิดแรงจูงใจ และมีทัศนคติที่ดีตอองคกรเพ่ือพัฒนาตนเองและองคกร 

ไปสูอนาคต 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

  1.1  จากผลการวิจัยท่ีพบวา ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหาร สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้ง 6 ดาน แต 
ดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุด คือ ดานการพัฒนาผูอื่น ดังน้ันผูบริหารจึงตองตระหนักและเห็นความสำคัญ 

ในเร่ือง การใหโอกาสพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูของผูอื่น ตองสงเสริมพัฒนาความสามารถของ

ผูอื่นอยางเต็มศักยภาพ การพัฒนาดานบุคลิกภาพ ทักษะการทำงาน และดานจิตใจโดยใชอำนาจ
ของตนกอใหเกิดประโยชนตอผูอื่น และสรางความสัมพันธที่ด ีสงเสริมการเรียนรูของบุคลากร เพ่ือนำ

องคกรสูความสำเร็จ มีการแสดงออกเปนตัวอยางของพฤติกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี ทั้งดานความเกง 
ความดี และความมีสุขภาพสมบูรณ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน 

และมีการใหกำลังใจโดยการใชการจูงใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาพลังใจของบุคลากร และ 

การสนับสนุนการพัฒนาแตละคนใหกาวหนาตามขีดความสามารถของบุคลิกภาพเฉพาะตน และ

การสรางความม่ันใจในการทำงานของบุคลากร เพ่ือเปนปจจัยเก้ือหนุนท่ีจะสงผลไปถึงประสิทธิภาพ 
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ขององคการตอไป ทั้งนี้สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงควรจัดอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผูบริหารสถานศึกษาอยางตอเน่ือง ทั้งในดานความรู ทักษะ และเจตคติ คุณลักษณะท่ีดี

ตอการเปนผูบริหารและครูอยางมีอุดมการณ โดยนำผูบริหารสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จใน 

การบริหารจัดการสถานศึกษามาใหความรู คำแนะนำตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการจัดการศึกษา 

ในโรงเรียน และควรสงเสริม สนับสนุน ยกยอง เชิดชูเกียรติ เพ่ือสรางแรงจูงใจใหผูบริหารสถานศึกษา

ที่มีผลงานดีเดนเพราะผูบริหารสถานศึกษาถือวาเปนกุญแจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  1.2  จากผลการวิจัยท่ีพบวา วัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้ง 10 ดาน แตดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุด 

คือ ดานความมุงประสงคของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนควรใหความสำคัญในเรื่องการเปดโอกาส 

ใหทุกคนมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายของโรงเรียนโดยมีการคำนึงถึงสภาพปญหาและ 

ความตองการอยางชัดเจน เพ่ือสามารถจูงใจใหทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.3  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ควรพัฒนาและสงเสริมภาวะผูนำ

แบบผูรับใชของผูบริหารดานการเห็นคุณคาของผูอื่น การแสดงออกทางคุณธรรม การสงเสริม 

การเปนผูนำ และการพัฒนาผูอื่นใหมีการปฏิบัติเพ่ิมมากขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากภาวะผูนำ

แบบผูรับใชของผูบริหารท้ัง 4 ดาน เปนปจจัยท่ีสงเสริมการเปนวัฒนธรรมของโรงเรียนท่ีย่ังยืนได และ

ควรใหความสำคัญกับภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหาร ดานการสรางสังคมชุมชน และดานการใช

ภาวะผูนำรวมกันใหมากข้ึน โดยการสงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหารสถานศึกษาไดพัฒนาตนเอง 

ในท้ัง 2 ดานดังกลาว อยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ ในลักษณะองครวมเนนกระบวนการมีสวนรวม 
อยางตอเนื่องและเปนระบบ เพราะถาผูบริหารมีภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารมีมากเทาใด 

การเปนวัฒนธรรมของโรงเรียนก็จะเกิดตามผลดีมากข้ึนในลักษณะคลอยตามกัน 

  1.4  ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียน ควรใหความสำคัญในการสรางวัฒนธรรมโรงเรียน 
ในทุกดาน โดยเฉพาะดานความหลากหลายของบุคลากร ความไววางใจ ความมีคุณภาพ และ 

ความมุงประสงคของโรงเรียน ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบภาวะผูนำของผูบริหารท่ีมีอิทธิพลตอวัฒนธรรม 

โรงเรียนในยุคศตวรรษที่ 21  
  2.2  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติงานของผูบริหารที่มีภาวะผูนำแบบ

ผูรับใชในโรงเรียนท่ีมีความหลากหลายดานวัฒนธรรมโรงเรียน 

  2.3  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูประชาคม 

อาเซียน 

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 
Vol.7 No. 2 July-December 2016 124

สรุป 
 การวิจัยเร่ือง ภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัด 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จากขอคนพบในงานวิจัยคร้ังน้ีจะเห็นวา ภาวะผูนำ

แบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบ

วา ดานการใชภาวะผูนำรวมกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก 1) การแสดงออกทางคุณธรรม  

2) การสรางสังคมชุมชน 3) การสงเสริมการเปนผูนำ 4) การเห็นคุณคาของผูอื่น และ 5) การพัฒนา 

ผูอื่น และวัฒนธรรมโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานความซ่ือสัตยสุจริตมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ไดแก 1) การตัดสินใจ 2) ความรูสึกเปน

สวนหน่ึงของโรงเรียน 3) การมอบอำนาจ 4) ความเอ้ืออาทร 5) การยอมรับ 6) ความหลากหลายของ

บุคลากร 7) ความไววางใจ 8) ความมีคุณภาพ และ 9) ความมุงประสงคของโรงเรียน และภาวะผูนำ

แบบผูรับใชของผูบริหารสงผลตอวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 เรียงตามลำดับการทำนายจากมากไปหานอยดังน้ี 1) การเห็นคุณคาของผูอ่ืน 2) การแสดงออก 

ทางคุณธรรม 3) การสงเสริมการเปนผูนำ และ 4) การพัฒนาผูอื่น เปนปจจัยสงผลตอวัฒนธรรม

โรงเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยรวมกันทำนาย

ไดรอยละ 80.50 ซึ่งผลท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยเห็นวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาผูบริหาร 

ใหมีภาวะผูนำท่ีเอ้ืออำนวยใหเกิดวัฒนธรรมโรงเรียนมีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี  

อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 
DEVELOPMENT OF A TRAINING COURSE ON PERSONAL PRACTICES 

BASED ON SIX DIRECTIONS OF DHARMA FOR GRADE EIGHT  
STUDENTS OF THE TESSABAN 3 SCHOOL IN MUENG  

DISTRICT OF SURAT THANI PROVINCE 

 

พระชาญชัย  บารมีชัย/ PHRA CHANCHAI  BARAMEECHAI1   

สุนทร  พูนเอียด/ SUNTORN  POONEAD2 

จตุพล  ชูจันทร/ JATUPON  CHOOCHAN3 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนและความตองการฝกอบรมตาม 

หลักธรรมทิศหก และพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีมีคาความเช่ือมั่นท่ี 0.89 กับกลุมตัวอยางท่ีไดจากการสุมตัวอยาง

แบบงาย จำนวน 135 คน และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และ

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามหลักทิศหกและมีความตองการฝกอบรม
การพัฒนาตนตามหลักทิศหกอยูในระดับมากทั้ง 6 เรื่อง คือ การปฏิบัติตนตอบิดามารดา ตอครู

อาจารย ตอมิตรสหาย ตอศาสนาและตอดานคูครอง 2) หลักสูตรฝกอบรมการพัฒนาตนตามหลัก 

ทิศหกของนักเรียน ซึ่งประกอบดวย ปญหาและความจำเปน วัตถุประสงค เน้ือหาหลักธรรมทิศหก 
คือ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหกดานบิดามารดา การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหกดานครู

อาจารย การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหกดานมิตรสหาย การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหก 
ดานผูเยาว และการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหกโดยเน้ือหาแตละเร่ืองประกอบดวย วัตถุประสงค 

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
2 ผูชวยศาสตราจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
3 อาจารย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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เน้ือหา เทคนิค และกิจกรรมการฝกอบรม สื่อ/อุปกรณ เวลา ผลลัพธ และ การประเมินผลผาน 

การตรวจสอบประเมินของผูเชี่ยวชาญ มีคาดัชนีความสอดคลองความเช่ือมั่นท่ี 0.75  

 

คำสำคัญ: หลักสูตรฝกอบรม, การปฏิบัติตน, หลักธรรมทิศหก 

 
ABSTRACT 

 The objectives of the study were to examine personal practices and needs for 

training in accordance with six directions of Buddhism; and to develop a training course 

on practices based on six directions for grade eight students of the Tessaban 3 School in 

Mueng District of Surat Thani Province. A questionnaires with reliability of 0.89 was used 

for data were collected from 135 students, derived by simple random sampling. Data were 

analyzed with descriptive statistics, including percentage, mean and standard deviation.   

 The results of the study were as follows: 1) The students’ practices based on six 

directions principle and need for personal development training in accordance with the 

principles were at a high level in all six topics. There were practices to parents, teachers, 

friends, religion and couple; and 2) the developed training course on personal development in 

accordance with six directions comprised problem and needs, objectives, and practices 

based on six directions principle. The principles comprised six topics and each topic 

contained problem and need, objectives, content, techniques and training activities, 

media/materials, time, and result. The training course passed the experts’ evaluation with 

Index of Item-Objective Congruence of .75.  
 

Keywords: training course, personal practice, six directions 

 

บทนำ 
 จริยธรรม เปนธรรมท่ีขอปฏิบัติ ศีลธรรม หรือกฎของศีลธรรม แสดงออกถึงลักษณะของผูที่มี

วัฒนธรรมทางจิตใจ และเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของแตละชาติ และชนชาติไทยวัฒนธรรม 

ทางจิตใจหลายอยางท่ีแมแตคนตางชาติชื่นชม เปนตนวา การมีจิตใจที่เอ้ืออาทร ความออนโยน 
ความมีมารยาทท่ีดี ในขณะท่ีสังคมไทยในปจจุบันจริยธรรมเปนเร่ืองท่ีไดรับการกลาวถึงกันมาก 

เน่ืองจากสภาพสังคมเกิดปญหาหลากหลาย มีความสับสนวุนวายขัดแยงแตกแยกแบงฝกแบงฝาย
ขาดความสุข อันเน่ืองมาจากความประพฤติปฏิบัติที่ไมเหมาะสมของสมาชิกสวนหน่ึงของสังคม  
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ทั้งท่ีในระดับบุคคลและกลุมคน หรือในสังคมก็จะมีการวิเคราะหวิจารณกลาวโทษกันวาเปน 

เพราะคนปจจุบันดอยหรือไรจริยธรรม ปรากฏการณเชนน้ีอาจนับไดวาเปนปญหาสังคมลักษณะหน่ึง

ที่มีสาเหตุมาจากหลายประการ ประการหน่ึงคือ การเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต 

ความเปนอยู เชน การเคล่ือนยายประชากรจากถ่ินฐานเดิม ที่การดำเนินชีวิตไมสะดวกไปสูสังคมที่มี

ความสะดวก ซึ่งสวนมากเปนเมืองใหญแทน อีกท้ังอิทธิพลของความเจริญดานขาวสารขอมูลท่ี  

เอ้ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เชน เทคโนโลยีดานส่ือสารมวลชนมีสวนทำใหอัตรา

การเพ่ิมจำนวนประชากรอานออกเขียนได การพัฒนาคุณภาพประชากรใหมีความรูมีการศึกษาดีขึ้น

ในขณะท่ีเทคโนโลยีขอมูลสมัยใหม เชน ขามระบบขอมูลขาวสารสามารถสงผลตอภาวะทางจิตใจ 

และศีลธรรมจรรยา เสื่อมโทรมลงจากการเสนอขาวอาชญากรรมที่รุนแรงละครภาพยนตรที่ดอย

คุณภาพ สงผลกระทบตอคานิยม ความคิดความประพฤติของประชาชนในวงกวาง รวมทั้งระบบ

เศรษฐกิจระบบทุนนิยม สรางคานิยมใหสมาชิกสังคมปจจุบันหลงใหลในทางวัตถุนิยม บริโภคนิยม 

พาณิชยนิยมและอำนาจนิยม ผูคนตองดิ้นรนที่จะตอสูแขงขัน ชีวิตจะอยูเฉยมิได ความรวดเร็วทำให

ทุกคนใจรอนตองคิดเร็ว ตองใชความอดทนสูง รวมไปถึงทำใหเกิดการชิงดีชิงเดน พยายามทำลาย

กฎระเบียบประเพณี และทำใหผูคนเร่ิมมีจิตใจกระดาง เอาแตประโยชนฝายเดียวไมสนใจความรูสึก

ของผูอื่น.อีกท้ังสภาพแวดลอมในเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตความเปนอยู รวมท้ังการไดรับผล 

จากเหตุการณในทุกสภาพสังคม (พระบุริมศีล คำวงศา, 2551: 1) สวนความเจริญทางดานจิตใจและ

จริยธรรมไมไดเจริญตามหรือไมเปนสัดสวนท่ีเหมาะสมกับความเจริญทางดานวัตถุธรรมและ 

การเปล่ียนแปลงทางสังคมน้ีเองเปนเหตุใหระดับของศีลธรรม จริยธรรมลดต่ำลง และยอมเปนตัวชี้ 

ใหเห็นเดนชัดดวยวาคนไทยใหความสำคัญตอการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาลดลงไป

จากเดิมมาก พฤติกรรมที่ทำใหสังคมขาดความสงบสุขที่เห็นกันแพรหลายในสังคมปจจุบัน เชน  

การกออาญากรรมดานตาง ๆ การทุจริต ฉอราษฎรบังหลวง ทั้งในวงราชการและเอกชน การโกงภาษี 
การติดสินบน การเสพและคายาเสพติด เปนตน (ชไมพร ยุวานนท, 2548 อางถึงใน กิตติทัศน   

ผกาทอง, 2553) และเม่ือสังคมมีผลประโยชนเปนเปาหมายในท่ีสุด ก็เร่ิมขัดแยงเพราะตองแขงขัน

ชวงชิงความไดเปรียบระหวางกัน ฝายท่ีประสบความสมหวัง หรือไดเปรียบกลายเปนฝายชนะ สวน
ฝายท่ีประสบความผิดหวังหรือเสียเปรียบกลายเปนฝายแพ เม่ืออีกฝายหน่ึงชนะอีกฝายหน่ึงแพ สิ่งท่ี

ตามมาคือความขัดแยง (conflict) และเม่ือความขัดแยงสะสมจนเกิดพลังมากข้ึน ก็พัฒนาสู 

ความอาฆาตมาดรายและทำลายลางซึ่งกันและกัน ในท่ีสุดบรรยากาศแหงความรัก ความผูกพันและ
ความสมานฉันทระหวางกันก็หมดไป เหลือท้ิงไวแตความเปนฝกฝายหรือศัตรูตอกัน เมื่อสังคมไทย 

มีความขัดแยงและแตกแยกหรือคนในสังคมทะเลาะวิวาทกัน บุคคลท่ีจะเขามาไกลเกล่ียหรือประสาน 

ใหคืนดีตอกันก็หายาก เพราะความขัดแยงแบงแยกมีผลประโยชนเขามาเก่ียวของซึ่งแตกตาง 

จากสังคมไทยสมัยบรรพกาลที่มีศาสนาและวัฒนธรรมเขามาเก่ียวของ ซึ่งเมื่อนำหลักธรรมเร่ืองบุญ
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และบาป หรือนรกและสวรรคมาเปนกลไกในการสรางความปรองดองความสามัคคี จึงงายและมี

ประสิทธิภาพ เพราะสังคมมีจิตสำนึกในเชิงบวกและละอายช่ัวกลัวบาป ตลอดจนบุคคลท่ีเปนคนกลาง 

มีคุณธรรมคอนขางมาก (กิตติทัศน  ผกาทอง, 2553: 331-332) 

 การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม มักเนนการประดิษฐของสังคม ทั้งท่ีเปนการประดิษฐทาง

วัตถุและไมใชวัตถุ เชน ภาษา ศิลปะ ศีลธรรม ดนตรีการละเลนอันเปนประเพณีตาง ๆ รวมถึงความรู 

ความเช่ือ คานิยมและบรรทัดฐานทางสังคม ดังน้ัน จะเห็นไดวา การเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมนั้น จะมีความเก่ียวของระหวางกัน เชน การประดิษฐยอมมีผลกระทบตอระบบ 

