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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 

ผูดำเนินงาน  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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วัตถุประสงคและขอบเขตของวารสารสังคมศาสตรวิจัย 

วารสารสังคมศาสตรวิจัย (Journal for Social Science Research) เกิดจากความรวมมือ

ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก 4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรวิจัย

หรือผลงานทางวิชาการของนักศึกษา อาจารย และบุคคลทั่วไป ในสาขาที่เก่ียวกับครุศาสตร/ 

ศกึษาศาสตร/จติวิทยา เศรษฐศาสตร/บรหิารธุรกิจและการจัดการ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

วารสารสังคมศาสตรวิจัย กำหนดตีพิมพวารสารปละ 2 ฉบับ ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-

มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม วารสารศาสตรวิจัยเนนการนำเสนอบทความวิจัย 

โดยอาจมีบทความวิชาการ บทวิจารณหนังสือ (book review) หรือบทความปริทัศน (review 

article) ตีพิมพรวมดวยและบทความที่จะตีพิมพในวารสารตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ 

จำนวนอยางนอย 2 คน ใน 3 คน ชื่อผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิถือเปนความลับ และการประสานงาน

ระหวางผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิตองผานกองบรรณาธิการเทาน้ัน 

ผูประสงคจะสงบทความ ใหเตรียมบทความตามคำแนะนำสำหรับผูเขียน และใหกรอก 

รายละเอียดในหนังสือนำสงบทความเพื่อรับรองวาผลงานดังกลาวเปนตนจริงและเปนผลงานใหม 

ไมเกิน 2 ป ไมเคยเผยแพรในที่ใด ไมอยูในระหวางการพิจารณาเพ่ือเผยแพรในที่ใด และจะไมสง 

เพ่ือพิจารณาเผยแพรในที่ใดภายใน 90 วัน จากวันท่ีรับบทความ กรณีที่บทความเปนสวนหน่ึง 

ของการศึกษาควรใสชื่ออาจารยที่ปรึกษา เปนผูเขียนรวมดวย 

วัตถุประสงค 

เพ่ือเผยแพรวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของนักศึกษา อาจารย และบุคคลท่ัวไป 

สาขาที่เปดรับบทความ 

ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร/จิตวิทยา เศรษฐศาสตร/บริหารธุรกิจและการจัดการ และ 

สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประเภทบทความ 

เนนการนำเสนอบทความวิจยั โดยอาจมีบทความวิชาการ บทวิจารณหนังสือ (book review) 

หรือบทความปริทัศน (review article) ตีพิมพรวมดวย 
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กำหนดตีพิมพวารสาร 

กำหนดตีพิมพปละ 2 ฉบบั ฉบบัที ่1 เดือนมกราคม-มถุินายน และฉบบัที ่2 เดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 

เงือ่นไข 

1. ผูประสงคจะสงบทความ ตองเตรียมบทความตามคำแนะนำสำหรับผูเขียนของวารสาร 

โดยบทความตองเปนศาสตรในสาขาท่ีวารสารกำหนด 

2. บทความท่ีจะตีพิมพในวารสารตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒ ิจำนวนอยางนอย 

2 คน ใน 3 คน 

3. ชื่อผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิถือเปนความลับ และการประสานงานระหวางผูเขียนและ 

ผูทรงคณุวุฒติองผานกองบรรณาธิการเทาน้ัน 

4. ใหกรอกรายละเอียดในหนังสอืนำสงบทความเพ่ือรบัรองวาผลงานดังกลาวเปนของตนจริง

และเปนผลงานใหมไมเกิน 2 ป ไมเคยเผยแพรในท่ีใด ไมอยูในระหวางการพิจารณาเพ่ือเผยแพร 

ในทีใ่ด และจะไมสงเพ่ือพิจารณาเผยแพรในทีใ่ดภายใน 90 จากวันท่ีรบับทความ 

5. กรณีทีบ่ทความเปนสวนหน่ึงของการศึกษา ควรใสชือ่อาจารยทีป่รกึษาเปนผูเขียนรวมดวย 
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พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา
พรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ADMINISTRATORS’ ADMINISTRATIVE BEHAVIOR AFFECTING SCHOOL 
ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT FOR READINESS  

TO ASEAN COMMUNITY OF SCHOOLS UNDER THE SECONDARY 
EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 9 

 

กุลธิดา  สิทธิมงคล/ KUNTHIDA  SITTHIMONGKON1  

นภาเดช  บุญเชิดชู/ NAPADECH  BOONCHERDCHOO2  

พิชญาภา  ยืนยาว/ PITCHAYAPA  YUENYAW3  

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

2) ศึกษาระดับการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน และ 3) วิเคราะหพฤติกรรม

การบริหารของผูบริหารซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคม

อาเซียน กลุมตวัอยางไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จำนวน 313 คน ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวนกระจายตามอำเภอในจังหวัด

นครปฐมและสุพรรณบุรี เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน  

ผลการวิจัยพบวา 

1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน โดย 

เรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ การปฏิสัมพันธหรืออิทธิพล เปาหมายการปฏิบัติงาน การเปนผูนำ 
การตัดสินใจ การต้ังเปาหมาย การส่ือสาร การจูงใจ และการควบคุม 

2. การบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซยีน อยูระดับมาก ทัง้ในภาพรวม  
และรายดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคม

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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อาเซียน ผูบริหารมีภาวะผูนำทางวิชาการ ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพ และ

ผูบริหารมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 

3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ประกอบดวย การตัดสินใจ เปาหมายการปฏิบัติงาน 

การเปนผูนำ การส่ือสาร และการต้ังเปาหมาย เปนปจจัยสงผลตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา

พรอมสูประชาคมอาเซียน โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 89 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

 

คำสำคัญ:  พฤติกรรมการบริหาร การบริหารและพัฒนาสถานศึกษา ประชาคมอาเซียน มัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT 
This research aimed to: 1) study the level of school administrators’ administrative 

behavior; 2) study the level of school administration and development for readiness to 

ASEAN community; and 3) analyze administrators’ administrative behavior affecting school 

administration and development for readiness to ASEAN community. The research samples 

were 313 teachers in schools under the Secondary Educational Service Area Office 9, 

derived by proportional stratified random sampling distributed by districts in Nakhon 

Pathom and Suphan Buri Province. The research instrument was a questionnaire constructed 

by the researcher. Data were analyzed with percentage, mean, standard deviation, and 

stepwise multiple regression. 

The findings of this research were as follows: 

1.  Overall and in specific aspects, administrators’ administrative behavior was at a 
high level, respectively ranked from the highest to the lowest as follows: interaction or 

influence, performance goals, leadership, decision making, goal setting, communication, 

motivation, and control. 

2.  Overall and in specific aspects, school administration and development for 
readiness to ASEAN community was at a high level, respectively ranked from the highest 

to the lowest as follows: school administrators’ clear vision for educational management for 

ASEAN community, school administrators’ academic leadership, school administrators’ 
capabilities of quality management, school administrators’ English Language Proficiency  

(ELP) used for Basic Interpersonal Communication Skills (BICS), and school administrators’ 

competencies in utilizing Information and Communication Technology (ICT).  
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3. Administrators’ administrative behavior in the aspects of decision making, 

performance goals, leadership, communication, and goal setting together predicted 

school administration and development for readiness to ASEAN community at the percentage 

of 89 with statistical significance at .05. 

 

Keywords:  administrative behavior, school administration and development, ASEAN  

  community,  secondary education 

 

บทนำ 
การพัฒนาสังคมไปสูการพัฒนาประเทศ มีความจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองพัฒนามนุษย 

ไปพรอมกัน ในหลาย ๆ ดาน ทั้งการพัฒนาสภาพทางรางกาย จิตใจและความรูสึก รวมถึงการศึกษา

เพราะการศึกษาเปนปจจัยท่ีสำคัญในการพัฒนามนุษยใหมีคุณภาพ โดยการสงเสริมความรู  

ความคิด ทักษะ เจตคติ ใหรูจักตนเองรูจักชีวิตและเขาใจสังคม มีความสามารถในการปรับตัวไดทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (2555: 11) กำหนดสาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 กลาวถึงยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต

อยางยั่งยืน โดยใหความสำคัญกับการปรับโครงสรางและการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกัน

ตอการเปลี่ยนแปลง สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

และมีจิตใจท่ีมีคุณธรรม สามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลายเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน สรางจิตสำนึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคม มีนิสัยใฝรูควบคูกับ 

การสงเสริมใหองคกรและส่ือทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค รวมถึงสงเสริมการศึกษา 

ที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน และสรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพ  
ปจจุบันสภาพแวดลอมทางการเมืองระหวางประเทศปรับเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว นำมาซ่ึง

โอกาสในการเสริมสรางความรวมมือดานการเมืองและความม่ันคงของอาเซียนใหแข็งแกรงย่ิงขึ้น 

กรมอาเซียนจึงไดเห็นชอบใหจัดต้ัง “ประชาคมอาเซียน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม 
ความรวมมือและความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร 

สงเสริมสันติภาพและความม่ันคง สงเสริมใหประชาชนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2555: 9) 

กลาวถึงนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาสูประชาคมอาเซียนวา การศึกษาเปนกลไกหลัก 

ในการขับเคล่ือนการพัฒนาและเปนรากฐานสำคัญในการเสริมสรางความเจริญรุงเรืองในทุกดาน 

และตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2554: 19) กลาวถึงการพัฒนาโรงเรียน 

สูประชาคมอาเซยีนในสถานศึกษาท้ังระบบวา ในการจัดการเรียนรูเพ่ือใหเกิดความสำเร็จทีต่วันักเรียน
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อยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือความสำเร็จที่ย่ังยืนของสถานศึกษา จำเปนตองดำเนินงานตามหลัก 

การพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบโดยบูรณาการในทุกดาน ทั้งดานงานวิชาการ งานงบประมาณ 

งานบุคคลและงานทั่วไป สำหรับดานการบริหารจัดการเปนองคประกอบที่สำคัญท่ีผลักดัน 

ใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554: ณ) 

กลาวถึงมาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน ดานผูบริหารในมาตรฐาน 

ที่ 6 ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน 

จำนวน 4 ตัวบงชี้ คือ 1) ผูบริหารมีวิสัยทัศน ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 2) ผูบริหาร 

มีภาวะผูนำทางวิชาการ 3) ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพ 4) ผูบริหาร 

มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร และจากรายงานผลการจัดการศึกษา และสารสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาปการศึกษา 2556 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (2557: 26)  

โดยกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

(พ.ศ. 2553-2557) จำนวน 61 โรงเรียน ไดรับการรับรองคุณภาพ จำนวน 43 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 

93.48 รอผลการรับรองคุณภาพ จำนวน 15 โรงเรียน ซึ่งเปนท่ีนาสังเกตวาโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี, นครปฐม) ผานการรับรองคุณภาพภายนอก 

รอบสามมีคาเฉล่ียสูงถึงรอยละ 93.48 ซึ่งเปนตัวชี้วัดถึงการบริหารโรงเรียนท่ีไดมาตรฐานวา ปจจัย 

ที่สงผลตอประสิทธิภาพ และความสำเร็จของสถานศึกษาตองอาศัยการบริหารของผูบริหารท่ีมี 

ความรูความสามารถในการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา และผูบริหารตองมีพฤติกรรมการบริหาร 

ที่ไดแสดงออกกับบุคลากรท่ีเก่ียวของใหเกิดการยอมรับและปฏิบัติตามคำสั่งของผูบริหาร 

ดวยความพึงพอใจ เพราะความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรยอมทำใหงานบรรลุวัตถุประสงค

และเปาหมายท่ีไดกำหนดไว สอดคลองกับแนวคิดของ Likert (1979 อางถึงใน สุนทร โคตรบรรเทา, 
2554: 73) ไดกลาววา ลักษณะท่ีแสดงถึงบรรยากาศขององคการซึ่งอาศัยมิติสำคัญ ๆ เก่ียวกับ

ประสิทธิผล ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาตองประพฤติปฏิบัติ และแสดงออกในฐานะผูนำ ใชวิธีการ

ตาง ๆ ในการจูงใจ การติดตอสื่อสาร รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธอันดีกับผูใตบังคับบัญชา นอกจากน้ี  
ผูบรหิารตองกลาตัดสนิใจในการต้ังเปาหมายการปฏิบตังิานและผูบรหิารควรมีการควบคุม ตรวจสอบ

การปฏิบัติงานเพ่ือใหประสบความสำเร็จ  

จากนโยบายการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนดานการศึกษาและผลการจัดการศึกษาและ
สารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปการศึกษา 2556 โดยกลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จะเห็นไดวา 

การทำใหสถานศึกษามีประสิทธิภาพ จำเปนอยางย่ิงที่ผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศน สามารถปฏิบัติ

หนาท่ีในการบริหารสถานศึกษาไดอยางแทจริง ผูบริหารจำเปนตองมีลักษณะและพฤติกรรม 
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การบริหารงานท่ีสามารถกอใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 8 ประการตามแนวคิดของ 

Likert (1979 อางถึงในสุนทร โคตรบรรเทา, 2554: 73) คือ 1) การเปนผูนำ 2) การจูงใจ 

3) การส่ือสาร 4) การปฏิสัมพันธหรืออิทธิพล 5) การตัดสินใจ 6) การต้ังเปาหมาย 7) การควบคุม 

8) เปาหมายการปฏิบัติงาน ดังจะเห็นไดจาก ขอคนพบในงานวิจัยของไพฑูรย อรุณศรีประดิษฐ  

(2551: 91) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการปฏิบัติการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการปฏิบัติการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของสถานศึกษา มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

โดยปจจัยท่ีสงผล ไดแก การกำหนดเปาหมาย การติดตอสื่อสาร การตัดสินใจ และการเปนผูนำ ซึ่งมี

ความสอดคลองกับสำนัก อุกระโทก (2551: 68) ไดวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

สถานศึกษาในอำเภอวังสมบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัย 

พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในอำเภอวังสมบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระแกว เขต 1 มีพฤติกรรมดานการผูนำ ดานการจูงใจ ดานการติดตอสื่อสาร 
ดานการปฏิสัมพันธและมีอิทธิพลตอกัน ดานการกำหนดเปาหมาย ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน 

ดานการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ

ปฏิบัติมาก พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

ขนาดใหญมีพฤติกรรมดานการเปนผูนำแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากความเปนมาและความสำคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองพฤติกรรม

การบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 วาอยูในระดับใด มีพฤติกรรมการบริหาร 

ของผูบริหารดานใดบางท่ีสงผลตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน 

ตลอดจนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ สามารถนำขอคนพบท่ีไดใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
กำหนดนโยบายวางแผนการและเปนแนวทางใหสถานศึกษาไดบริหารโรงเรียนเพ่ือพรอมสูประชาคม

อาเซียนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9      
2. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9      
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3. เพ่ือวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารและ

พัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

                     

สมมติฐานการวิจัย   
พฤติกรรมการบรหิารของผูบริหาร ประกอบดวย ภาวะผูนำ การจูงใจ การส่ือสาร การปฏิสัมพันธ 

หรืออิทธิพล การตัดสินใจ การต้ังเปาหมาย การควบคุม และเปาหมายการปฏิบัติงาน เปนปจจัยหน่ึง

ที่สงผลตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ตามกรอบ

แนวคิดของ Likert (1979 อางถึงใน สุนทร โคตรบรรเทา, 2554: 73) พบวาปจจัยท่ีเก่ียวของจำนวน  

8 ประการ ไดแก 1) การเปนผูนำ 2) การจูงใจ 3) การส่ือสาร 4) การปฏิสัมพันธหรืออิทธิพล 

5) การตัดสินใจ 6) การต้ังเปาหมาย 7) การควบคุม และ 8) เปาหมายการปฏิบัติงาน จึงไดนำมา

กำหนดเปนตัวแปรตนในการวิจัย สำหรับตัวแปรตามผูวิจัยไดศึกษาการบริหารจัดการและพัฒนา

สถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาและมาตรฐานดานผูบริหารสถานศึกษา 

ตามกรอบแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2554: ณ) มากำหนด 

เปนตัวแปรตาม ไดแก 1) ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 2) ผูบริหาร 

มีภาวะผูนำทางวิชาการ 3) ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพ และ 4) ผูบริหาร 

มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร      
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 

 

คำจำกัดความตัวแปรการวิจัย 
1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการกระทำท่ีเกิดจากกระบวนการภายในของบุคคล และมี

ผลตอการกระทำท่ีปรากฏออกมาใหเห็นภายนอก โดยมีจุดมุงหมายรวมกันในการที่จะทำใหงาน

ประสบความสำเร็จ โดยใชทรัพยากรมนุษย เงินทุน วัสดุอุปกรณ และระยะเวลาในการดำเนินงาน 

เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย 8 ดาน  
 1.1 การเปนผูนำ หมายถึง การแสดงออกของผูบริหารท่ีเก่ียวกับการมีวิสัยทัศนและ

ความสามารถในการกำหนดกลยุทธ มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนเพ่ือเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.2  การจูงใจ หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริหารกระทำกิจการงานอยางมีจุดมุงหมาย 

รวมท้ังการสรางมนุษยสัมพันธจูงใจใหคนทำงาน มีเจตคติที่ดีตอการจัดการศึกษาพรอมสูประชาคม

อาเซียน  

 1.3 การส่ือสาร หมายถึง การติดตอสื่อสารท่ีผูสงสารและผูรับสารสามารถทำหนาท่ี
สลับกันไดและสามารถโตตอบกันไดในสื่อกลางเดียวกัน รวมถึงการประสานมอบหมายงานกิจกรรม

ตาง ๆ เพ่ือใหการจัดการศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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 1.4  การปฏิสัมพันธหรืออิทธิพล หมายถึง การท่ีผูบริหารและครูมีปฏิสัมพันธตอกัน 

รวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงการใหคำแนะนำ การใหคำปรึกษาตาง ๆ ในการจัดการศึกษา

พรอมสูประชาคมอาเซียน 

 1.5  การตัดสินใจ หมายถึง การใชทักษะความรูความสามารถของผูบริหารประกอบ

การตัดสินใจ การใชเหตุผลพิจารณา วิเคราะหขอมูล เพ่ือนำไปสูขั้นของการปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งจะนำ

ไปสูเปาหมายของการจัดการศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน   

 1.6  การต้ังเปาหมาย หมายถึง การท่ีผูบริหารมีการวางแผน กำหนดเปาหมาย 

วัตถุประสงคอยางเปนระบบ เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในกำหนดแนวทางการทำงานรวมกัน 

เพ่ือบรรลุเปาหมายในการจัดการศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียนท่ีตนไดตั้งความหวังไว 

 1.7  การควบคุม หมายถึง การท่ีผูบริหารมีการตรวจสอบ การเก็บรวบรวมขอมูล กำกับ 

ดูแล และแกไขขอบกพรองในการปฏิบัติงานดานการจัดการศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียนใหเปน

ไปตามแผนที่กำหนดไว 

 1.8  เปาหมายการปฏิบัติงาน หมายถึง การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา และพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ 

ลักษณะของงานแตละประเภท รวมทั้งสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

เพ่ือประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน 

2.  การบรหิารและพฒันาสถานศกึษาพรอมสูประชาคมอาเซยีน หมายถึง ความสามารถ

ของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา ดานการบริหารวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงาน

บุคคล และดานการบริหารท่ัวไป ในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนด ประกอบดวย 

 2.1  ผูบรหิารมีวสิยัทัศนในการจัดการศกึษาสูประชาคมอาเซยีน หมายถึง ความสามารถ 

ของผูบริหารในการกำหนดวิสัยทัศน แนวทาง เปาหมาย วัตถุประสงค ในการนำไปสูการ 

จัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
 2.2  ผูบริหารมีภาวะผูนำทางวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารท่ีบริหาร

จัดการสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนและครู ประกอบดวย การจัดกระบวนการเรียนรู 

การสรางส่ือนวัตกรรม และการจัดบรรยากาศการเรียนรู  

 2.3  ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพ หมายถึง ความสามารถ

ของผูบริหารในการใชระบบคุณภาพในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงการมีสวนรวม ใชความไววางใจ 

ในการสรางเสริมบรรยากาศเปนมิตร มีการจัดสภาพและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  

 2.4  ผูบริหารมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ผูบริหารตองมีทักษะภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐานและ

สามารถใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสามารถถายทอดความรูและทักษะ
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การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สูงข้ึน และผูบริหารตองมีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผล  

 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงบรรยาย โดยมีประชากรและกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

ประชากร ไดแก ครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปการศึกษา 

2557 จำแนกตามอำเภอในจังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรี จำนวน 3,175 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปการศึกษา 

2557 กำหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางการกำหนดตัวอยางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and 

Morgan, 1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2556: 179) และใชวิธีการสุมตัวอยาง 

แบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) กระจายตามอำเภอ 

ไดจำนวนกลุมตัวอยางจำนวน 346 คน จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 จังหวัดนครปฐมและสพุรรณบุรี  

 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 

ผูวิจัยศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวกำหนดรูปแบบ

และโครงสรางของแบบสอบถาม ดำเนินการสรางเคร่ืองมือตามคำนิยามศัพทตัวแปร โดยผาน 

การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา และพิจารณาเฉพาะขอท่ีมีคา index of item objective congruence 

(IOC) ที่มีคาดัชนีระหวาง 0.67-1.00 เพ่ือหาคาความเท่ียง (reliability) โดยไดคุณภาพ 

ดานความเท่ียงของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร โดยมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.985 

และคุณภาพดานความเท่ียงของการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน 

โดยมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.980 
  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 346 ฉบับ ไปยังครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่เปนกลุมตัวอยางเพ่ือขออนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัย

ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ไดรับแบบสอบถามที่มี 
ความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 313 ฉบับ คิดเปนรอยละ 90.46 
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การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป โดยการวิเคราะห

ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคม

อาเซียน ใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สำหรับการวิเคราะหพฤติกรรม 

การบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน 

ใชการวิเคราะห การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression) นำเสนอใน 

รูปตารางประกอบคำบรรยาย 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารและพัฒนา

สถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังน้ี 

1.  ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 

 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9        

 
 X̄  S.D.   

1.   3.94 0.75  3 

2.  3.90 0.80  7 

3.  3.92 0.77  6 

4.  3.99 0.83  1 

5.  3.93 0.77  4 

6.   3.93 0.79  5 

7.  3.89 0.79  8 

8.  3.98 0.77  2 

 3.93  0.72    
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จากตารางท่ี 1 พบวา ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

( x̄ = 3.93, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ีย

สูงสุด คือ ดานการปฏิสัมพันธหรืออิทธิพล ( x̄ = 3.99, S.D. = 0.83) รองลงมาคือ เปาหมาย 

การทำงาน ( x̄  = 3.98, S.D. = 0.77) การเปนผูนำ ( x̄  = 3.94, S.D. = 0.75) การตัดสินใจ  

( x̄ = 3.93, S.D. = 0.77) การตั้งเปาหมาย ( x̄  = 3.92, S.D. = 0.79) การสื่อสาร ( x̄ = 3.92,  

S.D. = 0.77) การจูงใจ ( x̄  = 3.90, S.D. = 0.80) และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุด คือ การควบคุม 

( x̄  = 3.89, S.D. = 0.79)     

2.  ระดับการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน  

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา 

 พรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   

  
 

                         X̄  S.D.   

1.     4.01 0.78  1 

2.  4.00 0.76  2 

3.  4.00 0.76  3 

4.  

    

3.96 0.75  4 

 4.00 0.71   

จากตารางท่ี 2 การบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.00, S.D. = 0.71)  

เมือ่พิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมคีาเฉล่ียสูงสดุ คอื ผูบรหิารมีวิสยัทัศน

ในการจัดการศึกษา สูประชาคมอาเซียน ( x̄ = 4.01, S.D. = 0.78) รองลงมาคือ ผูบริหารมีภาวะผูนำ

ทางวิชาการ ( x̄ = 4.00, S.D. = 0.76) ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพ 

( x̄  = 4.00, S.D. = 0.76) และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุด ผูบริหารมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการส่ือสารและทักษะในการใช ICT คือ ( x̄  = 3.96, S.D. = 0.75)   

3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารและพัฒนา สถานศึกษาพรอม 

สูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

 ที่สงผลตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงาน 

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

 

จากตารางท่ี 3 พฤติกรรมการการบริหารของผูบริหาร ซึ่งไดแก การตัดสินใจ (X
5
) เปาหมาย

การทำงาน (X
8
) การเปนผูนำ (X

1
) การส่ือสาร (X

3
) และการต้ังเปาหมาย (X

6
) เปนตัวแปรซ่ึงไดรับ 

การคัดเลือกเขาสมการ และสามารถอธิบายความผันแปรของการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา

พรอมสูประชาคมอาเซียน ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาประสิทธิภาพ 
ในการทำนาย (R2) เทากับ 0.890 ซึ่งแสดงวา การตัดสินใจ เปาหมายการทำงาน การเปนผูนำ  

การส่ือสาร และการต้ังเปาหมาย สงผลตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคม

อาเซียน โดยรวมกันทำนายการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน 

ไดรอยละ 89.00 และสามารถเขียนสมการทำนายได ดังน้ี 
 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 

 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

  

= 00.29 + 0.22 ((X5) + 0.32 (X8) + 0.19 (XX1) + 0.12 (XX3) + 0.09 (XX6)  tot  

= 00.24 (X5) + 00.34 (X8) + 00.20 (X1) + 0.13 (X3) + 0.10 (X6)  tot  

 

R = 0.9

* 

Reg

Re

  (X5) 

  (

  (X1) 

  (X3) 

  (X6) 

43 

gression 

esidual 

Total 

(X8) 

R2 = 0.890 

 .05 

 

 

df 
5 

307 

312 

b 

0.29 

0.22 

0.32 

0.19 

0.12 

0.09 

SEE. = 0.23

SS 
141.93 

17.54 

159.47  

Beta 

 

0.24 

0.34 

0.20 

0.13 

0.10 

39 

MS 
28.38 4

.057  

 

SEb 

0.08 

0.05 

0.04 

0.04 

0.04 

0.04 

 

F 
496.99* 

 

 

t 

3.83* 

4.88* 

7.79* 

5.03* 

3.10* 

2.05* 

 

Sig. 
0.00 

Sig. 

.00 

.00 

.00 

.00 

.02 

.04 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยไดขอคนพบตามวัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งสามารถนำมาอภิปรายผล 

ไดดังน้ี 

1.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ดานการปฏิสัมพันธหรืออิทธิพล รองลงมาไดแก เปาหมายการปฏิบัติงาน การเปนผูนำ 

การตัดสินใจ การต้ังเปาหมาย การส่ือสาร การจูงใจ การควบคุม ตามลำดับ ดานการปฏิสัมพันธหรือ

อิทธิพล ประเด็นท่ีเก่ียวกับผูบริหาร มีปฏิสัมพันธกับครูและบุคลากรทุกฝายแบบฉันทมิตร ผูบริหาร

สรางความตระหนักและสงเสริมใหครูและบุคลากรชวยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสถานศึกษา

พรอมสูประชาคมอาเซียน ผูบริหารใหคำปรึกษาแนะนำแบบกัลยาณมิตรกับครูและบุคลากร 

ในการดำเนินการพัฒนาสถานศึกษา พรอมสูประชาคมอาเซยีน เปนประเด็นท่ีมกีารปฏิบตั ิ3 ลำดับแรก 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการมีปฏิสัมพันธหรืออิทธิพลเปนการส่ือสารระหวางกันระหวางกลุมทางสังคม 

ที่บุคคลมารวมกันโดยมีปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด ผูบริหารจึงตองตระหนักในบทบาทท่ีพึงมีตอกัน 

หาวิธีทำงานรวมกัน ใหความสำคัญกับบุคคลรวมถึงสนใจรับฟงความคิดเห็นตาง ๆ ก็จะสามารถ

ทำใหงานเกิดประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของสมุทร ชำนาญ (2554: 107) กลาววา พฤติกรรม 

การบริหารท่ีนำไปใชในการบริหารองคการใหประสบความสำเร็จในการอยางเปนกระบวนการ ดังน้ี  

1) ผูนำจำเปนตองหาแนวปฏิบัติที่เนนท้ังดานงานและความสัมพันธไปพรอมกัน 2) ผูนำตองยึด

วัตถุประสงค และลำดับความสำคัญกอนหลังของภารกิจเปนตัวนำพฤติกรรม 3) ผูนำตองรูจักเลือก

ใชพฤติกรรมที่เหมาะสม และสอดคลองกับงานวิจัยของไพฑูรย อรุณศรีประดิษฐ (2551: 91) ศึกษา

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ตามความคิดเห็นของครูมีการปฏิบัติอยูในระดับมากท้ังใน 

ภาพรวมแบบรายดาน ขอคนพบจากงานวิจัยครั้งนี้ยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของเกษม โพธ์ิทอง 
(2551: 77) ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามความคาดหวังของครู 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงช้ันท่ี 1-3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัย

พบวา 1) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามสภาพจริงในทรรศนะของครู 
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงชั้นท่ี 1-3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา อยูในระดับมาก เรียงตามลำดับคาเฉล่ีย คือ การตัดสินใจ การปฏิสัมพันธ ภาวะผูนำ 

การติดตอสื่อสาร แรงจูงใจ การกำหนดเปาหมาย อยูในระดับปานกลาง คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
และการฝกอบรม การควบคุมบังคับบัญชา  

2. การบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา 
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เปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคม

อาเซียน รองลงมา ไดแก ผูบริหารมีภาวะผูนำทางวิชาการ ผูบริหารมีความสามารถในการบริหาร

จัดการคุณภาพ ผูบริหารมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและทักษะในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ตามลำดับ ในดานผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคม

อาเซียน ประเด็นท่ีเก่ียวกับผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน ผูบริหาร

กำหนดเปาหมายในการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน ที่เหมาะสมและ

เปนไปได ผูบริหารวิเคราะหวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร ของหนวยงานตนสังกัดมากำหนด

ทิศทางการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน ซึ่งเปนประเด็นท่ีมีการปฏิบัติ  

3 ลำดับแรก ท้ังน้ี เน่ืองมาจากผูบริหารตองมีวิสัยทัศนในการกำหนดแนวทาง เปาหมาย วัตถุประสงค  

ในการนำไปสูการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน สอดคลองกับแนวคิดของสุรีพันธุ เสนานุช  

(2553 อางถึงใน สุวิทย  ยอดสละ, 2556: 29) ใหแนวคิดวา ภาวะผูนำเชิงวิสัยทัศน หมายถึง ลักษณะ 

ของผูนำท่ีมีคุณสมบัติหลายประการท่ีเอื้อตอความสำเร็จขององคการ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ 

ที่ชัดเจนต้ังแตการสรางวิสัยทัศน การนำไปสูการปฏิบัติ การสรางโอกาส การสรางพลัง และการสราง

จริยธรรม ซึ่งเปนท่ียอมรับของบุคลากรในองคการ สอดคลองกับงานวิจัยของเฉลียว เถ่ือนเภา 

(2554: 107) ศึกษาเร่ือง การดำเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขาย

ศูนยอาเซียนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 
ในภาพรวม มีการดำเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 

ทุกดานเชนเดียวกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของเอรวรรณ สมรักษา (2555: 69) ศึกษาเร่ือง  

การสำรวจความพรอมและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน

ในระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3  

ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีสภาพการปฏิบัติงานจริง คือ ดานการเผยแพรความรูเรื่องอาเซียน 
ดานส่ือการเรียนการสอน ดานหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน และดานแนวทางการบริหาร

การจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน มีคาอยูในระดับมาก ดังน้ัน ผูบริหารควรแสดงออกถึง 

พฤติกรรมในการบริหารสถานศึกษาในดานตาง ๆ คือ การเปนผูนำทางวิชาการ การต้ังเปาหมาย 
โดยการกำหนดวิสัยทัศน ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ กลาติดสินใจ สามารถใช

ภาษาอังกฤษและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได อกีท้ังผูบริหารตองใชความรูความสามารถ

ในการส่ือสารเพ่ือจูงใจใหผูรวมงาน มีปฏิสัมพันธที่ดี รวมถึงผูบริหารตองมีการควบคุม และกำหนด

เปาหมายในการปฏิบตังิานอยางชดัเจน ผูบรหิารก็จะสามารถบริหารและพัฒนาสถานศึกษาใหพรอม

สูประชาคมอาเซียนไดอยางมีคุณภาพ 
3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผลตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอม 

สูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน

ของการวิจยั เรียงตามลำดับการทำนายจากมากไปหานอย ดงัน้ี การตัดสนิใจ เปาหมายการปฏิบตังิาน 
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การเปนผูนำการส่ือสาร และการต้ังเปาหมาย เปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารและพัฒนา 

สถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยน้ีพบวา การตัดสินใจ เปาหมายการปฏิบัติงาน การเปนผูนำ 

การสื่อสาร และการต้ังเปาหมาย และรวมกันทำนายการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอม 

สูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวมไดรอยละ 

89.00 โดยอภิปรายผลเปนรายดาน ดังน้ี  

 3.1 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ดานการตัดสินใจ สงผลตอการบริหารและพัฒนา

สถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งน้ี 

เน่ืองจากการตัดสินใจ เปนกระบวนการประเมินทางเลือกตาง ๆ ที่สำคัญมากในการบริหารจัดการ

องคการ โดยเฉพาะผูบริหาร ถือวาเปนหนาท่ีหลักท่ีจะตองรับผิดชอบการบริหาร และการจัดการ

ทางการศึกษาจะดำเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภารดี อนันตนาวี (2553: 159) 

ที่กลาววา การตัดสินใจ เปนกระบวนการท่ีใชเหตุผลในการพิจารณา วิเคราะหและหาทางเลือก 

เพ่ือนำไปสูขั้นของการปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งจะนำไปสูเปาหมายท่ีกำหนด ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับ 

ขอคนพบของจารีย สุขมี (2548: 73) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

เขตภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนในการบริหาร

งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนผูบริหารจำนวน

มากท่ีสุดใชพฤติกรรมการตัดสินใจแบบวิธีการกลุม รองลงมาใชพฤติกรรมการตัดสินใจแบบปรึกษา

หารือ สวนพฤติกรรมการตัดสินใจท่ีผูบริหารใชนอยท่ีสุด คือ แบบอัตตาธิปไตย พฤติกรรมการตัดสินใจ

ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาล เขตภูมิภาคตะวันตก ในการบริหารงานบุคลากร และงานอาคาร

สถานท่ี ผูบริหารจำนวนมากท่ีสุดใชพฤติกรรมการตัดสินใจแบบปรึกษาหารือ รองลงมาใชพฤติกรรม

การตัดสินใจแบบวิธีการกลุมและพฤติกรรมการตัดสินใจ ที่ผูบริหารใชนอยท่ีสุดคือ แบบอัตตาธิปไตย 
สวนงานธุรการ การเงิน บัญชีและพัสดุผูบริหารจำนวนมากท่ีสุด ใชพฤติกรรมการตัดสินใจแบบ

ปรึกษาหารือ รองลงมาใชพฤติกรรมการตัดสินใจแบบอัตตาธิปไตย สวนพฤติกรรมการตัดสินใจ 

ที่ผูบริหารใชนอยท่ีสุดคือ แบบวิธีการกลุม และสอดคลองกับวิจัยของบัญชา ภัทรกุลวิศาล (2555: 
127) ศึกษาเร่ือง ปจจัยทางวัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง 

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ผลการวิจัยพบวา ปจจัย

ที่สามารถทำนายการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงได เรียงลำดับตามอำนาจการพยากรณมาก

ไปนอยตามลำดับ คือ ความมีคุณภาพการตัดสินใจ และการมอบอำนาจ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

พหุคูณ เทากับ 0.86 และสามารถพยากรณไดรอยละ 74.30 อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของเกษม โพธ์ิทอง (2551: 77) ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

สถานศึกษาตามความคาดหวังของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงชั้นท่ี 1-3 สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสพุรรณบุร ีผลการวิจยัพบวา 1) พฤติกรรมกรรมการบริหารของผูบรหิารสถานศึกษา



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 
Vol.8 No. 1 January-June 2017 22

ตามสภาพจรงิ ในทรรศนะของครใูนสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ชวงชัน้ท่ี 1-3 โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากเรียงตามลำดับคาเฉล่ีย คือ การตัดสินใจ 

การปฏิสัมพันธ ภาวะผูนำการติดตอสื่อสาร แรงจูงใจ การกำหนดเปาหมาย อยูในระดับปานกลาง 

คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการฝกอบรมการควบคุมบังคับบัญชา ดังน้ัน การใชทักษะความรู 

ความสามารถของผูบริหารประกอบการตัดสินใจและการใชเหตุผลพิจารณาวิเคราะหขอมูล 

เปนสิ่งสำคัญในการนำไปสูขั้นของการปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งจะทำใหสูเปาหมายของการจัดการศึกษา

พรอมสูประชาคมอาเซียน   

 3.2 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ดานเปาหมายการปฏิบัติงานสงผลตอการบริหาร

และพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 ทั้งน้ี เน่ืองจากการกำหนดเปาหมายการปฏิบัติงานไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูบริหาร

จำเปนอยางย่ิงท่ีตองกำหนดทิศทางดังกลาว เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของสมุทร ชำนาญ (2554: 132) กลาวถึงทฤษฎีวิถีทางสูเปาหมาย จำแนกแบบภาวะผูนำ

ออกเปน 2 มิติ คือ พฤติกรรมผูนำแบบมุงงาน และพฤติกรรมผูนำแบบมุงความสัมพันธ สอดคลอง

กับขอคนพบจากงานวิจัยของสำนัก อุกระโทก (2551: 68) ไดวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริหาร 

ของผูบริหารสถานศึกษาในอำเภอวังสมบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมดานการผูนำ ดานการจูงใจ ดานการติดตอสื่อสาร ดานการปฏิสัมพันธ

และมีอิทธิพลตอกัน ดานการกำหนดเปาหมาย ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน ดานการกำหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปฏิบัติมาก ดังน้ัน

การกำหนดมาตรฐานการปฏิบตังิาน ดานปริมาณ คณุภาพ ระยะเวลาและพฤติกรรมของผูปฏบิตังิาน

ใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงานแตละประเภท รวมท้ังสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากร 
ไดรบัการพัฒนาอยางตอเน่ืองจะทำใหจดัการศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 3.3 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ดานการเปนผูนำ สงผลตอการบริหารและพัฒนา

สถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งน้ี 
เน่ืองจากภาวะผูนำเปนปจจัยท่ีสำคัญสำหรับองคกรทุกประเภท เพราะถาผูบริหารมีภาวะผูนำ 

ก็สามารถทำใหบุคลากรทำงานใหแกองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับ

แนวคิดของ Likert (1979 อางถึงใน สเุมธ จนัทรเจอืจนุ, 2553: 45) กลาววา ภาวะผูนำเปนกระบวนการ
ซึ่งผูนำจะตองเขาไปเก่ียวของกับความคาดหวัง คานิยมและความสามารถในการติดตอพบปะเจรจา

ของบุคคลที่ตองเขาไปเก่ียวของดวย ดังนั้น เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ผูนำจะตอง

แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่จะทำใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวาสนับสนุนในความสามารถของพวกเขา 

ดังที่ ภารดี อนันตนาวี (2553: 77) กลาวถึง ภาวะผูนำมีความสำคัญตอหนวยงาน ดังตอไปนี้  
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1) เปนสวนท่ีดึงความรูความสามารถตาง ๆ ในตัวผูบริหารออกมาใช 2) ชวยประสานความขัดแยง

ตาง ๆ ภายในหนวยงาน 3) ชวยโนมนาวชักจูงใจใหบุคลากรทุมเทความรูความสามารถใหแกองคการ 

และ 4) เปนหลักยึดใหแกบุคลากรเม่ือหนวยงานเผชิญสภาวะคับขัน ซึ่งสอดคลองกับขอคนพบ 

จากงานวิจัยของเต็มศิริ บุญชูชวย (2552: 107) ไดทำการวิจัยเร่ือง สมรรถนะการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีมีตอประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวม อยูใน

ระดับมากและสมรรถนะการบริหารของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการบริหาร

จัดการสถานศึกษาในระดับปานกลางคอนขางสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีตัวแปร

สำคัญสามารถรวมกันทำนายประสิทธิผล การบริหารจัดการสถานศึกษา 2 อันดับแรก คือ 

การกำหนดนโยบาย และการวางแผนของสถานศึกษาและภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษา และ

สอดคลองกับ Buzzi (1998: 134 อางถึงใน ธัญญะ ขันธรักษ, 2554: 36) ไดศึกษาการใชพฤติกรรม

ผูนำหรือผูนำทางการสอนท่ีเขมแข็งของผูบริหารชวยใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพ โดยหมายรวมถึง 

การจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการทำงานของครู และจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรูของนักเรียน

อยางเหมาะสม นอกจากน้ี การใชภาวะผูนำทางวิชาการโดยท่ีผูบริหารมีความคาดหวังสูง จะชวยให

ครูอาจารยจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพและเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร สอดคลองกับ

งานวิจัยของ Reed (1987: 1388-A อางถึงใน เกชา มีสวน, 2556: 40) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ

ของลักษณะองคการพฤติกรรมภาวะผูนำของครูใหญและความพึงพอใจของครู โดยศึกษาจาก 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรัฐนิวยอรกไดใชแบบสอบถามพฤติกรรมผูนำ Stogdill และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของ Likert พบวา ครูใหญมีพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยสภาพการทำงานท่ีสะดวก

สบาย ผูนำรูจักประนีประนอม มีการติดตอสื่อสารแบบหลายทิศทาง ครูจะมีความพึงพอใจสูง และ
นักเรียนจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงดวย และสอดคลองกับงานวิจัย Mackey (2007) ไดศึกษา
และทำการวิจัยเร่ือง ความเปนผูนำกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยจากโรงเรียนแฮริสัน 

มหาวิทยาลัยแนบราสกา เปนโรงเรียนประถมศึกษาในเมืองพีโอเรียน รัฐอิลลินอยด โดยศึกษาจาก

ปจจัยคือ ผูบริหาร ครู ผูพิสูจนวัจนภาษาเกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรูโดยอาศัยความเปนผูนำของ

ผูบริหาร ผูบริหารตองสามารถบริหารจัดการเพ่ือใหตอบสนองตอความตองการและความสามารถ

ของผูเรียน ดังนั้น ผูบริหารควรแสดงออกใหเห็นถึงการมีวิสัยทัศนและความสามารถในการกำหนด
กลยุทธ มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคม

อาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.4 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ดานการส่ือสาร สงผลตอการบริหารและพัฒนา

สถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งน้ี 

เน่ืองจากการสื่อสารมีความสำคัญในการบริหารสำหรับผูบริหารทุกระดับ เพราะเปนการส่ือขอมูล 
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ซึ่งกันและกันระหวางในองคการ โดยตองมีการใชเทคนิควิธีการตาง ๆ เพ่ือใหผูรับขาวสารเขาใจ และ

ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2551: 178) 

กลาววาการติดตอสื่อสาร หมายถึง การแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือขอมูลขาวสารเพ่ือใหเกิด 

ความเขาใจระหวางผูสงสารและผูรับสาร โดยปกติในแตละองคการจะมีการติดตอสื่อสารระหวางกัน 

ทั้งภายในและภายนอกองคการ ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับขอคนพบจากงานวิจัยของไพฑูรย 

อรุณศรีประดิษฐ (2551: 91) ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผล 

ตอการปฏิบัติการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

ที่สงผลตอการปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก การกำหนด

เปาหมาย การติดตอสื่อสาร การตัดสินใจ และการเปนผูนำ ดังน้ัน การติดตอสื่อสารจึงมีความสำคัญ

ในดานการประสานงานเพ่ือมอบหมายภารกิจในกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหการจัดการศึกษาพรอม 

สูประชาคมอาเซียนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 3.5 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ดานการต้ังเปาหมาย สงผลตอการบริหารและ

พัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ท้ังน้ี เน่ืองจากการต้ังเปาหมายเปนส่ิงสำคัญตอความสำเร็จ เพราะเม่ือมีเปาหมายจึงเกิดการวางแผน 

และเม่ือเกิดการวางแผนแลวจึงเกิดการลงมือทำ และเม่ือลงมอืทำแลวก็จะพบกับปญหาและอุปสรรค 

ตาง ๆ เมื่อพบกับปญหาก็ตองหาทางปรับปรุงแกไข สอดคลองกับแนวคิดของอารีย พันธมณี (2542: 

194 อางถึงใน สุนันทา คาเนโกะ, 2554: 45) กลาววา การต้ังเปาหมาย หมายถึง การท่ีบุคคลต้ังเปาหมาย

อยางใดอยางหน่ึง ซึ่งมีผลทำใหบุคคลมีความพยายามท่ีจะกระทำส่ิงตาง ๆ เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีตน

ไดตั้งความหวังไว ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับขอคนพบจากงานวิจัยของเลียงศักด์ิ เมี้ยนศิริ (2548: 
87) ไดวิจัยพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอแปลงยาว สังกัด

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหาร 

สถานศึกษา โดยภาพรวมและทุกดานอยูในระดับปฏิบัติมากดังน้ี การกำหนดเปาหมาย การตัดสินใจ 
การจูงใจ การเปนผูนำ และการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการฝกอบรม ดังน้ัน ผูบริหาร

ควรมีการวางแผน กำหนดเปาหมาย วัตถุประสงคอยางเปนระบบ เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวม

ในกำหนดแนวทางการทำงานรวมกัน เพ่ือบรรลุเปาหมายในการจัดการศึกษาพรอมสูประชาคม
อาเซียนท่ีตนไดตั้งความหวังไว 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่ไมสงผลตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอม 

สูประชาคมเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน

ของการวิจัย ไดแก การจูงใจ ทั้งนี้เปนเพราะครูที่เปนตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ มีสถานภาพสวน
บุคคลทางดานอายุคอนขางนอย ซึ่งมีอายุระหวาง 30-40 ป คิดเปนรอยละ 35.10 และสวนใหญเปน
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ครูใหม มีประสบการณทำงานต่ำกวา 10 ป คิดเปนรอยละ 47.00 ซึ่งอาจสรุปไดวา ครูยังขาดการมี

ปฏิสัมพันธกับผูบริหารและผูบริหารยังไมสามารถสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

ใหมีเจตคติที่ดีตอการบริหาร และพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน  

 
ขอเสนอแนะ   

1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

 จากผลการวิจัยระดับพฤติกรรมการบริหาร พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำ 2 ดาน ไดแก  

ดานการควบคุมและดานการจูงใจ ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 1.  ผูบริหารควรมีการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม วัดประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และ

บุคลากรดานการจัดการศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียนอยางตอเน่ือง  

 2.  ผูบริหารควรมีความเอาใจใส รับฟงความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะของครู 

บุคลากรในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน ผูบริหารควรสรางแรง

จูงใจ ใหครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีเจตคติที่ดีตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอม 

สูประชาคมอาเซียน 

 สวนระดับการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน พบวาดานท่ีมี 

คาเฉล่ียต่ำ 2 ดาน ไดแก การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร และผูบรหิารควรมีความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพ ผูวิจยัจงึมขีอเสนอแนะ ดงัน้ี 

 1.  ผูบริหารควรพัฒนาตนเองใหมีทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษา

อังกฤษข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในดานการติดตอสื่อสาร การนิเทศการจัดการเรียนการสอน

ของบุคลากรท่ีเปนชาวตางประเทศ การคนควาทางวิชาการ และการศึกษาดูงาน อีกท้ัง ผูบริหารควร

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มาวิเคราะหประมวลผลเพื่อใชในการวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาพรอม
สูประชาคมอาเซียน  

 2.  ผูบริหารควรรับฟงความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูปกครอง ทั้งใน

การประชุมอยางเปนทางการและไมเปนทางการในการเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนา 

สถานศึกษา พรอมสูประชาคมอาเซียน ผูบริหารควรใชระบบควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงาน คือ 
วางแผน ดำเนินการตามแผน ตรวจสอบและปรับปรุง มาบริหารและพัฒนาสถานศึกษา และผูบริหาร

ควรมีสวนรวมในการบริหารงานดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคคลและดานบริหารงานท่ัวไป

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน   

 จากผลการวิจัยพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารและพัฒนา 

สถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน มี 5 ดานคือ ดานการตัดสินใจ ดานเปาหมายการปฏิบัติงาน 

ดานการเปนผูนำ ดานการส่ือสารและดานการต้ังเปาหมาย ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ ดังน้ี  
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 ผูบริหารตองใหความสำคัญในดานการตัดสินใจ ดานเปาหมายการปฏิบัติงาน 

ดานการเปนผูนำ ดานการสื่อสาร และดานการต้ังเปาหมาย เพราะจะชวยใหผูบริหารสามารถ 

การวางแผนการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาอยางเปนระบบ อกีท้ังกำหนดมาตรฐานในการปฏบิตังิาน

ใหแกครูและบุคลากรไดอยางเหมาะสม 

 นอกจากนี้ผูบริหารควรมีภาวะการเปนผูนำ ในการตัดสินใจเมื่อเกิดปญหาและ 

หาแนวทางในการแกปญหา เปดโอกาสใหครูและบุคลากรกำหนดวิธีการแกปญหา รวมทั้งผูบริหาร

ควรมีความสามารถในการติดตอสื่อสารประสานงานกับบุคคลและหนวยงานตาง ๆ เพ่ือรวมกัน

ปรึกษาหารือเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียนใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป  

 2.1  ควรศึกษากับประชากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ ที่ยังไมมีการศึกษา เพ่ือใหได

ขอมูลพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคม

อาเซียนอยางกวางขวางและนำมาใชในการเปรียบเทียบกับการศึกษาในคร้ังน้ี 

 2.2  ควรศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารและพัฒนา 

สถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน ขอที่มีคาเฉล่ียต่ำสุด คือ ดานการควบคุม ควรศึกษาปจจัย 

ที่เอ้ือและเปนอุปสรรคตอการควบคุมการจัดการศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน 

 

สรุป 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

การบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผล 
การบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 เรียงตามลำดับการพยากรณจากมากไปหานอย ดังน้ี 1) การตัดสินใจ  2) เปาหมาย

การปฏิบัติงาน 3) การเปนผูนำ 4) การส่ือสาร และ 5) การต้ังเปาหมาย เปนปจจัยสงผลตอ 

การบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยน้ีพบวา การตัดสินใจ เปาหมาย
การปฏิบัติงาน การเปนผูนำ การสื่อสาร และการตั้งเปาหมาย และรวมกันทำนายการบริหารและ

พัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 

ไดรอยละ 89.00 
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ปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

FACTORS ON SUPPORTING THE DUAL VOCATIONAL TRAINING (DVT) 
SYSTEM IN VOCATIONAL INSTITUTES UNDER VOCATIONAL  

EDUCATION INSTITUTE CENTRAL 4, THE OFFICE OF  
VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION 

 

คมสัน  รักกุศล/KHOMSAN RUKKUSON1 

ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค/THEERAWOOT THADATONTICHOK2 

โยธิน  ศรีโสภา/YOTHIN SRISOPA3 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี  2) เปรียบเทียบปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำแนก 

ตามสถานภาพสวนบุคคลและประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา และ 3) เสนอแนะแนวทาง 

การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใช 

ในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 257 คน 

ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คอื 

แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวา 

1.  ระดับปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ในสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมและ

รายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี มีคาเฉล่ียอยูในลำดับสูงสุด รองลงมาคือดานการดำเนินงานระหวางสถานศึกษา 

กับสถานประกอบการอยางเปนระบบ และดานคุณลักษณะผูเรียน ตามลำดับ 

1 นักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 อาจารย ดร. , อาจารยคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร. , อาจารยคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 
Vol.8 No. 1 January-June 2017 31

2.  ผลการเปรียบเทียบปจจยัท่ีสนบัสนนุการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา
อาชวีศึกษา เมือ่จำแนกตาม ตำแหนง ระดับการศึกษาข้ันสงูสุด ประสบการณการทำงานในสถานศึกษา
อาชวีศกึษา และการปฏบิตังิานทีเ่ก่ียวของกบังานอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีพบวา มคีวามแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนเพศ และประเภทของสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบวา 
ไมแตกตางกัน 

3.  แนวทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรกำหนด
บทบาทของผูมสีวนไดเสยีใหชดัเจน ใหความสำคญักับการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคีใหมากขึน้
โดยกำหนดใหเปนวาระแหงชาติ ใชเกณฑการประเมินผลการเรียนท่ีครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ 
และตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสถานศึกษาและสถานประกอบการ จัดทำหลักสูตรใหเปน
หลักสูตรฐานสมรรถนะ คุณลักษณะผูเรียนตองมีทักษะวิชาชีพในสาขาท่ีเรียน มีความรับผิดชอบ 
ขยัน ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู และมีจิตบริการ 

 
คำสำคัญ: อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  การอาชีวศึกษา  สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to: 1) study the levels of factors on supporting 
the Dual Vocational Training (DVT) system;  2) compare the factors on supporting the Dual 
Vocational Training (DVT) system as classified by personal factors and type of vocational 
institutes; and 3) recommend guidelines for developing dual vocational Training (DVT) 
system of vocational institutes. The sample group was 257 vocational institutes administrators 
and teachers as distributed by type of vocational institutes, derived by proportional stratified 
random sampling. 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, t-test and one-way analysis of variance and content 
analysis.  

The findings of this research were as follows:  
1.  Overall and in specific aspects, the levels of factors on supporting this DVT 

system were at a high level. Considering each aspect, management of the Dual Vocational 
Training (DVT) system was at the highest level, followed by operations between the vocational 
institutes and the apprenticeship training organizations and students characteristics 

respectively.    
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2.  The administrators and teachers with differences in position, highest 

educational level, work experience in vocational institutes, and performance related to 

Dual Vocational training system difficulty supported the Dual vocational training (DVT) 

system with the statistical significance at .05. 

However, there was no statistical difference among these with differences in gender 

and vocational institute types. 

3.  Guideline for development of Dual Vocational Training (DVT) system consists of 

five main components; the clear determination of the stakeholders roles stakeholders; the 

emphasis of the Dual Vocational Training (DVT) as a national agenda; the application of 

evaluation criteria with covered knowledge, skills and desirable characteristics of vocational 

institutes and the apprenticeship training organizations; the development of vocational 

competency-based curriculum; and the training of students to develop vocational skills 

and work ethics. 