ความสัมพันธของสมาชิกในสังคม การผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาทำใหสามารถใชระบบมหาวิทยาลัย

เปด (open university) และมีผลใหความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

ในทางตรงขามการสรางระบบสังคมใหม ยอมทำใหเกิดความจำเปนท่ีจะตองประดิษฐสิ่งใหมเพ่ือ

สนองตอระบบสังคมนั้น เชน ในระบบเศรษฐกิจของสังคมเมืองที่สตรีตองทำงานรวมกับสามีเพ่ือเลี้ยง

ครอบครัวทำใหเกิดความจำเปนในการประดิษฐเคร่ืองใชตาง ๆ เพ่ือลดภาระของคน ท่ีอยูในครอบครัว 

แมวาการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมน้ัน จะนำการเปล่ียนแปลงมาสูสังคมเชนเดียวกับ

พฤติกรรมรวมหมู แตการเปล่ียนแปลงของท้ังสองสิ่งน้ีก็ไมเหมือนกัน การเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรม เปนกระบวนการตอเน่ืองไมมีที่สิ้นสุด และมีผลตอแบบแผนการดำเนินชีวิตของสมาชิก

โดยสวนรวม อยางไรก็ตามพฤติกรรมรวมหมูอาจจะเปนสวนหน่ึงท่ีกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ทางสังคม และวัฒนธรรม แตมีการเปล่ียนแปลงอีกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยไมจำเปน

จะตองเกิดจากพฤติกรรมรวมหมูมาเปนตัวเรง เชน การเปล่ียนแปลงทางศิลปกรรม ความรู และ 

การประดิษฐ เปนตน (พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว กิตติธโร), 2553: 234) 

 สังคมจึงตองรวมกันแกไขวิกฤตการณความรุนแรงตาง ๆ นั้น โดยการพัฒนาคนในชาติใหมี

คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งตองเริ่มจากการพัฒนาเยาวชน เพราะเยาวชนเปนอนาคตของชาติ เด็ก
และเยาวชนเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญของประเทศ เพราะเด็กและเยาวชนเม่ือเติบโตขึ้นก็
จะเปนพลเมืองของชาติตอไปและเปนกำลังท่ีสรางสรรคสังคมแทนผูใหญ หากเด็กและเยาวชน 

เปนคนดี มีสุขภาพกายแข็งแรง มีการศึกษาดี มีอาชีพ มีคุณธรรม ไดรับการดูแลเอาใจใสใหความรู  

ความคิด ความสามารถ มีการตัดสินใจตลอดจนรูสิทธิหนาท่ีของคนดี เด็กและเยาวชนเหลาน้ัน 

ก็จะเติบโตเปนพลเมืองที่ดี มีความรูความสามารถและมีคุณคาตอสังคม ในทางพระพุทธศาสนา 

มีพุทธภาษิตอยูบทหน่ึงวา “ปุตฺตา วตฺ มนุสฺสานํ” แปลวา “เด็กท้ังหลายคือผูรองรับไวซึ่งมนุษยชาติ” 
อันน้ีเราคงยอมรับวา ถาไมมีเด็ก ๆ แลวมนุษยชาติก็อยูไมได แตถาเด็กน้ันจะเปนท่ีรองรับมนุษยชาติ

ไวเปนอยางดีก็ตองใหเปนเด็กท่ีมีประสิทธิภาพ การท่ีเด็กจะมีประสิทธิภาพน้ันสิ่งหน่ึงท่ีสำคัญก็คือ  
จะตองมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงจริยธรรมประจำใจ ซึ่งมาจากบอเกิดที่สำคัญคือศาสนา  

(สมมาส เสงสุย, 2548: 2) การพัฒนานักเรียนใหเปนคนดีของโรงเรียนน้ันอยางนอยจะตองปฏิบัติ
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ตามข้ันตอนของหลักธรรมทิศท้ังหก ไดแก ฝกตนใหเปนคนดี สรางความพรอมในการฝกตนเอง 

การบำเพ็ญประโยชนตอครอบครัว การปฏิบัติตนตอมิตรสหาย การปฏิบัติตนตอผูเปนลูกจาง 

การบำเพ็ญประโยชนตอศาสนา ซึ่งเปนหลักธรรมเพ่ือการอยูรวมกันท่ีสำคัญหลักธรรมน้ีจะชวยให 

อยูรวมกันของคนในสังคมเปนไปอยางราบร่ืน เปนขอแนะนำท่ีจะทำใหบุคคลกระทำการท่ีเหมาะสม

กับหนาท่ีของคนถือวาเปนหลักธรรมท่ีกอใหเกิดความสมานฉันทสามัคคีและการเก้ือกูลกันระหวาง

บุคคลตาง ๆ เพ่ือจะไดเปนบุตรธิดาและเปนบิดามารดาท่ีดี เปนศิษยและครูอาจารยท่ีดี เปนมิตรสหายท่ีดี 

เปนสามีและภรรยาท่ีดี เปนนายจางท่ีดี และเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดี จุดหมายของพระพุทธเจาท่ีทรง

แสดงธรรมเร่ืองทิศหก ก็เพ่ือใหบุคคลตาง ๆ ที่เก่ียวของกันไดปฏิบัติหนาท่ีตอกันและกันใหดีที่สุด 

(กระมล  ทองธรรมชาติ และคณะ, 2544: 316-317) 

 จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการศึกษาการปฏิบัติตนและความตองการฝกอบรมพัฒนา

คุณธรรมตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนคร

สุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือนำขอมูลท่ีไดมาใชในการพัฒนาหลักสูตร 

ฝกอบรมในการพัฒนาหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณธรรมตามหลักธรรมทิศหก โดยคาดหวังวานักเรียน 

ที่ไดรับการฝกอบรมโดยหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนน้ีจะมีคุณธรรมในการใชชีวิตประจำวันโดยยึดหลักธรรม

ทิศหกและการอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนและความตองการฝกอบรมตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

 2. เ พ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหกของนักเ รียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎรธานี โดยกำหนดข้ันตอนและวิธีการวิจัยไว ดังน้ี 
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 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาวะการปฏิบัติตนและความตองการฝกอบรมตามหลักธรรม

ทิศหกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี 

อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

 โดยกำหนดวิธีการดำเนินการ ไวดังน้ี 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตนตามลักธรรมทิศหก 

 2. ศึกษาจากขอมูลภาคสนาม โดยกำหนดวิธีการ ดังน้ี 

     2.1 พ้ืนท่ีในการศึกษาคือ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

     2.2 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 

เทศบาลนครสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2554 จำนวน 200 คน 

  2.3 กลุมตัวอยาง จำนวน 135 คน โดยใชตารางสำเร็จรูปของเครซี่และมอรแกน ที่คา

ความเช่ือมั่น 0.95 (สุนทร พูนเอียด, 2545: 112) และใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (simple random 

sampling)  

  2.4 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (questionnaire) เก่ียวกับ

การปฏิบัติตนและความตองการฝกอบรมในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหก ที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

โดยยึดวัตถุประสงคของการวิจัยซ่ึงไดผานการตรวจสอบแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษาและผูรอบรู

เฉพาะทาง เพ่ือรวบรวมขอมูลตามประเด็นท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี  

    ตอนท่ี 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

    ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมทิศหก  

    ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการฝกอบรมในการปฏิบัติตน 

ตามหลักธรรมทิศหก 

  2.5 วิธีสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

    2.5.1 ศึกษาเอกสารตำราท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตนหลักธรรมทิศท้ังหก 

    2.5.2 ศึกษาเอกสารตำราท่ีเก่ียวกับการสรางเคร่ืองมือเก็บ รวบรวมขอมูลวิจัย 
เพ่ือนำมาสรางแบบสอบถาม 

    2.5.3 สรางแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตนและความตองการฝกอบรม 

ในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหก 
    2.5.4 ศึกษาวิธีสรางเครื่องมือแบบประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) จาก

เอกสารตำราดานการวัดผล และสถิติการวิจัย 

    2.5.5 ดำเนินการสรางแบบสอบถามตามกรอบของตัวแปรคือ หลักธรรมและ 

การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหก  
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  2.6 ตรวจสอบเครื่องมือ 

    2.6.1 ตรวจสอบความตรง (validity) ดำเนินการโดยนำแบบสอบถามความคิดเห็น

ที่สรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือขอคำแนะนำ และตรวจสอบแกไขขอบกพรอง นำแบบสอบถาม

ที่ผานการแกไขตามที่อาจารยที่ปรึกษาเสนอแนะแลวไปเสนอผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพ่ือตรวจพิจารณา

ความตรงของเน้ือหา (content validity) 

    2.6.2 ตรวจสอบความเท่ียง (reliability) ปรับปรุงแกไขตามท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ

แลวนำไปทดลองใช (tryout) กับนักเรียนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน  

เพ่ือนำคาคะแนนมาคำนวณหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha Coefficient) ของแบบสอบถาม 

ทั้งตอนท่ี 1 และตอนท่ี 3 ผลการคำนวณไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.89 

  2.7 การเก็บขอมูลผูวิจัยไดขออนุญาตหองประชุมของวัดใหมพัฒนารามซึ่งเปนสถานฝก

อบรมเยาวชน เพ่ือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง  

  2.8 การวิเคราะหขอมูล 

    2.8.1 การกำหนดเกณฑการใหคะแนนและระดับการปฏิบัติตนและความตองการ

พัฒนาตนเองตามหลักทิศหกใจการวิเคราะหขอมูล 

      2.8.1.1 การใหคะแนนคำตอบตามแบบสอบถาม ดังน้ี 

        ระดับความตองการ     คะแนนท่ีได 

         มากท่ีสุด 5  

         มาก  4 

         ปานกลาง 3 

         นอย  2 

         นอย  1 

      2.8.1.2 การแปลผลของคาคะแนนโดยหาคาเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (weight 
mean score: WMS) (ประคอง  กรรณสูตร, 2538: 80-81) ดังน้ี 

                                           ชวงคะแนนเฉล่ีย            ระดับความตองการ 

         4.51 - 5.00              มากท่ีสุด       

         3.51 - 4.50          มาก                     

         2.51 - 3.50         ปานกลาง 
                              1.51 - 2.50     นอย 

                                     1.00 - 1.50          นอยท่ีสุด  

                               2.8.1.3 วิธีการวิเคราะหใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิจัย 

ทางสังคมศาสตร (statistical package for the social science: SPSS/PC+) 
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      2.8.1.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

                                          1) คารอยละ (percentage) เพ่ือวิเคราะหขอมูลท่ัวไปท่ีเปน

ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

                                          2) คาเฉล่ีย (arithmetic mean: S.D.) เพ่ือใชวัดแนวโนมเขาสู

สวนกลางของคะแนนระดับการปฏิบัติตนความตองการพัฒนาตนตามหลักธรรมทิศหก ของนักเรียน

มัธยมตอนตนชั้นปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดสุราษฎรธานี 

                                 3) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) เพ่ือ

ใชวัดการกระจายของคะแนนระดับความตองการพัฒนาคุณธรรมตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัด

สุราษฎรธานี 

 ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหกของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎรธานี               

 การวิจัยในข้ันตอนน้ี ดำเนินการตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 2 ที่ไดกำหนดไว คือ

พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ไดดำเนินการ 

3 ขั้นตอนยอย ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1  สรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยนำขอมูลที่ไดจากผลการวิเคราะหความรูความเขาใจในการฝกอบรมและ

ศึกษาเอกสารข้ันตอนท่ี 1 มาใชกำหนดการพัฒนาหลักสูตร ดังน้ี 

  1. สภาพปญหาและความจำเปน โดยนำขอมูลท่ีไดจากการศึกษาการปฏิบัติตนและ
ความตองการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหลักหกของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 

เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี นี้ไดจากการศึกในขั้นท่ี 1 มาใชเปน

แนวทางการกำหนดโครงราง 
  2. จุดหมายของโครงราง โดยพิจารณาใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ 

ที่กำหนดในขอ 1 

  3. หนวยฝกอบรม ใหสอดคลองกับจุดหมายของการหลักสูตร ประกอบดวย  
   3.1 ชื่อหนวยฝกอบรม 

   3.2 จุดหมายเชิงพฤติกรรม โดยใหสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตรแตใหสามารถ

วัดไดในเชิงพฤติกรรม        

   3.3 กำหนดเน้ือหาวิชา โดยยึดจุดหมายของหลักสูตรเปนหลัก 
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   3.4 กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม กำหนดใหสอดคลองกับจุดหมายเชิงพฤติกรรม 

เน้ือหาวิชาประกอบกับการพิจารณาความพรอม และพ้ืนฐานของผูเขาฝกอบรม 

   3.5 เคร่ืองมืออุปกรณการฝกอบรม ใหสอดคลองกับกิจกรรม และวิธีการฝกอบรม 

   3.6 วิธีการวัดและประเมินผล โดยยึดจุดหมายเชิงพฤติกรรมเปนหลักและใชแบบ

ทดสอบความรู วัดเจตคติ และทักษะท่ีเปนการวัด กอนและหลังการฝกอบรม          

 ตอนที่ 2  การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลัก

ธรรมทิศหกของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎรธานี ดำเนินการดังน้ี 

  1. ตรวจสอบโดยอาจารยทีป่รกึษาแลวนำมาแกไขปรบัปรงุกอนนำไปใหผูเชีย่วชาญประเมิน 

    2. ตรวจสอบหลักสูตร โดยคณะผูเชี่ยวชาญ (SMS) จำนวน 13 คน ผูเชียวชาญเก่ียวกับ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จำนวน 10 คน ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย จำนวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญ

ดานหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 คน ดานการวัดประเมิน 1 คน ตรวจสอบความเหมาะสม 

ของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศท้ังหก คือ เหมาะสม (1) ไมแนใจ  

(0) ไมเหมาะสม (1) แลวนำมาคำนวณหาคา IOC พิจารณาความเหมาะสม โดยประเด็นการประเมิน

ทั้ง 11 ประเด็น ตองมีคาไมเกิน 1 
 ตอนท่ี 3  การปรับปรุง แกไขโครงสรางหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหก

หลังจากผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลวนำประเด็นท่ีเปนผลการประเมินและขอเสนอแนะท่ีไดมาใชเปน

ขอมูลพ้ืนฐานมาแกไข ปรับปรุงเพ่ือใหไดโครงรางหลักสูตรฝกอบรมฯ ที่สมบูรณกอนนำไปทดลอง

และใชจริงตอไป 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาการปฏิบัติและความตองการพัฒนาตนตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียน
มัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติตนตามหลักทิศหกดานการปฏิบัติตอพอแม ตอครูอาจารย 

ตอมิตรสหาย ตอผูรับใชและคนงาน และการปฏิบัติตอศาสนาอยูในระดับมากทุกประเด็น  

( x̄ = 3.77-4.01) และมีความตองการฝกอบรมพัฒนาตนตามหลักธรรมทิศหกมากทุกประเด็น 

( x̄ = 4.08-4.29) เรียงตามลำดับจากนอยไปหามาก ดังนี้ ดานศาสนา ดานผูรับใชและคนงาน 
ดานมิตรสหาย ดานคูครอง ดานครูอาจารยและดานบิดา มารดา ดังแสดงในตารางท่ี 1-2  
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ตารางที่ 1 คาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหก  

  โดยภาพรวมและจำแนกเปนรายดาน 

 
  ) ) S.D.  

1  4.01 0.66  

2  3.91 0.60  

3  3.94 0.57  

4  3.89 0.61  

5  3.77 0.73  

 3.91 0.53  

ตารางที่ 2 คาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความตองการฝกอบรมพัฒนาตน 

  ตามหลักธรรมทิศหกโดยภาพรวม และจำแนกเปนรายดาน 

 
  ) ) S.D.  