 

Keywords:  dual vocational training, vocational educational,  vocational education institutes 

 

บทนำ 
การศึกษาเปนหัวใจของการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเปนการสรางคนเพ่ือสรางความเจริญ

ใหกับประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ปจจุบัน

ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจไปสูการผลิตในภาคอุตสาหกรรมการบริการ

และการเกษตรท่ีทันสมัย ขณะเดียวกันประเทศไทยกำลังประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานท้ังใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากร และ 
ความไมสอดคลองกันระหวางความตองการกำลังคนและการผลิตกำลังคนของประเทศ ทำใหเกิด

การขาดแคลนแรงงานในบางสาขาในขณะท่ียังมีแรงงานลนตลาด ความรวมมือระหวางภาครัฐ 

กับสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนหรือผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ในการแลกเปล่ียนขอมูล
และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานจึงเปนสิ่งท่ีตอง

กระทำอยางเรงดวนจึงจำเปนตองใชกำลังคนหรือแรงงานท่ีไดรับการฝกฝนเปนอยางดี ดังน้ัน 
การจัดการศึกษาดานอาชีพ เปนการสงเสริมและฝกฝนใหคนออกไปประกอบอาชีพ ตามความถนัด

และความสามารถท่ีแตละคนมีอยู การอาชีวศึกษาจึงเปนการใชพ้ืนฐานวิชาชีพท่ีประกอบไปดวย 

การใชความรูและความชำนาญ ในอันท่ีจะกอประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจ รวมท้ังรูจักนำเอา

เทคโนโลยีสมัยใหมมาใช ภายใตความเปนโลกาภิวัตน การท่ีประเทศไทยจะแขงขันกับประเทศอ่ืน 
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ไดนั้น สังคมการอาชีวศึกษาจึงเปนเคร่ืองมือที่สำคัญในการนำประเทศไทย เขาสูการแขงขันในโลก 

แหงฐานความรู  

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 หมวด 2 มาตรา 12 กลาววา เพ่ือประโยชน 

ในการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะดาน หากสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

แหงใดมีความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณเฉพาะดานในสาขาวิชาชีพใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาน้ันเพ่ือใหสามารถจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม

วิชาชีพไดอยางตอเน่ือง และไดรับการพัฒนาใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ดังน้ันสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดแบงการจัดการอาชีวศึกษา โดยมีสถานศึกษาในสังกัด 421 แหง

ทั่วประเทศ เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ แบงประเภท

ไดดังน้ี 1) วิทยาลัยเทคนิค 114 แหง 2) วิทยาลัยการอาชีพ 142 แหง 3) วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ

การทองเท่ียว 3 แหง 4) วิทยาลัยพณิชยการ 5 แหง  5) วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม 2 แหง  6) วิทยาลัย

สารพัดชาง 52 แหง 7) วิทยาลัยอาชีวศึกษา 39 แหง 8) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 13 แหง  

9) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 43 แหง 10) กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง 1 แหง  

11) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ 3 แหง  12) วิทยาลัยประมง 4 แหง  13) สถาบัน

การอาชีวศึกษา 23 แหง (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา, 2551) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ราชกิจจานุเบกษา, 2542: 7)  มาตรา 20 

กำหนดใหการอาชีวศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพดำเนินการจัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของ

เอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งน้ี 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติ 

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 กำหนดใหจัดไดใน 3 รูปแบบ ไดแก การศึกษาในระบบ เปนการ 
จดัการศึกษาวิชาชพีท่ีเนนการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปนหลักโดยมีการกำหนด

จุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผล ท่ีเปนเง่ือนไขของ 

การสำเร็จการศึกษาท่ีแนนอน การศึกษานอกระบบ เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุน 
ในการกำหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลท่ีเปนเง่ือนไข

ของการสำเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพ

ปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม และการศึกษาระบบทวิภาคี เปนการจัดการศึกษา

วิชาชีพท่ีเกิดจากขอตกลงระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหนวยงานของรัฐในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดย 
ผูเรียนใชเวลาสวนหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบตัใินสถานประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐเพ่ือประโยชนในการผลิตและพัฒนากำลังคน ซึ่งสถานศึกษา
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อาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือในหลายรูปแบบรวมกันก็ได  

ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันน้ัน ตองมุงเนนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเปนสำคัญ 

(ราชกิจจานุเบกษา, 2551: 3-5) เนนการปฏิรูปการศึกษาท้ังดานการบริหาร และการจัดการเรียน 

การสอน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รวมท้ังการปฏิรูปการเรียนรูใหสอดคลองกับ 

ความตองการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม  

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คือ การจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากขอตกลงระหวาง

สถาบันหรือสถานศึกษากับสถานประกอบการในเร่ือง การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  

การจัดการฝกอาชีพและการวัดและการประเมินผล โดยผูเรียนใชเวลาสวนหน่ึงเรียนในสถานศึกษา

หรือสถาบัน และอีกสวนหน่ึงเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ มีวัตถุประสงคเพ่ือฝกชางฝมือ 

ที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของสถานประกอบการ และประหยัดงบประมาณของรัฐบาล 

การศึกษาทวิภาคีเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2538 และตอมาสำนักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดดำเนินการพัฒนาเปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สงู (ปวส.) ระบบทวิภาคี เปนการจัดอาชวีศึกษาโดยความรวมมอื

กับสถานประกอบการกำหนดใหจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริงสามารถนำรายวิชาชีพ 

ไปจัดฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 1 ภาคเรียนเพ่ือใหเกิดความรูจริงจากการปฏิบัติงาน 

(on the job training) สถานศึกษาจัดแผนการเรียน โดยนำรายวิชาชีพหรือบูรณาการ รายวิชาชีพ

รวมกับสถานประกอบการนำไปฝกงานในสถานประกอบการ ทั้งน้ีเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาถือวาเปนการจัดการศึกษาตามระเบียบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แมจะยังไมเปนท่ีนิยมมากนักจากผูเรียน เน่ืองจากประชาชน

และผูปกครองมีคานิยมเชิงลบตอสถาบันอาชีวศึกษา วาเปนสถานศึกษาของผูใชแรงงานและมี 
รายไดต่ำ อีกท้ังการขาดการประชาสัมพันธที่ดีทำใหนักเรียนและผูปกครองขาดความเขาใจและไมมี
ความเช่ือมั่นในระบบการศึกษา ตลอดจนความกาวหนาในเสนทางสายอาชีพ (วีรวัฒน วงษดนตรี, 

2552: 111-112) นอกจากน้ี ยังพบปญหาของการจัดการอาชีวศึกษาในระดับองคกรอีก ไดแก 

ปญหาดานความพรอมของสถานศึกษาและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล 
ครูขาดการถายทอดประสบการณใหแกนักเรียน ขาดการประสานความรวมมือระหวางวิทยาลัย 
กับสถานประกอบการ ปญหาการขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาบุคลากรและ

นิเทศติดตามผล จำนวนของเครื่องมือ อุปกรณในสถานศึกษามีจำนวนไมเพียงพอ และไมทันสมัย 

ปญหาดานสถานประกอบการ ถึงแมวาสถานประกอบการสวนใหญมคีวามพรอมทีจ่ะใหความรวมมอื
ในการเปดสอนหลักสูตรทวิภาคีและมีเครื่องมือและอุปกรณที่มีความทันสมัย แตยังพบปญหาการท่ี

ครูฝกไมเขาใจในนโยบายการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ไมเขาใจวัตถุประสงคของการนิเทศ 
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และขาดทักษะในการถายทอดความรู ไมมีเวลาสอนงาน จำนวนครูฝกในสถานประกอบการ 

มีไมเพียงพอ สวนปญหาดานนักเรียน เน่ืองจากนักเรียนขาดความเขาใจและวุฒิภาวะในการปรับตัว

ใหเขากับการศึกษาระบบทวิภาคีที่ตองเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นักเรียนสวนหน่ึงรูสึกวา

ภาคปฏิบัติมีความซ้ำซากจำเจ และหลักสูตรมุงเนนการปฏิบัติมากเกินไป ไมสอดคลองกับ 

ความตองการของตน ทำใหเกิดปญหาการลาออกกลางคัน และสรางความเบ่ือหนายใหกับ 

สถานประกอบการ เปนตน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550: 15-18; วิสิทธ์ิ งามเลิศชัย, 

2551: 6-7; ปาริฉัตร จันโทริ, 2555: 29-37; ธานินทร ศรีชมภู, 2557: 124-130)      

การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ในสถานศึกษา ภายใตสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคกลาง 4 ท่ีพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 บัญญัติใหมีการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ในจังหวัดใกลเคียง จัดต้ังเปนสถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือเปนการสรางความรวมมือ และเพ่ิม

ศักยภาพความพรอมของการจัดการอาชีวศึกษา โดยท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4  

จะประกอบดวยวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ราชบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัย

อาชวีศึกษากาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี รวมท้ังสิ้น 

9 สถานศึกษา ผูวิจัยจึงตองการทราบถึงปจจัยสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เพ่ือนำผลการวิจัยท่ีไดไปชวยสงเสริมใหการบริหารการอาชีวศึกษา 

ระบบทวิภาคี ประสบความสำเร็จหรือทราบถึงปญหาของการบริหารการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี 

ของสถาบันฯ นำไปสูการแกไขปรับปรุงเพ่ือการผลิตกำลังคนในระดับก่ึงฝมือ ชางฝมือและ 

ชางเทคนิค และนักเทคโนโลยีใหสนองตอบความตองการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม 

ในทองถิ่น การประกอบอาชีพอิสระ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อันเปนการบรรลุ
ความสำเร็จตามเปาหมายของการจัดการอาชีวศึกษาตอไป  

 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือศึกษาระดับปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4  
2. เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลและประเภท

สถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน 

3.  เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 
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สมมติฐานการวิจัย   
ผูบริหารสถานศึกษาและครูของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคกลาง 4 ที่มีสถานภาพสวนบุคคล และประเภทสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็น

ตอปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสถาบัน 

การอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 แตกตางกัน 
 

วิธีดำเนินการ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงาน 

ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2557 ประกอบดวย วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ราชบุรี วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี และวิทยาลัย

การอาชีพกาญจนบุรี จำนวนท้ังหมด 1,276 คน  

 1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงาน 

ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในปการศึกษา 2557 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนตามประเภท 

สถานศึกษา ไดจำนวน 257 คน จากการเปดตารางของ Krejcie and Morgan (1970: 607-610  

อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) 

2. ตัวแปรการวิจัย 

 2.1 ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ ตำแหนง ระดับการศึกษา

ขั้นสูงสุด ประสบการณการทำงานในสถานศึกษา การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี และประเภทของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน 
 2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประกอบดวย การบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การดำเนินงานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการอยางเปนระบบ 

นโยบายการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ความรวมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การวัดและ
ประเมินผล หลักสูตร และลักษณะผูเรียน 
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เคร่ืองมือการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 

แบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย     

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกเปน เพศ ตำแหนง 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณการทำงานในสถานศึกษาท่ีมีการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงาน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และประเภทสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน ลักษณะขอคำถามเปนแบบ 

ตรวจสอบรายการ (checklist) จำนวน 6 ขอ  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 จำแนกตามตัวแปร สรางเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ หาคาความเช่ือมั่นโดยใชคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค 

ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.96  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีสนับสนุน 

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคกลาง 4  ที่เก็บจากผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ในปการศึกษา 2557 โดยผูวิจัยดำเนินการสง และเก็บ

แบบสอบถามดวยตนเอง จากแบบสอบถาม จำนวน 297 ฉบับ ที่ไดรับกลับคืนมาเปนแบบสอบถาม

ที่มีความสมบูรณสามารถนำมาวิเคราะหขอมูลได จำนวน 257 ฉบับ คิดเปนรอยละ 86.53  
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยคร้ังน้ี ไดดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมี 

ความสมบูรณครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปดวยคาสถิติ ดังน้ี 

1.  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยจำแนกเปน เพศ ตำแหนง  

วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณการทำงานในสถานศึกษา ที่มีการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงาน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และประเภทสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน ใชการคำนวณหาคารอยละ (percentage)
2.  แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ ทำการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และคา 
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ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยรวมรายดาน และรายขอจำแนกตาม 

ตัวแปรตาม นำเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 

3.  เปรียบเทียบปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และประเภทของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน 

ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และการทดสอบระหวางคูดวยวิธีของ 

เชฟเฟ (Scheffe’) 

4.  แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

ปลายเปด ใชการวิเคราะหเน้ือหา  

 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยได ดังน้ี  

1.  ปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ในสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา ปจจัย 

ที่สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามความคิดเห็นของ 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

( x̄  = 4.09) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

( x̄ = 4.22) อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาดานการดำเนินงานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ

อยางเปนระบบ ( x̄  = 4.12) สวนดานความรวมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ( x̄ = 4.05)  

อยูในระดับสุดทาย ดังตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1  ปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 (n = 257) 

  S.D.   

1.  4.22 0.47  1 

2.   

     

4.12 0.48  2 

3.  4.07 0.50  6 

4.  4.05 0.53  7 

5.  4.09 0.50  5 

6.  4.10 0.47  4 

7.  4.11 0.49  3 

 4.09 0.44   

2. เปรียบเทียบระดับปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลและประเภทของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน พบวา 

 2.1 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่เพศตางกัน มี

ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งในภาพรวม

และรายดานไมแตกตางกัน 

 2.2 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่มีตำแหนง 
ตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ในภาพรวมไมแตกตางกัน  

 2.3 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่มีระดับ 

การศึกษาข้ันสูงสุดตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
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การอาชีวศึกษาในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัย สำคัญท่ีระดับ .05 จำนวน 5 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดานการดำเนินงานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการอยางเปน

ระบบ ดานการวัดและประเมินผล ดานหลักสูตร และดานคุณลักษณะผูเรียน สวนดานนโยบาย 

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และดานความรวมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบวา  

ไมแตกตางกัน 

 2.4  ผูบรหิารสถานศึกษาและครทูีป่ฏิบตังิานในสถานศกึษาอาชวีศึกษา ทีม่ปีระสบการณ

การทำงานในสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 จำนวน 2 ดาน คือ  

ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และดานนโยบายการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

สวนดานการดำเนินงานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการอยางเปนระบบ ดานความรวมมือ

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดานการวัดและประเมินผล ดานหลักสูตร และดานคุณลักษณะ 

ผูเรียนไมแตกตางกัน 

 2.5 ผูบรหิารสถานศึกษาและครูทีป่ฏบิตังิานในสถานศึกษาอาชวีศึกษา ทีม่กีารปฏิบตังิาน

ที่เก่ียวของกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุนการจัด 

การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 

และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 จำนวน 3 ดาน 

คือ ดานการดำเนินงานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการอยางเปนระบบ ดานนโยบาย 
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดานความรวมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สวนดาน 
การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดานการวัดและประเมินผล ดานหลักสูตร และ 

ดานคุณลักษณะผูเรียนไมแตกตางกัน 

 2.6 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีอยูใน
ประเภทสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

3.  แนวทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา  
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 3.1 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบวา ควรกำหนดบทบาทของผูมี

สวนไดสวนเสียใหชัดเจน การกำหนดใหมีมาตรฐานดานการบริหารจัดการทักษะวิชาชีพของบุคลากร

ยังนอย เน่ืองจากเปนบุคลากรรุนใหมเปนสวนใหญ ควรใหการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ 

เพ่ือการสนับสนุนการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึน การสรางและพัฒนาระบบเครือขาย

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ เผยแพร เอกสารดานการจัดอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี เพ่ิมสิทธิประโยชนแกครูผูสอน ครูฝก นักศึกษา และสถานประกอบการที่รวมจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 3.2 ดานการดำเนินงานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการอยางเปนระบบ  

พบวา ควรใหความสำคัญกับสถานประกอบการ องคการ หนวยงานภาครัฐ และเอกชนในการจัด

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดระบบสารสนเทศใหเปนปจจุบัน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก 

ใหเพียงพอ มีการสรุปผลการดำเนินงานใหทุกฝายไดรับทราบและการจัดการความรูเพ่ือพัฒนา 

การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยางเปนระบบ 

 3.3 ดานนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาระทวิภาคี พบวา ควรกำหนดนโยบาย 

ยุทธศาสตร และพันธกิจใหการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเปนวาระแหงชาติ เพ่ือใหสามารถ

ดำเนินการไดเต็มประสิทธิภาพ การพัฒนากำลังคน แรงงานระดับฝมือ เทคนิค และระดับเทคโนโลยี

ตองมีคุณภาพ และตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน เพ่ิมการประชาสัมพันธให 

สถานประกอบการ องคการภาครัฐและเอกชนเขารวมสนับสนุน สงเสริม สรางกำลังแรงงานคน 

ดวยระบบทวิภาคีใหสอดรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 3.4 ดานความรวมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบวา ควรใหผูบริหาร หัวหนา

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บุคลากรของสถานประกอบการ หรือบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม

ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยางเต็มประสิทธิภาพตามนโยบายท่ีกำหนด มีการกำหนด

ความรวมมือ การทำบันทึก ขอตกลงท่ีเกิดประโยชนรวมกันของทุกฝาย 
 3.5 ดานการวัดวัดและประเมินผล พบวา สถานศึกษาและสถานประกอบการควร 

รวมกันกำหนดเกณฑในการวัดผลและประเมินผล การเรียนของนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี 

ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน ไดแก ความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีการรายงานผล 

ความกาวหนา มีการประเมินผลการฝกงานเปนระยะ ๆ มีการติดตามอยางสม่ำเสมอ 

 3.6 ดานหลักสูตร พบวา ควรใหสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะใหกับ 
การเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรมีความยืดหยุน หลากหลายเปนไปตามความตองการ

ของผูเรียน การบริหารจัดการหลักสูตรควรมีความเหมาะสมกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

เ พ่ือใหสามารถผลิตนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามความตองการใชงาน  

ใหสถานประกอบการเปนผูรับนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีเขาฝกงานตามสาขาวิชาชีพ  
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 3.7 ดานคุณลักษณะผูเรียน พบวา นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตองมี

ทักษะวิชาชีพ ที่ตนเรียนเปนท่ียอมรับและตองการของสถานประกอบการ มีความรับผิดชอบ 

ขยัน ซ่ือสตัย มีวินัย ใฝเรียนรู มีจิตสาธารณะ มีจิตบรกิาร มีความรบัผิดชอบตอสังคมและสิง่แวดลอม 

มีความสามารถคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคประยุกตหรือดัดแปลงไปใชในการทำงานได มีความอดทน 

และสามารถปรับตัวเขากับผูอื่นได 

 

อภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยคร้ังน้ีสามารถนำมาอภิปรายผลได ดังน้ี 

1.  จากผลการศึกษาระดับปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  

ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีคาเฉลี่ยอยูในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ 

ดานการดำเนินงานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการอยางเปนระบบ และดานคุณลักษณะ 

ผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของวรวิทย ศรีตระกูล (2540: 137) ไดศึกษาความคิดเห็นของ 

สถานประกอบการท่ีเขารวมการจัดอาชีวศึกษาระบบวิภาคี สาขาวิชาชางยนตกับวิทยาลัยเทคนิค 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลวิจัยพบวา การดำเนินการมีระดับความคิดเห็นท่ีประเมินอยูในระดับ 

การปฏิบัติมากท่ีสุด เน่ืองจากสถานประกอบการไดประโยชนจากการฝกอาชีพของนักศึกษาระบบ

ทวิภาคี สถานประกอบการ ไดมีการแนะนำความรูเบื้องตนกอนการฝกอาชีพใหกับนักศึกษา และ 

ฝกอาชีพใหกับนักศึกษาระบบทวิภาคีไดสอดคลองกับเน้ือหาวิชาชางยนต สวนเร่ืองท่ีมีคาเฉล่ียต่ำ 

แตอยูในเกณฑระดับปฏบิตัมิาก คอื การประสานสัมพนัธของผูบรหิารสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

ระหวางท่ีสงนักศึกษาเขาฝกอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมงคล ราชบุตร (2550: 99-101) 
ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ประเภทชางอุตสาหกรรม 

ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 โดยศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร 

สถานศึกษา ครู ผูจัดการสถานประกอบการ ชางผูควบคุมการฝก และนักศึกษา พบวา ปจจัยท่ีสงผล

ตอความสำเร็จในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ประเภทชางอุตสาหกรรม ที่มีระดับมากที่สุด 
ไดแก ดานบุคลากร ดานการนิเทศและติดตามผล ดานการวัดและประเมินผล และดานการประชาสัมพันธ 

รองลงมา ไดแก ดานส่ือการเรียนการสอนและอาคารสถานท่ี ดานการจัดการเรียนการสอน 
ดานการดำเนินโครงการ และดานหลักสูตร ทั้งนี้ ดานบุคลากร ไดแก ครูในสถานศึกษาและครูฝก 

ในสถานประกอบการมีความเขาใจในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ครูในสถานศึกษาไดรับ 

การพัฒนาทั้งความรูและเจตคติ ตอการดำเนินงานทวิภาคี ดานการนิเทศและติดตามผล ไดแก 
หลังจากจบหลักสูตรแลวนักศึกษามีความม่ันใจในการประกอบอาชีพ และสอดคลองกับงานวิจัยของ

นพินธ สขุไชยะ (2543: 92-93) ผลการวิจยัพบวา คณุลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการ
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ตองการดานคุณธรรมจริยธรรม คือความซ่ือสัตยสุจริต และพบวาปญหาหลักของสังคมไทยในยุค

โลกาภิวัตน คือ การขาดคนดีและคนเกง ดังน้ัน การพัฒนาคนจึงตองหันมาพัฒนาความรูคูคุณธรรม 

เพ่ือใหสังคมไทยมีคนดีและคนเกงเพ่ิมขึ้น และธนวิกร สวางศรี (2551: 74-76 ) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผล

ตอการบริหารงานวิชาการตามโครงการทวิภาคีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พบวา ระดับ

ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานวิชาการตามโครงการทวิภาคีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  

มี 6 ดาน ไดแก ปจจัยดานผูบริหารท่ีตองมีการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานของ 

ผูรวมงานอยูเสมอ ดานครูผูสอนที่ตองจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนไดอยาง

เหมาะสม ดานนักเรียนท่ีผูเรียนเห็นวาการเรียนในระบบทวิภาคีมีประโยชนตอโรงงานอุตสาหกรรม 

ดานสถานประกอบการโดยการท่ีสถานประกอบการมีสวนรวมในการคัดเลือกผูควบคุมการฝก 

เพ่ือคอยใหคำปรึกษาแกนักเรียนท้ังดานการเรียนและสวนตัว ดานชุมชนท่ีใหโอกาสผูปกครองและ

ชุมชนมีสวนรวมในการสนับสนุนดานทรัพยากรหรือพัฒนาการศึกษาและดานสิ่งอำนวยความสะดวก

ท่ีตองคอยดูแลอาคารเรียนและอาคารฝกงานใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชประโยชนเสมอ และสอดคลอง

กับไขมุก เสาวจันทร (2543: 2) เห็นวา การอาชีวศึกษาของประเทศจะจัดใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เมื่อไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการเขามาชวยฝกปฏิบัติโดยจัดระบบทวิภาคี และตองจัด

ตามสภาพเปนจริงในสถานประกอบการหรือจัดสถานศึกษาใหใกลเคียงสถานประกอบการ ใน 

รูปแบบหลากหลายและฝกทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง โดยเนนใหฝกทักษะพ้ืนฐาน ทักษะวิชาชีพ 

อาศัยกลไกตลาดเปนตัวกำหนดการผลิตในอนาคต โดยคาดคะเนจำนวนผูสำเร็จอาชีวศึกษาใหพอ

กับความตองการ         

2. ผลเปรียบเทียบปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล และประเภทสถานศึกษา 
 2.1 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีเพศ ประเภท

สถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 

ที่ตั้งไว ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาท้ังเพศชาย เพศหญิง ที่มีประเภทสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเหมือนกัน สอดคลองกับสมนึก สุระกุล (2549: 63) ไดศึกษา 

การจัดการสภาพแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 

พบวา การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  

เขต 3 จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันตามนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 2.2 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีตำแหนง 

ตางกันโดยภาพรวม มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2.3 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีระดับ 

การศึกษาข้ันสูงสุดตางกัน โดยภาพรวม พบวามี 6 คู คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีระดับ 

การศึกษาปริญญาตรีกับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีระดับการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีกับผูบริหารสถานศึกษาและครู 

ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีกับ 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีระดับ

การศึกษาระดับประกาศนียบตัรบณัฑิต กับผูบรหิารสถานศึกษาและครูทีม่รีะดับการศึกษาปรญิญาโท 

ผูบรหิารสถานศกึษาและครทูีม่รีะดบัการศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑิต กับผูบรหิารสถานศกึษา

และครทูีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาเอก และผูบรหิารสถานศกึษาและครทูีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท

กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุน

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคกลาง 4 สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แตกตางกันกันอยางมนียัสำคัญท่ีระดับ .05  

 2.4 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีประสบการณ

การทำงานในสถานศึกษา โดยภาพรวม พบวามี 21 คู คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ

การทำงานในสถานศึกษา 1-5 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงาน 

ในสถานศึกษา 6-10 ป ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 

1-5 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีมีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 11-15 ป ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 1-5 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและ 

ครูท่ีมีมีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 16-20 ป ผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ

การทำงานในสถานศึกษา 1-5 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงาน 
ในสถานศึกษา 21-25 ป ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 

1-5 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 25-30 ป ผูบริหาร

สถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 1-5 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครู
ท่ีมีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา มากกวา 30 ป ผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ

การทำงานในสถานศึกษา 6-10 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีีประสบการณการทำงาน 
ในสถานศึกษา 11-15 ป ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา  

6-10 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 16-20 ป  

ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 6-10 ป กับผูบริหาร 
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สถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 21-25 ป ผูบริหารสถานศึกษา 

และครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 6-10 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มี

ประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 25-30 ป     

   ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 6-10 ป กับ 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษามากกวา 30 ป ผูบริหาร 

สถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 11-15 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 16-20 ป ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณ 

การทำงานในสถานศึกษา 11-15 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงาน 

ในสถานศึกษา 21-25 ป ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 

11-15 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 25-30 ป 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 11-15 ป กับผูบริหาร 

สถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษามากกวา 30 ป ผูบริหารสถานศึกษา

และครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 16-20 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มี 

ประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 21-25 ป ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณ 

การทำงานในสถานศึกษา 16-20 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงาน 

ในสถานศึกษา 25-30 ป ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา  

16-20 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษามากกวา 30 ป  

ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 21-25 ป กับผูบริหาร 

สถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 25-30 ป ผูบริหารสถานศึกษาและ 

ครูท่ีมีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 21-25 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ

การทำงานในสถานศึกษามากกวา 30 ป ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงาน 

ในสถานศึกษา 25-30 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา
มากกวา 30 ป มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2.5 ผูบรหิารสถานศึกษาและครูทีป่ฏิบตังิานในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมกีารปฏิบตังิาน 

ที่เก่ียวของกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตางกัน โดยภาพรวม พบวามี 6 คู คือ ผูบริหาร 
สถานศึกษาและครูที่เปนครูผูสอนนักศึกษาระบบทวิภาคีกับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่เปน

เจาหนาท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่เปนครูผูสอนนักศึกษาระบบ
ทวิภาคีกับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผูบริหารสถานศึกษา

และครูที่เปนครูผูสอนนักศึกษาระบบทวิภาคีกับผูอำนวยการกับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่เปน 

ผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่เปนเจาหนาท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับผูอำนวยการ
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กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่เปนหัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูที่เปนเจาหนาท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับผูอำนวยการกับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่เปน

ผูบริหาร และผูบริหารสถานศึกษาและครูที่เปนหัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับผูอำนวยการ

กับผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีเปนผูบริหาร มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 

 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย ปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีสำคัญเพ่ือผูเก่ียวของจะไดนำไปดำเนินการ ดังน้ี 

1.  ขอเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช 

 1.1  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษาควรมีแนวทาง 
การสรางระบบเครือขายอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผูบริหารตองตระหนักและเห็นความสำคัญของ 

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา โดยกำหนดนโยบายรับนักเรียนนักศึกษา เปนปกติ

ทุกปอยางตอเน่ือง และมีทุนการศึกษาใหนักศึกษาขณะเรียน หรือมีรายไดระหวางเรียน  

 1.2  ดานการดำเนินงานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการอยางเปนระบบ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรพัฒนาใหสถานประกอบการ หนวยงาน องคการภาครัฐ 

และเอกชนท่ีรวมมือจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีมาตรฐานดานการบริหารจัดการ ทักษะวิชาชีพ

ของบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือที่มีความทันสมัย สถานประกอบการมีการแตงตั้งบุคลากร เพ่ือทำ

หนาท่ีผูประสานงานครูฝกไวโดยเฉพาะอยางชัดเจน แตงตั้งครูฝกและครูนิเทศ ที่มีประสบการณ  
มีคุณธรรม มีความรูและทักษะ ใหคำปรึกษาแนะนำ เมื่อพบปญหาสามารถเปนท่ีพ่ึงได 

 1.3  ดานคุณลักษณะผูเรียน ควรพัฒนาและปลูกฝงนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี ใหมีทักษะวิชาชีพ ความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรูพอควร มีจิตสาธารณะ 

มีจิตบริการ มีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมพอควร มีความสามารถคิดวิเคราะห 
คิดสรางสรรคประยุกตหรือดัดแปลงไปใชในการทำงานได และสามารถปรับตัวเขากับผูอื่นได 

 1.4  ดานหลักสูตร สถานศึกษาอาชีวศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือกับ
สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

และสถานประกอบการ หลักสูตรท่ีใชในปจจุบัน สามารถผลิตนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีใหมี

คุณภาพไดตามความตองการของตลาดแรงงาน หรือสถานประกอบการ และการบริหารจัดการ
หลักสูตรตองเนนคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
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 1.5  ดานการวัดและประเมินผล ควรจดัใหสถานศึกษาและสถานประกอบการดำเนินการ

ประชมุเพือ่ประเมนิผลการฝกปฏบิตังิานรวมกนัทุกภาคเรียน และสถานศกึษาตองตดิตามประเมนิผล

ระหวางการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการอยางสม่ำเสมอ และมีการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกอนสำเร็จการศึกษา 
2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา   

 2.2  ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีการปฏิบัติเปนเลิศ   

 2.3  ควรมีการศึกษาการวิเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีการปฏิบัติเปนเลิศ โดยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีผลมาจาก 

การวิเคราะหเน้ือหาจากแบบสอบถามปลายเปดของผูบรหิารและครูผูสอนท่ีปฏิบตังิานในสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4  
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 เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 
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ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบรหิารสถานศกึษาท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำสายงาน
ของครใูนสถานศกึษา สงักัดสำนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 
ACADEMIC LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS AFFECTING FUNCTIONAL 
COMPETENCY OF TEACHERS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER 
NAKHON PATHOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 

 
ปารณีย  ดอนอินทรัพย/ PARANEE DONINSAP1  

จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย/ JITIRAT SAENGLOETUTHAI2  

พิชญาภา  ยืนยาว/ PITCHAYAPA YUENYAW3  
 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร 

สถานศึกษา 2) ศึกษาระดับสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา และ 3) วิเคราะหภาวะ

ผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครู 

ในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 317 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบ 

แบงชั้นตามสัดสวนกระจายตามอำเภอ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สรางข้ึนโดย 

ผูวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ

แบบขั้นตอน  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 

เรียงลำดับจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ดังน้ี การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ การจัดใหมี 

สิ่งจูงใจใหกับครู และการจัดใหมีการสงเสริมสภาพการเรียนรู 
2.  สมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 

เรียงลำดับจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ดังนี้ การพัฒนาผูเรียน การจัดการชั้นเรียน และ 

การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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3.  ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย การกำหนดเปาหมายของ
โรงเรียน การจัดใหมีการสงเสริมสภาพการเรียนรู การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน การนิเทศ
และการประเมินผลการสอน การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู และ
การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด เปนปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครู
ในสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 49.90 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คำสำคัญ: ภาวะผูนำทางวิชาการ  สมรรถนะประจำสายงานของครู  ประถมศึกษา 

 
ABSTRACT 

This research aimed to: 1) study the level of academic leadership of administrators; 
2) identify the level of functional competency of teachers in educational institutions; and  
3) analyze academic leadership of administrators affecting functional competency of 
teachers in educational institutions. The research sample, derived by proportional stratified 
random sampling which distributed by district, was 317 administrators and teachers of 
educational institutions under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1.  
The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. Data were 
analyzed with percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression. 

The findings of this research were as follows: 
1. Overall and in specific aspects, the academic leadership of administrators was 

at a high level. These top 3 aspects, ranked from the highest to the lowest, were as follows: 
promoting professional development, providing incentives for teachers, and providing 
incentives for learning. 

2. Overall and in specific aspects, functional competency of teachers in 
educational institutions was at a high level. These top 3 aspects, ranked from the highest 
to the lowest, were as follows: student development, classroom management, and relationship 
and collaboration building for learning management. 

3. Academic leadership of administrators in the aspects of framing school goals, 
providing incentives for learning, monitoring student’s progress, supervising and evaluating 
instruction, promoting professional development, providing incentives for teachers, and 
caring for teachers and students affected functional competency of teachers in educational 
institutions at the percentage of 49.90 with statistical significance at .05. 

 
Keywords:  academic leadership, functional competency, primary education 

 

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 
Vol.8 No. 1 January-June 2017 51

บทนำ 
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกระแสสังคมโลกสงผลใหสังคมไทยเกิดการปรับตัว

เปล่ียนแปลงคร้ังใหญทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การศึกษาจึงตองมีการปรับเปล่ียน 

ทั้งแนวคิด สาระ ตลอดจนแนวทางในการจัดการศึกษาในฐานะเปนเคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีสำคัญ 

ในการพัฒนาบุคคลในชาติพรอมรับและปรับตัวใหสอดคลองเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ

กระแสสังคมโลกทุกรูปแบบ (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ, 2551: 1-8) การศึกษาจัดวาเปนองคประกอบ 

ที่สำคัญย่ิงในการพัฒนาประเทศ เพราะทำใหบุคคลในชาติมีคุณภาพ และศักยภาพเพ่ือเปนกำลัง 

อันสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงตองอาศัยกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ การศึกษา

ชวยสรางความรู ความคิด ทักษะ เจตคติ ใหคนไทยรูจักตนเอง รูจักชีวิต เขาใจสังคมและสิ่งแวดลอม

ที่ตนอาศัยและนำความรูความเขาใจมาใชแกปญหา รวมท้ังสรางสรรคชีวิตและสังคมใหดีขึ้น (ภารดี  

อนันตนาวี, 2555: 321) สอดคลองตามเจตนารมณของแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง 

(พ.ศ. 2552-2559) ที่ตองการใหสังคมเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู เพ่ือสรางโอกาสให 

คนไทยทุกคนมีการเรียนรูตลอดชีวิต ปรับปรุง เปล่ียนแปลงใหกาวทันกับโลกยุคขอมูลขาวสารและ

วิทยาการสมัยใหมมีการแสวงหาความรูดวยตนเอง (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 16) 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักสมรรถนะเปนฐาน เปนกระบวนการ

คนหาสมรรถนะท่ีจำเปนตองพัฒนาจากการประเมินสมรรถนะแลวนำผลการประเมินมาจัดทำแผน

พัฒนาตนเองรายบุคคล เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนดำเนินการพัฒนาตนเอง 

ตามแผนท่ีตนเองเปนผูกำหนด เปนการเพ่ิมพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น สงผลตอ 

การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและความกาวหนาในวิชาชีพของตน กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนด

วิสัยทัศนในการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาไววา “ภายในป 2556 ครู คณาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษามีศักยภาพ คุณภาพตามมาตรฐานและการรับรองวิชาชีพท่ีสามารถจัดกระบวนการ

เรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสำคัญใชรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 

ในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู มีคุณธรรม มีจริยธรรมและทันตอการพัฒนาและการแขงขันของ

ประเทศ” (สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา, 2551: 1) จึงกลาวไดวา หากครู 
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ ก็จะสงเสริมใหสถานศึกษามีคุณภาพตามไปดวย  

สำหรับในสถานศึกษา การบริหารวิชาการนับวาเปนภารกิจหลักท่ีจะทำใหสถานศึกษา 

มีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษา 

โดยพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เน่ืองจากงานบริหารวิชาการเก่ียวของกับหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจสำคัญของสถานศึกษา เก่ียวของกับผูบริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา เปนเคร่ืองชี้วัดความสำเร็จความสามารถของผูบริหาร (อานุชิต  

แกวกา, 2550: 2) ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจะตองแสดงภาวะความเปนผูนำทางวิชาการใหเปน 
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ที่ประจักษ สามารถเปนผูใหคำแนะนำปรึกษา เปนผูสงเสริมสนับสนุนใหกำลังใจกระตุนใหเกิด 

แรงบันดาลใจและเปนเพ่ือนรวมงานใหกับคณะครูในการท่ีจะนำหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผล 

การท่ีผูบริหารไมไดบริหารโดยเนนงานวิชาการโดยตรงยอมทำใหกระทบตอคุณภาพนักเรียนและ

คุณภาพการศึกษา ผูบริหารจึงเปนบุคลากรที่สำคัญและเปนผูนำวิชาชีพท่ีจะตองมีสมรรถนะ ความรู 

ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดี มีภาวะผูนำท่ีเอ้ือตอการบริหาร

และจัดการศึกษาโดยเฉพาะภาวะผูนำทางวิชาการและภาวะผูนำการเปล่ียนแปลง จึงนำไปสูการจัด

และการบริหารสถานศึกษาที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 64) จะเห็น 

ไดวา ผูบริหารสถานศึกษาคนเดียวไมสามารถดำเนินการทุกอยางได จำเปนตองอาศัยผูที่เก่ียวของ 

ทุกฝาย การท่ีผูบริหารจะไดรับความรวมมือนั้น จะตองดำเนินบทบาทและพฤติกรรมที่เหมาะสม คือ 

มีภาวะผูนำทางวิชาการในการรวมพลังครู กระตุนใหครูแสดงสมรรถนะประจำสายงานออกมา และ

ประสานงานใหครูทำงานและรวมมือกันดวยเทคนิควิธีที่มีคุณภาพจึงจะสงผลตอการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (รุงชัชดาพร  เวหะชาติ, 2551: 34) 

ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ผานมา 

ไดดำเนินการนำนโยบายการกระจายอำนาจไปสูการปฏิบัติ โดยการพัฒนาครูและผูบริหาร 

สถานศึกษาโดยกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครู และ

สงเสริมความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษานครปฐม เขต 1 ผูบริหารสถานศึกษาจะตองแสดงภาวะความเปนผูนำทางวิชาการใหเปน 

ที่ประจักษ สามารถเปนผูใหคำแนะนำปรึกษา เปนผูสงเสริมสนับสนุน ใหกำลังใจกระตุนใหเกิดแรง

บันดาลใจและเปนเพ่ือนรวมงานใหกับคณะครูในการท่ีจะนำหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผล 

การท่ีผูบริหารไมไดบริหารโดยเนนงานวิชาการโดยตรง ยอมทำใหกระทบตอคุณภาพนักเรียนและ

คุณภาพการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคลากรท่ีสำคัญและเปนผูนำวิชาชีพท่ีตองมีสมรรถนะ 

ความรู ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดท้ังจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดี มีภาวะผูนำท่ีเอ้ือ 
ตอการบริหารและจัดการศึกษา โดยเฉพาะภาวะผูนำทางวิชาการจึงจะนำไปสูการจัดและการบริหาร

สถานศึกษาท่ีดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 23) ผูวิจัยในฐานะของครู 
ผูสอนในโรงเรียนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วาอยูในระดับใด เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาไดตระหนัก 
ถึงความสำคัญของภาวะผูนำทางวิชาการ สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาผูสอนใหสามารถแสดง

สมรรถนะประจำสายงานของครู ในการจัดการเรียนการสอนบรรลุตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น  
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วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาระดับระดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

2. เพ่ือศึกษาระดับระดับสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

3. เพ่ือวิเคราะหภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผล 

ตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 

 

สมมติฐานการวิจัย 
ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย 1) การกำหนดเปาหมาย

ของโรงเรียน 2) การส่ือสารเปาหมายของโรงเรียน 3) การนิเทศและการประเมินผลการสอน 

4) การประสานงานดานการใชหลักสูตร 5) การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 6) การควบคุม

การใชเวลาในการสอน 7) การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด 8) การจัดใหมีสิ่งจูงใจ 

ใหกับครู 9) การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 10) การพัฒนาและการสรางมาตรฐานดานวิชาชีพ 

และ 11) การจัดใหมีการสงเสริมสภาพการเรียนรู เปนปจจัยท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำสายงาน 

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำสายงาน 

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในการศึกษา

คนควาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาโดยใชกรอบแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร โดย
อาศัยแนวคิดและทฤษฎีของ Hallinger & Murphy (1985: 221) เพ่ือเปนกรอบในการศึกษา ประกอบดวย 

1) การกำหนดเปาหมายของโรงเรียน 2) การส่ือสารเปาหมายของโรงเรียน 3) การนิเทศและ 

การประเมินผลการสอน 4) การประสานงานดานการใชหลักสูตร 5) การตรวจสอบความกาวหนาของ
นักเรียน 6) การควบคุมการใชเวลาในการสอน 7) การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด  

8) การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู 9) การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 10) การพัฒนาและการสราง

มาตรฐานดานวิชาชีพ และ 11) การจัดใหมีการสงเสริมสภาพการเรียนรู และสมรรถนะประจำ 

สายงานของครูในสถานศึกษา ตามแนวคิดระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553: 8-15) ประกอบดวย 6 สมรรถนะ คือ 1) การบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู 2) การพัฒนาผูเรียน 3) การบริหารจัดการช้ันเรียน 4) การวิเคราะห 
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สังเคราะหและการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 5) ภาวะผูนำครู และ 6) การสรางความสัมพันธและ 

ความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู โดยผูวิจัยไดนำกรอบแนวคิดดังกลาวขางตนมาเปน

แนวทางในการศึกษาคนควาวิจัย ซึ่งสามารถเขียนประกอบเปนแผนภูมิไดตามภาพท่ี 1 ดังน้ี 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 
 

คำจำกัดความตัวแปรการวิจัย 
1.  ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แสดงออกถึงการมีความสามารถ 

ในการแสดงสติปญญา มีความกระตือรือรนในการทำงาน สรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี มีการกำหนด
ภารกิจของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) การกำหนดเปาหมายของโรงเรียน 

2) การส่ือสารเปาหมายของโรงเรียน 3) การนิเทศและการประเมินผลการสอน 4)การประสานงาน
ดานการใชหลักสูตร 5) การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 6)การควบคุมการใชเวลา 

ในการสอน 7) การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด 8) การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู 

9) การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 10) การพัฒนาและการสรางมาตรฐานดานวิชาการ และ  

11) การจัดใหมีการสงเสริมสภาพการเรียนรู 
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2.  สมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา หมายถึง การท่ีครูในสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สามารถจัดการบริหารหลักสูตร 

การจัดการเรียนรู พัฒนาผูเรียนบริหารจัดการชั้นเรียน วิเคราะห สังเคราะห วิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

มีภาวะผูนำและสรางความสัมพันธ กับชุมชนเพื่อนำมาใชในการจัดการเรียนการสอนท่ีมี 

ความหลากหลายใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ มีความสุข สามารถนำความรูที่ไดมาปรับใช

ในชีวิตประจำวัน สมรรถนะท่ีสำคัญ ประกอบดวย 1) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  

2) การพัฒนาผูเรียน 3) การจัดการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเพ่ือพัฒนา 

ผูเรียน 5) ภาวะผูนำของครู 6) การสรางความสัมพนัธและความรวมมอืกับชมุชนเพ่ือการจดัการเรียนรู 

 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research)  

ประชากร  

ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในปการศึกษา 2558 ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 

จำนวน 127 คน ครู จำนวน 1,637 คน รวมทั้งสิ้น 1,764 คน 

 

กลุมตัวอยาง  

ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ในปการศึกษา 2558 ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอดอนตูม และอำเภอกำแพงแสน 

ไดมาโดยการเปดตารางกำหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan (1970: 608-609 

อางถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2552: 104) กำหนดกลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษาและครูโดยใช 
การสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) กระจายตาม 

อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอดอนตูม และอำเภอกำแพงแสน โดยคำนวณสัดสวนกลุมตัวอยาง 

ของผูบริหารสถานศึกษาและครู ไดผูบริหาร จำนวน 23 คน และครู จำนวน 294 คน  

 
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวกำหนดรูปแบบ

และโครงสรางของแบบสอบถาม ดำเนินการสรางเคร่ืองมือตามแนวทางของแบบสอบถามใหครอบคลุม

นิยามตัวแปร โดยผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และพิจารณาเฉพาะขอที่มีคา IOC 

ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป เพ่ือหาคาความเท่ียงตรง โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา คำนวณหาคาความเช่ือมั่น

ของแบบสอบถามดานภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ไดคาความเท่ียงเทากับ 0.91 

แบบสอบถามดานสมรรถนะประจำสายงานของครู ไดคาความเท่ียงเทากับ 0.95 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 317 ฉบับ ไปยังโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือ 

ขอความอนุเคราะหผูบริหารสถานศึกษาและครูตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ไดรับแบบสอบถาม

ที่มีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 317 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00  

 

การวิเคราะหขอมูล 

ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลวนำไปวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป

ในการวิเคราะหระดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา และสมรรถนะประจำสายงาน

ของครู โดยใชคาความถ่ีรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหภาวะผูนำ 

ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครู 

ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการวิเคราะห 

การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะ

ประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.15, S.D. = 0.48) และเมื่อพิจารณา 

เปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน โดยการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 

มีคาเฉล่ียสูงสุด ( x̄ = 4.23, S.D. = 0.55) และการควบคุมการใชเวลาในการสอน ( x̄ = 4.05,  

S.D. = 0.62) มีคาเฉล่ียต่ำสุด ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ระดับ และลำดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

  (n = 317) 

 X  S.D.   
1.  4.09 0.61  10 

2.  4.14 0.61   7 

3.  4.10 0.63   8 

4.  4.15 0.65   5 

5.  4.14 0.57   6 

6.  4.05 0.62  11 

7.  4.09 0.54   9 

8.  4.21 0.59   2 

9.  4.23 0.55   1 

10.  4.19 0.57   4 

11.  4.20 0.57   3 

 4.15 0.48   

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา 

สมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.29, S.D. = 0.40) และ 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดานโดยการพัฒนาผูเรียนมีคาเฉล่ีย

สูงสุด ( x̄ = 4.33, S.D. = 0.44) และการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ( x̄ = 4.25,  
S.D. = 0.48) มีคาเฉล่ียต่ำสุด ดังปรากฏในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ระดับ และลำดับสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา    

           (n = 317) 

 X  S.D.   
1.  4.25 0.48  6 

2.  4.33 0.44  1 

3.  4.31 0.45  2 

4.   

     4.27 0.45  4 

5.  4.26 0.47  5 

6.  

     4.30 0.48  3 

 4.29 0.40   

 
ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับสมรรถนะ

ประจำสายงานของครูในสถานศึกษา 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ซึ่งมีความสัมพันธทางบวกในระดับ

ปานกลางถึงระดับสูงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาอยูระหวาง 0.52-0.76 และเม่ือ

พิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธที่สงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวามีความสัมพันธทางบวกระดับต่ำ 
ถึงระดับปานกลางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง 0.43–0.61  

ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (X
1) 

 (X
2)  (X

3) 

 (X
4)  (X

5) 

 (X
6) 

 (X
7) 

 (X
8) 

 (X
9) 

 (X
10

) 

 (X
11

) 

  (
Y to

t) 

 (X1) 1.00            

 (X2) 0.76** 1.00           

(X3) 0.69** 0.70** 1.00          

 (X4) 0.64** 0.64** 0.69** 1.00         

(X5) 0.67** 0.68** 0.67** 0.58** 1.00        

 (X6) 0.63** 0.58** 0.62** 0.56** 0.71** 1.00       

(X7) 
0.70** 0.63** 0.63** 0.61** 0.72** 0.71** 1.00      

 (X8) 0.64** 0.60** 0.55** 0.55** 0.61** 0.53** 0.71** 1.00     

 (X9) 0.62** 0.64** 0.57** 0.61** 0.60** 0.52** 0.63** 0.71** 1.00    

 (X10) 0.59** 0.64** 0.65** 0.64** 0.58** 0.59** 0.61** 0.57** 0.63** 1.00   

 (X11) 0.55** 0.60** 0.69** 0.66** 0.63** 0.60** 0.58** 0.56** 0.65** 0.68** 1.00  

 
(Ytot) 

0.61** 0.55** 0.60** 0.51** 0.59** 0.54** 0.57** 0.43** 0.54** 0.53** 0.55** 1.00 

**  .01 

     (n = 317) 

ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ดานการกำหนดเปาหมายของโรงเรียน (X
1
) 

ดานการจัดใหมีการสงเสริมสภาพการเรียนรู (X
11

) ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 

(X
5
) ดานการนิเทศและการประเมินผลการสอน (X

3
) ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ (X

9
) 

ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู (X
8
) และการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด (X

7
) 

เปนตัวแปรท่ีไดรับเลือกเขาสมการถดถอย และสามารถอธิบายความผันแปรของการเปนสมรรถนะ

ประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ในภาพรวม ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) 

เทากับ 0.499 ซึ่งแสดงวา ดานการกำหนดเปาหมายของโรงเรียน ดานการจัดใหมีการสงเสริมสภาพ

การเรียนรู ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน ดานการนิเทศและการประเมินผลการสอน 
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ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู และดานการดูแลเอาใจใส

ครูและนักเรียนอยางใกลชิดไดสงผลตอการทำงานเปนทีมของครู และสามารถทำนายสมรรถนะ

ประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ไดรอยละ 49.90 ทั้งนี้การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครูสงผลแบบผกผันตอสมรรถนะประจำ 

สายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 

 

 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

 

ดังปรากฏในตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล 

 ตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา    

 

tot  = 2.01 + 0.15 (X1) + 0.08 (X11) + 0.11 (X5) + 0.11 (X3) + 0.14 (X9) - 0.16 (X8) + 0.12 (X7) 

tot  = 0.24 (Z1) + 0.12 (Z11) + 0.16 (Z5) + 0.17 (Z-3) + 0.20 (Z9) - 0.24 (Z8) + 0.16 (Z7) 

                            (n = 317) 
 df SS MS F Sig. 

Regression 7 24.75 3.54 43.96* .00 

Residual 309 24.85 0.08   

Total 316 49.60    
 

 b SE.b Beta t Sig. 

 2.01 0.14  14.15* .00 

 (X1) 0.15 0.04 0.24 3.55* .00 

 (X11) 0.08 0.04 0.12 1.90* .05 

 (X5) 0.11 0.05 0.16 2.34* .02 

 (X3) 0.11 0.04 0.17 2.51* .01 

 (X 9) 0.14 0.05 0.20 3.05* .00 

 (X 8) -0.16 0.05 -0.24 3.56* .00 

 (X7) 0.12 0.05 0.16 2.34* .02 

*  .05 
R = 0.796 R2 = 0.634 SEE = 0.205 
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อภิปรายผล 
1. ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมมีระดับปฏิบัติมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ มีลำดับปฏิบัติสูงสุด  

รองลงมา คือ ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู ดานการจัดใหมีการสงเสริมสภาพการเรียนรู  

ดานการพัฒนาและการสรางมาตรฐานดานวิชาการ ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร  

ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน ดานการส่ือสารเปาหมายของโรงเรียน ดานการนิเทศ

และการประเมินผลการสอน ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด ดานการกำหนด

เปาหมายของโรงเรียน และดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน ตามลำดับ เน่ืองจากความเปน

ผูนำทางวิชาการเปนปจจัยท่ีมีความสำคัญอยางย่ิงตอความสำเร็จหรือความลมเหลวขององคกร  

การจะกาวสูความเปนผูนำทางวิชาการไดนั้น จำเปนจะตองเรียนรูและปฏิบัติภารกิจในบทบาทตาง ๆ 

อยางหลากหลาย ทั้งน้ีเพราะผูนำทางวิชาการยอมจะตองเปยมไปดวยความรู ความสามารถและ

ความเทาทันในองคความรูตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับลัดดาวรรณ นัดดาเทพ (2557: 105) ไดศึกษาเร่ือง 

ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวา ภาวะ

ผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก  

ผูบริหารตองมีการปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบัน ซึ่งตองตระหนักและเห็นความสำคัญของ

งานวิชาการและถือวางานวิชาการเปนงานท่ีสำคัญตอสถานศึกษา ผูบริหารตองมีการพัฒนาตนเอง

ไปในแนวทางท่ีหลากหลายอยางตอเน่ืองเพ่ือเปนผูนำครูและผูนำการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งสอดคลองกับไพเราะ พัตตาสิงห (2554: 90) ไดทำการศึกษาเร่ือง การศึกษาความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนำทางวิชาการกับการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนำทางวิชาการ  

อยูในระดับมากทุกรายการ ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความตระหนักถึงความสำคัญของ 

งานวิชาการและถือวางานวิชาการเปนงานท่ีสำคัญท่ีสุดของสถานศึกษา จึงตองพัฒนาตนเองใหมี

ความรูความสามารถศึกษาหาความรูอยางตอเนื่องตลอดจนศึกษาตอในระดับสูงขึ้น ใหมีวิสัยทัศน 
ในการบริหารทันตอการเปล่ียนแปลงดานหลักสูตร ซึ่งในปจจุบันทุกสถานศึกษาตองจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษาเองทำใหผูบริหารสถานศึกษาดำเนินการบริหารสถานศึกษาของตนเองโดยมี 
ความสามารถระดับมาก  

2. สมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดานเชนกัน โดยเรียงลำดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย 

อันดับแรก คือ ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน ดานการสรางความสัมพันธและ

ความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู ดานการวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
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ผูเรียน ดานภาวะผูนำครู และดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ตามลำดับ ท้ังน้ี เน่ืองจาก

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

มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 52) มาตรฐาน

ตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 42 กำหนดใหสำนักงานเลขาธิการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จัดทำมาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินและปรับเลื่อนมาตรฐานตำแหนง

และมาตรฐานวิทยฐานะ ดังนั้น บุคลากรทางการศึกษาทุกคนตองใหความสำคัญกับการพัฒนา

สมรรถนะในการทำงานของตน เพ่ือใหไดวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นและเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ

งานของตนเอง เพ่ือใหสถานศึกษามีประสิทธิผลที่ดีขึ้น สอดคลองกับฐิติพงษ ตรีศร (2552: 89-91) 

ไดทำการศึกษาเร่ือง สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร 

สถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานอยูในระดับมากทุกดาน  

ซึ่งเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย ดังน้ี ดานการบริการท่ีดี ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน  

ดานการพัฒนาผูเรียนดานการทำงานเปนทีม ดานการพัฒนาตนเอง ดานการออกแบบการเรียนรู 

และดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ และสอดคลองกับจิระวรรณ บุญปลอด (2553: 121-126) ไดทำการศึกษา

เร่ือง สมรรถนะทางวิชาการของครูในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี พบวา โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลำดับสมรรถนะทางวิชาการของครูจากมาก 

ไปหานอย ดังน้ี ดานการวิจัยในช้ันเรียน ดานการจัดการเรียนรู ดานหลักสูตร ดานการวัดผล 

และประเมินผล และดานส่ือและนวัตกรรมการศึกษา                    
3.  ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำสายงาน 

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เรียงตาม

อิทธิพลจากมากไปนอย คือ ดานการกำหนดเปาหมายของโรงเรียน การจัดใหมีการสงเสริมสภาพ
การเรียนรู การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน การนิเทศและการประเมินผลการสอน 

การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียน

อยางใกลชิด เปนปจจัยท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถ

รวมกันทำนายสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดรอยละ 49.90 โดยอภิปรายผลเปนรายดาน ดังน้ี 

 3.1  ดานการกำหนดเปาหมายของโรงเรียน มีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำสายงาน 

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มากท่ีสุด 
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ทั้งน้ีเน่ืองจากการกำหนดเปาหมายของโรงเรียนน้ัน จะตองมีความชัดเจนโดยเนนท่ีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งจะตองรวมถึงความรับผิดชอบของครูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในดาน 

การปฏิบัติงานจะตองแสดงออกมาเปนพฤติกรรมที่สามารถวัดได นอกจากน้ันยังตองมีลักษณะท่ีงาย 

ตอครูในการท่ีจะนำไปสอนไดตรงตามจุดประสงคในหองเรียน การวางแผนงานทางวิชาการ 
ในสถานศึกษาเปนสิ่งที่จำเปนท่ีจะตองปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งสอดคลองกับวันเผด็จ มีชัย (2554: 95) ไดศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการท่ีสงผลตอการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของ 

ผูบริหารสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ดานวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจ โดยรวม 

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ผูบริหาร กำกับ ติดตาม

ใหบุคลากรทุกฝายดำเนินงานตามแผนวิชาการใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ

ขอที่มีคาเฉล่ียต่ำสุด ไดแก ผูบริหารประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปกำหนด

แนวทางการพัฒนา และสอดคลองกับออย สงึมรัมย (2554: 194) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนา

พฤติกรรมภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัด

นครราชสีมา ดานการกำหนดวิสัยทัศนและการกำหนดเปาหมายของโรงเรียนในภาพรวม พบวา 

ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดังนั้น สรุปไดวา การกำหนดวิสัยทัศน

และการกำหนดเปาหมายมีความสำคัญตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษา

พัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.2  ดานการจัดใหมีการสงเสริมสภาพการเรียนรู มีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำสายงาน

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท้ังน้ี เน่ืองจาก 

ผูบรหิารไดสรางบรรยากาศใหโรงเรียนนาอยู นาเรียน สะอาดสวยงามรมรืน่ สามารถดำเนินการเรียนรู

ไดทั้งภายในและภายนอกหองเรียน มอบหมายงานใหตรงกับความสามารถหรือความสนใจของครู 

และสงเสริมครูดวยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงหองเรียนใหนาเรียน เกิดบรรยากาศ 
ท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับวิไล  ออกกิจวัตร (2549: 91) ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรม 

ผูนำทางวิชาการ ดานการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรูสงผลตอการบริหารกิจกรรมพัฒนา 
ผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ทั้งนี้เน่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

ไดเปล่ียนแปลงหลักสูตรมาเปนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 โดยกำหนดหลักสูตร

แกนกลางมาให แลวใหสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเอง ทำใหสถานศึกษามีหลักสูตรใชใน

การจัดการเรียนการสอนตามความเปนจริงของสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมและมีการประเมิน 

ตามสภาพจริง ซึ่งสอดคลองกับกัญญวรา เครื่องพาที (2556: 103) ไดศึกษาเร่ือง ภาวะผูนำทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 

ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร ในดานการสรางบรรยากาศการเรียนรู 
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โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา ผูบริหารสงเสริมใหมีสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาท่ีสวยงาม 

สะอาดและปลอดภัย เปนระเบียบเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน เน่ืองจากผูบริหารเห็นความสำคัญ

ของการจัดสิ่งแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู 

 3.3  ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน มอีทิธิพลตอสมรรถนะประจำสายงาน

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท้ังน้ี เน่ืองจาก 

ผูบริหารใชผลจากคะแนนทดสอบในการกำหนดเปาหมายของโรงเรียน การตรวจสอบการเรียนรูและ

พัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตร เพ่ือนำผลไปปรบัปรงุ

พัฒนาการจัดการเรียนรูและใชเปนขอมูลสำหรับการตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาตองดำเนินการ

วัดและประเมินผลการเรียนรูใหเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับประยุทธ  

สมวงษา (2549: 56) ไดกลาววา การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน จะชวยใหครูผูสอนได

ทราบถึงขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนากิจกรรมการสอน หรือชวยเหลือนักเรียนไดตรงตามศักยภาพและ

ความตองการซึ่งครูอาจใชวิธีการสังเกต การตรวจแบบฝกหัด การสอบถาม การทำแบบทดสอบ 

เปนตน เปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบ ความกาวหนาของนักเรียนเปนระยะ ผูที่มีบทบาทหนาท่ี

สำคัญในการกระตุน กำกับติดตามครูก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา ดังน้ัน การกระตุนใหครูไดตรวจสอบ

ความกาวหนาของนักเรียนเสมอ จึงเปนวิธีการหน่ึงท่ีจะชวยใหผูบริหารสถานศึกษาไดขอมูลพัฒนา 

ผูเรียนใหมีคุณภาพและลักษณะตรงตามเปาหมายของหลักสูตรตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 

ของวิไล ออกกิจวัตร (2549: 86) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูนำทางวิชาการของผูบริหารท่ีสงผล 

ตอการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู เรียนในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา ดานการตรวจสอบ 

ความกาวหนาของนักเรียนสงผลตอการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษา 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ทั้งน้ีเพราะการจัดการดานการเรียนการสอนจัดไดวาเปนภารกิจ

สำคัญซึ่งผูบริหารสถานศึกษามีการดำเนินการอยางมีเปาหมาย ผูบริหารท่ีมีความรูความเขาใจ 
ในทักษะความสามารถและรูจักใชวิจารณญาณอยางรอบคอบในการจัดการเรียนการสอน  

มีวิสัยทัศนแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความเปนผูนำทางวิชาการปรากฏเปนท่ียอมรับของครูอาจารย 

 3.4  ดานการนิเทศและการประเมินผลการสอน มีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำสายงาน
ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท้ังน้ีเน่ืองจาก 