1  4.29 0.59  

2  4.14 0.59  

3  4.12 0.76  

4 

5 

 4.11 0.63  

 4.08 0.62  

6  4.10 0.67  

 4.14 0.54  

 2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาตน ตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียนมัธยมศึกษา

ชั้นปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  

  2.1 การพัฒนาโครงรางหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาตน ตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียน
มัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

โดยนำสภาพปญหาและผลการศึกษาขอมูลภาคสนามในขั้นท่ี 1 มากำหนดเปนปญหาและ 

ความจำเปนในการพัฒนาหลักสูตร กำหนดจุดมุงหมายใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ 

เจตคติ และทักษะท่ีดี ในการพัฒนาตน ตามหลักธรรมทิศหก เน้ือหาจะประกอบดวย หกทิศ คือ  

ดานบิดามารดา ดานครูอาจารย ดานคูครอง ดานมิตรสหาย ดานผูรับใชและคนงาน และดานศาสนา 
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โดยในแตละเน้ือเรื่องจะประกอบดวย จุดมุงหมาย เน้ือหา เทคนิคและกิจกรรมการฝกอบรม  

สื่ออุปกรณ เวลาท่ีใช ผลลัพธและผลการประเมิน ซึ่งสอดคลองกับหลักการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  

  2.2 การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาตนตามหลักธรรมทิศหกของ

นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัด

สรุาษฎรธานี โดยผูรอบรูเฉพาะทาง (SMS) จำนวน 13 คน ประเมินหลักสูตรฝกอบรมผลการประเมิน

ที่พัฒนาข้ึน พบวา มีความเหมาะสม และผูวิจัยไดนำขอเสนอแนะมาเปนเปนฐานขอมูลในการแกไข

ปรับปรุง ผานการตรวจสอบของอาจารยที่ปรึกษาอีกคร้ัง จนไดหลักสูตรฝกอบรมที่สมบูรณ พรอมนำ

ไปใชทดลอง และใชจริงตอไป 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ไดหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาตนตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียนมัธยม 

ศึกษาชั้นปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัด

สุราษฎรธานี ที่สมบูรณในครั้งน้ี ผูวิจัยมีประเด็นท่ีจะนำมาอภิปรายผล ดังน้ี  

 1. ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหก ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 

โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  

พบวา นักเรียน มีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหก อยูในระดับมาก และมีความตองการฝกอบรม

พัฒนาตนตามหลักธรรมทิศหกอยูในระดับมาก เชนกัน จากผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับ 

ผลการศึกษาของนภาพร เหลาเก้ือ (2552: 117) เร่ือง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 

โรงเรียนบานทาแซะ อำเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี ที่พบวา ระดับการปฏิบัติตนในดานคุณธรรม

อยูในระดับปานกลาง ถึงระดับมาก ผลการศึกษาของไชยา รตนปญโญ (2557: 73) ซึ่งศึกษาเร่ือง 

การพัฒนาตนเองตามหลักสัปปุริสธรรมของนักเรียน โรงเรียนบานนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎรธานี 
พบวา ระดับการปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรมของนักเรียน ซึ่งเปนกลุมตัวอยางอยูในระดับนอย 

ในขณะท่ีความตองการพัฒนาตนตามหลักสัปปุริสธรรมของนักเรียน อยูในระดับมาก ทั้ง 7 ดาน และ

จากผลการศึกษาท่ี พบวา สวนใหญนักเรียนผูใหขอมูลระดับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหก 

อยูในระดับมากทุกทิศ นั้นอาจเน่ืองจาก ผูตอบแบบสอบถามเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  
เปนเยาวชนท่ีสวนใหญอยูในครอบครัว บิดา มารดาซึ่งเปนบานหลังแรกของเยาวชน และโรงเรียน 

ซึ่งเปนบานหลังท่ี 2 ของนักเรียน ซึ่งท้ังสองครอบครัวมีหนาท่ีในการอบรมกลอมเกลาใหบุตรธิดา 
และนักเรียนเปนคนดีของสังคม ตามแนวคิดในการอบรมกลอมเกลาทางสังคม (socialization) 

ทางสังคมวิทยาของสุพัตรา สุภาพ (2545: 38) ที่กลาววา “การขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการ 

ทั้งทางตรงและทางออมที่มนุษยในสังคมหน่ึง ๆ ไดเรียนรู คุณคา กฎเกณฑ ระเบียบแบบแผนท่ี 

กลุมหน่ึง ๆ กำหนดหรือวางไวเพ่ือเปนแบบแผนของการปฏิบัติตอกัน และใหบุคคลไดพัฒนาบุคลิกภาพ
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ของตนเอง โดยท่ัวไปแลววัยท่ีตองการขัดเกลาทางสังคม ไดแก วัยเด็ก เน่ืองจากเปนชวงท่ีมี 

ความสำคัญตอการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กมากท่ีสุด ครอบครัวเปนสถาบันแรกท่ีเด็กไดรับ 

การอบรมสั่งสอนซึ่งเปนเรื่องของพอแม วิธีขัดเกลาทางสังคมจะมีรูปแบบทั้งขัดเกลาโดยตรง และ 

การขัดเกลาโดยออม สวนวิษณุสรรค ศรีแกนจันทร (2547: 11) ไดอธิบายถึงการอบรมเลี้ยงดูบุตร

ตามแนวพุทธศาสนาไววา การปฏิบตัขิองบดิา มารดา ตอบตุรในการดำเนินชวิีตประจำวัน ทัง้ทางตรง 

ทางออม เพ่ือฝกอบรมใหบุตรเกิดความรู ความเช่ือและยอมรับการปฏิบัติตามแนวพุทธศาสนา 

ในระบบบุญสิกขา 3 ประการ ไดแก การบริจาคทาน การรักษาศีลหา และการปฏิบัติตาม ประกอบ

กับสถาบันการศึกษาไดกำหนดกฎเกณฑและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ในการอยูรวมกันและการเปน 

คนดีของสังคม จึงสงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหก โดยท่ีนักเรียนเหลาน้ันไมมีความรู 

หลักธรรมทิศหก และมีความตองการฝกอบรมการพัฒนาตนตามหลักธรรมทิศหกในระดับมากทุกทิศ 

 จากขอคนพบดังกลาว สามารถกลาวสรุปไดวา การอบรมกลอมเกลา (socialization) 

ในกลุมเยาวชนและนกัเรียนจากสถาบันครอบครวัและสถาบันการศึกษามคีวามสำคญัย่ิง ตอความคดิ 

เจตคติ การรับรูและสังเกต (concept) ในการประพฤติปฏิบัติของนักเรียนท่ีสอดคลองกับหลักธรรม

ทศิหก คอื ทศิเบ้ืองหนา (บดิามารดา) ทศิเบ้ืองขวา (อาจารย) ทศิเบ้ืองหลัง (บตุร ภรรยา) ทศิเบ้ืองซาย 

(มิตร สหาย) ทิศเบื้องต่ำ (บาวไพร) ทิศเบื้องบน (ศาสนา) โดยท่ีนักเรียนไมเคยฝกอบรมเรื่องหลัก

ธรรมทิศหก จึงทำใหนักเรียนท่ีทำแบบสอบถาม มีความตองการฝกอบรม เร่ืองหลักธรรมทิศหก 

ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการพัฒนาทางจริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg, 1997 อางถึง

ใน วิไลวรรณ  ศรีสงคราม และคณะ, 2549: 78-79) ที่แบงระดับการใหเหตุผลทางจริยธรรม 3 ระดับ 

คือ ระดับที่ 1 ระดับกอนกฎเกณฑ (preconvention Morality) อายุ 2-9 ป ซึ่งประกอบดวย หลักการ

หลกีเล่ียงมใิหถกูลงโทษ และหลักการไดรบัรางวัล ระดับที ่2 ระดับตามเกณฑ (convention Morality) 

อายุ 10-16 ป ซึ่งประกอบดวย หลักการทำความเห็นของผูอื่น ๆ และหลักการทำตามหนาท่ี ซึ่งบุคคล
จะเลือกทำตามกฎเกณฑของกลุมที่ตนเปนสมาชิกอยู มีความตองการทำตามกฎเกณฑกติกา เพ่ือให

กลุมและองคกรยอมรับ ระดับที่ 3 ระดับเหนือกฎเกณฑ (postconvention Morality) อายุ 16 ป  

ขึ้นไป ประกอบดวย หลักการมีเหตุผล และเคารพตนเอง และหลักการทำตามอุดมคติสากลดวย
เหตุผลเชิงวิชาการ ดังกลาว ผลการวิจัยจึงไมมีขัดแยงกับหลักเหตุผลและหลักวิชาการท่ีกลาวอาง 

 2. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการพัฒนาตนเองตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียน

มัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎรธานี โดยพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนการและข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรของสุนทร  

พูนเอียด (2542: 170) และผลการประเมินหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนโดยผูรอบรูเฉพาะทาง (SMS: Subject 
Mather Specialist) เห็นวามีความเหมาะสมระดับมากทุกรายการประเมิน และสามารถนำหลักสูตร

ไปทดลองใชและฝกอบรมจริงตอไปได ซึ่งจากผลการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว เน่ืองจากผูวิจัย 
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ไดดำเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร การกำหนดประเด็นและองคประกอบ

ตาง ๆ สอดคลองกับสภาพปญหาและความจำเปนท่ีไดจากการศึกษาภาคสนามและการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของ Tylor (1949 อางถึงใน สุนทร พูนเอียด, 

2542: 90) ที่เสนอคำถามในการพัฒนาหลักสูตรไว 4 ประการ คือ 1) มีจุดหมายของการศึกษา 

อะไรบาง ที่จะใหผูเขาฝกอบรม 2) มีการจัดประสบการณอะไรบางใหผูเรียน ที่จะไดบรรลุจุดหมาย

ของการศึกษาท้ังหมด 3) จะจัดประสบการณเรียนรูอยางไร จึงจะทำใหกระบวนการฝกอบรม 

ตามกิจกรรมที่จะจัดข้ึนมีประสิทธิภาพ และ 4) จะวัดประเมินผลประสิทธิภาพของประสบการณ 

ที่จะจัดข้ึนใหแกผูเขาฝกอบรมอยางไร และใชเกณฑอะไรในการตัดสินการบรรลุจุดหมาย ของการ

ศึกษาท่ีกำหนดไว จากคำถามขางตนของผูวิจัย ไดนำมาประยุกตใชเปนข้ันตอน และองคประกอบ

แตละเร่ือง ที่ฝกอบรมโดยสอดคลองกับประเด็นตาง ๆ ในองคประกอบของอรุณ รักธรรม (2540 

อางถึงใน สุนทร พูนเอียด, 2542: 92) ดังน้ี 1) ชื่อเร่ือง (ทิศท้ังหก) 2) จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม  

3) เน้ือหา (สาระการเรียนรู) 4) เทคนิค กิจกรรมฝกอบรม 5) สื่อและอุปกรณในการฝกอบรม  

6) เวลาในการฝกอบรม 7) การประเมินผล และ 8) ผลลัพธ (จุดหมายปลายทางท่ีจะไดในแตละเร่ือง) 

โดยท้ัง 8 ประเด็น มีความสอดคลองสัมพันธกันในแตละเร่ืองการฝกอบรม (หลักธรรมทิศหก) สำหรับ

ของการประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรมท่ีพัฒนาข้ึนสอดคลองกับหลักการประเมินของธำรง 

บัวศรี (2542: 324) ที่กำหนดไววา การประเมินหลักสูตรแบงออกได 3 ระยะ คือ ระยะแรก เมื่อสราง

หลักสูตรเสร็จ ระยะท่ีสอง เปนชวงระหวางการจัดการในการสอนและระยะท่ีสาม คือ หลังส้ินสุด 

การเรียนการสอน ตามหลักสูตรซึ่งผูวิจัยไดกำหนด ขั้นตอนท้ังสามไวในโครงสรางหลักสูตรแตละเรื่อง 

(หลักธรรมทิศหก) ไวอยางชัดเจนในการประเมินผลประสิทธิภาพการใชหลักสูตร ในสวนของเคร่ืองมือ 

และวิธีการประเมินหลักสูตร ไดประยุกตใชวิธีการของพิสณุ ฟองศรี (2549: 134) ที่กำหนดไวใน

กระบวนการประเมินหลักสูตรท่ีสำคัญ คือ การหาคาความสอดคลองเหมาะสมแบบ IOC ซึ่งเปน 

การหาคาความตรงของเน้ือหา โดยใหผูเชี่ยวชาญหรือผูรอบรูเฉพาะทางตามเทคนิค (SMS: Subject 
Mather Specialist) จำนวน 3-4 คน เปนอยางนอย (การวิจัยคร้ังน้ีใชจำนวน 13 คน) ทั้งผูเชี่ยวชาญ

ดานเน้ือหา การวัดประเมินผล หรือการวิจัยและดานภาษา โดยใชเคร่ืองมือท่ีจะใหตรวจสอบ 

ความถูกตองสอดคลองกับวัตถุประสงค เน้ือหาของนิยาม โดยใหพิจารณา 3 ประเด็น คือ เหมาะสม 
(1) ไมเหมาะสม (-1) และไมแนใจ (0) แลวนำมาหาคา IOC ผลการคำนวณไดคา IOC = >0.50 -  

<100 จึงแปลผลวาหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนน้ี มีความเหมาะสมท่ีจะนำไปใชทดลองและนำไปใชไดจริง
ตอไป ประการสำคัญ ผลจากการประเมินโครงรางหลักสูตร ผูวิจัยไดนำขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ

มาแกไข ปรับปรุงใหไดหลักสูตรท่ีสมบูรณมากข้ึน ทั้งนี้ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยและ

จุดหมายของหลักสูตร จึงจะทำใหไดหลักสูตรที่สมบูรณ 
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ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหกของ

นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัด

สุราษฎรธานี ผูวิจัยมีประเด็นในการเสนอแนะเพ่ือผลประโยชนในการพัฒนาเยาวชนของชาติตอไป 

ใน 3 ประเด็น คือ 

 1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

  1.1 หนวยงานและสถาบันท่ีเก่ียวของ ควรดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

เยาวชน ทั้งที่อยูในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพราะกลุมคนเหลาน้ีเปนรากฐานของสังคมไทย

ในอนาคต 

  1.2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนควรใหความสำคัญกับสถาบันครอบครัว 

สถาบันการศึกษาและกลุมเพ่ือนเปนสำคัญลำดับตน ๆ นอกเหนือจากการศึกษาโดยตรงจากสถาบัน

ศาสนา  

  1.3 โรงเรียนหรือวัด (สถาบันศาสนา) ควรนำหลักสูตรนี้ไปใชในการอบรมโดยเฉพาะ

นักเรียนมัธยมช้ันปที่ 2 ของโรงเรียนเทศบาล 3 หรือโรงเรียนอ่ืน ๆ ในระดับชั้นเดียวกัน 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรวิจัยเร่ือง การประเมินการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาตนตามหลักธรรม

ทิศหกของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือใหหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนมีการทดลองใชและยืนยันประสิทธิภาพของหลักสูตร

ไดและควรใชกลุมทดลอง 2 กลุม คือกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

  2.2 ควรวิจัยเร่ือง พลังครอบครัวในการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่จำเปนในการใช

ชีวิตประจำวันของเยาวชน ทั้งน้ีเพ่ือใหสถาบันครอบครัวมีโอกาสพัฒนาเยาวชนท้ังทางกาย และ

จิตใจควบคูกันไป 

  2.3 ควรวิจัยเร่ือง ความรวมมือระหวาง บวร (บาน วัด โรงเรียน) ในการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคม สรางสุขของเยาวชนในสถาบันศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือใหสถาบันหลัก 
ทั้งสาม ไดมีโอกาสรวมมือในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนกันอยางใกลชิดและนำไปสู

การพัฒนาอ่ืน ๆ ตามหลกั “บวร” ตอไป 
 

สรุป 
 จากผลการศกึษาโดยใชระบบเก็บขอมลูจากกลุมตวัอยาง ซึง่เปนนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 2 
จำนวน 135 คน พบวามีการปฏิบัติและตองการพัฒนาตนตามหลักธรรมทิศหกในระดับมาก จึงนำ

ขอมลูทีไ่ดมาพฒันาหลกัสตูรฝกอบรมการพฒันาตนตามหลกัทิศหกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 2 
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โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี ที่มีองคประกอบดวย 1) ปญหา

ความจำเปน 2) วัตถุประสงค และ 3) เน้ือหาทิศหก คือการปฏิบัติตน (1) ตอบิดามารดา (2) ตอครู

อาจารย (3) ตอมิตรสหาย (4) ตอศาสนา (5) ตอบุตรภรรยา และ (6) ตอบาวไพร  แตละเร่ืองประกอบดวย

จุดหมาย เน้ือหา เทคนิคการฝกอบรม สื่อ/อุปกรณ เวลาและการประเมินผล ซึ่งผูรอบรูเฉพาะทาง

ตรวจสอบประเมินพบวา มีความเหมาะสมและสอดคลอง สามารถนำไปใชในการฝกอบรมจริยธรรม

และคุณธรรมของนักเรียนและเยาวชนได 
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การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