ผูบริหารจะทำงานรวมกับครูในดานหลักสูตรและการสอน ผูบริหารจะตองมั่นใจไดวาเปาหมายของ

โรงเรียนไดถูกถายทอดไปสูการปฏิบัติในหองเรียน ซึ่งรวมถึงการประสานเปาหมายของโรงเรียนกับ
จุดประสงคของการเรียนในหองเรียน การสนับสนุนครูดานการสอนใหตรงตามจุดประสงค ควบคุม

การสอนในหองเรียน โดยการเย่ียมเยียนอยางไมเปนทางการ การใหผลยอนกลับแกครูทั้งดาน 
การนิเทศและการประเมินผล โดยมีจุดประสงคที่จะทำใหเปนรูปธรรม และใหครูเปนผูนำวิธีสอน 

ที่เฉพาะเจาะจงไปปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับนงคนุช สมุทรดนตรี (2556: 20) ไดกลาววา การนิเทศ 
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การศึกษาเปนกระบวนการหน่ึงทีช่วยพัฒนาครูในดานวิชาการชวยใหงานวิชาการกาวหนามปีระสิทธิผล

มากย่ิงขึน้ การนิเทศการศึกษาเปนความพยายามทุกชนิดของผูที่ไดรับมอบหมายใหทำหนาท่ีนิเทศ

การศึกษา ใหคำแนะนำ เปนท่ีปรึกษาหรือผูอื่นท่ีทำงานดานการศึกษาเพ่ือใหเกิดสิ่งตอไปนี้  

1) รูจักวิธีปรับปรุงการสอนและการทำใหการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น 2) ชวยใหเกิด 

ความงอกงามในวิชาชีพทางดานการศึกษา 3) ชวยพัฒนาครู 4) ชวยเหลือและปรับปรุงวัตถุประสงค

ของการศึกษา 5) ชวยเหลือและปรับปรุงวิธีการสอน และ 6) ชวยเหลือและปรับปรุงการประเมินผล 

การสอน ซึ่งสอดคลองกับลัดดาวรรณ นัดดาเทพ (2557: 104) ไดศึกษาเร่ือง ภาวะผูนำทางวิชาการ

ของผูบรหิารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเมอืงพทัยา จงัหวัดชลบรุ ีพบวา การนิเทศและการประเมินผล

ดานการสอน ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ี เน่ืองจาก 

การบริหารงานในโรงเรียนสวนใหญใหความสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2542 สงผลใหสถานศึกษามีการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสงเสริมใหบุคลากร

ไดทำงานตรงความถนัด ความสามารถพรอมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีความรูสูงขึ้น จัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน พัฒนาสื่อการเรียนการสอนปรับปรุงสภาพแวดลอมเพื่อใหสะดวกตอการใช

ประโยชนในการเรียนการสอน  

 3.5  ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ มีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำสายงาน 

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท้ังน้ีเน่ืองจาก 

ผูบริหารมักสงเสริมใหครูมีโอกาสไดรับการพัฒนาดวยวิธีการตาง ๆ เชน การอบรม การสัมมนา 

การศึกษาดูงาน หรือการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนจะทำใหครูไดเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ สามารถ 

นำแนวคิดตาง ๆ มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับสุมลพรรณ เกิดโมลี 

(2550: 128) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาตองสรางกลไกการบริหารในการพัฒนาการเรียนการสอน 

สรางความคาดหวังและเปดโอกาสใหครูไดรับการพัฒนาและกาวหนาทางวิชาชีพอยูตลอดเวลา 

สรางขวัญและกำลังใจใหกับครูที่มีผลงานทางวิชาชีพเปนท่ีประจักษ มีการนิเทศ กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการสอนของครู เปนประจำและสม่ำเสมอ นำผลประเมินการสอนมาเปนสวนหน่ึงของ 

การปฏิบัติงานของครู สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความเปนเลิศในการสอนและเปนครูมืออาชีพสราง
ความเปนผูนำดานการสอนแกครู สงเสริมใหครูเกิดความตองการพัฒนาตนเอง กระตุนสงเสริมและ

ผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาดานการสอนของครูอยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับอมรรัตน สาริยมา 

(2552: 97) ไดศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ 
การจัดการเรียนการสอน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรูของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา พฤติกรรมความเปนผูนำทางวิชาการของ 
ผูบริหาร ดานการสงเสริมพัฒนาการทางอาชีพ มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอที่มีการปฏิบัติอันดับแรก คือ ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหครูเขารับการอบรม 

ทางวิชาการท่ีสอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับขวัญใจ ขุนทำนาย (2553: 68) 
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ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลในกลุมการศึกษาท่ี 9 พบวา โดยภาพรวมการสนับสนุนการพัฒนา

วิชาชีพ อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผูบริหารสงเสริมและกระตุนใหครูไดรับการพัฒนา

ตนเองดานการทำวิจัยในชั้นเรียน 

 3.6  ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู มีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำสายงานของครู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งน้ี เน่ืองจาก 

การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครูเปนการสงผลแบบผกผันตอสมรรถนะประจำสายงานของครู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดังนั้น การสราง

บรรยากาศเชิงบวกในดานการเรียนรู รวมทั้งการใหรางวัลและการใหการยอมรับการทำงานของครู

นับเปนบทบาทท่ีสำคัญสวนหน่ึงของผูบริหารในการท่ีทำใหโครงสรางของการทำงานดีขึ้น แตถาครู 

ไดรับสิ่งจูงใจเหมือนเดิมเปนประจำ ก็อาจจะไมไดชวยใหประสิทธิภาพในการทำงานของครูเพ่ิมขึ้นได 

ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีลำดับขั้นตอนความตองการของ Maslow (1954: 35-47 อางถึงใน อรรถสิทธ์ิ  

ตันติยุทธ, 2556: 13-14) ซึ่งไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับพ้ืนฐานความตองการของมนุษย มีลำดับขั้น

ความตองการ (hierarchy of needs) 5 ข้ันตอน ดังน้ี 1) ความตองการทางดานรางกาย (physiological 

needs) 2) ความตองการความปลอดภัย (safety needs) 3) ความตองการทางสังคม (social needs) 

4) ความตองการไดรับการยกยองสรรเสริญ (esteem needs) และ 5) ความตองการความสำเร็จ

สมหวังในชีวิต (self-actualization needs) กลาวคือ เมื่อมนุษยมีความตองการทางดานรางกายหรือ

ทางดานวัตถุครบแลว ก็จะมีความอยากหรือความตองการท่ีละเอียดออนสูงขึ้นไปอีกไมมีที่สิ้นสุด 

นั่นคือ เมื่อความตองการใดเหลาน้ีไดรับการตอบสนองแลวความตองการนั้นก็จะไมจูงใจใหคนทำ

อะไรข้ึนอีกจนกวาความตองการท่ีอยูในระดับสูงกวาจะเกิดข้ึน และความตองการระดับสูงก็จะเปน
ตัวกระตุนใหคนอยากจะทำอะไรตอไป แตหากความตองการท่ีต่ำกวายังไมไดรับการตอบสนอง 

ความตองการในระดับสูงจะไมเกิดขึ้น  
 3.7  ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด มีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำ

สายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งน้ี

เน่ืองจากผูบริหารเปนผูมีบทบาทสำคัญในการสรางปฏิสัมพันธทั้งกับครูและนักเรียนเพ่ือเปน 

การสรางความสัมพันธอันดีและเพ่ือใหทราบปญหาและความตองการท่ีจะไปใชเปนขอมูล 

ในการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับอมรรัตน สาริยมา (2552: 97) ไดศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนำ 
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการจัดการเรียนการสอน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู

ของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5  
พบวา พฤติกรรมความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหาร ดานการใหการสนับสนุน กระตุนและให

กำลังใจแกนักเรียนในการเรียน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก พบวา รายขอท่ีมีการปฏิบัติอันดับแรก 

คือผูบริหารศึกษาประกาศเกียรติคุณนักเรียนท่ีประสบผลสำเร็จทางวิชาการในท่ีประชุมครูหรือ
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นักเรียน ซึ่งสอดคลองกับลัดดาวรรณ นัดดาเทพ (2557: 105) ไดศึกษาเร่ือง ภาวะผูนำทางวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวา ดานการดูแลเอาใจใสครู

และนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทสำคัญในการสราง 

ปฏิสัมพันธกับครูและนักเรียน เพ่ือสื่อสารเปาหมายของโรงเรียนและศึกษาปญหา ความตองการ 

ของครูและนักเรียน เพ่ือจะไดนำขอมูลไปใชในการพัฒนาการโรงเรียน 

 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

 1.1  จากผลการวิจยัพบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษาดานการควบคุม

การใชเวลาในการสอน มีคาเฉล่ียต่ำท่ีสุด ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ควรมีมาตรการลงโทษนักเรียนท่ีมาสายหรือขาดเรียนโดยไมจำเปน โดยผูบริหารสถานศึกษาประชุม

กับผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกคนรวมท้ังตัวแทนผูปกครอง เพ่ือหาแนวทางรวมกันในการกำหนดมาตรการ

ลงโทษนักเรียน 

 1.2  จากผลการวิจัย พบวา สมรรถนะประจำสายงานของครู ในสถานศึกษา 

ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการช้ันเรียน มีคาเฉล่ียต่ำท่ีสุด ดังน้ัน ควรมีการพัฒนาวิชาชีพ

ของบุคลากรควบคูไปกับการพัฒนาบรรยากาศวัฒนธรรมการเรียนรูรวมกันของผูมีสวนเก่ียวของ 

ในโรงเรียนโดยเฉพาะการสนับสนุนใหบุคลากรมีการคนหาความรูใหม ๆ มีการพัฒนาสมรรถนะครู

ประจำการและระบบการประเมินสมรรถนะครู เพ่ือใหครูมีมาตรฐานดานการปฏิบัติงานตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพครู 

 1.3  จากผลการวิจัย พบวา สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรนำภาวะ 

เปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก 1) ดานการกำหนดเปาหมายของโรงเรียน 
2) ดานการจัดใหมีการสงเสริมสภาพการเรียนรู 3) ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน  

4) ดานการนิเทศและการประเมินผลการสอน 5) ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ  

6) ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู 7) ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด ไปปรับใช

เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะประจำสายงานของครู โดยการพัฒนาบุคลากร
ภายในโรงเรียน รวมถึงการศึกษาดูงาน เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคล การยอมรับนับถือ 

การใหความรวมมือ เพ่ือใหการทำงานเปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ  

2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1  ควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ เชน การประสานงาน การประชาสัมพันธ เปนตน ที่สงผล 

ตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

 2.2  ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอภาวะผูนำทางวิชาการของ 

ผูบริหารสถานศึกษา โดยศึกษาจากโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูง 
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 2.3  ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ที่มีตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

 

สรุป 
ในงานวิจัยน้ีพบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ดานการกำหนดเปาหมาย

ของโรงเรียน ดานการจัดใหมีการสงเสริมสภาพการเรียนรู ดานการตรวจสอบความกาวหนา 

ของนักเรียน ดานการนิเทศและการประเมินผลการสอน ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ  

ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู และดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด เปนปจจัย 

ที่สงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สำหรับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร 

สถานศึกษา ดานการส่ือสารเปาหมายของโรงเรียน ดานการประสานงาน ดานการใชหลักสูตร  

และดานการพัฒนาและการสรางมาตรฐานดานวิชาการ พบวาไมสงผลตอสมรรถนะประจำสายงาน 

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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Hallinger, P. & Murphy, J. (1985, November). Assessing the instructional management  
 behavior of principals. The Elementary School Journal, 86 (2), 221-224. 
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บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 
ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
SCHOOL ADMINISTRATORS’ ROLES IN PROMOTING THE OPERATION  

OF DEVELOPMENT STRATEGIES FOR THE ASEAN COMMUNITY  
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER THE SECONDARY  

EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 9 

 

ลัดดาวัลย  อินทโชติ / LADDAWAN  INTACHOT1  

นภาเดช  บุญเชิดชู / NAPADECH  BOONCHERDCHOO2  

จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย/ JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI3  

 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริม

การดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 2) เปรียบเทียบ

ความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ 

การทำงาน ประสบการณการดูงานประเทศอาเซียน และขนาดของสถานศึกษา และ 3) ศึกษา

แนวทางในการพัฒนาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 
ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย กลุมที่ 1 คือ ผูบริหาร

สถานศึกษา และครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 346 คน 

ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนกระจายตามจังหวัด และกลุมที่ 2 คือ ผูบริหารสถานศึกษา 

และครูผูสอน จำนวน 14 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห

เน้ือหา  

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

1.  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนา 

สูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

เรียงตามลำดับจากมากไปนอยไดแก การสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ 

และเจตคติในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน การสงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี และ

การบริหารสถานศึกษาโดยใชเครือขาย 

2.  ระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน เมื่อจำแนกตามประสบการณการทำงาน 

ประสบการณการดูงานประเทศอาเซียน และขนาดของสถานศึกษา พบวาแตกตางกันอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนการจำแนกตามวุฒิการศึกษา พบวาไมแตกตางกัน  

3.  แนวทางในการพัฒนาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตามยุทธศาสตรในการพัฒนา 

สูประชาคมอาเซียน มีดังน้ี ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูและนักเรียนเรียนรูการใชภาษา 

ในกลุมประเทศอาเซียน เปดโอกาสใหครู ผูปกครอง และนักเรียนมีสวนรวมศึกษาดูงานใน 

สถานศึกษาเครือขายอาเซียน และพัฒนานวัตกรรมอาเซียนศึกษา  

 

คำสำคัญ: บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ประชาคมอาเซียน  มัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT 
This research aimed to: 1) study the level of school administrators’ roles in promoting 

the operation of school development strategies for the ASEAN Community; 2) compare the 
level of school administrators’ roles in promoting the operation of school development 

strategies for the ASEAN Community as classified by educational level, work experiences, 

field trip exposures, and school sizes; and 3) study the guidelines for developing the 

administrators’ roles in promoting the operation of school development strategies for the 
ASEAN Community. The research sample was divided into two groups: 346 administrators 

and teachers under the Secondary Educational Service Area Office 9, derived by proportional 

stratified random sampling which distributed by province, and 14 administrators and 
teachers, derived by purposive sampling. The research instruments were a questionnaire 

and an interview form constructed by the researcher. Data were analyzed with percentage, 

mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and content analysis. 
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The findings of this research were as follows: 

1.  Overall the administrators’ roles in promoting the operation of development 

strategies for the ASEAN Community of schools were at a high level. When considering 

each aspect, they were in the descending order as follows: promoting and enhancing 

English language ability; creating favorable attitudes towards the educational management of 

the ASEAN Community for school administrators, teachers, and educational personnel; 

developing school-based curriculum relating to the ASEAN Community; promoting and 

developing media and technology; and using school networking to facilitate the administration. 

2.  The administrators and teachers as classified by work experiences, field trip 

exposures to the ASEAN countries, and school sizes had different opinions towards the 

administrators’ roles in promoting the operation of school development strategies for the 

ASEAN Community with a statistical significance at .05. However, there was no difference 

among those differed in educational level. 

3.  Guidelines for developing the administrators’ roles in promoting the operation of 

school development strategies for the ASEAN Community were as follows: promoting and 

enhancing English language ability for teachers and students, providing field trip opportunities, 

and promoting and developing innovative ASEAN studies. 

 

Keywords: school administrators’ role, development strategy, ASEAN Community, secondary  

 education 

 

บทนำ 
ปจจุบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยเขาสูประชาคมอาเซียนนับเปนวาระแหงชาติ เพราะ

หากพัฒนาการดานคุณภาพการศึกษาของประเทศเปนไปอยางลาชา จะทำใหไมทันตอสถานการณ

การเปล่ียนแปลงของโลก อาจทำใหเสียโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรท่ีมีคาท่ีสุดของ
ประเทศ สงผลใหประเทศไทยเสียเปรียบ เมื่อกาวสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2555: 9-10) กลาวไดวา ประเทศไทยไดกำหนดนโยบาย 
การศึกษาใหประชากรของประเทศศึกษาเรียนรูประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในลักษณะสอดแทรก

ความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ภาษาและวัฒนธรรมในหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  

ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสูประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนด

บทบาทการดำเนินงานดานตาง ๆ ในเชิงรุกโดยเนนการกระชับความสัมพันธและการขยาย 
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ความรวมมือดานการศึกษาเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาของประเทศ

สมาชิกอาเซียน และการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การใช

โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีการส่ือสาร รวมท้ังการบริหารจัดการ

ทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพ่ือเสริมสรางประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดำเนินงานโครงการเก่ียวกับการจัด 

การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน คือ โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555: 2) ซึ่งเปนการคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการเพ่ือ

พัฒนาใหมีความพรอมและศักยภาพในการจัดการเรียนรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน และเปนศูนย

การเรียนรูอาเซียน จำนวน 68 โรง แบงโรงเรียนเปน 3 รูปแบบ คือ Sister School จำนวน 30 โรง 

Buffer School จำนวน 24 โรง และ ASEAN Focus School จำนวน 14 โรง 

สถานศึกษาจะพัฒนาไดนั้น ผูบริหารสถานศึกษามีความสำคัญเปนอยางมาก (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554 ข: 17-19) เน่ืองจาก ผูบริหารสถานศึกษามีความสำคัญ

ตอกระบวนการดำเนินงานพัฒนาดานคุณภาพผูเรียน ดานกระบวนการจัดการเรียนรู และ 

ดานการจัดปจจัยสนับสนุน เมื่อพิจารณาตามลำดับความสำคัญของความตองการในการพัฒนา

มาตรฐานโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน  โรงเรียนไดมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือสงเสริมการศึกษาอาเซียน

ใหสอดคลองกับความตองการจัดทำหลักสูตรอาเซียนศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทโรงเรียน และครู 

ไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในดานความตองการจำเปน

ดานการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมยกยอง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณครู และ

นักเรียนท่ีมีผลงานที่เกิดจากการเรียนรูอาเซียน โรงเรียนรวมกับชุมชนในการระดมทรัพยากรและ

ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการเรียนรูอาเซียน และประชาสัมพันธการจัดการศึกษาอาเซียนท่ีหลากหลาย 

การพัฒนายุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน สรุปไดวา มีจำนวน 4 ยุทธศาสตร 
คือ ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและ

พัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารสถานศึกษาโดยใชเครือขาย และยุทธศาสตร 
ที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี (สำนักงานคณะกรรมการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  

2554 ก: ด) 

จากประเด็นดังท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับบทบาทของผูบริหารท่ีสงเสริม 

การดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในบทบาทท่ีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สูความเปนอาเซียน การสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษาและเจตคติในการ 

จัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา การบริหารสถานศึกษา

โดยใชเครือขาย และการสงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี เน่ืองจากรายงายสรุปผลการทดสอบ
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ระดับชาติของสำนักงานมาตรฐานการทดสอบ (O-NET) ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผูเรียนยังไมมีความรูดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และภาษา 

เทาท่ีควร จึงตองสงเสริมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน เพ่ือนำผลจากการวิจัยน้ี

เสนอตอผูบริหารสถานศึกษาสำหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 

ครูผูสอน และผูเรียน ในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 อยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลสูงย่ิงขึ้นตอไป 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ที่สงเสริมการดำเนินงาน ตาม

ยุทธศาสตร ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9  

2. เพ่ือเปรยีบเทียบความคิดเห็นตอบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษา ทีส่งเสริมการดำเนินงาน

ตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณการทำงาน ประสบการณ 

การดูงานประเทศอาเซียน และขนาดของสถานศึกษา 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตามยุทธศาสตร 

ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 

 

สมมติฐานการวิจัย 
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณการทำงาน ประสบการณ

การดูงานประเทศอาเซียน และขนาดของสถานศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของ 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 แตกตางกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผูวิจัยไดนำขอคนพบจากงานวิจัยของ การพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนา

โรงเรียนสูประชาคมอาเซียน ซึ่งยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน จำนวน  
4 ยุทธศาสตร (สำนักงานคณะกรรมการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554 ก: ด) เปนกรอบแนวคิด 

ในการวิจัย ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 

 

คำจำกัดความตัวแปรการวิจัย 
1.  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนา 

สูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติ 

วางแผน และบูรณาการ บทบาทเหลาน้ันใหใหเกิดประโยชนตอการบริหารและจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
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ของสถานศึกษา ไดแก 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน 2) การสงเสริมพัฒนา

ความสามารถดานภาษา และเจตคติในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหารสถานศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) การบริหารสถานศึกษาโดยใชเครือขาย 4) การสงเสริมและพัฒนา

สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่ใชในการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือปฏิรูปการศึกษาใหมี 

ความกาวหนาในการดำเนินการเขาสูประชาคมอาเซียน  

2. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในการปฏิบัติ วางแผน และบูรณาการ บทบาท 

เหลาน้ันใหเกิดประโยชนตอการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยเร่ือง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 ครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research)  

 

ประชากร  

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จำนวนทั้งหมด 3,361 คน แยกเปนผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 190 คน และครูผูสอน 3,171 คน  

 

กลุมตัวอยาง  

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางการประมาณขนาดกลุมตัวอยางของ Krejecie & 
Morgan (1970 อางถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด และคณะ, 2551: 43) ไดจำนวน 346 คน โดยใชการสุม

แบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) กระจายตามจังหวัด  

มีกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 346 คน แยกเปนผูบริหารสถานศึกษา 

จำนวน 20 คน และครูผูสอน จำนวน 326  คน และกลุมที่ตอบแบบสัมภาษณ จำนวน 14 คน 
 

การสรางและการพัฒนาเครื่องมือ  

ผูวิจัยศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวกำหนดรูปแบบ

และโครงสรางของแบบสอบถาม ดำเนินการสรางเคร่ืองมือตามแนวทางของแบบสอบถามใหครอบคลุม

นิยามตัวแปร โดยผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และพิจารณาเฉพาะขอที่มีคา IOC 

เทากับ 0.67 และ 1.00 การหาคาความเท่ียงตรง โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา คำนวณหา 

คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ไดคาความเท่ียงเทากับ 0.97 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 346 ฉบับ ไปยังโรงเรียนท่ีมีผูบริหารสถานศึกษา 

และครู ที่เปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามความคิดเห็นกลุมตัวอยาง 

ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมาจำนวน 346 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนำไป

วิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลวนำไปวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป

ในการวิเคราะห โดยสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามใชการหาคาความถ่ีและรอยละ 

การวิเคราะหระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา ใชการหาคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหเปรียบเทียบระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร

ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษากับสถานภาพสวนบุคคล ใชการทดสอบที และ

ความแปรปรวนทางเดียว ทั้งนี้หากพบความแตกตางจะทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ

เชฟเฟ การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ใชการวิเคราะหเน้ือหา 

 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

ไดดังน้ี 

1.  ระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 
ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา  
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ตารางที่ 1  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

 ทีส่งเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซยีนของสถานศึกษา 

                                                                                                                                                                                                                                                                (n=346) 

 
 X S.D.   

1.  

2. 

 

 

3. 

4. 
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4.25 
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4.15 

0.79 

0.77 

 

 

0.89 
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              2 

              1 

 

 

              4 

              3 

  4.18 0.82    
 

จากตารางท่ี 1 พบวาระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงาน 

ตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก 

( x̄ = 4.18, S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับ

จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติ 

ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ( x̄ = 4.25,  

S.D. = 0.77) ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน ( x̄ = 4.24, S.D. = 0.79) 

ดานการสงเสริมและพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี ( x̄ = 4.15, S.D. = 0.84) และดานการบริหาร 

สถานศึกษาโดยใชเครือขาย ( x̄ = 4.09, S.D. = 0.89) ตามลำดับ 

2.  เปรียบเทียบความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงาน

ตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 
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ตารางท่ี 2   เปรียบเทียบระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

 ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

 

(n=346) 

 
 

 
 

df SS Ms F Sig 

1.  

 

 3 2.13 0.71 1.71 .17 

 342 142.32 0.42 

 345 144.44  

2. 

 

   

   

 3 2.81 0.94 2.42 .07 

 342 132.12 0.39 

 345 134.92  

3.   3 4.11 1.37 2.52 .06 

 342 185.76 0.48 

 345 189.86  

4.   3 3.13 1.04 2.18 .09 

 342 163.94 0.48 

 345 167.06  

 
 3 3.04 1.01 2.21 .10 
 342 156.03 0.44 

 345 159.07  

จากตารางท่ี 2 แสดงวาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมการดำเนินงาน 
ตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

ในภาพรวม และรายดานไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 3  เปรยีบเทียบระดับบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

 ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณการทำงาน 

 (n=346) 

 
 

 
 

df SS Ms F Sig 

1.  

 

 3 2.98 0.99 2.40 .08 

 342 141.46 0.41 

 345 144.44  

2. 

 

   

   

 3 3.85 1.28 3.35* .02 

 342 131.07 0.38 

 345 134.92  

3.   3 7.33 2.44 4.58* .00 

 342 182.54 0.53 

 345 189.86  

4.   3 5.90 1.97 4.17* .01 

 342 161.16 0.47 

 345 167.06  

 
 3 5.01 1.67 3.63* .02 
 342 154.06 0.45 

 345 159.07  

จากตารางที่ 3 แสดงวาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณการทำงาน

ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

ดานการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติในการจัดการศึกษาสูประชาคม
อาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารสถานศึกษาโดยใชเครือขาย และ

ดานการสงเสริมและพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตมี
หน่ึงดาน คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน ไมแตกตางกัน ทำการทดสอบ

ความแตกตางของคะแนนเฉล่ียรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณ

การทำงาน 10-19 ป กับ 20-29 ป แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที ่4  เปรียบเทียบระดับบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

 ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณการดูงาน 

 ประเทศอาเซียน 

  

 

(n=346) 

 
 

 
 

df SS Ms F Sig 

1.  

 

 2 3.85 1.93 4.70* .01 

 343 140.59 0.41 

 345 144.44  

2. 

 

   

 

 2 5.04 2.52 6.66* .00 

 343 129.88 0.38 

 345 134.92  

3.   2 6.77 3.38 6.34* .00 

 343 183.10 0.53 

 345 189.86  

4. 

 

 2 8.48 4.24 9.17* .00 

 343 158.59 0.46 

 345 167.06  

 
 2 6.04 3.02 6.72* .00 
 343 153.04 0.45 

 345 159.07  

จากตารางที่ 4 แสดงวาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณการดูงาน

ประเทศอาเซียนในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทดสอบ

ความแตกตางของคะแนนเฉล่ียรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวา ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

 ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 (n=346) 

 
 

 
 

df SS Ms F Sig 

1.  

 

 3 7.54 2.52 6.30* .00 

 342 136.88 0.40 

 345 144.44  

2. 

 

   

   

 3 12.26 4.09 11.39* .00 

 342 122.67 0.36 

 345 134.92  

3.   3 15.65 5.22 10.24* .00 

 342 174.21 0.51 

 345 189.86  

4.   3 20.21 6.74 15.39* .00 

 342 146.86 0.43 

 345 167.06  

 
 3 13.92 4.64 10.91* .00 
 342 145.15 0.42 

 345 159.07  

จากตารางท่ี 5 แสดงวาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมการดำเนินงาน 
ตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซยีนของสถานศึกษา จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา

ในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทำการทดสอบ 

ความแตกตางของคะแนนเฉล่ียรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวา ไมแตกตางกัน 
3.  ผลการวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริม 

การดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา โดยสรุปได ดังน้ี 
 3.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน ในประเด็นผูบริหาร 

สถานศึกษาสงเสริมใหจัดทำหลักสูตรภาษาที่ใชในประชาคมอาเซียนเปนภาษาท่ีสาม สรุปไดวา 

ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมการจัดใหเปดกิจกรรมชุมนุมภาษาอาเซียนแกนักเรียน  
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 3.2  ดานการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติในการ 

จัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในประเด็นผูบริหาร 

สถานศึกษาใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมที่เก่ียวของกับอาเซียน สรุปไดวา ผูบริหาร 

สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครู ผูปกครอง นักเรียน และผูที่มีสวนเก่ียวของไดมีสวนรวม 

ในการกำหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน  

 3.3  ดานการบริหารสถานศึกษาโดยใชเครือขาย ในประเด็นผูบริหารสถานศึกษา 

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรวมกับประเทศสมาชิกอาเซียน สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหครู 

และนักเรียนไดศึกษาดูงานกับสถานศึกษาเครือขายอาเซียน 

 3.4  ดานการสงเสริมและพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี ในประเด็นผูบริหารสถานศึกษาจัดให

มีรายการโทรทัศนที่แนะนำเก่ียวกับประชาคมอาเซียน สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาควรมี 

การพัฒนานวัตกรรมเก่ียวกับประชาคมอาเซียนอยางเปนรูปธรรม 

 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามความมุงหมายและสมมติฐานของการวิจัย ดังน้ี 

1.  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนา 

สูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก  

ดานการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติในการจัดการศึกษาสูประชาคม

อาเซียน แกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปน

อาเซียน ดานการสงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี และดานการบริหารสถานศึกษาโดยใช

เครือขาย ตามลำดับ กลาวไดวาหนวยงานทางการศึกษาจะตองตระหนักและใหความสำคัญ 
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนใหทันตามเวลาท่ีกำหนด 
สอดคลองกับงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549: ก-ง) ไดทำการวิจัยเร่ือง  

การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน ผลการศึกษาพบวา ประเทศ

อาเซียนทุกประเทศใหความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิง 
ในการที่จะทำใหการศึกษาน้ันมีสวนสำคัญในการทำใหประเทศมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่กาวหนา 

มากขึ้น ในขณะเดียวกันไดมุงหวังใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการยกระดับศักยภาพการแขงขัน 
ของประเทศในระดับสากล สอดคลองกับงานวิจัยของเอกราช อะมะวัลย (2554: 75) ไดทำการวิจัย

เร่ือง การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชางฝมือทหารในการเตรียมความพรอมดานบุคลากรสู 

ความเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสำคัญท่ีสงผลตอการพัฒนา 

การศึกษาตอการเขาเปนประชาคมอาเซียน ไดแก 1) ปจจัยดานความเขาใจ เพ่ือสรางความตระหนัก
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และเตรียมความพรอมของบุคลากรท่ีเก่ียวของ 2) ปจจัยศักยภาพบุคลากร ที่ตองไดรับการพัฒนา 

ใหมีทักษะท่ีเหมาะสม มีความชำนาญการท่ีสอดคลองกับการปรับตัวและเปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม 

ไดรับการเพ่ิมโอกาสในการหางานทำ รวมทั้งมีการพิจารณาแผนผลิตกำลังคน 3) ปจจัยคุณภาพ

มาตรฐาน เพ่ือสงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารยในอาเซียน ใหมีการยอมรับ 

ในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกัน ตลอดจนสงเสริมและเพ่ิมพูนความรวมมือระหวางสถาบัน 

การศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และ 4) ปจจัยการเปดเสรีการศึกษา สอดคลองกับงานวิจัย

ของจตุพล ยงศร (2554: 43-58) ไดทำการวิจัยเร่ือง นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศในประชาคมอาเซียน โดยใชวิธีการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสหวิทยาการของจอรช เบอรเรเดย 

จากการศึกษานโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียนพบวา มีจุด

รวมคลายคลึงกัน 3 ประการ คือ 1) การขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง 2) การยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา 3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดรับกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ

ในประชาคมอาเซียน พบวา การเมืองการปกครอง สภาพทางภูมิศาสตร สังคมและวัฒนธรรม 

จำนวนประชากร และสภาพการณทางเศรษฐกิจของประเทศในประชาคมอาเซียน สงผลใหนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของสุบิน ยุระรัช (2554: 

4-8) ไดทำการวิจัยเร่ือง ความพรอมในการพัฒนาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศ

ไทยเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา ความตองการจำเปนในการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตมี 3 ดาน โดยเรียงตามอันดับความสำคัญจากมากไปหานอย ไดแก 1) ความตองการจำเปน

ดานอาชีพ 2) ความตองการจำเปนดานกิจกรรมการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และ  

3) ความตองการจำเปนดานคุณลักษณะของบัณฑิต สำหรับขอเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับ 

ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตท่ีตอบสนองตอการเปดเสรี 

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีจำนวน 9 ขอ  
2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงเสรมิการดำเนินงาน

ตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 

 2.1  จำแนกตามวุฒิการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
การวิจัย ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการท่ีผูบริหารสถานศึกษาและครูสวนใหญมีโอกาสไดเขารับการอบรม 

การจัดทำและการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจ

เก่ียวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนา 

สูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษามากข้ึน จึงมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผูบริหาร 

สถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของ 
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สถานศึกษาไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของปนัดดา จิตคง (2556: 43) ไดศึกษาการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาลตามทัศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ครูที่มี

วุฒิการศึกษาตางกันมีทัศนะตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 2.2  จำแนกตามประสบการณการทำงาน ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณ

ทำงานตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงาน 

ตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เน่ืองมาจากการผูที่มีประสบการณการทำงานท่ีมากกวา ยอมมีความรู 

มากกวาผูที่มีประสบการณทำงานนอย จึงมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

ทีส่งเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาแตกตางกัน 

สอดคลองกับงานวิจัยของเต็มสิริ ทิพยจันทา (2553: 139) ไดศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของ 

ผูบริหารตามความคิดเห็นของครู ผูสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พบวา ครูท่ีมีประสบการณ

ทำงาน ตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารแตกตางกัน 

 2.3  จำแนกตามประสบการณการดูงานในประเทศอาเซียน ผูบริหารสถานศึกษาและ 

ครูที่มีประสบการณดูงานในประเทศอาเซียนตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของ 

สถานศึกษาแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการผูที่มีประสบการณ

การดูงานในประเทศอาเซียนท่ีมากกวา ยอมมีความรูที่หลากหลายและมีความรูใหม ๆ มากกวาผูที่มี

ประสบการณการดูงานในประเทศอาเซียนนอย จึงมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผูบริหาร 

สถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของ 

สถานศึกษา แตกตางกัน 

 2.4  จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในขนาด
ของสถานศึกษาตางกัน มคีวามคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงาน

ตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เน่ืองมาจากการสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ มีการสงเสริมความรูเก่ียวกับ
อาเซียน และการจัดโครงการและกิจกรรมอยางหลากหลายทำใหมีความรูและประสบการณเก่ียวกับ

อาเซียนมากกวาสถานศึกษาท่ีมีขนาดเล็ก จึงมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผูบริหาร 

สถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของ 

สถานศึกษาแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของประจวบ แจโพธ์ิ (2557: 269) ไดศึกษา 

ความคิดเห็นของครูตอบทบาทผูบริหารในการพัฒนาการทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียน สำนักงาน
เขตบึงกุม สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ครูที่ทำงานในขนาดโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็น 

ตอบทบาทผูบริหารในการพัฒนาการทำงานเปนทีมแตกตางกัน 
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3.  แนวทางในการพัฒนาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงาน 

ตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 3.1  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหจัดทำหลักสูตรภาษาท่ีใชในประชาคมอาเซียนเปนภาษาท่ีสาม 

ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมการจัดใหเปดกิจกรรมชุมนุมภาษาอาเซียนแกนักเรียน 

สงเสริมใหนักเรียนใชภาษาอาเซียนในการส่ือสารเผยแพรในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน และสงเสริม

การบูรณาการสอดแทรกอาเซียนในการเรียนการสอน โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเน่ือง 

สอดคลองกับคุณลักษณะนักเรียนในประชาคมอาเซียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (2554 ข: 5) กลาววา คุณลักษณะนักเรียนในประชาคมอาเซียน นักเรียนส่ือสารได 

อยางนอย 2 ภาษา 

 3.2  ดานการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติในการ 

จัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน แกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดานท่ีมีคาเฉลี่ย 

นอยท่ีสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม ที่เก่ียวของกับอาเซียน 

ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครู ผูปกครอง นักเรียน และผูที่มีสวนเก่ียวของไดมี

สวนรวมในการกำหนดวิสยัทัศนในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สรางเครือขายท้ังภาครัฐ

และเอกชนใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน และควรจัดโครงการ

อบรมใหความรูภาษาอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สอดคลองกับตัวชี้วัด 

ความสำเร็จของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2554 ข: 12) กลาววา ผูบริหาร 

มีความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพ่ือความรวมมือในการจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียน 
 3.3  ดานการบริหารสถานศึกษาโดยใชเครือขาย ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหาร

สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรวมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษา 

ควรจัดใหครู และนักเรียนได ทัศนศึกษาในประเทศท่ีเปนประชาคมอาเซียน สงเสริมใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดศึกษาดูงานและประชุมรวมกับมหาวิทยาลัยเครือขายตาง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู

ทำงานรวมกันในโครงการตาง ๆ และผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาไดแลกเปล่ียนเรียนรูทางดานวิชาการกับเครือขายประชาคมอาเซียน สอดคลองกับตัวชี้วัด
ความสำเร็จของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2554 ข: 12) กลาววา ผูบริหาร 

มคีวามสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพ่ือความรวมมอืในการจดัการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 
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 3.4  ดานการสงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 

ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีรายการโทรทัศนที่แนะนำเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ดังน้ัน ผูบริหาร

สถานศึกษาควรมีการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางเปนรูปธรรม ควรจัดใหมี 

การทำชุดการเรียนรูและฝกประสบการณดานประชาคมอาเซียนเพ่ือใหความรู และผูบริหาร 

สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการพัฒนาจัดซื้อเอกสาร หนังสือ รวมท้ังสื่อ ICT 

เก่ียวกับอาเซียน เพ่ือใชเปนสื่อการเรียนรูสำหรับกิจกรรมใหกับครู นักเรียน และบุคลากร 

ในสถานศึกษา สอดคลองกับตัวชี้วัดความสำเร็จของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(2554 ข: 12) กลาววา ผูบริหารมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารกับภาคี

เครือขายในกลุมประชาคมอาเซียน 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

 1.1  จากผลการวิจัยน้ีพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาสูความเปนอาเซียน มีคาเฉล่ียนอยกวาภาพรวม ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริม

ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ไดอบรมภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศท่ีตองเรียนรู 

และเรียนรูการใชภาษาในกลุมประเทศอาเซียน                           

 1.2  จากผลการวิจัยน้ีพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดานการสงเสริมและ

พัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน แกผูบริหาร 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคาเฉล่ียนอยกวาภาพรวม ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริม

ใหครู ผูปกครอง และนักเรียนไดไปศึกษาดูงานของสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายของกลุมในประเทศ

อาเซียน 

 1.3  จากผลการวิจัยน้ีพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริหาร 
สถานศึกษาโดยใชเครือขาย มีคาเฉล่ียนอยกวาภาพรวม ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและ 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรมหรือกิจกรรมใหม ๆ ในเครือขายของกลุมในสถานศึกษา 

 1.4  จากผลการวิจัยน้ีพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดานการสงเสริมและ

พัฒนาส่ือและเทคโนโลยี มีคาเฉล่ียนอยกวาภาพรวม ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมี 

การใชสื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรูพัฒนานวัตกรรมอาเซียนศึกษาที่หลากหลายในการ 
จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนสูประชาคมอาเซียน 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1  ควรศึกษากับประชากรในระดับที่สูงขึ้น เชน ศึกษากับสถานศึกษาในภาคกลาง เพ่ือ

ใหไดขอมูลในการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร

ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในตางสังกัด 
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 2.2  ควรศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 
ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานการบริหาร 
สถานศึกษาโดยใชเครือขาย ดั้งน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรูกับเครือขายสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

 
สรุป 

ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร
ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 
เรียงลำดับไดดังน้ี คือ ดานการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติ 
ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน แกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน การสงเสริมและพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี และการบริหาร
สถานศึกษาโดยใชเครือขาย และเปรียบเทียบบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ 
การทำงาน ประสบการณการดูงานประเทศอาเซียน และขนาดของสถานศึกษา มีความคิดเห็น
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนท่ีจำแนกตามวุฒิการศึกษา มีความคิดเห็น 
ไมแตกตางกัน  
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ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารท่ีสงผลตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

SUPERVISORY SKILLS OF ADMINISTRATORS AFFECTING CLASSROOM 
RESEARCH PROMOTION OF TEACHERS UNDER THE JURISDICTION 

OF KANCHANABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 
 

สิทธิเดช  ฐานบัญชา / SITTIDECH  THANBUNCHA1 

นภาเดช  บุญเชิดชู / NAPADECH  BOONCHERDCHOO2 

ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค / TEERAWUT  TADATANTICHOK3 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร 
ในสถานศึกษา 2) ระดับการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา และ 3) ทักษะ 
การนิเทศการศึกษาของผูบริหารซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู 
ในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 334 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น
ตามสัดสวน กระจายตามอำเภอ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีสรางขึ้นโดยผูวิจัย 
วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารในสถานศึกษา อยูในระดับมากท้ังในภาพรวมและ

รายดานประกอบดวย ทกัษะดานกระบวนการกลุม ทกัษะดานการเปนผูนำ ทกัษะดานการบรหิารงาน
บุคคล ทักษะดานการประเมินผล ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ตามลำดับ  

2. การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งในภาพรวม 
และรายดานประกอบดวย ดานการสงเสริมใหครูนำผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ดานการสงเสริมใหความรูครูผูทำวิจัยในชั้นเรียน ดานการสงเสริมความกาวหนาตำแหนงหนาท่ี 
การงานของครูผูทำการวิจัยในช้ันเรียน ดานการยกยองเชิดชูครูผูทำวิจัยในช้ันเรียน และ 
ดานการสงเสริมใหครูทำการวิจัยในชั้นเรียน ตามลำดับ  

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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3. ทกัษะการนเิทศการศกึษาของผูบรหิารในสถานศกึษา ประกอบดวย ทกัษะดานการบรหิาร

งานบุคคล ทักษะดานกระบวนการกลุม ทักษะดานการประเมินผล เปนปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริม 

การวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 59.60 อยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01   

 

คำสำคัญ: ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร  การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน  ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

This research aimed to study: 1) the level of administrators’ supervisory skills;  
2) the level of classroom research promotion; and 3) administrators’ supervisory skills 
affecting classroom research promotion of teachers in educational institutions. The research 
sample, derived by proportional stratified random sampling which distributed by district, 
was 334 administrators and teachers in educational institutions under the jurisdiction of 
Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2. The research instrument was a 
questionnaire constructed by the researcher. Data were analyzed with 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’ supervisory skill was at a 

high level. They were group process skills, leadership skills, personnel administration skills, 
evaluation skills, and human relations skills, respectively. 

2. Overall and in specific aspects, classroom research promotion was at a high 
level. They were the aspect of promoting the employment of classroom research results in 
teaching and learning development; providing teachers’ knowledge in doing classroom 
researches, enhancing professional advancement of teachers; honoring teachers who 
conducted classroom research, and encouraging teachers to do classroom researches, 
respectively. 

3. The administrators’ supervisory skills in the aspects of personnel administration 
skills, group process skills and evaluation skills together predicted promoting teacher 
classroom research in educational institutions at the percentage of 59.60 with statistical 
significance at .01. 

 
Keywords: administrators’ supervisory skill,  classroom research promotion,  primary  
   education 
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บทนำ 
ปจจุบันงานในดานการศึกษาไดมีการพัฒนาและเจริญกาวหนาไปมาก มีการเปล่ียนแปลง

ในหลาย ๆ ดาน ทั้งในดานหลักสูตรการศึกษา วิธีการสอน รวมถึงการบริหารจัดการภายใน 

สถานศึกษา การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นสงผลใหบุคลากรตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาในยุคปจจุบันท่ีมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต

อยางมีคุณภาพ โดยดูไดจากการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-

2561) ที่เนนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของไทย มีการเพ่ิมโอกาส

ทางการศึกษา และเรียนรูไดทั่วถึงอยางมีคุณภาพ ซึ่งโดยท่ัวไปการบริหารจัดการงานในโรงเรียน

ประกอบดวยงานหลัก 4 งาน คือ งานวิชาการ งานบริหารท่ัวไป งานบุคลากร และงานงบประมาณ

การเงิน ตองอาศัยกระบวนการท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการ

บรหิาร และกระบวนการนิเทศการศึกษา หน่ึงในกระบวนการน้ีคอืการนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการ

ทำงานรวมกัน ปรับปรุงงานในดานตาง ๆ เปนการสงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

อันจะนำมาซึ่งคุณภาพของสถานศึกษาและของผูเรียนใหอยูในระดับที่นาพึงพอใจ ผูรับการนิเทศ 

ไดแก ครูผูสอน และบุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคน (จันทรานี สงวนนาม, 2551: 159) โดยการท่ี

ครูจะมีความสามารถจัดการเรียนการสอนไดดีนั้น จะตองไดรับการพัฒนา ชวยเหลือและไดรับ 

การช้ีแนะแนวทางใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และส่ิงท่ีจะชวยเหลือใหครู

สามารถพัฒนาคุณภาพการสอนไดดีก็รวมอยูในการนิเทศการสอน (สายใจ ประยูรสุข, 2551: 1)  

โดยกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม และการพัฒนา

คุณภาพในการบริหารจัดการใหม บุคคลที่มีความสำคัญอยางย่ิงท่ีจะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ดังกลาว คือ ผูบริหารสถานศึกษา (สุรพล วังสินธ, 2545: 29-30) เปนผูดำเนินการบริหารงาน 

ดานตาง ๆ และเปนผูนำนโยบายมาสูการปฏิบัติ โดยการทำหนาท่ีในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 

ตลอดจนบริหารสถานศึกษาใหมีความเจริญกาวหนา บรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว ผูบริหารท่ีมี

ความสามารถจะไดรับความรวมมือรวมใจจากผูรวมงานและผูที่มีสวนเก่ียวของ ในการท่ีจะทำใหงาน

ประสบความสำเร็จ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใชความสามารถของตนเองใหเหมาะสมกับตำแหนง 
เพ่ือใหเกิดการยอมรับและศรัทธาในการบริหารงานจากผูรวมงาน                              

กระบวนการท่ีสำคัญประการหน่ึงในการบริหารจัดการงานในโรงเรียน คือกระบวนการนิเทศ

การศึกษา การท่ีจะปรับปรุง สงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในโรงเรียนไดอยางดีนั้น จะตองมี 

การรวมมือกันระหวางบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือใหทราบถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน ซึ่งในอดีต 

ที่ผานมาพบวา การนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารสวนใหญเนนในเร่ืองงานเอกสารเพ่ือรองรับ
การประเมินตาง ๆ ไมวาจะเปนรองรับการประเมินภายใน รองรับการประเมินจากสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มากกวาท่ีจะมีการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
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การเรียนการสอนในโรงเรียน แตการท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานในโรงเรียนจำเปน

ตองมีการสรางความรูความเขาใจ เพ่ือปรับเปลี่ยนบทบาท (นันทากร คัมภีรพงศ, 2551: 1) การนิเทศ

ภายในสถานศึกษาใหมของผูบริหาร มาเปนการนิเทศบุคลากร โดยกระบวนการน้ีจะตองเร่ิมจาก 

การสรางความรูความเขาใจในการทำงาน การเปนผูนำ การวางแผนการทำงาน ตลอดจนนำปญหา 

ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมารวมกันแกปญหาตามความเหมาะสมของแตละบุคคล ผูบริหารสถานศึกษา 

จึงจำเปนตองเปนผูที่มีความรูในการนิเทศการศึกษาและมีทักษะในการนิเทศทางการศึกษาซึ่ง Wiles 

and Lovell (1967: 18-26 อางถึงใน พีรพัฒน รุงเรือง, 2553: 29-30) ไดเสนอทักษะการนิเทศ 

การศึกษา 5 ดาน คือ ทักษะดานการเปนผูนำ ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะดานกระบวนการ 

กลุม ทักษะดานบริหารงานบุคคล และทักษะดานการประเมินผล เพ่ือที่ผูบริหารจะไดมีทักษะ 

ในการนิเทศการศึกษาท่ีมีคุณภาพและสามารถนำไปปรับใชในสถานศึกษาของตนเองไดอยางดี  

จากการจัดการเรียนการสอนท่ีผานมาเปนลักษณะการแกปญหาท่ีปลายเหตุ คือ การสอน

โดยเนนเน้ือหาลักษณะการทบทวนเน้ือหากอนมีการสอบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือระดับประเทศ 

เปนการสอนโดยเนนแคเฉพาะเน้ือหาสำคัญของการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ไมไดคำนึงถึงปญหาท่ีแทจริง

ในหองเรียนเพราะนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน ผลจากการท่ีมีการประกาศผลสรุป 

การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (LAS) ปการศึกษา 2557 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  

เขต 2 นั้น พบวา รายวิชาพ้ืนฐานสวนใหญมีคะแนนผลการทดสอบต่ำกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ  

วิธีการแกปญหาในช้ันเรียนอีกวิธีหน่ึงที่ไดผลดีคือการวิจัยในชั้นเรียน เพราะการวิจัยในชั้นเรียน 

เปนกระบวนการแสวงหาความจริง ที่กระทำโดยครูผูสอนในชั้นเรียน มีจุดประสงคเพ่ือแกปญหา 

ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน มีการดำเนินการ วางแผน และนำผลท่ีไดจากการวิจัยมาใชปรับปรุงการเรียน 

การสอนโดยมีจุดเนนท่ีเปนประโยชนตอนักเรียนมากท่ีสุด (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน, 2550: 120) ดังน้ัน การท่ีครูจะทำการวิจัยในช้ันเรียนไดดีก็ตองไดรับการสนับสนุน 
จากผูบริหารในการสงเสริมใหครูทำการวิจัยในช้ันเรียน โดยผูบริหารจะตองสงเสริม วางแผน สนับสนุน

และยกยองครูที่ทำการวิจัยในชั้นเรียนใหไดรับผลตอบแทนที่ดีในหนาท่ีการงาน ซึ่งงานวิจัยของ
ไพเราะ พัตตาสิงห (2554: 4) ไดทำการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการกับ 

การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาอางทอง พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก 

โดยดานการยกยองเชิดชูครูทำวิจัยในชั้นเรียนเปนดานท่ีผูบริหารสถานศึกษาใหความสำคัญมาก

ที่สุด รวมถึงดานการสงเสริมใหครูนำผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน อีกท้ังผูบริหาร 
ยังสงเสริมความกาวหนาในตำแหนงหนาท่ีการงานของครูผูวิจัยในชั้นเรียน สงเสริมครูทำวิจัย 

ในชั้นเรียน และสงเสริมใหความรูครูทำวิจัยในชั้นเรียน 
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จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาทักษะการนิเทศการศึกษาของ 

ผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพียงใด ผลการวิจัยสามารถใชเปนขอมูลสำหรับผูบริหาร

สถานศึกษา สามารถนำผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง เพ่ือมีทักษะ

การนิเทศการศึกษาของผูบริหารท่ีสามารถสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู อีกท้ังครูผูสอนสามารถ

นำผลการวิจัยคร้ังน้ีนำไปปรับปรุงตนเอง และสรางความสัมพันธที่ดีดานการทำงานของผูบริหาร

สถานศึกษาได และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สามารถนำผล 

การวิจัยไปใชประกอบการวางแผนพัฒนาและเสริมสรางทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร 

ที่สงผลตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู ในสังกัดของตนเองไดเปนอยางดี 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาระดับทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารในสถานศึกษา 

2. เพ่ือศึกษาระดับการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนใหแกครูของผูบริหารสถานศึกษา 

3. เพ่ือศึกษาทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการสงเสริม 

การวิจัยในชั้นเรียนของครู 

  

ตัวแปรการวิจัย 
1. ตัวแปรตน ไดแก ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร ประกอบดวย 5 ทักษะ คือ 

1) ทักษะดานการเปนผูนำ 2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ 3) ทักษะดานกระบวนการกลุม 4) ทักษะ

ดานการบริหารงานบุคคล และ 5) ทักษะดานการประเมินผล   

2. ตัวแปรตาม ไดแก การสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู ประกอบดวย 5 ดาน คือ 
1) การสงเสริมใหความรูครูผูทำวิจัยในชั้นเรียน 2) การสงเสริมใหครูทำการวิจัยในชั้นเรียน  

3) การสงเสริมใหครูนำผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 4) การสงเสริมความกาวหนา

ตำแหนงหนาท่ีการงานของครูผูทำการวิจัยในชั้นเรียน และ 5) การยกยองเชิดชูครูผูทำวิจัยในชั้นเรียน 

 

สมมติฐานการวิจัย 
ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร ประกอบดวย ทักษะดานการเปนผูนำ ทักษะ 

ดานมนุษยสัมพันธ ทักษะดานกระบวนการกลุม ทักษะดานการบริหารงานบุคคล และทักษะ 
ดานการประเมินผล เปนปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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คำจำกัดความตัวแปรการวิจัย 
1.  ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร หมายถึง ทักษะดานการเปนผูนำคือเนน 

ในการเปนผูริเร่ิม วางแผน การชักชวนผูอื่นมาทำงาน ทักษะดานมนุษยสัมพันธ คือ เนนในการสราง

ความพยายามท่ีทำใหคนทำงานในกลุมรวมกันทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะดานกระบวนการ

กลุม คือเนนในการรูจักการวางแผนการทำงานรวมกันในกลุม ทักษะดานการบริหารงานบุคคล คือ

เนนในการวางตัวบุคคลใหเหมาะกับการทำงานในดานตาง ๆ และทักษะดานการประเมินผล คือ 

เนนในการท่ีผูนิเทศจะตองมีทักษะการประเมินเปนรายบุคคลและกลุม 

2.  การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การใหความรูครูผูสอนเก่ียวกับการวิจัย 

ในชั้นเรียน สงเสริมใหครูทำการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารเพ่ือไปประยุกตใชในการแกปญหาท่ี 

เกิดข้ึนในช้ันเรียน อีกท้ังเปนการสงเสริมใหครูเปนตนแบบในการวิจัยในช้ันเรียน รวมถึงการยกยอง

สนับสนุนใหครูมีผลงานท่ีนำไปใชเสนอผลงานเพ่ือเลื่อนตำแหนงได 

 

วิธีดำเนินการ  
การวิจัยเร่ือง ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารท่ีสงผลตอการสงเสริมการวิจัยใน 

ชั้นเรียนของครู เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชผูบริหารสถานศึกษาและครู

เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)   

ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2557 ประกอบดวย จำนวนผูบรหิาร 108 คน ครูจำนวน 

992 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2557 จำนวน 364 คน โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง
จากการใชตารางสำเร็จรูป ของ Krejcie and Morgan (1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 

2551: 179) และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงประเภทตามสัดสวน (proportional stratified random 

sampling) กระจายตามอำเภอ จากผูบริหารท้ังหมด 108 คน ไดจำนวนกลุมตัวอยางผูบริหาร 86 คน 

และจำนวนครูทั้งหมด 992 คน ไดจำนวนกลุมตัวอยางครู 278 คน รวมทั้งสิ้น 364 คน ดังแสดง 

ในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

  50  55 514 44 144 

  28  29 281 23 79 

  23  24 197 19 55 

 101 
108 992 86 278 

   1,100    364 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยศึกษา

เอกสารท่ีเก่ียวของกับทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารและการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 

ของครูแลวกำหนดรูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็น สรางแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับราง 

เพ่ือใหไดโครงสรางเน้ือหาของแบบสอบถามความคิดเห็น นำแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ 

พิจารณาความสอดคลองของขอคำถามกับพฤติกรรมบงชี้ของตัวแปรเพ่ือวิเคราะหความตรงตาม

เน้ือหา (validity) ดวยการหาคาความสอดคลอง (index of item objective congruence: IOC)  

ไดคาเฉล่ียท่ียอมรับไดมีคาเทากับ 0.67 และ 1.00 ไดขอคำถามทักษะการนิเทศการศึกษา 

ของผูบริหาร จำนวน 34 ขอ และการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู จำนวน 29 ขอ จากนั้น 

นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับครูผูสอน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพ่ือพิจารณา
ความเที่ยงของขอคำถามโดยใชการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   - Coefficient) ของครอนบาค 

ไดคาความเท่ียงของทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.97 

และคาความเท่ียงของการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.96    
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูใหขอมูล แบงออกเปน 
4 ตอน โดยตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 และ 3 

เปนแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) กำหนดคาคะแนนเปน 

5 ระดับ แบบสอบถามเก่ียวกับทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร มีโครงสรางประกอบดวย 

1) ทักษะดานการเปนผูนำ 2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ 3) ทักษะดานกระบวนการกลุม 4) ทักษะ
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ดานการบริหารงานบุคคล และ 5) ทักษะดานการประเมินผล สำหรับแบบสอบถามเก่ียวกับ 

การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู มีโครงสรางประกอบดวย 1) ดานการสงเสริมใหความรูครูผูทำ

วิจัยในชั้นเรียน 2) ดานการสงเสริมใหครูทำการวิจัยในชั้นเรียน 3) ดานการสงเสริมใหครูนำผล 

การวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 4) ดานการสงเสริมความกาวหนาตำแหนงหนาท่ีการงาน

ของครูผูทำการวิจัยในช้ันเรียน และ 5) ดานการยกยองเชิดชูครูทำวิจัยในช้ันเรียน และ ตอนท่ี 4  

เปนคำถามปลายเปดเก่ียวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับทักษะการนิเทศการศึกษา

ของผูบริหารและการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน 364 ฉบับ ไปยังสถานศึกษาท่ีมี 

ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติการสอนที่เปนกลุมตัวอยาง เพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 

โดยผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และทางไปรษณีย ระหวางเดือนกุมภาพันธ  

2558-เมษายน 2558 ไดรับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 334 ฉบับ คิดเปน 

รอยละ 91.76    

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

ดวยวิธีการแจกแจงความถ่ี (frequency) และคารอยละ (percentage) วิเคราะหระดับทักษะ 

การนิเทศการศึกษาของผูบริหารและการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูโดยใชคาเฉล่ีย ( x̄ ) และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารท่ีสงผลตอ 
การสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 

โดยนำเสนอผลการวิจัยในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารท่ีสงผลตอการสงเสริมการวิจัย 

ในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหระดบัทกัษะการนิเทศการศกึษาของผูบรหิารในสถานศกึษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และขอมูลมีการกระจายตัวนอยมาก ( x̄ = 4.01,  
S.D. = 0.68) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีระดับมากทุกดาน เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย ไดแก ทักษะดานกระบวนการกลุม อยูในระดับมากท่ีสุด ( x̄ = 4.04, S.D.= 0.70)  
รองลงมา ไดแก ทักษะดานการเปนผูนำ ( x̄ = 4.04, S.D.= 0.73) ทักษะดานการบริหารงานบุคคล 
( x̄  = 4.02, S.D. = 0.70) ทักษะดานการประเมินผล ( x̄  = 3.98, S.D. = 0.72) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ  
( x̄ = 3.98, S.D. = 0.75) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำดับทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร 

 ในสถานศึกษา     

  (n = 334) 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและขอมูลมีการกระจายตัวนอยมากเชนเดียวกัน 
( x̄ = 3.90, S.D. = 0.74) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู 
อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการสงเสริมใหครูนำผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
อยูในระดับสูงท่ีสุด ( x̄  = 3.95, S.D. = 0.80) รองลงมา ไดแก ดานการสงเสริมใหความรูครูผูทำวิจัย
ในชั้นเรียน ( x̄ = 3.93, S.D. = 0.76) ดานการสงเสริมความกาวหนาตำแหนงหนาท่ีการงานของครู 
ผูทำการวิจัยในชั้นเรียน ( x̄ = 3.93, S.D. = 0.80) ดานการยกยองเชิดชูครูผูทำวิจัยในชั้นเรียน 
( x̄  = 3.86, S.D. = 0.92) และดานการสงเสริมใหครูทำการวิจยัในชัน้เรียน ( x̄  = 3.85, S.D. = 0.78) 
ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู  

           (n = 334) 
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ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารท่ีสงผลตอ 

การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในของทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร

ซึ่งมีความสัมพันธทางบวกที่ระดับสูงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธ

ระหวาง .81-.91 และเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของทักษะการนิเทศการศึกษาของ 

ผูบริหาร กับการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู (Y
tot

) พบวามีความสัมพันธทางบวกท่ีระดับสูง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง 0.69-0.75 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารท่ีสงผล 

 ตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

                                                                                                                         

ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล (X
4
) ดานกระบวนการกลุม 

(X
3
) และทักษะดานการประเมินผล (X

5
) เปนตัวแปรท่ีไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถ

อภิปรายความผันแปรของการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยมีคาสัมประสิทธิในการทำนาย (R2) เทากับ 0.596 ซึ่งแสดงวาทักษะการนิเทศการศึกษาของ 

ผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารดานกระบวนการกลุม 

และทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารดานการประเมินผล สงผลตอการสงเสริมการวิจัย 
ในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา และสามารถทำนายการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

ในสถานศึกษา ไดรอยละ 59.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 

 
 

 
 

  (
X 1)  (X

2) 

  
 

  
  (

X 3) 

  (
X 4) 

 (X
5) 

 

 (Y
to

t) 

  (X1) 1.00      

 (X2) 0.91** 1.00     

  (X3) 0.84** 0.84** 1.00    

 (X4) 0.86** 0.89** 0.90** 1.00   

 (X5) 0.81** 0.86** 0.83** 0.88** 1.00  

 

 (Ytot) 

0.69** 0.71** 0.74** 0.75** 0.73** 1.00 

**  .01 

                                                                                                                            (n = 334)
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 

 

 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

 

ดังปรากฏในตารางท่ี 5 

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร 

 ที่สงผลตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในภาพรวม (Y
tot

) 

       

 

 tot = 0.49 + 0.26 (X4) + 0.32 (X3) + 0.27 (X5) 

tot = 0.25 (Z4) + 0.30 (Z3) + 0.27 (Z5) 

       (n = 334) 

 df SS MS F Sig.