POTENTIAL DEVELOPMENT IN WORK PERFORMANCE OF 
BASIC EDUCATION COMMISSION IN KHIRI RAT NIKHOM   

DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE 
 

เชาวลักษณ  วิชิตเชื้อ/ CHOWVALUX  WICHITCHOUE1 

สุนทร  พูนเอียด/ SUNTORN  POONEAD2 

จตุพล  ชูจันทร/ JATUPORN  CHOOJAN3 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับความตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

และการพัฒนาศกัยภาพในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอครีรีฐันคิม 

จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชแบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่นท่ี 0.88 เก็บขอมูลจากประชากร 

ที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 56 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  

คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาดัชนี IOC  

 ผลการวิจัย พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความตองการพัฒนาศักยภาพ 

ในการปฏิบัติงาน ในระดับมาก ในเร่ือง พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา บทบาท

หนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในดานการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป การเปนผูนำและภาวะผูนำ การทำงานเปนทีม และการมี
สวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดนำขอมูลเหลาน้ีมากำหนดแนวทาง 

ในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรางแผนปฏิบัติการ 

ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีองคประกอบ คือปญหา

และความจำเปน วัตถุประสงค และเน้ือหาในการฝกอบรม 5 เร่ือง ไดแก พระราชบัญญัติการศึกษา 
ที่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรทราบ บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา  

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การทำงานเปนทีม และเทคนิคการเปนผูนำ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตละเร่ือง ประกอบดวย จุดมุงหมาย เน้ือหา วิธีการ/

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
2 ผูชวยศาสตราจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
3 อาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 
Vol.7 No. 2 July-December 2016 144

เทคนิคการฝกอบรม สื่อ/อุปกรณ เวลา การวัดและประเมินผล และผลลัพธ (จุดหมายปลายทาง) 

และผูรอบรูเฉพาะทาง จำนวน 10 คน ไดตรวจสอบและประเมินแผนปฏิบตักิารฝกอบรมฯ ทีพั่ฒนาข้ึน 

พบวา มีความเหมาะสมและสอดคลอง เปนแผนปฏิบัติการฝกอบรมฯ ที่สามารถนำไปใช 

ในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได 

 

คำสำคัญ : ศักยภาพ  การปฏิบัติงาน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ABSTRACT 

 The objectives of the research were to study the level of need for potential 
development in work performance and the potential development in work performance of 
basic education commission in Khiri Rat Nikhom District, Surat Thani Province. The 
questionnaire with a reliability of 0.88 was used to collect data from a sample of 56 basic 
education commissioners. Statistics used for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation and IOC. 
 The study found that the basic education commissioners’ need for potential 
development in work performance was at a high level in all aspects. It was especially in 
term of relevant educational management acts, as well as roles of commissioners in 
academic management, budget management, human resources management, general 
management, leadership, teamwork, and community involvement in basic education 
development. These data were used to set guidelines for potential development in work 
performance of basic education commission. The plan for workshop on potential development 
training of basic education commission was created. It was consisted of problems and 
needs, objectives, and training content. There were 5 topics: 1) relevant education 
management acts; 2) roles of basic education commission; 3) community involvement in 
basic education management; 4) teamwork; and 5) leadership techniques of basic education 
commission. Each topic contained objectives, contents, method/training techniques, 
media/materials, time, measurement and evaluation, and results (final goal). The 10 experts 
(SMS) examined and evaluated the training workshop plan. It was found that the plan was 
suitable and consistent to potential development in work performance of basic education 
commission.  
 
Keywords: potential, performance, basic education commission 
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บทนำ 
 การศึกษาเปนกลไกพ้ืนฐาน เปนรากฐานสำคัญของการพัฒนาคน เปนกระบวนการเรียนรู

เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถายทอดความรู การฝก การอบรม และการสืบสาน

ทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการและการสรางองคความรูอันเกิดจาก

การจัดสภาพแวดลอมทางสังคม สังคมคาดหวังใหเปนเคร่ืองมือเตรียมคนใหพรอมสำหรับการพัฒนา

ประเทศอยางมีประสิทธิภาพ ทุกประเทศท่ัวโลกใหความสำคัญของการศึกษาและไดทุมเททรัพยากร

เพ่ือการปรับปรุงการจัดการศึกษาใหดีที่สุด การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพ จึงเปนเร่ือง

จำเปนอยางย่ิง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543: 1) สังคมแหงการเรียนรู 

ในปจจุบันเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ผูเก่ียวของกับการศึกษาจำเปนตองเปล่ียนแนวคิดและวิธีการ

จัดการศึกษาใหมมุงใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและรับผิดชอบการจัดการศึกษาตอเน่ืองตลอดชีวิต 

สถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนสวนหน่ึงของชุมชน และเน่ืองจากชุมชนเปนสิ่งแวดลอมที่

มีอิทธิพลตอโรงเรียนมากที่สุด ภารกิจของโรงเรียนคือ การใหบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับความตองการของชุมชน เมื่อประชาชนตองเสียภาษี ประชาชนจึงควรมีสวนรวม 

ในการบริหารและจัดการศึกษา ตองเขามาเปนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือกำหนด

นโยบายควบคุม ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทำใหผูปกครองมีความพึงพอใจโรงเรียน

มากย่ิงขึ้น รัฐบาลก็ควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมากที่สุด ทั้งกำลังกาย 

กำลังใจ กำลังทรัพย สติปญญาและประสบการณของแตละคนใหเหมาะสมแกบริบททางสังคมไทย 

(เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ, 2546)  

 การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาของประเทศไทย ตั้งแตไดมีการปฏิรูปการศึกษาเปนตนมาน้ัน 

เปนการเปล่ียนแปลงท่ีสอดคลองกับแนวทางการบริหารสมัยใหม ที่เนนการบริหารแบบมีสวนรวม

และกระจายอำนาจไปยังผูปฏิบัติ เปนการพัฒนาแบบองครวมที่เปนการเปลี่ยนแปลงทั้งองคการ 

(สุดารัตน สารสวาง, 2549: 188-201) ดังน้ัน สถาบันการศึกษาซึ่งเปนสถาบันท่ีมีความสำคัญย่ิง 

ในฐานะท่ีเปนองคการทางสังคม เปนเสาหลักและศูนยกลางแหงการเรียนรู รวมถึงเปนสวนหน่ึง 

ของชุมชน มีภารกิจไมใชสอนหนังสือหรือใหความรูแกเด็กและเยาวชนเพียงอยางเดียว แตตองให 
การศึกษาอบรม สั่งสอนเด็กและเยาวชนใหเปนคนมีคุณภาพของสังคม ตองสอนเสริมเติมเต็ม 

การเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหมีทักษะท่ีจะรวมมือกันพัฒนาประเทศชาติ ใหสามารถแขงขันและ 
ปรับตนเองใหกาวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของประชาคมโลก 

ไดอยางเหมาะสม ทัดเทียมและย่ังยืน สอดคลองกับการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 (3) ไดบัญญัติใหมีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 

และสังคม 
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การศึกษาจึงเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเปนเคร่ืองชี้นำสังคม ผูที่ไดรับ 

การศึกษาจึงเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเห็นไดวา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 เปนกฎหมายรับรองและเปนกลไกสำคัญท่ีจะนำไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ชาติ มีหลักการสำคัญคือการใหการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน สงผลใหเกิดกระแสการต่ืนตัว

และเคล่ือนไหวในการดำเนินงาน ทั้งหนวยงาน องคกรและบุคคลท่ีเก่ียวของ และยังแสดงใหเห็นถึง

เจตนารมณในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยใหสูงข้ึน ดังระบุในมาตรา 10 “การจัด 

การศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวา 

สิบสองปที่รัฐตองจัดใหมีอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2545: 7) เจตนารมณดังกลาวสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับที่สิบเอ็ด พ .ศ . 2555-2559 ที่สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

เปนการพัฒนาคนไทยใหมีคุณภาพแขงขันกับประเทศตาง ๆ ได 

 สถานศึกษาจึงเปนหนวยงานสำคัญของการจัดการศึกษาในฐานะเปนองคกรทางสังคม ซึ่ง

เกิดข้ึนจากความตองการและความจำเปนของสังคม มีบทบาทในการใหความรู ทักษะ กระบวนการ 

รูจักวิเคราะห แกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถเรียนรูดวยตนเอง รูจักปรับตัวใหทัน 

กับการเปล่ียนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักพ่ึงตนเอง และสามารถดำรงชีวิตในสังคมไดอยาง 

มีความสุข ตลอดจนอบรมบมนิสัยใหเด็กและเยาวชนเปนคนท่ีมีคุณภาพ ดังนั้นสถานศึกษาจึง

จำเปนตองมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ดำเนินการโดยใชทรัพยากรทางการบริหาร ซึ่งปจจัย

เหลาน้ีหากสถานศึกษามีพรอมการบริหารงานยอมเปนไปไดดวยความราบร่ืน แตในความเปนจริง

แลวสถานศึกษาไมพรอมในหลายดาน โดยเฉพาะสถานศึกษาในชนบทที่มีขอจำกัดหลายอยาง 

ทั้งดานงบประมาณ ขาดแคลนอัตรากำลังครู ขาดการนิเทศและการประเมินผลอยางใกลชิด จึงเปน
อุปสรรคในการจัดการศึกษา ดวยเหตุนี้จึงตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการบริหารจัดการ โดยให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา ซ่ึงชุมชนก็พรอมท่ีจะใหความรวมมือและสนับสนุน 

การจัดการศึกษาใหประสบความสำเร็จเพ่ือเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนบุตรหลานของคนในชุมชนไดจบ
การศึกษาอยางมีคุณภาพ สามารถนำความรูไปใชศึกษาตอในระดับสูงหรือประกอบอาชีพ 

อยางสุจริต สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในยุคปจจุบันจึงตองอาศัยความรวมมือของชุมชน 

ทั้งในดานวัสดุ อุปกรณ แรงงาน เงินชวยเหลือหรือรูปแบบบริการตาง ๆ สงผลใหสถานศึกษา 

มีความสัมพันธกับชุมชนทุกกลุมตั้งแตผูปกครองนักเรียน ศิษยเกา ผูนำชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ และ
บุคคลอื่น ๆ ที่เก่ียวของ บุคคลดังกลาวมีความสำคัญในการเขามามีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา  

ทั้งทางดานจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เอ้ืออำนวยประโยชนและความสะดวกในการจัดการเรียน 
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การสอน ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา จากเหตุดังกลาว 

จึงตองมีการแตงตั้งตัวแทนของบุคคลเหลาน้ีเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติ

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

ไดกำหนดใหการจัดการศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคการปกครองสวนทองถ่ิน 

เอกชน และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ไวหลายมาตรา เชน หมวด 1 มาตรา 8 (2) ใหสังคมมีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ

สถาบันสังคมอื่น หมวด 2 มาตรา 11 บิดามารดาหรือผูปกครองมีหนาท่ีจัดใหบุตรหรือผูที่อยูใน 

ความดูแลไดรบัการศึกษา ภาคบังคบัตามมาตรา 17 โดยเฉพาะมาตรา 40 ทีก่ำหนดใหมคีณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับต่ำกวาปริญญา เพ่ือทำหนาท่ีกำกับ

และสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกร

ชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ และใหผูบริหาร 
สถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 6-25)  

 จะเห็นไดวาหลักสำคัญในการจัดการศึกษาน้ันไดเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษาของชุมชน การกระจายอำนาจในการบริหารและการจัดการศึกษา ทัง้ทางดานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป ใหคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง โดยใหหนวยงานระดมทรัพยากร รวมท้ังพัฒนาองคกร

ชุมชนใหมีความเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองและจัดการศึกษาใหกับชุมชนได แตจากสภาพท่ีผานมา 

การมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ของโรงเรียนหลายแหงยังไมสามารถปฏิรูปไดมากนัก กลาวคือบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวนใหญยังเปนไปในลักษณะสนับสนุนกิจกรรมตามที่โรงเรียนตองการ 
มากกวาท่ีจะเขามามีสวนรวมกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ตลอดจนรวมพิจารณาและ 

ใหความเห็นชอบสำหรับการดำเนินงานดานตาง ๆ ของโรงเรียน โดยเฉพาะการจัดทำหลักสูตร 

สถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของคนในทองถิ่น นอกจากน้ีการศึกษาสภาพปญหาใน
การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหลายพ้ืนที่ชี้ชัดวาคณะกรรมการสวนใหญยังขาด

ความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการศึกษาและบทบาทหนาท่ีของตน โดยเฉพาะคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนของครู ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทน 

ผูปกครอง ผูแทน ผูแทนศิษยเกาและผูทรงคุณวุฒิ ลวนแตมีความแตกตางดานวุฒิการศึกษา อาชีพ 

เจตคติ ความรู ความสามารถในเชิงการบริหารการศึกษาและแนวคิดในการจัดการศึกษา นอกจากน้ี

คณะกรรมการสวนใหญยังเคยชินกับวัฒนธรรมปฏิบัติที่โรงเรียนมีหนาท่ีจัดการศึกษาเพียงฝายเดียว 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 
Vol.7 No. 2 July-December 2016 148

ไมคอยเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขามามีสวนรวมกำหนดนโยบายและ

บริหารการศึกษา ประกอบกับโรงเรียนหลายแหงไมสามารถคัดสรรคณะกรรมการสถานศึกษาไดตรง

ตามคุณสมบัติที่คาดหวัง จึงกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ สังคมจึงขาดความเช่ือมั่นในการจัด 

การศึกษา จากผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา  

มีปญหาในการปฏิบัติงานคือขาดความรู ความเขาใจ เร่ืองการจัดการศึกษา บทบาทหนาท่ี และเวลา

ในการปฏิบัติงานนอย มีภารกิจมาก มีพ้ืนฐานทางการศึกษาต่ำ ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของ 

คณะกรรมการสถานศึกษา ไดแก เวลาท่ีอยูในชุมชน การมีถ่ินกำเนิดในทองถ่ิน การเปนศิษยเกา 

การมีบุตรหลานเรียนอยูในโรงเรียน ความสัมพันธกับโรงเรียน (เมตต เมตตการุณจิตต, 2547) 

และผลการศึกษาของเจษฎา ศรีแกว (2507: 2) สรุปผลการศึกษาไววา การดำเนินงานของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาปรากฏวา สวนใหญยังไมสามารถดำเนินการ

ตามเจตนารมณพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติได เน่ืองจากยังไมมีความรู ความเขาใจในบทบาท

หนาท่ีของตน ไมเขาใจโครงสรางของหลักสูตร การปฏิรูปการศึกษา และแมแตการปรับหลักสูตร

สถานศึกษา ใหสอดคลองกับทองถ่ินทำใหการรวมบริหารการจัดการศึกษาขาดประสิทธิภาพและ 

ไมประสบผลสำเร็จเทาท่ีควร ดังน้ันจึงจำเปนอยางย่ิงท่ีตองมีการอบรมหรือพัฒนาคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาเพ่ือใชโรงเรียนเปนฐาน และการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ที่เนนการมีสวนรวมสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย คุณภาพมาตรฐานการศึกษารวมทั้งบริบทของ

สถานศึกษาและความตองการของชุมชนหรือทองถ่ินตอไป 

 การท่ีมีบทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไวในพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 40 ไวเปนการเฉพาะ

แสดงใหเห็นวา คณะกรรมการสถานศึกษามีความจำเปนและมีความสำคัญตอการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนเปนอยางมาก เพราะคณะกรรมการสถานศึกษาเปนเสมือนผูแทนของทองถ่ินท่ีจะเปน
กลไกเช่ือมโยงนโยบายของรัฐไปสูชุมชนที่ตั้งโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนไปสูความเปนพลเมืองดี 
เปนพ้ืนฐานการศึกษาตลอดชีวิต นั่นคือนำไปสู เกง ดี และมีความสุขของผูเรียน นอกจากเหตุผล 

ดังกลาวขางตนแลว การมีคณะกรรมการสถานศึกษายังสะทอนหนาท่ีความรับผิดชอบตามแนวทาง 

ที่กำหนดไว “ทุกคนจะตองมีหนาท่ีรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา” ดังนั้น บทบาทหนาท่ีของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาจะมีมากกวาเดิมมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อมีการกำหนดใหโรงเรียน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนนิติบุคคล ย่ิงทำใหคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทและมีความสำคัญ
มากข้ึน (ธีระ รุญเจริญ, 2547: 10) สอดคลองกับเจตนารมณในหลักการบริหารจัดการศึกษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน (School Based Management หรือ SBM) 
 จากความสำคัญของการศึกษา หลักการบริหารจัดการสถานศึกษาตามเจตนารมณของ 

พระราชบัญญัติ และขอจำกัดของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังกลาว ผูวิจัยจึงไดศึกษา 
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การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม 

จังหวัดสุราษฎรธานี โดยคาดหวังวาหลังจากท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผานกระบวนการ

พัฒนาศักยภาพแลวจะมีความรู เจตคติและทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากข้ึน 

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอ

คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

วิธีดำเนินการ 
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาระดับความตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี ดำเนินการ ดังน้ี 

 1.  สถานท่ีดำเนินการวิจัย ไดแก สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 6 โรง 

อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี คือ โรงเรียนวัดโกศาวาส โรงเรียนบานดอนสุวรรณ โรงเรียน

บานตนมะพราวมิตรภาพที่ 91 โรงเรียนบานโตนยาง โรงเรียนบานน้ำราด และโรงเรียนมหาราช 

บานแสงอรุณ 

 2.  ประชากร ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 56 คน ซึ่งประกอบดวย 

ประธานกรรมการ ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนศิษยเกา ผูแทนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนพระภิกษุสงฆ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และผูอำนวยการสถานศึกษา 
 3.  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยยึดวัตถุประสงค

การวิจัย แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของ อาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะ 

ในการพัฒนาเคร่ืองมือ โดยเคร่ืองมือแบงออกเปน 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1  คำถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนแบบประเมินคา (rating scale) 5 ระดับ คือ 
มคีวามตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตังิาน ระดับมากท่ีสดุ (5) มาก (4) ปานกลาง (3) นอย (2) 

และนอยท่ีสุด (1)  
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  ตอนท่ี 3  แบบสอบถามปลายเปดท่ีใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นโดยอิสระใน 2 ประเด็นหลัก 

คือ ปญหาการปฏิบัติงานและความตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกเหนือจากประเด็นท่ีไดตอบไปแลวในตอนท่ี 2 

 4.  การตรวจสอบเคร่ืองมือ ดำเนินการโดย 

  4.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญ 

ดานการศึกษา ภาษาไทย ปละการประเมินผล ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหากับวัตถุประสงค

ของการศึกษา แลวนำขอเสนอแนะมาแกไขปรับปรุงใหไดแบบสอบถามที่สมบูรณ 

  4.2  การทดสอบความเช่ือมั่น (reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) 

กับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนขยายโอกาสอำเภอตาขุน และอำเภอพนม  

จำนวน 30 คน แลวนำผลมาวิเคราะหเพ่ือหาคาความนาเช่ือมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(alpha coefficients) ของครอนบาค ไดคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.88  

 5.  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยนำแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเท่ียงและทดสอบ

ความเช่ือมั่นแลว ไปเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรท่ีศึกษา จำนวน 56 คน ซึ่งผูวิจัยไดเก็บรวบรวม

ขอมูลดวยตนเอง 

 6.  การวิเคราะหขอมูล 

  6.1 การวิเคราะหขอมลูใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสำเรจ็รปูสำหรบัการวิจยัทางสังคมศาสตร 

(statistical package for social: SPSS) สำหรับขอมูลเชิงปริมาณและใชวิธีการวิเคราะหเชิงเน้ือหา 

(content analysis) สำหรับขอมูลเชิงคุณภาพ 

  6.2  สถิติที่ใช 

    6.2.1 คารอยละ (percentage) ใชสำหรับวิเคราะหอธิบายขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับ

ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
    6.2.2 คาเฉลี่ย เพ่ือวัดแนวโนมเขาสวนกลางของคะแนนระดับความตองการพัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    6.2.3 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือวดัการกระจายของคะแนนระดับความตองการ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ขั้นท่ี 2 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อำเภอ
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 การพัฒนาโครงรางแผนปฏิบตักิารฝกอบรมพฒันาศกัยภาพในการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี ไดดำเนินการ 3 ขั้นตอนยอย ดังน้ี 

 1. การสรางโครงรางแผนปฏบิตักิารฝกอบรมพฒันาศกัยภาพในการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี  
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  โดยนำขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และผลการศึกษา 

ภาคสนาม (ขั้นท่ี 1) มากำหนดเปนปญหา และความจำเปนวัตถุประสงค และเน้ือหาของโครงราง

แผนปฏิบัติการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี  

 2.  การประเมินโครงรางแผนปฏิบัติการฝกอบรม 
  การประเมินโครงรางแผนปฏิบัติการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี พัฒนาข้ึนโดยผูรอบรู

เฉพาะทาง (Subject Matter Specialist: SMS) จำนวน 10 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม 

และสอดคลองของโครงรางแผนปฏิบัติการฝกอบรมฯ โดยใชคา IOC ในการวิเคราะหความเหมาะสม

และสอดคลอง 

 3.  การปรับปรุงโครงรางแผนปฏิบัติการฝกอบรม 

  การปรับปรุงโครงรางแผนปฏิบัติการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี โดยนำผล 

การประเมินและขอเสนอแนะของผูรอบรู เฉพาะทางมาเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไข ทั้งน้ี 

จะยึดวัตถุประสงคการวิจัย จนไดแผนปฏิบัติการฝกอบรมฯ ที่สมบูรณ ที่สามารถนำไปทดลองใช 

และใชจริงไดตอไป 

 

ผลการวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาความตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี พบดังน้ี 

  1.1  คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 56 คน พบวาสวนใหญ 

เปนเพศชาย อายุระหวาง 41 ปขึ้นไป จบการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี มีอาชีพเกษตรกรรม รายได
เฉล่ียตอเดือนไมเกิน 20,000 บาท สวนใหญดำรงตำแหนงผูแทนผูปกครองนักเรียน เปนกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาแลว 3-4 ป และสวนใหญไมเคยเขารับการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ 

การปฏิบัติงานของของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 
มากอน 

  1.2  ระดับความตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตังิานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมในระดับมากทุกเร่ือง ทั้งดานพระราชบัญญัติการศึกษาท่ีคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรทราบ บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา การมีสวนรวมของ

ชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การทำงานเปนทีม และเทคนิคการเปนผูนำของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวนการวิเคราะหเชิงเน้ือหา พบวา ประเด็นท่ีตองการฝกอบรมคือ บทบาท
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หนาท่ีของคณะกรรมการ วิธีการประชุมที่มีประสิทธิภาพ วิธีการทำงานรวมกันของคณะกรรมการวิธี

การบริหารงานดานการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น การมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของมาชวยกัน

พัฒนาการศึกษาของชุมชน การเสียสละเวลาในการทำหนาท่ี การเพ่ิมความรู ตระหนักตอหนาท่ี 

ของคณะกรรมาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 2.  ผลการพัฒนาแผนปฏิบตักิารฝกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี ดังน้ี 

  2.1  การสรางแผนปฏิบตักิารฝกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีองคประกอบดังน้ี 

    2.1.1 ปญหาและความจำเปนกำหนดข้ึนจากขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร 

และผลการศึกษาภาคสนามท่ีพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสวนใหญมีขอจำกัด 

สวนบุคคลในเร่ืองวุฒิการศึกษาต่ำกวาระดับปริญญาตรี ไมเคยไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีที่กฎหมายกำหนดมากอน มีเวลาจำกัดในการแสวงหาความรู  

ความรูความเขาในการปฏิบัติงานดานการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน

บุคคลและการบริหารงานท่ัวไป และจากการศึกษาภาคสนามท่ีพบวา คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานมีความตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในระดับมาก ผูวิจัย

จึงไดนำขอมูลเหลาน้ีมาประมวลกำหนดเปนปญหาและความจำเปนในการพัฒนาโครงราง 

แผนปฏิบัติการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

   2.1.2 จุดมุงหมายท่ัวไปของโครงรางแผนฯ เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน มีความรู ความเขาใจ มีเจตคติและทักษะท่ีดีในการปฏิบัติงานและนำความรูและทักษะ 

ที่ไดจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีจริง 

   2.1.3  เน้ือหาของแผนปฏิบัติการฝกอบรมฯ ประกอบดวย 1) พระราชบัญญัติ 
การศึกษาท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรทราบ 2) บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 3) การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4) การทำงานเปนทีม และ  

5) เทคนิคการเปนผูนำของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยในแตละเร่ืองจะประกอบดวย 
จุดมุงหมาย เน้ือหาวิชา เทคนิคการฝกอบรม สื่อ/อุปกรณ เวลาและการประเมินผล ซึ่งในแตละ

องคประกอบจะมีความสอดคลองสัมพันธกัน 
  2.2  การประเมินโครงรางแผนปฏิบัติการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

    ผูวิจัยไดนำโครงรางแผนฯ ที่พัฒนาข้ึนไปใหผูรอบรูเฉพาะทาง (Subject Matter 

Specialist: SMS) จำนวน 10 คน ตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคลองของแผนปฏิบัติการ 
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ฝกอบรมฯ แลวนำมาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC พบวาแบบแผนปฏิบัติการฝกอบรมฯ  

มีความเหมาะสมและสอดคลอง ทุกประเด็น 

  2.3  ผลการปรับปรุงแกไขแผนปฏิบัติการฝกอบรมฯ ผูวิจัยไดนำขอมูลจากการประเมิน

โครงรางแผนปฏิบัติการฝกอบรมฯ และขอเสนอแนะของผูรอบรูเฉพาะทางมาแกไขปรับปรุงใหได 

แผนปฏิบัติการฝกอบรมฯ ที่สมบูรณจนสามารถนำไปใชพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดตอไป 

 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยมีประเด็นท่ีจะนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

 1.  ผลการศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบขอมูลท่ีสะทอนใหเห็น

ระดับศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน วามีความจำเปนตองพัฒนาศักยภาพคือ 

คณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญ สำเร็จการศึกษาต่ำกวาระดับปริญญาตรี โดยพบวาสำเร็จ 

การศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีอาชีพ 

ทำการเกษตร อายุ 41 ปขึ้นไป และสวนใหญไมเคยเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ 

ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคุณลักษณะสวนบุคคลท่ีพบน้ีมีผลตอ 

การปฏิบัติงานในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของกรมสามัญ

ศึกษา (2543: 95-102 อางถึงใน ณัฐภัสสร แดงมณี, 2551: 57) ที่ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชน 

ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมพบวา ชุมชนยังมีสวนรวมในระดับต่ำ ในขณะท่ีมี 

ความตองการมีสวนรวมมาก ปญหาอุปสรรคท่ีสำคัญคือ ความไมเขาใจบทบาทหนาท่ี หาผลประโยชน

จากโรงเรียน ขาดความพรอมทั้งดานความรู ประสบการณ ไมมีเวลาในการรวมกิจกรรมเน่ืองจาก 

การประกอบอาชีพ ไมเห็นความสำคัญและไมสนใจการมีสวนรวม สอดคลองกับนเรศ หิ่นนุกุล 
(2544: 57) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จังหวัดนราธิวาส พบวาคณะกรรมการมีสวนรวมในระดับปานกลาง คณะกรรมการท่ีมีลักษณะสวน

บุคคลตางกันจะเขามีสวนรวมแตกตางกัน และปญหาการเขามีสวนรวมในการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา คือคณะกรรมการขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ี ไมมีเวลา 

ไมกลาแสดงความคิดเห็นและขาดการประสานงานท่ีดีระหวางสถานศึกษากับคณะกรรมการฯ  
ผลการศึกษาของจญิาณี พรหมเจียม (2551: 75) ทีศ่กึษาการมีสวนรวมในการจดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา คณะกรรมการท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยรวมแตกตางกัน และผลการศึกษาของนิภาพร รักบำรุง (2556) 

ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เครือขายสินปนุตาป สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 
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พบวา ระดับการศึกษาและสถานภาพสวนบุคคลที่แตกตางกันจะเขามีสวนรวม มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2. ผลการศึกษาระดับความตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงพบวาคณะกรรมการมีความตองการ

ตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีในระดับมาก 5 เร่ือง คือ 1) พระราช-

บัญญัติการศึกษาที่คณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรทราบ 2) บทบาทหนาท่ีของ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 3) การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4) การทำงาน

เปนทีม และ 5) เทคนิคการเปนผูนำของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคลองกับ 

การศึกษาของเจษฎา ศรีแกว (2557: 65) เร่ือง การพัฒนาชุดฝกอบรมคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา อำเภอเกาะพงัน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 ที่พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความตองการฝกอบรมดานความรู 

ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระบวนการและการบริหาร

สถานศึกษา ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานรวมกันของสถานศึกษา และเทคนิคการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับมากทุกเร่ือง สอดคลองกับสิทธิชัย นันทรัตนกุล  

(2556: 77) ศึกษาเรื่อง พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการดูแลเยาวชนใหปลอดจากยาเสพติด สำหรับ 

ผูปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

ที่พบวาผูปกครองนักเรียนมีความตองการฝกอบรมในระดับมาก 4 เร่ือง คือ ความรูความเขาใจ 

เร่ืองยาเสพติด วิธีการและการดูแลเยาวชนใหปลอดจากยาเสพติด การสรางครอบครัวอบอุนเพ่ือให

เยาวชนปลอดจากยาเสพติด และการมีสวนรวมของผูปกครองในการดูแลเยาวชนปลอดจาก 

ยาเสพติด และแนวคิดของผุชตรียา ผลพานิช (2550 อางถึงใน เจษฎา ศรีแกว, 2557: 73)  

ที่กลาววาการบริหารจัดการองคการใหมีประสิทธิภาพมีความสำคัญและจำเปนอยางย่ิงตองฝกอบรม
เพ่ือกอใหเกิดความรูใหม ๆ เพ่ือทักษะในการปฏิบัติ การเปล่ียนแปลงเจตคติและกระบวนการ 

ในการดำเนินงานไดดี ดังน้ันแสดงใหเห็นวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความตองการ

ฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจ เจตคติและทักษะที่ดีในการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
 3.  ผลการสรางแผนปฏบิตักิารฝกอบรมพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการดำเนินการไดแผนฯ ที่สมบูรณ 
ผานการตรวจสอบประเมินของผูรอบรูเฉพาะทางท่ีเห็นวามีความเหมาะสมและสอดคลอง ทั้งน้ีผูวิจัย

ไดสรางข้ึนโดยขอมูลพ้ืนฐานท่ีศึกษาจากเอกสารและขอคนพบจากภาคสนามมากำหนดเปนปญหา

และความจำเปนและประยุกตใชแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมของ Tylor (1949 อางถึง 
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ใน สนุทร พูนเอียด, 2542: 90) ทีเ่สนอคำถามในการพัฒนาหลักสูตรไว 4 ประเด็น คอื 1) มจีดุมุงหมาย

ทางการศึกษาอะไรท่ีจะใหผูเขาฝกอบรม 2) จะจัดประสบการณอะไรใหกับผูเรียน 3) จะจัดประสบการณ

การเรียนรูอยางไร และ 4) จะประเมินผลประสิทธิภาพของประสบการณที่จัดใหแกผูเรียนอยางไร 

และประยุกตใชแนวทางโดยสรางหลักสูตรฝกอบรมของอรุณ รักธรรม (2537: 110) ซึ่งประกอบดวย 

1) ปญหาและความจำเปน 2) วัตถุประสงค 3) เน้ือหาสาระ 4) วิธีและเทคนิคการฝกอบรม  

5) สื่อ อุปกรณที่ใชในแตละกิจกรรม และ 6) การประเมินผลและใชแนวทางการประเมินหลักสูตร 

ของพิสณุ ฟองศรี (2549: 134) ในข้ันท่ีสำคัญคือ การวิเคราะหแผนปฏิบัติการฯ วามีความเหมาะสม 

สอดคลองระดับใดตามเกณฑการจัดความเท่ียงและความเชื่อมั่น จากแนวทางดังกลาวจึงทำใหได

แผนปฏิบัติการฝกอบรมฯ ที่สมบูรณพรอมนำไปใชทดลองและใชจริงไดตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยมีประเด็นท่ีเสนอแนะ ดังน้ี 

 1.  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  1.1  จากผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะสวนบุคคลของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ที่ใหขอมูลมีวุฒิการศึกษาสวนใหญต่ำกวาปริญญาตรี เปนเกษตรกรและไมเคยผาน 

การฝกอบรมในหลักสูตรเก่ียวกับการพัฒนาความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากอน จึงเห็นควรจัดหลักสูตรฝกอบรม หรือชุดฝกอบรม

ในการพัฒนาความรู เจตคติ และทักษะในการปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  1.2  จากผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีตอบแบบสอบถาม 

มีความตองการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังน้ัน 

ควรวิเคราะห สังเคราะห เน้ือหาท่ีคณะกรรมการฯ ตองการพัฒนามาจัดกลุมหลักสูตรและเรียงลำดับ
กอนหลังในการจัดการเรียนรูใหแกคณะกรรมการฯ ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งดานการประชุม การจัดการ

ความรู (KM) การปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการปฏิบตัิงาน เปนตน 

  1.3  จากการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไมไดสอบถามปญหาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ 
จึงควรจะไดศึกษาขอมูลในมิติเชิงปญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือกำหนดแนวทางในการพัฒนาใหตรง

กับปญหาท่ีแทจริง 

 2.  ขอเสนอแนะในการนำหลักสูตรไปใช 

  2.1 หนวยงานท่ีควรจะนำแผนปฏิบัติการฝกอบรมไปใช ไดแก สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล และองคการบริหาร 

สวนจังหวัด) 
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  2.2 การนำแผนปฏิบัติการฝกอบรมฯ ไปใชควรประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทของแตละ

พ้ืนท่ีหรือเขตการศึกษาแตละเขต 

  2.3  การนำไปใชกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรเนนกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู แบบผูเรียนเปนสำคัญเน่ืองจากคณะกรรมการฯ เปนผูใหญจึงตองคำนึงแนวทาง

การสอนผูใหญ 

 3.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  3.1  ควรวิจัยเร่ือง ผลการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จากการใชแผนปฏิบัติการฝกอบรมนี้ไปใช เน่ืองจากยังไมไดนำไปทดลองใชหาประสิทธิภาพของแผน

ปฏิบัติการฝกอบรมฯ 

  3.2  ควรวิจัยเร่ือง การพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

  3.3  ควรวิจัยเร่ือง การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

สรุป 
 ผลการศึกษาพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความตองการพัฒนาศักยภาพ 

มีความตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการถึงระดับมากเก่ียวกับเร่ือง 

พระราชบัญญัติการศึกษา บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ การเปนผูนำ การทำงานเปนทีม และ

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งเม่ือนำผลการศึกษาดังกลาวมาใชกำหนด

เปนปญหาและความจำเปนในการสรางแผนปฏิบัติการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ประกอบดวย จุดมุงหมาย และเน้ือหา 5 เร่ือง คือ 1) พระราชบัญญัติ 

การศึกษาท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาควรทราบ 2) บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา  
3) การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 4) การทำงานเปนทีม และ 5) เทคนิคการเปนผูนำ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผูรอบรูเฉพาะทาง (Subject Matter Specialist: SMS) 

ไดตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและสอดคลอง และสามารถนำไปใชพัฒนาศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได 
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การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

DEVELOPMENT OF A TRAINING COURSE ON PERSONAL PRACTICES 
BASED ON SARANYA DHAMMA FOR GRADE EIGHT STUDENTS  
OF TESSABAN 3 SURAT THANI SCHOOL IN MUENG DISTRICT  

OF SURAT THANI PROVINCE      
 

พระอาคม ฐิตาคโม (ศิริวัฒน)/ PHRA AAKOM  THITAKAMO (SIRIWAT)1  

สุนทร  พูนเอียด/ SUNTORN  POONEAD2 

จตุพล  ชูจันทร/ JATUPON  CHOOCHAN3 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติตนและความตองการฝกอบรม 

ในการศึกษาตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียน การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตน 

ตามหลกัสาราณียธรรมของนกัเรียน และประเมินความรูจากผลการใชหลักสตูรฝกอบรมการปฏบิตัติน

ตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 โดยใชแบบสอบถาม 

ที่คาความเช่ือมั่น 0.89 ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรท่ีศึกษา จำนวน 126 คน และใชแบบ

ทดสอบในการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมฯ กับกลุมทดลอง จำนวน 30 คน และวิเคราะหขอมูล 

โดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบคาที  
 ผลการศึกษา พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 มีการปฏิบัติตน 

ตามหลัก สาราณียธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับนอยและมีความตองการพัฒนาตนเอง 

ในการปฏิบัติตนตามหลัก สาราณียธรรม พบวาอยูในระดับมาก ไดนำผลการศึกษามาพัฒนาหลักสูตร 
ฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม ที่ประกอบดวยปญหาและความจำเปน จุดหมาย 

และเน้ือหา 6 เร่ือง คือ ดานเมตตามโนกรรม ดานเมตตาวจีกรรม ดานเมตตากายกรรม ดานสาธารณ

โภคี ดานสีลสามัญญตา ดานทิฏฐิสามัญญตา แตละดานประกอบดวยจุดหมาย เน้ือหา เทคนิค/
กิจกรรมการฝกอบรม สื่อ/อุปกรณ เวลา และการประเมินผล โดยผูรอบรูเฉพาะทาง (SMS) ไดตรวจ

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
2 ผูชวยศาสตราจารย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
3 อาจารย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ประเมินพบวา มีความเหมาะสม และเม่ือนำไปทดลองใชพบวา หลังจากฝกอบรมผูเขารวมการฝก

อบรมมีความรูสูงขึ้นกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คำสำคัญ: หลักสูตรฝกอบรม  การปฏิบัติตน  หลักสาธารณียธรรม 

 

ABSTRACT 

 The purposes of the study were to examine personal practices and needs for 

training in practices based on saranya dhamma of the students; to develop a training 

course on personal practices based on saranya dhamma; and to evaluate students’ 

knowledge from the training course. The research sample was grade eight students of 

Tessaban 3 School in Surat Thani. A questionnaire with a reliability of 0.89 was used for 

data collection from 126 students, while a test on the experimental training course was 

used with 30 students. Data were analyzed with mean, average, S.D., and t-test.  

 The findings showed that overall the students’ practices based on saranya 

dhamma was at a low level; however, the need for self-development in practices based on 

saranya dhamma was at a high level. The results were used in developing a training 

course on practices based on saranya dhamma. The course covered problems and needs, 

goals, and content. There were 6 topics: metta-manokamma, metta-kayakamma, 

metta-vacikamma, sadharana-bhogi, sila-samannata, and ditthi-samannata. Each topic 

comprised goal, content, technique/training activities, media/materials, time and assessment.  

The experts examined and claimed that the course was suitable. When brought into 

practice, the participants’ knowledge after training was higher than that of before with 

statistical significance level at .05. 
 

Keywords: training course, personal practice, saranya dhamma 

 

บทนำ 
 ความเจริญกาวหนาดานวัตถุนิยม ทำใหมนุษยตามกระแสสังคม เพ่ือไมใหคนอื่นมองแบบ

แปลกแยก และตองการใหสังคมยอมรับ โดยยึดเอากระแสคานิยมยุคสมัยมาเปนหลักในการดำเนิน
ชีวิต คานิยมที่ไมถูกตองนี้ปรากฏในรูปแบบของการใหความสำคัญเกินคุณคาในเร่ืองวัตถุ ซึ่งเปน

ปรากฏการณที่มีความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วสงผลตอจิตใจของเด็กและเยาวชน เน่ืองจากสภาพ
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ของสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทำใหวัยเด็กตองปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงไปดวย 

ทั้งทางรางกาย อารมณ และจิตใจ เด็กและเยาวชนเหลาน้ีตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

เปนทาสของวัตถุมากข้ึน การพัฒนาการทางดานอารมณ ดานความคิด และการมีจิตสำนึก 

นั้นหดหายไป จึงสงผลใหเด็กและเยาวชนท่ีอยูในชวงน้ี ซึ่งมีความออนไหวทางอารมณ ความคิด  

และจิตใจอยูแลว เกิดความมีตัวตนมากข้ึน 

 สังคมปจจุบันมีทิศทางการพัฒนาท่ีไมสมดุลกันระหวางคานิยมวัตถุ และจิตใจจึงกลายเปน

สังคมบริโภควัตถุนิยม ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมไทยในอดีต ที่มุงการพัฒนาจิตใจเนนคุณธรรม

จริยธรรมเปนพ้ืนฐานมากกวาวัตถุ จึงเปนเหตุใหการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมไดเปล่ียนแปลง

ตามไปดวย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (2545-2549) (สุนทร พูนเอียด,  

2549: 29) ที่คาดหวังใหสังคมไทย มีความเขมแข็ง ใหคนในสังคมตองเปนคนมีคุณภาพ เปนคนดี  

คนเกงพรอมคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย เคารพกฎหมาย มีความรับผิดชอบและมีจิตสานึกเปนจิต

สาธารณะ มีความสามารถคิดเองทำเองและพ่ึงพาตนเองได นอกจากน้ีคนในสังคมตองรูจักพ่ึงพากัน 

เก้ือกูลกัน รูสึกสามัคคี การพัฒนาสังคมไทยคือการเตรียมตัวเด็กและเยาวชนใหเปนผูใหญในวันหนา 

เปนการปลูกฝงคานิยมท่ีดี และเปนการพัฒนาใหมีจิตเจริญข้ึนพรอมกับทิศทางพัฒนาดานรางกาย 

ไปพรอมกัน 

 การพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม โดยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปนเคร่ืองขดัเกลา  

มีหลักธรรมพระพุทธศาสนาท่ีกลาวถึง ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน เรียกวา สาราณียธรรม 6 

ซึ่งพระพุทธองคทรงตรัสไวในสามคาสูตรวา “อานนท สาราณียธรรม 6 ประการ นี้ ทำใหเปนท่ีรัก 

ทำใหเปนท่ีเคารพ เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน เพ่ือความไมวิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน 

เพ่ือความเปนอันเดียวกัน...” (พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลม 14/59 

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก (1 เทวทหวรรค 4 สามคาสูตร)) ธรรมเหลาน้ีลวนเปน

หลักธรรมท่ีสามารถนำพาชีวิตเด็กและเยาวชนดำเนินไปสูความสำเร็จในสังคมปจจุบันได  
 เด็กและเยาวชนท่ีจะเติบโตเปนผูใหญจึงควรไดรับการปลูกฝงจริยธรรมในดานน้ีตั้งแต 

เยาววัย เพราะจะสามารถสรางเสริมใหเปนคนมีจิตใจประเสริฐสมบูรณ ขยายขอบเขตคุณงาม 

ความดีโอบเอ้ือไปถึงการชวยเหลือผูอื่นใหพบกับสิ่งท่ีดีงาม มีความสุขโดยท่ัวกัน ดวยความรักและ

เมตตาธรรม (ประภาศรี สีหอำไพ, 2540: 17) โดยเร่ิมที่สภาพแวดลอม ครอบครัว และการอบรม

สั่งสอนตั้งแตยังเยาววัย ซึ่งเปนชวงตนของชีวิตที่มีอิทธิพลตอการวางรากฐานของการพัฒนา 
ทางดานรางกาย อารมณ และสติปญญา ดวยการปลูกฝงใหคดิเปน ทำเปน และสามารถพ่ึงตนเองได 

โดยเฉพาะเด็กในวัยตอนกลางที่มีอายุระหวาง 6-12 ป เปนชวงวัยท่ีมีความสำคัญตอการไดรับ 
การปลูกฝงลักษณะพฤติกรรมที่จะพัฒนาให เปนทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ เปนกำลังสำคัญ 

ในการพัฒนาประเทศ (ประไพ เจนดง, 2541: 1-3) ซึง่ ฮอลล และลินดเซย (Hall & Lindzey, 1970: 9) 

ไดกลาวไวในทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคลของซัลลิแวนวา เด็กอายุ 11-13 ป เปนระยะท่ีควร
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ปลูกฝง สนับสนุน ในดานการสรางมนุษยสัมพันธใหมาก เพ่ือเปนการสรางมิตรไมตรีตอกันและกัน 

เพราะเด็กในชวงอายุนี้จะเปนวัยท่ีคอนขางเดนมากในเร่ืองของการสรางสัมพันธภาพ ของเด็ก 

กับวัยผูใหญคอนขางแนนแฟน เด็กจะมีความอยากรูอยากเห็น เรียนรูจากการกระทำ ชอบแสดงออก
มีแบบฉบับของการพัฒนาความคิดรวบยอดเปนของตนเอง (จิราภา บัวซอย, 2541: 2) มีการปะทะ

สังสรรคทางสังคมดวยความเช่ือมั่นในตนเองมากข้ึน จึงเร่ิมมีการลองทำพฤติกรรมของตนเอง 

ในขณะเดียวกันก็พยายามเลียนแบบผูใหญหรือบุคคลท่ีตนเองช่ืนชอบ วัยน้ีเปนระยะการใชเหตุผล

และการแกปญหาดวยตนเองมากย่ิงขึ้น จึงเปนระยะสำคัญ เพ่ือวางรากฐานการปรับตัวทางดาน

สังคม รวมทั้งเริ่มเรียนรูบทบาทหนาท่ีของตนเอง ดังนั้น ถาเด็กในวัยน้ีมีโอกาสไดรับแนวทาง 

ของการปฏิบัติ ที่นำไปสูพฤติกรรมของบุคคล เชน การมีความรับผิดชอบ ไมเห็นแกตัว และ 

มีใจเปนธรรมกับสมาชิกในกลุม ซึ่งเปนองคประกอบทางดานจริยธรรมของความสามัคคีแลว  

การเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตนก็ยอมที่จะเกิดมีขึ้นในสวนลึกของจิตใจ ทำใหเด็ก 

มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสังคม และตอโลกท่ีตนอาศัยอยูนี้  

 ดังน้ัน เพ่ือเปนการวางรากฐานแหงการปลูกฝงจิตสำนึกท่ีดี อันจะกอใหเกิดสันติสุข 

แบบย่ังยืน และเกิดความสมานฉันทขึ้นตอสังคมในอนาคต ผูวิจัยเห็นความสำคัญอยางย่ิงท่ีควร 

เสริมสรางจริยธรรม ในการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม อันเปนหลักธรรมนำมาซ่ึงความสามัคคี 

เพ่ือกอใหเกิดมิตรไมตรีที่ดีตอกัน โดยจำเปนตองพิจารณามองใหลึกลงไป ในสิ่งท่ีสามารถนำมา

ยึดเหน่ียวจิตใจรวมกันของเด็กดวยกันเอง จึงตองใชหลักธรรมทางพระศาสนาเขามาเปนส่ิงยึดเหน่ียว

จิตใจ เพราะจะไดสอดคลองกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเปนอยูของเด็กไทย ซึ่งมีพระพุทธศาสนา

เปนศาสนาประจำชาติ และมีหลักธรรม ที่สามารถนำมาสรางแรงจูงใจใหเขาใจเพ่ือนมนุษยและ 

เกิดความรักความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน อีกท้ังยังเปนเคร่ืองมือชวยใหมนุษยเราอยูรวมกัน 

ในสังคมดวยความรัก ความเขาใจ ทำใหสังคมสงบสุข สมดังท่ีทุกคนปรารถนา ซึ่งสอดรับกับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ, 2554: 92) ที่ใหความสำคัญในเร่ืองยุทธศาสตรการเสริมสรางทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนา

ประเทศ ในการเพิ่มคุณภาพและขีดความสามารถคน มุงเนนการพัฒนาจิตใจคนใหมีคุณธรรม 
นำความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัย 

ตลอดชีวิต เร่ิมตั้งแตวัยเด็กใหมีความรู มีพ้ืนฐานเขมแข็ง และมีทักษะชีวิต ดังน้ัน จึงไดทำการวิจัย 

ในหัวขอน้ีข้ึน เพ่ือเปนแนวทางใหผูท่ีเก่ียวของกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะครอบครัว ใชเปนแนวทาง 
ในการอบรมส่ังสอน สรางเสริมคุณลักษณะทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงคใหเกิดกับเด็กและ

เยาวชนท่ีจะเติบโตเปนพลเมืองที่ดีของชาติ ขึ้นมาในสังคมอยางมีคุณภาพตอไปในอนาคต  



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 
Vol.7 No. 2 July-December 2016 163

 ดังนั้น ผู วิจัยจึงตองการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลัก

สาราณียธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

เพ่ือเปนประโยชนแกชุมชน และสังคมตอไป 

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติปฏิบัติตนและความตองการพัฒนาการปฏิบัติตนตามหลัก                

สาราณียธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  

 2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 2  

 3. เพ่ือประเมินผลการใชหลักสูตรการฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  

 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดกำหนดข้ันตอน

และวิธีการวิจัยไว ดังน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  

 การวิจัยในข้ันตอนน้ีดำเนินการตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 คือ เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนตาม

หลักสาราณียธรรม 6 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัด

สุราษฎรธานี  โดยดำเนินการดังน้ี 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

 2. ศึกษาจากขอมูลภาคสนาม โดยกำหนดวิธีการและข้ันตอน ดังน้ี 
  2.1 พ้ืนท่ีในการศึกษาคือ โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดสุราษฎรธานี 

  2.2 ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 ปการศึกษา 

2554 จำนวน 126 คน โดยศึกษาจากประชากรท้ังหมด 

  2.3 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

    เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยเปนผูสรางข้ึน 

โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

    ตอนท่ี 1 เปนการสอบถามขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
    ตอนท่ี 2  เปนการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัตินตามหลักสาราณียธรรม 
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ของกลุมตัวอยาง เปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา (rating scale) แบงออกเปน 5 ระดับ คือ 

มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด (5) มีระดับปฏิบัติมาก (4) มีระดับปฏิบัติปานกลาง (3) มีระดับปฏิบัติ

นอย (2) และมีระดับปฏิบัตินอยท่ีสุด (1) 

    ตอนท่ี 3 เปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

    วิธีสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลดำเนินการ ดังน้ี 

    2.3.1 ศึกษาเอกสารตำราเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม 

    2.3.2 ศึกษาเอกสารตำราเก่ียวกับการสรางเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย 

เพ่ือนำมาสรางแบบสอบถาม 

    2.3.3 ศึกษาวิธีสรางเคร่ืองมือมาตราสวนประมาณคา (rating scale) จากเอกสาร

ตำราดานการวัดผล และสถิติเพ่ือการวิจัย 

    2.3.4 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ การปฏิบตัตินตามหลักสาราณียธรรม 

แลวนำไปใหอาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบใหขอเสนอแนะ 

    2.3.5 นำมาแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะกอนนำไปตรวจสอบตอไป 

  2.4 ตรวจสอบเครื่องมือ 

    2.4.1 ตรวจสอบความตรง (validity) ดำเนินการโดยนำแบบสอบถามที่ สรางข้ึน

เสนออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือขอคำแนะนำ และตรวจแกไขขอบกพรองนำแบบสอบถามที่ผานการแกไข

ตามท่ีอาจารยที่ปรึกษาเสนอแนะแลวไปเสนอผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพ่ือตรวจพิจารณาความตรงของ

เน้ือหา (content validity)   

    2.4.2 ตรวจสอบความเท่ียง (reliability) ปรับปรุงแกไขตามท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ 
แลวนำไปทดลองใช (tryout) เก็บขอมูลเพ่ือทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม กับกลุมนักเรียนชั้นปที่ 2 

โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 30 คน แลวนำมาวิเคราะห หาคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาซ (พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, 2538: 37) ไดคาความเช่ือมั่นท่ี 

รอยละ 89.45   

  2.5 การเก็บรวบรวมขอมูล ผู วิจัยดำเนินการโดยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เพ่ือขอความอนุเคราะหและความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ไปยังผูอำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 โดยผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตัวเอง 

  2.6 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดำเนินการ ดังน้ี 
    2.6.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามความคิดเห็นทุกฉบับ คัดเลือก

เฉพาะฉบับท่ีมคีวามสมบรูณเทาน้ัน มาใชวิเคราะหขอมลู ไดแบบสอบถามทีส่มบรูณ จำนวน 126 คน 

คิดเปนรอยละ 100 ตามที่กำหนดไว 

    2.6.2 จำแนกแบบสอบถามตามลักษณะตัวแปร   
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    2.6.3 ตรวจใหคะแนนคำตอบตามแบบสอบถาม โดยการใหคะแนน ดังน้ี 

       การปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด ให  5  คะแนน 

       การปฏิบัติในระดับมาก ให 4 คะแนน 

       การปฏิบัติในระดับปานกลาง ให 3 คะแนน 

       การปฏิบัติในระดับนอย ให 2 คะแนน 

       การปฏิบัติในระดับนอยท่ีสุด ให 1 คะแนน     

       นำคะแนนท่ีไดมาคำนวณหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    2.6.4 การจัดระดับการปฏิบัติตามหลักสาราณียธรรม 
       ผูวิจัยนำผลจากคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบสอบถาม

แตละขอคำถามและแตละดานในขอ 2.6 มาคำนวณหาคาเฉล่ียถวงน้ำหนัก โดยใชคาเกณฑดังน้ี  

(ประคอง  กรรณสูต, 2533: 80-81) ดังน้ี 

       4.51 - 5.00   การปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 

       3.51 - 4.50  การปฏิบัติในระดับมาก 

       2.51 - 3.50  การปฏิบัติในระดับปานกลาง 

       1.51 - 2.50  การปฏิบัติในระดับนอย 

       1.00 - 1.50  การปฏิบัติในระดับนอยท่ีสุด 

       โดยนำผลการวิเคราะหระดับไดตั้งแตระดับนอยท่ีสุดถึงระดับปานกลาง 

มากำหนดปญหาและความจำเปนในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

   2.6.5 วิธีการวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัย

ทางสังคมศาสตร (SPSS/PC+) 

   2.6.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

      1)  คารอยละสำหรับการวิเคราะหคณุลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
      2)  คาเฉล่ีย เพ่ือวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางของคะแนนระดับการปฏิบัติตาม

หลักสาราณียธรรมของผูตอบแบบสอบถาม 

      3)  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ือวัดการกระจายของคะแนนระดับการปฏิบัติ
ตามหลักสาราณียธรรมของผูตอบแบบสอบถาม 

 ขั้นท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี     

 การวิจัยในข้ันตอนน้ี ดำเนินการตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 2 ที่ไดกำหนดไว คือ 

พัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน

เทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ไดดำเนินการ ดังน้ี 
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 1. การสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรม มีสวนประกอบ ดังน้ี 

  1.1 กำหนดสภาพปญหาและความจำเปน โดยนำขอมูลท่ีไดจากการศึกษาระดับ 

การปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัด

สุราษฏรธานี ที่ไดจากการศึกษาในข้ันท่ี 1 มาใชกำหนดเปนปญหาและความจำเปนในการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรม 
  1.2 กำหนดจุดหมายของโครงราง โดยพิจารณาใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ 

ความจำเปนท่ีกำหนดในขอ 1.1 

  1.3 กำหนดหนวยการฝกอบรม ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการและ

จุดหมายของหลักสูตร ประกอบดวย 

    1.3.1 ชื่อหนวยการฝกอบรม 

    1.3.2 จุดหมายเชิงพฤติกรรม โดยใหสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร แตให

สามารถวัดไดในเชิงพฤติกรรม 

    1.3.3 กำหนดเน้ือหาวิชา โดยยึดจุดหมายของหลักสูตรเปนหลัก 

    1.3.4 กิจกรรมและวิธีการอบรม กำหนดใหสอดคลองกับจุดหมายเชิงพฤติกรรม 

เน้ือหาวิชาประกอบกับการพิจารณาความพรอมและพ้ืนฐานของผูเขารับการฝกอบรม 

    1.3.5 เคร่ืองมืออุปกรณการอบรม สอดคลองกับกิจกรรมและวิธีการอบรม  

    1.3.6 วิธีการวัดและประเมินผลโดยยึดจุดหมายเชิงพฤติกรรมเปนหลักและใชแบบ

ทดสอบความรู วัดเจตคติ และทักษะท่ีเปนการวัด กอนและหลังการฝกอบรม 

 2. การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ดำเนินการโดย 

  2.1 ตรวจสอบโดยอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (content validity) 
แลวนำมาแกไขปรับปรุงกอนนำไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมิน 

  2.2 ตรวจสอบโดยผูรอบรูเฉพาะทาง (Specials Mather Subject: SMS) จำนวน 5 คน 

พรอมขอเสนอแนะ โดยใชแบบสอบถามการประเมินคา 5 ระดับ คือระดับความเหมาะสมมากที่สุด 
(5) มาก (4) ปานกลาง (3) นอย (2) และนอยท่ีสุด (1) แลวนำมาหาคานอยฐานนิยม (mode) 

แลวนำมาแกไขปรับปรุงตามคาท่ีประเมินไดและคำแนะนำโดยยึดวัตถุประสงคเปนหลักกอนนำไป

ปฏิบัติการ  
 ขั้นท่ี 3  การประเมินหลักสูตรการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ผูวิจัยไดดำเนินการและกำหนดขอบเขตไวดังน้ี 
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 รูปแบบการทดลองหลักสูตรการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยม 

ศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชแผนการทดลองแบบ 

กลุมเดยีววัดกอนและหลัง (One Group Pre-test Post-test Design) (Campbell and Stanley, 1963: 7)  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากรท่ีใชในการทดลอง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 

ปการศึกษา 2554 จำนวน 126 คน   

  1.2 กลุมตัวอยาง เลือกแบบเจาะจง จำนวน 30 คน 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการฝกอบรม 

  2.1 หลักสูตรการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี     

  2.2 คูมือวิทยากร 

  2.3 ใบงาน กิจกรรมในการดำเนินการฝกอบรม 

  2.4 แบบทดสอบวัดความรูกอนและหลังการฝกอบรม 

 3. การประเมินผลการทดลอง 

  นำผลของคะแนนเฉล่ียการวัดความรูความเขาใจ เจตคติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดสุราษฎรธานี โดยเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกอนและหลัง

ปฏิบัติการทดลองโดยใชสถิติการทดสอบคาที ที่ระดับนัยสำคัญ .05 

 4. วิธีการประเมินผล 

  ประเมินผลระหวางการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม โดยใชวิธีการประเมินผล ดังน้ี 

   4.1 โดยสังเกตการเขารวมกิจกรรม ปฏิกิริยาของผูเขารวมฝกอบรมระหวางปฏิบัติการ

ทดลองและหลังจากปฏิบัติการทดลองแลว 
   4.2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของวิทยากรและอาจารยที่ปรึกษา 

   4.3 เปรียบเทียบผลของคะแนนวัดกอนและหลังปฏิบัติการทดลอง 

 5. การปรับปรุงและแกไขหลักสูตร 
  หลังจากการนำหลักสูตรไปทดลองใชและไดประเมินผลการทดลองใชหลักสูตรแลว 

ผูวิจัยนำผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร ทั้งในดานโครงสรางหลักสูตร

และรายละเอียดท่ีเปนองคประกอบของหลักสูตร เพ่ือใหมีความถูกตองเหมาะสมและสามารถนำไป
ใชพัฒนาการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม ของนักเรียนโรงเรียนอ่ืนตอไป 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับระดับการปฏิบัติตนและความตองการพัฒนา 

การปฏิบัติตน ตามหลักสาราณียธรรมโดยใชคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 2. แบบสอบถามการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมฯ โดยใชคา IOC เทากับ 1.00 

 3. หลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

 4. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ตอบถูกได 1 คะแนน 

ตอบผิดได 0 คะแนน ใชคาเฉล่ีย และคาสถิติการทดสอบคาที ที่ระดับ .05  

 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเ ร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม 

ของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จงัหวัดสรุาษฎรธานี ผูวิจยัไดดำเนิน

การตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกำหนด พรอมทั้งสรุปผลนำเอามาอภิปรายและใหขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติตนและความตองการพัฒนาตนตามหลักสาราณียธรรม

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการศึกษา

พบวา 

  1.1 การปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียนซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง พบวา อยูใน

ระดับนอยทุกดาน คือ ดานเมตตามโนกรรม ดานเมตตาวจีกรรม ดานเมตตากายกรรม ดานสาธารณ

โภคี ดานศีลสามัญญตา และดานทิฏฐสิามัญญกรรม 

  1.2 ความตองการพัฒนาการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียนซ่ึงเปน 

กลุมตัวอยาง พบวา มีความตองการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมี 

ความตองการปฏิบัติงานดานเมตตากายกรรมมีระดับมากท่ีสุด สวนดานเมตตาวจีกรรม ดานเมตตา

มโนกรรม ดานทิฏฐิสามัญญกรรม ดานศีลสามัญญตา และดานสาธารณโภคี มีระดับมากทุกประเด็น 

ตามลำดับ 
 2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยกำหนดปญหาและความจำเปนที่ไดจากการศึกษา 

ในตอนที่ 1 ของหลักสูตร ทั้งน้ี ใหผูเขาฝกอบรมมีความรูความเขาใจ มีทักษะและเจตคติที่ดีตอ 

การปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม แลวนำไปใชจริงในชีวิตประจำวัน เน้ือหาของหลักสูตร 
ประกอบดวย 6 เร่ือง (ดาน) ของหลักสาราณียธรรม 6 ประการ แตละดานประกอบดวย จุดหมาย 

เน้ือหา เทคนิคและกิจกรรมฝกอบรม สื่ออุปกรณในการฝกอบรม เวลาการฝกอบรม และประเมินผล 
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ผูรอบรูเฉพาะทาง ดานความเหมาะสมของหลักสูตรไดคา IOC ในแตละเรื่องไมต่ำกวา 0.50 และ 

ไมเกิน 1.00 แสดงวาหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนมีความเส่ียงลดลง และสามารถนำไปทดลองและใชไดจริง 

 3. ผลการประเมินการใชหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยนำหลักสูตร

ฝกอบรมที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จำนวน 30 คน ใชรูปแบบ 

กลุมเดียววัดกอนหลัง และใชวิธีการฝกอบรม ผลการประเมินพบวา หลังฝกอบรมแลวผูเขาฝกอบรม 

มีความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม มีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการฝกอบรม 

และแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยมีประเด็นท่ีนาสนใจ

นำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

 1. การปฏิบัติตนและความตองการพัฒนาการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ที่พบวานักเรียนไดปฏิบัติ

ตนตามหลักสาราณียธรรมในระดับนอย แตมีความตองการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติตนตามหลัก

สาราณียธรรม ในระดับมากถึงมากท่ีสุด ซึ่งผลการวิจัยไดสะทอนใหเห็นวา 1) นักเรียนขาด 

ความรูความเขาใจและการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ซึ่งครอบครัวและนักเรียน

เช่ือมั่นในศาสนาของตนเอง ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับแนวคิดของสุนิสา จิรธนานนท (2545: 1-2) 

ที่เห็นวาความเปล่ียนแปลงของสังคมท้ังในดานของธุรกิจ สังคม และสัจธรรม เปนปจจัยท่ีสำคัญ

ทำใหเด็กและเยาวชน มีรูปแบบพฤติกรรมท่ีขัดแยง ตอตานสังคม เกิดการเสียระเบียบท้ังในทาง
สังคมและดานบุคคล รวมไปถึงการมีเจตคติ คานิยมท่ีไมพึงปรารถนาขัดตอบรรทัดฐานและ 

กฎระเบียบตาง ๆ ของสังคม และแนวคิดของสุชา จันทรเอม (2543: 7) เด็กและเยาวชนท่ีกระทำผิด 

การมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว โดยเด็กและเยาวชนท่ีกระทำการอ่ืน 

กฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดนั้น สามารถสังเกตเห็นไดวา เด็กและเยาวชนมักจะมีพฤติกรรม

ตอตานสังคมที่กาวราวรุนแรง ถูกชักจูงใหทำความผิดไดงาย และผลการวิจัยของสมพงษ สมภักดี 

(2546: 82-83) เร่ืองปญหาการสงเสริมคุณธรรมของนักเรียนตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดรอยเอ็ด ที่พบวา ปญหาการสงเสริมคุณธรรมของนักเรียนมีอุปสรรคอันเน่ืองมาจากปจจัย

สภาพแวดลอมทางสังคม คานิยม ความฟุมเฟอย พรอมกลอมเกลาของครอบครัว และกลุมเพ่ือน ๆ 

เปนสำคัญ 2) นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางซึ่งปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมระดับมากถึงมากที่สุด 

แสดงใหเห็นวานักเรียนหรือเยาวชนเหลาน้ีไมไดปฏิเสธท่ีจะมีความรูความเขาใจและการนำหลักธรรม
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มาปฏิบัติแกกลุมตัวอยาง ขาดโอกาสในการเรียนรู และฝกทักษะในการปฏิบัติตน ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการศึกษาของไชยา ปญโญ (2557: 73-87) เร่ืองการพัฒนาตนเองตามหลักสัปปุริสธรรมของ

นักเรียน โรงเรียนบานนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎรธานี ที่พบวานักเรียนมีการปฏิบัติตนตามหลัก

สัปปุริสธรรมระดับนอยถึงปานกลาง แตมีความตองการในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติตน 

ตามหลักสัปปุริสธรรมในระดับมากทุกประเด็น และผลการวิจัยเร่ืองยุทธศาสตรการพัฒนาตน 

ตามข้ันตอนในมงคลสูตรของนักเรียนโรงเรียนสามบอวิทยา จังหวัดสงขลา ของสุขอุษา นุนทอง 

(2547: 75) ที่พบวานักเรียนมีความตองการพัฒนาตนเองตามข้ันตอนในมงคลสูตร ในระดับมากถึง

มากท่ีสุด 

 2. ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ที่พบวาหลังใชหลักสูตร

ฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง 30 คนแลว ผลการวัดความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสาราณียธรรม ซึ่งได

คาคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนการฝกอบรมและมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของสมมาส เสงสุย (2548: บทคัดยอ) เร่ืองยุทธศาสตรใช

เบญจศีลเพ่ือพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ ตำบลปากนคร อำเภอ

เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่พบวาเม่ือนำยุทธศาสตรนี้ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียน

จำนวน 45 คน หลังการใชยุทธศาสตรนักเรียนมีความรูความเขาใจและทักษะในการใชเบญจศีล 

สูงกวากอนใช และมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิจัยของกมล 

ประทีปธีรนันท (2545: บทคัดยอ) เรื่องผลการใชชุดกิจกรรมการแนะแนวตามหลักสัปปุริสธรรม 

เพ่ือพัฒนาคุณธรรมดานสัปปุริสธรรม ผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา 

จงัหวัดนครปฐม พบวานักเรียนกลุมทดลองและนกัเรียนกลุมควบคมุมคีณุธรรมดานสปัปรุสิธรรมสงูขึน้

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ันนักเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรม ดานสัปปุริสธรรม
สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนกัน 

 จากผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ขางตนทำใหเชื่อไดวา
สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติตอตนเอง เพ่ือน และสมาชิกในสังคมไดอยางมี

ประสิทธิภาพไดอีกแนวทางหน่ึง 
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ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

  1.1 ควรอบรมกลอมเกลาใหนักเรียนไดมีความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมขอนี้ เพราะเปนหลักธรรมสำคัญการอยูรวมกันในสังคมใหมีความสงบสุข สามัคคี 

ชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

  1.2 สถาบันครอบครัว การศึกษาและศาสนาควรสงเสริมใหมีกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ 

เชน หลักสูตรฝกอบรม ชุดกิจกรรม และการเขาคายเบ้ืองตนใหกับนักเรียนซ่ึงเปนระดับเยาวชนและ

เปนรากฐานสำคัญของชาติตอไป และควรนำหลักสูตรนี้ไปใชในการฝกอบรมพัฒนานักเรียนและ

เยาวชน 

  1.3 ผูนำหลักสูตรไปใชควรเตรียมความพรอมทั้งกลุมเปาหมาย วิทยากร คูมือการฝก

อบรม สื่อ อุปกรณ และสถานท่ีใหมีความพรอมที่จะเอ้ือเปนปจจัยการเรียนรูในการฝกอบรม 

 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1  ควรวิจัยประเมินผลการนำหลักสาราณียธรรมไปใชปฏิบัติของกลุมทดลองไปใชจริง

วามีประสิทธิภาพระดับใด 

  2.2  ควรวิจัยและพัฒนาหลักสูตรหรือชุดกิจกรรมฝกอบรมธรรมะแกนักเรียนและเยาวชน

ในหลักธรรมอ่ืน ๆ  

  2.3  ควรวิจัยสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนท่ีจะทำใหเปนคนดีของสังคม 

 

สรุป 
 ปญหาเยาวชนและนักเรียนในสังคมไทยไดเพ่ิมขึ้นทุกมิติทั้งเพศหญิง-ชาย ประเด็นปญหา

เร่ืองมั่วสุม  ทางเพศ ยาเสพติด อาชญากรรมและการฆาตัวตาย อันสืบเน่ืองมาจากการละเลย 

การพัฒนาจิตใจ การอบรมกลอมเกลาจากสถาบันหลัก เชน ครอบครัว โรงเรียน และสถาบันศาสนา 
จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เปนกลุมตัวอยาง 126 คน ไดปฏิบัติตน

ตามหลักสาราณียธรรมไดนอยถึงปานกลางเทาน้ัน ในขณะท่ีมีความตองการฝกอบรมการปฏิบัติตน
ตามหลักสาราณียธรรมในระดับมากถึงมากท่ีสุด จึงไดนำขอมูลมาพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

การพัฒนาตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอ

เมือง จังหวัดสุราษฎรธานีขึ้น แลวเม่ือนำหลักสูตรฝกอบรม ไปใหผูรอบรูเฉพาะทาง จำนวน 5 คน 
ตรวจสอบ พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสมและผลการนำหลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมทดลอง  

ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จำนวน 30 คน พบวา หลักจากฝกอบรมแลว กลุมทดลอง 
มีความรูความเขาใจตามเน้ือหาในหลักสูตรเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 แสดงวาหลักสูตร

ที่พัฒนาข้ึน มีผลตอการพัฒนาความรูความเขาใจของนักเรียน เร่ือง หลักสาราณียธรรม จึงควร 

นำหลักสูตรนี้ไปใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพจริยธรรมของเยาวชนตอไป 
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ปริทัศนหนังสือ: TQM การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม 
BOOK REVIEW: TQM: TOTAL QUALITY MANAGEMENT 
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บทนำ 
 หนังสือเรื่อง TQM การบริหารเพ่ือคุณภาพโดยรวมเลมนี้ผูแตง คือ รองศาสตราจารยกิติศักด์ิ 

พลอยพานิชเจริญ พ.ศ. 2557 สำนักพิมพสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน) จำนวน 320 หนา 

หนังสือเลมนี้มีจำนวน 10 บท ผูเขียนไดนำเสนอแนวคิดเก่ียวกับการบริหารองคการอยางมีคุณภาพ

โดยใช TQM เน้ือหาของหนังสือเลมนี้จำแนกเปน 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 บทท่ี 1-3 เปนการอธิบาย

แนวคิดและกระบวนการสำคัญซึ่งจำแนกออกเปนกระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการบริหารและ

จัดการ สวนท่ี 2 บทที่ 4-7 อธิบายแนวความคิดท่ีสำคัญเก่ียวกับคุณภาพ สวนท่ี 3 บทที่ 8-10 

อธิบายวิธีวิทยาสำหรับการบริหารคุณภาพ หนังสือเลมนี้เหมาะสำหรับวิศวกร ผูบริหาร ผูจัดการ 

ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ และเหมาะเปนคูมือทางการบริหารสำหรับนักบริหารท่ัวไป

เพ่ือใชในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภาพและกระบวนการทำงานภายในองคการใหประสบความสำเร็จ 

 

บทวิจารณ 
 หนังสือเลมนี้ จำแนกเปน 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 บทที่ 1-3 เปนการอธิบายแนวคิดและ
กระบวนการสำคัญซ่ึงจำแนกออกเปนกระบวนการทางธุรกิจท่ีประกอบดวยกิจกรรมสำคัญ 3 ประการ 

ไดแก การออกแบบ การผลิต การขาย การทำความเขาใจถึงความตองการและความจำเปนของ

ลูกคาจึงเปนสิ่งสำคัญเพ่ือนำไปสูการออกแบบผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของลูกคาและ 

1นักวิชาการอิสระ 
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ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต สำหรับกระบวนการบริหารและจัดการ เปนการใหความสำคัญ

กับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด การบริหารโดยกำหนดข้ันตอน วิธีการ และบุคลากร 

ใหเหมาะสม และการปรับปรุงเทคนิควิธีการเพ่ือแกไขปญหาทางธุรกิจ การบริหารและการจัดการ

ภายใตทรัพยากรท่ีมีจำกัด จำเปนท่ีจะตองกำหนดวิธีการปฏิบัติงานและทรัพยากรใหเหมาะสม 

และเพียงพอ (สุวรรณ หวังเจริญเดช, 2557: 61) 

 สวนท่ี 2 บทท่ี 4-7 อธิบายแนวความคิดท่ีสำคัญเก่ียวกับคุณภาพ แนวความคิดเก่ียวกับ

คุณภาพมีทั้งในมุมมองของผูผลิตและลูกคา ในมุมมองของผูผลิตตองผลิตไดทันเวลา มีคุณภาพ

สามารถสรางความประทับใจใหกับลูกคา ในมุมมองของลูกคาคุณภาพคือไมมีขอบกพรอง ใชงานได 

การทำความเขาใจถึงเรื่องคุณภาพจึงตองมีการศึกษาวิเคราะหแนวความคิดเก่ียวกับลูกคา จำแนก

ลูกคาและจำแนกผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับลูกคาแตละกลุมได เพราะคุณภาพของผลิตภัณฑจะนำไป

สูความไววางใจตอสินคาตอเน่ืองไปในอนาคต (Harrington, Wiggin, & Voehl, 2012: 353) 

 สวนที่ 3 บทท่ี 8-10 อธิบายวิธีวิทยาสำหรับการบริหารคุณภาพ ในสวนน้ีไดแสดงใหเห็นถึง

สาระสำคัญของกระบวนการแกปญหาคุณภาพ อาทิ ความบกพรอง ความไมตรงตามขอกำหนด 

เปนตน ซึ่งปญหาตาง ๆ สามารถจัดการไดดวยการวิเคราะหปญหาอยางละเอียด แกปญหาเชิง 

การจัดการ การปรับปรุงวิธีการทำงานอยางมีสวนรวมของบุคลากรในองคการ 

 การบริหารคุณภาพโดยรวมเปนหลักการท่ีนำมาใชเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทำงานและเนน

การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเน่ืองและมีสวนรวม การมีความสัมพันธที่ดีตอลูกคา การลด 

ความสูญเสียและเวลาในการผลิต และการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา (Powell, 1995: 19; 

Harrington, Wiggin, & Voehl, 2012: 357) 

 หนังสือเลมนี้มีจุดเดน ดังนี้ 1) มีการกำหนดดัชนีทายเลมเพ่ือใชสำหรับการสืบคนขอมูล 

ตอไป 2) การนำเสนอ แนวความคิด ปรัชญา และวิธีวิทยา TQM ซึ่งเปนตัวแบบการบริหารคุณภาพ
ไดอยางครอบคลุมและสามารถนำไปใชเปนคูมือการบริหารองคการ 3) การนำเสนอสถานการณ

ประกอบคำอธิบาย อาทิ การแสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑที่ดี ถูก และทัน เปนอยางไร การนำเสนอ

ผลิตภัณฑในลักษณะของการเทียบเคียงดานผลิตภัณฑ ดานการแขงขันและดานเทคโนโลยีที่ใช  
ซึ่งขอมูลตาง ๆ สามารถทำใหผูอานเขาใจถึงคุณภาพของผลิตภัณฑในดานการปรับปรุงกระบวนการ

อยางตอเน่ือง การนำเคร่ืองมือตาง ๆ มาใชเพ่ือปรับปรุงกระบวนการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ  

1) 5ส หมายถึง แนวปฏิบัติสำหรับการปรับปรุงแกไขงานและสภาพแวดลอมในสถานท่ีทำงาน ไดแก 
สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย  2) Just in time หมายถึง กระบวนการผลิตแบบ

ทันเวลา 3) Industrial Engineering หมายถึง เทคนิคท่ีใชในการปรับปรุงงาน การกำจัดของเสียจาก

กระบวนการผลิต และ 4) Total productivity management หมายถึง การบำรุงรักษาอุปกรณ 

เคร่ืองจักร โดยการมีสวนรวมของพนักงาน เปนตน  
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 สำหรับจุดท่ีควรพัฒนาของหนังสือเลมนี้ พบวา 1) การใชภาษา หนังสือเลมนี้มีการแบง
เน้ือหาไวสามสวนซึ่งเหมาะสมสำหรับผูที่มีพ้ืนฐานความรูดานการบริหารมากอน เน่ืองจากการใช
ภาษาและการลำดับเนื้อหาจะมีความซับซอนมากขึ้นหากผูอานไมมีพ้ืนฐานความรู จะทำใหผูอาน 
ไมเขาใจเน้ือหา 2) ขาดการนำเสนอตัวอยางหนวยงานภาครัฐท่ีมีการนำวิธีการบริหารและกระบวนการ
บรหิารคุณภาพโดยรวมมาใช ทำใหผูอานไดรบัความรูและประสบการณดานภาคเอกชนเพียงดานเดียว 
  อยางไรก็ตามผูอานควรมีพ้ืนฐานความรูเก่ียวกับศาสตรการบริหาร ความรูดานรัฐประศาสนศาสตร
และการบริหารธุรกิจ เพ่ือใหเขาใจถึงเน้ือหาท้ังในภาคทฤษฎี และความรูที่ผูเขียนไดถายทอด
ประสบการณตาง ๆ ไดอยางดีย่ิงข้ึน นอกจากน้ีหนังสือเลมนี้มีความแตกตางจากหนังสือเลมอื่น ๆ  
ในการนำเสนอใหเห็นถึงสถานการณตาง ๆ การแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ีมีอยางจำกัด และ 
การวิเคราะหความแตกตางของลูกคา ซึ่งเปนประโยชนอยางมากตอการวางแผนพัฒนาองคการ 
 
บทสรุป 
  หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ทำใหผูอานหลายคนไดเขาใจถึงแนวคิด ปรัชญา ตัวแบบ 
การพัฒนาองคการอยางมีคุณภาพผานการถายทอดของผูเขียนท่ีพยายามรวบรวมมาจากประสบการณ
ของตนเอง เปนการเปดมุมมองทางการบริหารในสถานการณท่ีมีการแขงขันและการพัฒนาผลิตภัณฑ 
ใหตรงตามความตองการของลูกคา เพ่ือใหลูกคาและผูผลิตพึงพอใจตอคุณภาพของผลิตภัณฑ 
อยางไรก็ตาม การนำเคร่ืองมือทางการบริหารมาใชในองคการยอมมีทั้งผูที่พรอมจะรับมือกับ 
การเปล่ียนแปลงและยินยอมที่จะรับเครื่องมือตาง ๆ ไปใชในการพัฒนาตนเอง พัฒนากระบวนการ
ทำงานและองคการ ดังนั้นการสรางการมีสวนรวมและการยอมรับของบุคลากรในองคการจึงมี 
ความสำคัญและมีบทบาทอยางมากตอการพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพ หนังสือเลมน้ีจะเปน
ประโยชนตอผูอานในดานการวางแผนและการทำความเขาใจสถานการณที่มีการแขงขันเพ่ิมมากข้ึน
ตอไป และสามารถจัดการปญหาไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
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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 วารสารสังคมศาสตร

วิจัยเนนการนำเสนอบทความวิจัย โดยอาจมีบทวิจารณหนังสือ (book review) หรือบทความปริทัศน 

(review article) ตีพิมพรวมดวย บทความท่ีจะตีพิมพในวารสารตองผานการกล่ันกรองจาก 

ผูทรงคณุวุฒอิยางนอย 2 คน ใน 3 คน ชือ่ผูเขียนและผูทรงคณุวุฒถืิอเปนความลับ และการประสานงาน

ระหวางผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิตองผานกองบรรณาธิการเทาน้ัน 

ผูประสงคจะสงบทความ ใหกรอกรายละเอียดในหนังสือนำสงบทความเพ่ือรับรองวาผลงาน

ดังกลาวเปนของตนจริงและเปนผลงานใหมไมเกิน 2 ป ไมเคยเผยแพรในที่ใด ไมอยูในระหวาง 

การพิจารณาเพ่ือเผยแพรในท่ีใด และจะไมสงเพ่ือพิจารณาเผยแพรในท่ีใดภายใน 90 วัน จากวันท่ี 

รับบทความ กรณีที่บทความเปนสวนหน่ึงของการศึกษาควรใสชื่ออาจารยที่ปรึกษาเปนผูเขียน 

รวมดวย  
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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) แสดงผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยโดยตรง 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 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 
Vol.7 No. 2 July-December 2016 185

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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