Regression 3 108.96 36.32 162.38** .00

Residual 330 73.82 0.22  

Total 333 182.78   

 b Beta SEb t Sig.

 0.49  0.16 3.16** .00

  (X4) 0.26 0.25 0.10 2.51** .01

  (X3) 0.32 0.30 0.09 3.64** .00

 (X5) 0.27 0.27 0.08 3.50** .00

**  .01 

R = 0.772 R2 = 0.596 SEE. = 0.473 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยเร่ือง ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารที่สงผลตอการสงเสริมการวิจัย 

ในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สามารถ

อภิปรายผลในประเด็นสำคัญ ดังน้ี 
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1.  จากผลการวิจัยพบวา ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน 

ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามีทักษะท้ังดานกระบวนการกลุม ความเปนผูนำ การบริหารงาน

บุคคล การประเมินผลและดานมนุษยสัมพันธ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพีรพัฒน รุงเรือง (2553: 

114) ไดวิจัยเร่ือง ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 1 พบวา ทักษะการนิเทศการศึกษาของ 

ผูบรหิารสถานศึกษาสงักัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 1 ทัง้ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

แสดงใหเห็นวาผูบรหิารในยุคปจจบุนัมกีารพัฒนาทักษะของตนเอง โดยเฉพาะทักษะดานกระบวนการกลุม 

สังเกตไดจากผูบริหารมีการสงเสริมใหมีการทำงานเปนทีม วางแผนการทำงานรวมกันโดยให 

ทุกคนไดแสดงความคิดเห็น มีการตัดสินใจโดยฟงเหตุผลของผูรวมงาน มอบหมายงานใหสมาชิก 

ในกลุมอยางท่ัวถึง โดยใหมีความรับผิดชอบรวมกันรวมถึงมีการประเมินผลงานรวมกันกับผูรวมงาน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนันทากร คัมภีรพงศ (2552: 55) ไดทำการวิจัยเร่ือง ทักษะการนิเทศ 

ของผูทำหนาท่ีนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ผลการวิจัย 

พบวา ทักษะการนิเทศของผูทำหนาท่ีนิเทศท้ังภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา ทักษะดานกระบวนการกลุมมีคาระดับมากท่ีสุด ทั้งน้ีเปนเพราะผูบริหารสงเสริม

ใหมีการทำงานเปนทีม มีการวางแผนการทำงานรวมกันโดยใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น 

โดยมอบหมายงานและรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรไดอยางดี และสอดคลองกับผลงานวิจัย 

ของสุพร ธงชัย (2554: 103) ไดทำการวิจัยเร่ือง การนิเทศของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงาน

วิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา การนิเทศ

การศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

โดยมีการพัฒนาดานกระบวนการกลุมอยูในระดับมาก สวนทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร 
สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 2 ในดานการเปนผูนำอยูในระดับมาก 

ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารมีการสงเสริม ยอมรับการตัดสินใจของครู มีการสงเสริมความเปนผูนำให 

เกิดขึ้นกับครู สอดคลองกับงานวิจัยของกมลเทพ ลำเหลือ (2552: 74) ไดทำการวิจัยเร่ือง การศึกษา
ทักษะการนิเทศของผูท่ีทำหนาท่ีการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน 

เขต 1 พบวา ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมาก 

ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ดานการประเมินผล รองลงมาคือ ดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการเปนผูนำ ตามลำดับ สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุด ไดแก ดานกระบวนการกลุม  

2.  จากผลการวิจัยพบวา การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงให

เห็นวา ผูบริหารมีการสงเสริมการใหครูไดมีความรูในการทำการวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือแกปญหาท่ี 

เกิดข้ึนภายในหองเรียน โดยเปนพ้ืนฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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โดยความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียนก็คือ การแกปญหาและไดผลิตส่ือการเรียนการสอนให

นักเรียนสามารถเขาใจบทเรียนมากย่ิงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของพัชวิชญ โฮงยากุล (2552: 120) 

ไดทำการวิจยัเร่ือง บทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาในการสงเสริมการวิจยัในช้ันเรียนของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม

อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของไพเราะ พัตตาสิงห (2554: 92) ทำการวิจัยเร่ือง  

การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการกับการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง พบวา ผูบริหาร

สถานศึกษามีการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณา 

เปนรายดาน พบวา ดานการสงเสริมใหครูนำผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยูใน

ระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีเน่ืองจากสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 2 ไดมีการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนใหกับครูผูสอน และเมื่อครูไดเคร่ืองมือสำหรับการวิจัย 

ในชั้นเรียนแลวก็สามารถนำเครื่องมือที่ไดไปใชแกปญหาการเรียนการสอนในหองเรียนได สอดคลอง

กับงานวิจัยของพิษณุ คนซื่อ (2550: 61) ไดทำการวิจัยเร่ือง บทบาทการสงเสริมการทำวิจัย 

ในช้ันเรียนของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดแสงสรรค สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 พบวาดานการสงเสริมใหเกิดความสำเร็จของการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ระดับ คือ ผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีการประชุม

ชี้แจงเพ่ือใหคณะครูทราบนโยบาย วัตถุประสงค และความสำคัญของการทำวิจัยในช้ันเรียน  

เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน รองลงมา ผูบริหารโรงเรียนจัดหาอุปกรณ สิ่งอำนวย 

ความสะดวกตาง ๆ เพ่ือสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน สวนดานการสงเสริมใหความรูครูผูทำวิจัย 

ในชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

อยูในระดับมาก เน่ืองจากสถานศึกษามีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับวจิยัในชัน้เรียน มกีารจัดวิทยากรเพ่ือพัฒนาความรูและใหคำปรกึษาแกครผููทำวิจยัในชัน้เรียน 
จัดกิจกรรมเสริมความรูดานเทคโนโลยีแกครูเพ่ือนำมาประยุกตใชในการทำวิจัยในช้ันเรียน สอดคลองกับ

งานวิจยัของวิชาสทุธ์ิ ทพิยวงศ (2552: 60) ไดทำการวิจยัเร่ือง บทบาทผูบรหิารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู กลุมโรงเรียนเกาะจันทร 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเก่ียวกับบทบาท 

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในภาพรวมอยูในระดับมาก 

โดยเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหครูมีความรูและประสบการณ

เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
3.  จากผลการวิจัยพบวา ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารสงผลตอการสงเสริม 

การวิจัยในช้ันเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  

เขต 2 เน่ืองจากทักษะการนิเทศการศึกษาเปนพ้ืนฐานของผูบริหารท่ีควรมี ไมวาจะเปนทักษะ 
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ดานผูนำ มนุษยสัมพันธ กระบวนการกลุม การบริหารงานบุคคลและการประเมินผล ซึ่งทักษะเหลาน้ี

มีผลตอการท่ีจะทำใหครูมีแรงจูงใจและใหความสำคัญตอปญหาท่ีเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา 

จนกอใหเกิดการแกปญหาโดยการทำวิจัยในชั้นเรียนตอไปได ซึ่งสอดคลองกับกับงานวิจัย 

ของไพเราะ พัตตาสิงห (2554: 92) ทำการวิจัยเร่ือง การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำ 

ทางวิชาการกับการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาอางทองพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการสงเสริมใหครู 

นำผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด โดยความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนำทางวิชาการกับการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ภาวะผูนำ

ทางวิชาการกับการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกันอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง ภาวะผูนำทางวิชาการ 

มีความสัมพันธกับการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน กลาวคือ เมื่อผูบริหารมีภาวะผูนำทางวิชาการ 

มากข้ึนการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนจะเพ่ิมขึ้นดวย และภาวะผูนำทางวิชาการสามารถอธิบาย 

การเปล่ียนแปลงการเพ่ิมขึ้นของการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนไดรอยละ 64  

4. จากผลการวิจัย พบวา ทักษะดานการเปนผูนำและทักษะดานมนุษยสัมพันธไมสงผล 

ตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แสดงใหเห็นวาผูบริหารยังไมสามารถสงเสริมความเปนผูนำ 

ใหเกิดขึ้นแกครู รวมทั้งการชักนำใหครูยอมรับวัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน รวมถึงผูบริหารยังขาด

ความสนใจปญหาและขอเสนอแนะของครู สอดคลองกับงานวิจัยของสุระ พราหมณกระโทก 

(2545: 128) ไดศึกษาเร่ือง ทักษะการนิเทศของผูบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติตามเกณฑ มาตรฐาน

วิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของครูในเขตการศึกษา 11 พบวา ทักษะท่ีสงผลตอการปฏิบัติ 
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 คือทักษะเชิงเทคนิควิธีกับทักษะเชิง 

การจดัการโดยทักษะเชงิมนษุยไมสงผลตอการปฏิบตั ิแตมคีวามสมัพนัธกับเกณฑมาตรฐานวชิาชพีครู

อยูในระดับปานกลาง ในเร่ืองการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนโดยเนนผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน  

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

 1.1 ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 2 ควรนำผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงทักษะการนิเทศการศึกษา 
ที่สงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูมากข้ึน โดยเฉพาะในดานการบริหารงานบุคคล กระบวนการ



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 
Vol.8 No. 1 January-June 2017 106

กลุมและการประเมินผลที่สงผลตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู โดยผูบริหารควรเปดโอกาส

ใหครูไดใชความสามารถของตนเองไดอยางเต็มที่ คอยใหคำปรึกษา ชวยเหลือ บริหารจัดการหนาท่ี 

ที่ครูทุกคนทำรวมกัน รวมถึงมีการใหครูประเมินผลการทำงานของตนเองได 

 1.2  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 นำผลการวิจัยไปใช

ประกอบการวางแผนพัฒนาและเสริมสรางทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารท่ีสงผล 

ตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัด โดยเร่ิมจากมีการอบรมผูบริหารและมีการประเมิน

ผลการทำงานของผูบริหาร เพ่ือใหผูบริหารมีทักษะของตนเองมากย่ิงขึ้น อันจะนำไปสูการวางแผน 

การทำงานของครูไดอยางดี 

2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารท่ีสงผล 

ตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ 

 2.2  ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหาร 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

สรุป 
ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

มีระดับมากทุกดาน การสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู อยูในระดับมากทุกดาน ทักษะการนิเทศการศึกษา 

ของผูบริหารที่เปนปจจัยสงผลตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู เรียงอิทธิพลจากมาก 

ไปหานอยดังนี้ 1) ทักษะดานการบริหารงานบุคคล 2) ทักษะดานกระบวนการกลุม 3) ทักษะ 
ดานการประเมินผล เปนปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยน้ี

พบวา ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล ทักษะการนิเทศการศึกษา

ของผูบริหารดานกระบวนการกลุม และทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารดานการประเมินผล 

สงผลตอการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในสถานศึกษา และสามารถทำนายการสงเสริม 
การวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา ไดรอยละ 59.60 
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ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการ 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
ACADEMIC LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS AFFECTING ACADEMIC 

ADMINISTRATION IN SCHOOLS UNDER THE JURISDICTION OF  
RATCHABURI PRIMARY EDUCATIONAL  

SERVICE AREA OFFICE 2 
 

สิริญาพร  มุกดา / SIRIYAPORN  MUKDA1  

จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI2  

ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค/ THEERAWOOT  THADATONTICHOK3  

 

บทคัดยอ 

การวิจยัคร้ังนีม้วัีตถุประสงคเพ่ือ 1) ศกึษาระดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา 

2) ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา และ 3) วิเคราะหภาวะผูนำทางวิชาการของ 

ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง 

ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 310 คน ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนกระจายตามขนาด

โรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
แบบขั้นตอน  

ผลการวิจัยพบวา 

1.  ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน  

โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารจัดการ ดานการวางแผนงานวิชาการ 
ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และดานการนิเทศ  

2.  ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 
โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก การบริหารจัดการหลักสูตร งานดานการนิเทศ 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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การสอน งานดานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และ

การวัดผลและประเมินผล 

3. ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก การบริหารจัดการ การวางแผนงาน

วิชาการ การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และการนิเทศสงผลตอการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 85 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

คำสำคัญ : ภาวะผูนำทางวิชาการ  การบริหารงานวิชาการ  ประถมศึกษา  

 

ABSTRACT 

This research aimed to: 1) study the level of academic leadership of administrators 

in educational institutions; 2) study the level of the academic management in educational 

institutions; and 3) analyze academic leadership of administrators affecting academic 

management. The research samples, derived by proportional stratified random sampling 

distributed by school size, were 310 administrators and teachers in 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 academic leadership of administrators in 

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

the lowest as follows; school management, academic planning, academic atmosphere 

promoting and supervision. 

2.  Overall and in specific aspects, the academic management in educational 
institutions was at the high positive level. They were ranked from the highest to the lowest 

as follows; curriculum management, teaching supervision, media innovation and educational 

technology development, instructional management, measurement and evaluation. 
3.  The administrators' academic leadership in the aspects of school management, 

academic planning, academic atmosphere promoting and supervision together predicted 

academic administration at the percentage of 85 with statistical significance at .01. 

 

Keywords: academic leadership, academic administration, primary education 
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บทนำ 
ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปล่ียนแปลงท้ังในดาน 

สภาพแวดลอม การเมือง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและอื่น ๆ ซึ่งผลจาก 

การเปล่ียนแปลงเหลาน้ีสงผลท้ังทางบวกและทางลบ ทุกประเทศจึงจำเปนตองเรียนรูเพ่ือจะปรับตัว 

ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และเตรียมความพรอมที่จะเผชิญกับความทาทาย 

จากกระแสโลกาภิวัตน โดยปจจัยสำคัญท่ีทำใหสามารถเผชิญกับการเปล่ียนแปลงและความทาทาย

ดังกลาวไดคือ การพัฒนาการศึกษา เน่ืองจากเปนกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 

เพราะคนท่ีมีคุณภาพยอมสงผลใหสังคมและประเทศชาติมีความกาวหนา ดังนั้นการจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเร่ืองที่มีความจำเปนอยางย่ิง (วันเผด็จ มีชัย, 2554: 1) ดังตัวอยาง 

จากการศึกษาของสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการจัดการ หรือ International Institute for Management 

Development (IMD) ไดจัดทำรายงาน World Competitiveness Yearbook 2013 (WCY 2013) 

โดยนำเสนอผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศตาง ๆ ดานคุณภาพการศึกษา 

พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาซ่ึงจัดอันดับโดยใชคะแนนสอบเฉล่ียในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

ของเด็กไทยอายุ 15 ป จากโครงการ PISA 2009 ประเทศไทยอยูอันดับท่ี 44 เปนอันดับท่ีลดลง 

4 อันดับ จากผลคะแนน PISA 2008 ที่อยูในอันดับที่ 40 โดยเปนรองประเทศสิงคโปร แตเหนือกวา

อินโดนีเซีย ในขณะที่ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษที่สะทอนคุณภาพการศึกษาในการพัฒนา

ความสามารถและทักษะท่ีจำเปนสำหรับอนาคต ผลการจัดอันดับพบวา ประเทศไทยร้ังอันดับ

สุดทายในอาเซียนทุกตัวชี้วัด เมื่อเปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ประเทศไทยอยูอันดับ 

รองสุดทายในตัวชี้วัดความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ ซึ่งตัวชี้วัดดานคุณภาพการศึกษา 

ในกลุมนี้ไดสะทอนภาพปญหาการจัดการศึกษาดานภาษาและวิทยาศาสตรอยางชัดเจน ตัวชี้วัด

เหลาน้ีลวนเปนความสามารถและทักษะท่ีจำเปนและสำคัญมากในโลกอนาคต ซึ่งจะชวยสงเสริม

สนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศเพ่ือใหกาวทันทุกประเทศในโลก เพราะเม่ือโลกไรพรหมแดน  

การติดตอสื่อสารและการแลกเปลี่ยนความรูจำเปนตองใชความสามารถและทักษะดานภาษา
อังกฤษเปนสื่อกลาง (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556: 2)  

จากการทดสอบดานการศึกษาในประเทศโดยใชการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET) หมายถึง การทดสอบเพ่ือวัดความรู
และความคิดของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาป 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 โดยประเมินตามมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2552 จำนวน 67 มาตรฐานการเรียนรูครอบคลมุ 8 กลุมสาระการเรียนรู ประกอบดวย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศลิปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในปการศึกษา 2554 นัน้ 
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พบวา มีมาตรฐานท่ีควรปรับปรุงเรงดวนในแตละกลุมสาระการเรียนรูของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำแนกตามระดับชั้น ไดแก ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย 5 มาตรฐาน  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 11 มาตรฐาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

9 มาตรฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 10 มาตรฐาน กลุมสาระ 

การเรียนรูภาษาตางประเทศ 5 มาตรฐาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 5 มาตรฐาน 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  5 มาตรฐาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 มาตรฐาน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในปการศึกษา 2554 นั้น ทำใหเห็นวา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนท้ังระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 นั้น มีหลายมาตรฐานและเกือบทุกกลุมสาระการเรียนรูที่ควรปรับปรุง

อยางเรงดวน จึงเปนหนาท่ีของหนวยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวของตั้งแตระดับกระทรวง เขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา สถานศึกษา รวมไปถึงหนวยยอย ๆ ในชั้นเรียนท่ีควรตระหนักถึงวิกฤตการณดังกลาว 

ในการแกไข ปรับปรุง และพัฒนา กระบวนการบริหารวิชาการการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนอยางแทจริง เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายตามนโยบายทาง 

การศึกษาของประเทศ (อิทธิพันธ  สุวทันพรกูล, 2556: 1-4) 

ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประจำปการศึกษา 2555 พบวา 

มีกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึนจากปการศึกษา 2554 จำนวน 3 กลุมสาระ ไดแก 

ภาษาอังกฤษ ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี และมีกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉล่ีย 

ลดลง จำนวน 5 สาระ ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

และสุขศึกษาและพลศึกษา (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2, 2557: 6) และ

ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน O-NET ประจำปการศึกษา 2556 พบวา มีกลุมสาระการเรียนรู 

ที่มีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึนจากปการศึกษา 2555 จำนวน 2 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก คณิตศาสตร  
และสุขศึกษาและพละศึกษา สวนกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉล่ียลดลง มีจำนวน 6 กลุมสาระ 

ไดแก ภาษาไทย วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
(สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2, 2557: 7) จากผลการทดสอบระดับชาติ

ของผูเรียน O-NET แสดงใหเห็นถึงผลคะแนนเฉล่ียท่ีมีแนวโนมลดลงไปในทุกปการศึกษา ซึ่งฝายงาน

ของโรงเรียนท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตอผลการทดสอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนโดยตรง 
ไดแก งานวิชาการ ซึ่งงานวิชาการถือเปนงานท่ีมีความสำคัญและจำเปนท่ีสุดในสถานศึกษาและ

จำเปนตองมีการบริหารจัดการงานวิชาการที่ดี ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 100) ไดให 

ความสำคัญของการบริหารงานวิชาการไววา งานการบริหารงานวิชาการควรใหความรับผดิชอบสงูสดุ 

ทั้งน้ีเน่ืองจากการบริหารงานวิชาการมีความสำคัญและจัดวาเปนงานหลักในการจัดการศึกษา 
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ของสถาบันการศึกษา ดังที่ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553: 1) ไดกลาววา การบริหารงานวิชาการ

ถือวาเปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐาน

และคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวของ

กับหลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษาและ

เก่ียวของกับผูบรหิารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึง่อาจจะเก่ียวของโดยทางตรง

หรือทางออมก็อยูที่ลักษณะของงานนั้น จากความสำคัญของการบริหารงานวิชาการขางตนน้ัน 

สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการถือเปนงานหลักของสถานศึกษาท่ีบอกถึงมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษา เปนเครื่องบงชี้ความเจริญกาวหนาของสถานศึกษา ซึ่งบงบอกถึงประสิทธิภาพการจัด 

การศึกษาแกผูเรียนท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งเปนงานท่ีเก่ียวกับผูบริหารสถานศึกษาและ

บุคลากรทุกระดับในสถานศึกษาโดยตรง 

ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีหนาท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงตอสถานศึกษา ผูบริหาร

สถานศึกษาจำเปนตองเปนผูที่มีภาวะผูนำในตนเอง เพราะภาวะผูนำจะเปนสวนชวยใหการบริหาร

จัดการในสถานศึกษาน้ันสำเร็จลุลวงไปดวยดี ดังความเห็นของสันติ บุญภิรมย (2552: 230) ไดสรุป 

ภาวะผูนำ หมายถึง ศิลปะของบุคคลคนหน่ึง ที่สามารถโนมนาวใหบุคคลคนหน่ึงหรือบุคคลหลายคน

ไดแสดงพฤติกรรมของตนเองตามที่ผูนำประสงค ภายใตสถานการณใดสถานการณหนึ่ง เพ่ือให
บรรลุไปตามเปาหมายของสวนรวมหรือของผูนำไดอยางไมมีเง่ือนไข ดังที่ เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ  

(2552: 10) กลาววา ภาวะผูนำ หมายถึง การใชอิทธิพลของบุคคล หรือของตำแหนงใหผูอื่นยินยอม

ปฏิบัติตาม เพ่ือที่จะนำไปสูการบรรลุเปาหมายของกลุมตามที่กำหนดไว หรือหมายถึงรูปแบบของ

อทิธิพลระหวางบคุคล ซึง่การท่ีผูบรหิารสถานศึกษาจะสามารถบรหิารจดัการงานวิชาการไดอยางดนีัน้ 

จำเปนตองเปนผูที่มีภาวะผูนำทางวิชาการ กลาวคือ เปนผูที่มีภาวะผูนำและเปนผูที่เขาใจใน 

งานวิชาการเปนอยางดี ดังท่ี สมสะนิด วงคำจัน (2551: 42) ไดใหความหมายของภาวะผูนำทางวิชาการ

หมายถึง ผูที่มีความรูความสามารถมีการประดิษฐคิดคนตอการนำ และการบริหารบุคลากร 
ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา มีการกระทำหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุผลสำเร็จ

เสริมสรางใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถแสดงบทบาทไดอยาง

ชัดเจนทางดานคุณลักษณะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติหนาท่ีทางกิจกรรมเพื่อการปรับปรุงระบบ

การเรียนการสอน  

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การบริหารงานวิชาการและภาวะผูนำทางวิชาการน้ัน  
มีความสัมพันธเก่ียวโยงกัน เพราะสถานศึกษาจำเปนตองจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียน และ 

การท่ีผลการทดสอบระดับชาตขิองผูเรียน (O-NET) ระดับชัน้ประถมศึกษาปที ่6 มแีนวโนมคะแนนเฉล่ีย

ที่ลดลงน้ัน ถือไดวาเปนความรับผิดชอบโดยตรงของสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา จึงจำเปน

อยางย่ิงท่ีตองทำการศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาและการบริหาร 

งานวิชาการในสถานศึกษา ซึ่งผลการวิจัยของวันเผด็จ มีชัย (2554: 99-100) พบวา ภาวะผูนำ 
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ทางวิชาการแตละดานมีความสัมพันธกัน และยังสงผลตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน คือ ดานการพัฒนาครู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการบริหาร

จัดการหลักสูตร ดานวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจ ดานการสงเสริมบรรยากาศวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร 

สถานศึกษาท่ีเปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษาและพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาในดานภาวะผูนำทางวิชาการ ตลอดจนการพัฒนา

ตนเองของผูบริหารสถานศึกษาดานภาวะผูนำทางวิชาการอันจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาใหดีที่สุด เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีสำคัญในการจัดการศึกษา 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

2. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

3. เพ่ือวิเคราะหภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผล 

ตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 

 

ตัวแปรการวิจัย 
1. ตัวแปรตน ไดแก ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งมีองคประกอบ  

4 ดาน ไดแก 1) ดานการวางแผนงานวิชาการ 2) ดานการนิเทศ 3) ดานการบริหารจัดการ และ  

4) ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 

2.  ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 

1) ดานการบริหารจัดการหลักสูตร 2) ดานการจัดเรียนการสอน 3) ดานวัดผลและประเมินผล 
4) ดานนิเทศการสอน และ 5) ดานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

สมมติฐานการวิจัย 
ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย ดานการวางแผนงานวิชาการ 

ดานการนิเทศ ดานการบริหารจัดการ และดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เปนปจจัยท่ีสงผล

ตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
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คำจำกัดความตัวแปรการวิจัย 
1. ภาวะผูนำทางวิชาการ หมายถึง พฤติกรรม ลักษณะการปฏิบัติงานและการบริหาร

จัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ที่มีความเปนผูนำทางวิชาการแสดงถึงการนำและส่ังการบริหารบุคคล 

ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาในการปรับปรุงและจัดกิจกรรมทางวิชาการใหบรรลุผลสำเร็จ 

อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

 1.1  ดานการวางแผนงานวิชาการ หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะตองแสดง

บทบาทการเปนผูนำ การบริหารจัดการโรงเรียน กำหนดแนวทางวิธีการปฏิบัติงานลวงหนา เพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน จัดทำเปาหมาย และแผนการดำเนินงานตาง ๆ ใหชัดแจง การจัด

คนเขาทำงาน การส่ังการ และการควบคุมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

 1.2  ดานการนิเทศ หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศติดตามประเมินผล 

ใหสอดคลองกับเปาหมายดานงานวิชาการของโรงเรียน โดยพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหเปน 

ผูใฝหาความรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยมุงใหครู อาจารย ไดปรับปรุงวิธีการสอน จัดใหมี

กิจกรรมอื่น ๆ ควบคูไปดวย เชน กิจกรรมเสริมสรางขวัญและกำลังใจ กิจกรรมมนุษยสัมพันธ 

ไปพรอม ๆ กัน เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอันจะนำมา 

ซึ่งการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

 1.3  ดานการบริหารจัดการ หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษามีอำนาจหนาท่ี 

ในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจสั่งการทุกดาน ซึ่งถือวาเปนบทบาทท่ีสำคัญอยางหน่ึง 

ของผูบริหารโรงเรียน 

 1.4  ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษาแสดง

บทบาทกระตุน และพัฒนาในดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการซึ่งเปนพฤติกรรมหรือกิจกรรม

ตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการเรียนรู โดยสงผลตอการดำเนินงานของบุคลากร มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 

กอใหเกิดความรัก ความผูกพัน และภูมิใจในสถานศึกษาของตน การจัดบรรยากาศทางวิชาการท่ีดี 
เชน มีกิจกรรมทางวิชาการ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกใหแกบุคลากร เปนแรงกระตุนใหทำงาน

อยางมีความสุข ซึ่งจะเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ และสงผลตอ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทุกชนิดใน 

สถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด 

เกิดประโยชนแกผูเรียนและใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา โดยเก่ียวของกับการบริหารหลักสูตร 

กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล งานดานการนิเทศการศึกษา งานดานพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ประกอบดวย 
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 2.1  ดานการบริหารจัดการหลักสูตร หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษาไดกำหนด

แนวทางในการจัดการบริหารหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช ไดแก การวางแผน การจัดบุคลากร 

การจัดทำประมวลการสอน หรือแผนการสอน การจัดตารางเวลา การเลือกกิจกรรม การจัดสื่อ

อุปกรณ การจัดสถานท่ี และการประเมินผล การใชหลักสูตรประกันคุณภาพ และกำหนดมาตรฐาน

หลักสูตร 

 2.2  ดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนดวยวิธีที่หลากหลาย สอดคลองกับความถนัด ความสนใจและความแตกตาง

ระหวางบุคคลเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน มีการจัดทำแผนการเรียน การจัดตารางสอน 

การจัดชั้นเรียน การจัดครูเขาสอน การสอนซอมเสริม การเลือกตำราเรียน การจัดทำคูมือครู 

ดานวิชาการ จัดทำคูมือนักเรียน การปรับปรุงการเรียนการสอน สถานศึกษาควรวางแผนปฏิบัติ  

เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของตนเอง       

 2.3  ดานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การท่ีผูบริหาร

ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมใหครูผลิต ใช บำรุงรักษาสื่ออยางคุมคา แสวงหาแหลงวิทยาการ 

ในทองถิ่นมาใชใหเปนประโยชน ใหการสงเสริมสนับสนุนครูดานการพัฒนาและใชเทคโนโลยี 

ทางการศึกษาท่ีเหมาะสม จัดหาส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหกับผูสอนและผูเรียนอยางเพียงพอ        

 2.4  ดานการวัดผลและประเมินผล หมายถงึ การท่ีผูบรหิารมกีระบวนการวัดผลการเรียนรู 

ของผูเรียนดวยเคร่ืองมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ทั้งการสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน การตรวจ 

ผลงาน การทดสอบ มีขอกำหนดการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม เชน การใชวิธีการประเมิน 

จากสภาพจริง ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน ประเมินโครงการ หรือประเมินจากแฟมพัฒนางาน       

 2.5  ดานการนิเทศการสอน หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษามีการแนะนำ การช้ีแจง 

การบริการ การรวมมือ การปรับปรุงท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน ในการท่ีจะสงเสริมใหครูปรับปรุง 
การสอนใหดีขึ้น เกิดความรวมมือเพ่ือปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษา 

เพ่ือสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอันจะสงผลตอคุณภาพของผูเรียน       

 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยเร่ืองน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนหนวย

วิเคราะห  
ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนของรัฐ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งหมด 150 โรงเรียน ซึ่งมีประชากร 

โดยจำแนกเปนกลุมผูบริหารจำนวน 138 คน และกลุมครูจำนวน 1,425 คน รวมท้ังสิ้น 1,563 คน   
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กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนของรัฐ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2557 โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบแบงช้ันตามสัดสวนกระจายตามของขนาดโรงเรียน โดยกำหนดกลุมตัวอยางตามตารางสำเร็จรูป 

ของ Krejcie and Morgan (1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 178) ไดกลุมตัวอยาง 

จำนวน 310 คน ดังปรากฏในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง 

 

 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีลักษณะเปนแบบสอบถาม มีขั้นตอนการสรางและพัฒนา ดังนี้  

ผูวิจัยศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนำทางวิชาการของ 

ผูบริหารสถานศึกษาและการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา แลวกำหนดรูปแบบและโครงสราง

ของแบบสอบถามกำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยามตัวแปร แลวนำมาจัดทำเปนขอกระทง
คำถามสำหรับการวิจัย โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา นำแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน

ไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ตรวจสอบความตรงดานเน้ือหาของขอกระทงคำถาม แลวหาดัชนี

ความสอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยเลือกเฉพาะขอท่ีมีคาดัชนี 

ความสอดคลองเทากับ 0.67 และ 1.00 ไดขอคำถามตัวแปรภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร 

สถานศึกษา 30 ขอ และ ตัวแปรการบริหารงานวิชาการ 30 ขอ ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถามแลว
จัดทำแบบทดสอบตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และอาจารยที่ปรึกษานำแบบสอบถามไป

ทดลองใช (tryout) กับผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน 

นำแบบสอบถามที่รับกลับคืนมาคำนวณหาความเท่ียง โดยการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

 

   2 

  

 

 

 

 

 51 328 10 64 

 83 931 16 181 

 12 187 2 36 

 138 1,425 28 282 

 1,563 310 
 

ท่ีมา (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2, 2557) 
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ของครอนบาค ไดคาความเท่ียงของภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเทากับ 0.93 และ

คาความเท่ียงของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา เทากับ 0.92 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 310 ฉบับ ไปยังสถานศึกษาที่มีผูบริหารและครู 

ที่ปฏิบัติการสอนที่เปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดำเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืน

มาจำนวน 310 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ

ครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติ ดังน้ี การวิเคราะหขอมูล

ทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหารอยละ และนำเสนอในรูปตารางประกอบ

คำบรรยายการวิเคราะหระดับภาวะผูนำทางวิชาของผูบริหารสถานศึกษาและการบริหารงานวิชาการ

ในสถานศึกษาดวยการหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สำหรับการวิเคราะหภาวะผูนำ 

ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

 

ผลการวิจัย 
การนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล

ตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 แบงเปน 4 ตอน ดังน้ี 
 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรยีน สงักัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.29, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณา 
รายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการบริหารจัดการอยูในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.26,  

S.D. = 0.50) รองลงมา ไดแก ดานการวางแผนการวิชาการ ( x̄ = 4.29, S.D. = 0.47) 

ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ( x̄  = 4.29, S.D. = 0.49) และดานการนิเทศ ( x̄ = 4.26,  
S.D. = 0.50) ตามลำดับ ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร 

 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 

 
(n = 310) 

  X S.D.   

1. 
2. 
3. 
4. 

 
     

 
 

4.29 
4.26 
4.32 
4.29 

0.47 
0.50 
0.47 
0.49 

 
 
 
 

2 
4 
1 
3 

  4.25 0.48   

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.25, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณารายดานพบวา  

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยการบริหารจัดการหลักสูตร  

( x̄ = 4.27, S.D. = 0.53) อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก งานดานการนิเทศการสอน 

( x̄ = 4.27, S.D. = 0.55) งานดานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (x̄ = 4.25,  

S.D. = 0.49) การจัดการเรียนการสอน ( x̄ = 4.24, S.D. = 0.51) และการวัดผลและประเมินผล  

( x̄  = 4.23, S.D. = 0.51) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  

  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม 

 (n = 310) 

  X S.D.   

1. 
2. 
3. 
 

4. 

5. 

 
 

 

 
 
 

4.27 
4.24 
4.25 

 

4.23 

4.27 

0.53 
0.51 
0.49 

 

0.51 

0.55 

 
 
 

 

 

 

1 
4 
3 
 
5 

2 
  4.25 0.48   

 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล 

ตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 

จากผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 

ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (X
4
) ดานการนิเทศ (X

2
) ดานการวางแผนงานวิชาการ (X

1
) 

และดานการบริหารจัดการ (X
3
) เปนตัวแปรท่ีไดรับการเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปราย

ความแปรผันของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (Y

tot
) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ 

ในการทำนาย (R2) เทากับ 0.85 ซึ่งแสดงวาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  

ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ดานการนิเทศ ดานการวางแผนงานวิชาการและ 

ดานการบริหารจัดการ สงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา และสามารถรวมกันทำนาย
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ไดรอยละ 85 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 

 

 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

 

 

ตารางที่ 4 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร 

 สถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

 

 

totŶ  = 0.05 + 0.38 (X4) + 0.33 (X2) + 0.16 (X1) + 0.10 (X3) 

tot
ˆ  = 0.39 (Z4) + 0.34 (Z2) + 0.15 (Z1) + 0.10 (Z3) 

อภิปรายผล 
1.  ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยรวมมีระดับปฏิบัติมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  
พบวา ดานการบริหารจัดการ มีระดับปฏิบัติสูงสุด รองลงมา คือ ดานการสงเสริมบรรยากาศ 

ทางวิชาการ ดานการวางแผนงานวิชาการและดานการนิเทศ ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย

ของน้ำฝน  รักษากลาง (2553: 73-76) พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 โดยเฉล่ีย 

พบวาภาวะผูนำทางวิชาการดานการบริหารจัดการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด ภาวะผูนำ 

 df SS MS F Sig. 

Regression 
Residual 
Total 

4 

305 

309 

61.69 

10.36 

72.06 

15.42 

0.03 

453.78* .00 

 b SE.b Beta t Sig. 

 

 (X4) 

 (X2) 

 (X1) 

 (X3) 

0.05 

0.38 

     0.33 

0.16 

0.10 

0.10 

0.04 

0.04 

0.04 

0.03 

 

0.39 

0.34 

0.15 

0.10 

0.49* 

9.26* 

7.99* 

3.81* 

2.61* 

.62 

.00 

.00 

.00 

.09 

 

 

(n = 310)

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ทางวิชาการดานความสามารถ ดานการวางแผน และดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 

มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนภาวะผูนำทางวิชาการ ดานการนิเทศมีการปฏิบัติอยูในระดับ

ปานกลาง 

2. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยรวมมีระดับปฏิบัติมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  

พบวา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา มีระดับปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับ

จากคาเฉล่ียมากไปนอย ดานอันดับแรก คือ งานดานการนิเทศการสอน การบริการจัดการหลักสูตร 

งานดานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนและการวัดผล

และประเมินผล ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับสุมาลี สัจจาวัฒนา (2554: 70) ระดับการมีสวนรวม 

ในการบริหารงานวิชาการของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต 5 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณารายดาน ทั้ง 10 ดาน อยูในระดับมาก  

ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลำดับแรก ไดแก ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู รองลงมา ไดแก  

ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา ดานการวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน และดานการแนะแนว 

การศึกษาตามลำดับ 

3. ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

เรียงตามอิทธิพลจากมากไปนอย คือ ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ดานการนิเทศ  

ดานการวางแผนงานวิชาการ และดานการบริหารจัดการท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถทำนายการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไดรอยละ 85 ดังน้ี 

 3.1  ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มากท่ีสุด ท้ังน้ีเน่ืองจาก 
ผูบริหารแสดงบทบาทกระตุนและพัฒนาในดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ใชเทคนิค 

การบริหารงานแบบกัลยาณมิตร และยอมรับฟงความคิดเห็นทางดานวิชาการ โดยยึดหลักประชาธิปไตย 

เปดโอกาสใหครูและนักเรียนไดปรึกษาหารือดานการจัดการเรียน ดวยบรรยากาศท่ีเปนกันเองและ
เปนมิตร สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู การวิจัยในชั้นเรียนและการรวมมือ

กับชุมชนในการพัฒนาผูเรียนในดานวิชาการของโรงเรียน สงเสริมใหคณะครูมีเจตคติที่ดีตอ 
การประเมินตนเอง เพ่ือนำผลการประเมินมาพัฒนาตนเองสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม 

เก่ียวกับงานวิชาการ สอดคลองกับจุฑามาศ อินนามเพ็ง (2552: 178) ที่กลาววา ภาวะผูนำ 
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ทางวิชาการขอผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 

ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเปนเพราะ ผูบริหารและครูผูสอน

ตางชวยกันเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ซึ่งถือวาเปนบรรทัดฐานและทัศนคติของ

บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ไมวาจะเปนดานการควบคุม การใชเวลาในการสอน การดูแล

เอาใจใสของครูและนักเรียนอยางใกลชิด การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู การสงเสริมใหมีการพัฒนา

วิชาชีพ การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ และการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู 

 3.2 ดานการนิเทศ มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศติดตาม

ประเมินผลใหสอดคลองกับเปาหมายดานงานวิชาการของโรงเรียน มีการกำหนดจุดประสงค 

การนิเทศท่ีชัดเจน มีการสรางเคร่ืองมือนิเทศเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนรูอยางตอเน่ือง มีการ

พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหเปนผูใฝหาความรู มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ มุงสงเสริมให 

ครู อาจารย ไดปรับปรุงวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน สงเสริมกิจกรรม

เสริมสรางขวัญและกำลังใจ สงเสริมกิจกรรมมนุษยสัมพันธ เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดคลองกับปริฉัตร เล็กตวง (2554: 178) ซึ่งศึกษาวิจัย 

ภาวะผูนำทางวิชาการดานการนิเทศและการประเมินดานการสอน พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการ 

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อยูในระดับปานกลาง 

ทั้งนี้เน่ืองมาจากผูบริหารใหความสำคัญของการนิเทศนอยกวางานดานอื่น อาจคิดวาเปนเพียง

สวนประกอบที่เปนปจจัยสงเสริมงานวิชาการใหมีคุณภาพ เมื่อผูบริหารใหความสำคัญกับงาน 

นิเทศนอย ทำใหผูบริหารไมสนใจที่จะแสวงหาความรูความเขาใจในการปฏิบัติการนิเทศ ผลการวิจัย

จึงพบวา ผูบริหารมีภาวะผูนำทางวิชาการอยูในระดับปานกลาง 

 3.3 ดานการวางแผนงานวิชาการ มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งนี้เน่ืองจากผูบริหารแสดงบทบาท

การเปนผูนำ การบริหารจัดการในโรงเรียน มีความสามารถในการกำหนดทิศทาง ชี้แจงทำ 

ความเขาใจในวัตถุประสงคของหนวยงาน กำหนดแนวทางวิธีการปฏิบัติงานไวลวงหนาเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงค มีความสามารถในการเปนนักวางแผน รูกระบวนการวางแผนและการนำเทคนิคใหม ๆ 

มาใชในการวางแผน จัดทำเปาหมายและแผนการดำเนินงานตาง ๆ ใหชัดแจง จัดคนเขาทำงาน 
อยางเปนระบบและตรงตามความสามารถของแตละบุคคล กำหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบของครู

และผูทีเ่กีย่วของในสวนของงานในโรงเรียน และมกีารควบคุมดานการวางแผนงานใหเปนไปอยางดีขึน้ 

 3.4 ดานการบริหารจัดการ มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารกำหนดพันธกิจ 

ของโรงเรียนไวอยางชัดเจนโดยเนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเปนสำคัญ กำหนดนโยบาย
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ของโรงเรียนไวอยางชัดเจนโดยเนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเปนสำคัญ กำหนดเปาหมาย

ของโรงเรียนและตัวชี้วัดไวอยางชัดเจนโดยเนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเปนสำคัญ 

กำหนดยุทธศาสตรการทำงานท่ีนำไปสูมาตรฐานของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนักเรียน ตัดสินใจสั่งการในทุกดานและปรับปรุงการบริหารงานโรงเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

 1.1  จากผลการวิจัย น้ีพบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการนิเทศมีคาเฉล่ียนอยกวาภาพรวม ดังน้ัน สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัดอบรม

สัมมนาเร่ือง ภาวะผูนำทางวิชาการดานการนิเทศ เพ่ือพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีความรู  

มีทักษะ และนำไปวางแผนการนิเทศในสถานศึกษาตอไป  

 1.2  จากผลการวิจัยน้ีพบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉล่ียนอยกวาภาพรวม ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความรู 

ความเขาใจในดานการจัดการเรียนการสอนอยางถองแท ควรพัฒนาความรูดานการจัดการเรียนสอน

อยางสม่ำเสมอ และควรแนะนำ สงเสริม ความรูความสามารถของครูเพ่ือชวยใหการบริหารงาน

วิชาการน้ันเปนไปอยางถูกตองสมบูรณ 

 1.3  จากผลการวิจัยน้ีพบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการวัดผลประเมินผล มีคาเฉลี่ยนอยกวาภาพรวม ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรศึกษาและ

ทำความเขาใจในกระบวนการวัดประเมินผล เปนท่ีปรกึษา แนะนำใหแกคณะครู เพ่ือใหการปฏิบตังิาน

ดานการวัดผลประเมินผลเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.4  สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของนำแนวทางภาวะผูนำทางวิชาการของ 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ไดแก 1) ดานการสงเสริม

บรรยากาศทางวิชาการ 2) ดานการนิเทศ 3) ดานการวางแผนงานวิชาการ และ 4) ดานการบริหาร

จัดการ เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1  ควรศึกษารูปแบบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ 
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอื่น ๆ 

 2.2 ควรศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส 
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สรุป 
ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน การบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม

อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล 

ตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรียงตามลำดับอิทธิพลจากมากไปหานอย ดังน้ี 1) ดานการสงเสริม

บรรยากาศทางวิชาการ 2) ดานการนิเทศ 3) ดานการวางแผนงานวิชาการ และ 4) ดานการบริหาร

จัดการ ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยน้ีพบวา  

ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งไดแก ดานการการวัดผลและประเมินผล 

ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการหลักสูตร และดานงานพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทางการศึกษา สามารถทำนายการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไดรอยละ 85 
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ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหนาที่ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
SCHOOL ADMINISTRATORS’ ACADEMIC LEADERSHIP AFFECTING ROLE 
PERFORMANCE OF TEACHERS IN THE SCHOOLS UNDER SUPHAN BURI 

PRIMARY EDUCATION SERVICE AREAS OFFICE 3 
 

ออย  หงษเวียงจันทร / AOY  HONGWIENGJUN1   

จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI2 

พิชญาภา  ยืนยาว / PITCHAYAPA  YUENYAW3  

 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา 2) ศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา และ 3) วิเคราะห

ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของ

ครูในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาที่เปนโรงเรียนของรัฐ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำนวน 388 คน ซึ่งไดมาโดยการสุม

แบบแบงชั้นตามสัดสวนกระจายตามอำเภอ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สรางข้ึน

โดยผูวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน  

ผลการวิจัยพบวา 

1.  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนำทางวิชาการ อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน 

เรียงลำดับจากมากไปนอย ดังน้ี การเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม ผูนำการเปล่ียนแปลง พฤติกรรม 
ผูนำ ภาวะผูนำ การบริหารความเส่ียงและความขัดแยง ปฏิสัมพันธและพัฒนาเพ่ือนรวมงาน  

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และการนิเทศ 
เพ่ือพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูได  

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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2.  การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและ

รายดาน เรียงลำดับจากมากไปนอย ดังนี้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแก 

ผูเรียน ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียน มุงมั่นพัฒนาผูเรียน 

ใหเต็มตามศักยภาพ รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพอยูเสมอ รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแก

ผูเรียน แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา

วิชาชีพครูอยูเสมอ พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง รายงานผลการพัฒนา

คุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูไดทุกสถานการณ  

3.  ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก การเปล่ียนแปลงของโลกและ

สังคม ผูนำการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนำ ภาวะผูนำ การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน การบริหารความเส่ียงและความขัดแยง ปฏิสัมพันธและ

พัฒนาเพ่ือนรวมงาน และการนิเทศเพ่ือพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูได เปนปจจัยท่ีสงผล 

ตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 36 อยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คำสำคัญ: ความเปนผูนำทางวิชาการ การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครู ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

This research aimed to: 1) study the level of school administrators’ academic 

leadership; 2) study the level of role performance of teachers; and 3) analyze the school 

administrators’ academic leadership affecting role performance of teachers. The research 

sample was administrators and teachers of the government schools under Suphan Buri 

Primary Education Service Area Office 3, derived by proportional stratified random sampling 
distributed by district. The research instruments were the questionnaires about academic 

leadership and role performance of teachers, constructed by the researcher. Data were 

analyzed with percentage, mean, standard deviation, analysis of correlation coefficients 
and stepwise multiple regression. 

The findings of the research were as follows 

1.  Overall and in specific aspects, the school administrators’ academic leadership 

was at a high level. These aspects, ranged in the descending order, were as follows: 

global and societal change, transformational leadership, leader behavior, leadership, 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 
Vol.8 No. 1 January-June 2017 129

educational resources mobilization, relationship between schools and communities, risk 

and conflict management, interaction and development of colleagues, and supervision for 

teacher development in learning management.  

2.  Overall the role performance of teachers was at a high level. When considering 

each aspect, these aspects were ranged in descending order as follows: organizing 

instructional activities focusing on permanent results for learners; making decisions to 

practice various activities taking into account consequences on learners; being committed 

to developing learners to reach their full potentiality; constructively cooperating with others 

in community; regularly developing instructional media to be effective; constructively 

cooperating with others in educational institution; seek and use information for development; 

regularly practice academic activities relating to development of the professional of teachers; 

developing teaching plans for effective implementation; systematically reporting on results 

of learners’ quality development; and creating opportunities for learners to learn under all 

circumstances. 

3.  The school administrators’ academic leadership in the aspects of global and 

societal change, transformational leadership, leader behavior, leadership, educational 

resources mobilization, relationship between schools and local communities, risk and 

conflict management, interaction and development of colleagues and supervision for 

teacher development in learning management together predicted the role performance of 

teachers at the percentage of 36 with statistical significance at .05. 

 

Keywords: administrator’s academic leadership, role performance of teacher, primary  
   education 

 

บทนำ 
โรงเรียนเปนองคกรหนึ่งของระบบบริหารการศึกษา เปนหนวยงานสำคัญท่ีสุดในการสราง

คุณภาพของประชากรในประเทศ เปนองคกรท่ีมนุษยสรางข้ึนเพ่ือรับภาระจัดการศึกษาอยางมี 
รูปแบบในระบบโรงเรียน มุงในการพัฒนาคนใหเจริญงอกงามดวยภูมิปญญาความรูทักษะ คุณธรรม

จริยธรรมและสุขภาพอนามัยตามศักยภาพท่ีควรจะเปน สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 

ใหสามารถดำเนินชีวิตไดอยางสันติสุข การบริหารและการจัดการศึกษากำหนดใหมีการกระจาย 

อำนาจการบริหารและจัดการศึกษาดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารบุคคลและ 
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ดานการบริหารงานท่ัวไป ไปยังสถานศึกษาโดยตรง โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแตละแหง ฉะน้ันการบริหารงานจึงสอดคลองกับการบริหารท่ีใชโรงเรียน 

เปนฐาน เน่ืองจากเปนการบริหารท่ีมุงเนนใหการบริหารโรงเรียน การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

คุณภาพมาตรฐาน เปนการกระจายอำนาจการบริหารจัดการไปยังโรงเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2549: 11)  

ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่มีบทบาทสำคัญท่ีจะนำโรงเรียนใหเจริญกาวหนาเปนผูนำ

นโยบายการศึกษาชาติ ตลอดจนเจตนารมณที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไปสู 

การปฏิบัติใหเกิดการพัฒนาและสนองตอการปฏิรูปการศึกษาท่ีกำหนดไว 4 ดาน คือ 1) การปฏิรูป

โรงเรียนและสถานศึกษา 2) การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 3) การปฏิรูปครู 

บุคลากรทางการศึกษา และ 4) การปฏิรูประบบบริหารการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 

ท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาลมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมีเปาหมาย

หลัก 3 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย 2) เพ่ิม

โอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ และ 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาค

สวนของสังคมในการบริหารและการจัดการศึกษา ผูบริหารบุคคลที่มีความสำคัญอยางย่ิงที่จะทำให

เกิดการเปล่ียนแปลง คือ ผูบริหารสถานศึกษา เพราะตองเปนผูนำ และเปนผูประสานความรวมมือ

จากทุกฝายท่ีมีความสามารถ ทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองการเรียนการสอน และการเรียนรู 

รวมทั้งประสานสัมพันธ ระดม และจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ัน การบริหาร

ของผูบริหารโรงเรียนท่ีสงผลใหงานบรรลุเปาหมายและประสบผลสำเร็จ คือ พฤติกรรมการบริหาร

ของผูบริหารสถานศึกษา เพราะจะสงผลตอการปฏิบัติงานของครูผูใตบังคับบัญชา และสะทอนให

เห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในโรงเรียนไดเปนอยางดี การท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ใหสำเร็จนั้น จำเปนตองพัฒนาท้ังระบบท่ีสัมพันธและเก้ือกูลกันและกัน 
ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีความเปนผูนำทางวิชาการ ซ่ึงประกอบไปดวย 1) การเปล่ียนแปลง

ของโลกและสังคม ผูนำการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนำ ภาวะผูนำ 2) การระดมทรัพยากรทาง 

การศึกษา 3) ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 4) การบริหารความเส่ียงและความขัดแยง  

5) ปฏสิมัพนัธและการพัฒนาเพ่ือนรวมงาน และ 6) การนิเทศเพ่ือพัฒนาครูใหสามารถจดัการเรียนรูได 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2556: 48) กลาวถึงมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ทั้ง 6 ดาน 

วาเปนส่ิงสำคัญท่ีจะทำใหครูมีการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบตองานของตนเองไดมาก 
ย่ิงขึ้น ซึ่งการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา ประกอบดวย 1) ปฏิบัติกิจกรรม

ทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึง 

ผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน 3) มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให

สามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง 5) พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 6) จัดกิจกรรม 
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การเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

ไดอยางมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผู เรียน 9) รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษา 

อยางสรางสรรค 10) รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน 11) แสวงหาและใชขอมูลขาวสาร 

ในการพัฒนา และ 12) สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูไดทุกสถานการณเพ่ือสงเสริมสภาพการเรียนรู 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2556: 69) แสดงใหเห็นวาผูบริหารท่ีมีแนวปฏิบัติในการบริหาร 

การศึกษาบรรลุความสำเร็จนั้น ตองแสดงความเปนผูนำทางวิชาการ มีกระบวนการตัดสินใจและใช

การตัดสินใจนั้นมุงปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนดวย เพราะการสอนของครูมีผลตอการเรียน

ของนักเรียน ดังงานวิจัยของจิราวรรณ จันทรแยม (2552: 71) ที่ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูนำ 

ทางวิชาการของผูบริหารกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา 1) พฤติกรรมผูนำทางวิชาการของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จังหวัดสมุทรสงคราม ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน โดยภาพรวมและรายองคประกอบอยูใน

ระดับมาก 2) ผลการปฏิบตังิานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสุภา พ.ศ. 2548 ของครูในสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสมุทรสงคราม ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน ทั้งโดยภาพรวมและ 

รายมาตรฐานอยูในระดับมาก 3) พฤติกรรมผูนำทางวิชาการของผูบริหารกับผลการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ คุรุสภา พ.ศ. 2548 ของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดสมุทรสงคราม 

มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง 

การจัดการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุร ี เขต 3 เปนหนวยงาน

ประสานความสำคัญการจัดการศึกษา โดยมีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 129 โรงเรียน ขาราชการครู

สายงานการสอนหรือครูผูสอน จำนวน 1,188 คน (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี

เขต 3, 2557) จากการจัดการศึกษาท่ีผานมาพบวา ผลการประเมินคุณภาพของครูผูสอน นักเรียน 

การจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา และคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษา 
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังประสบปญหาหลายดาน เชน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ จากผล 
การสอบระดับชาติของผูเรียน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ประจำปการศึกษา 2556 พบวา มีกลุมสาระ 

การเรียนรูที่มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึนจากปการศึกษา 2555 จำนวน 3 กลุมสาระ ไดแก ภาษาไทย 

ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี และมีกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉล่ียลดลงจำนวน  

5 สาระ ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา 
และภาษาอังกฤษ ในแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

(2556: 14) และผลการสอบระดับชาติของผูเรียน O-NET ประจำปการศึกษา 2557 พบวา มีกลุม

สาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึนจากปการศึกษา 2556 จำนวน 2 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก 

วิทยาศาสตรและสุขศึกษาและพลศึกษา สวนกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉล่ียลดลง มีจำนวน  

6 กลุมสาระ ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ คณิตศาสตร และการงาน
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อาชีพและเทคโนโลยี ในแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

(2557: 15) จากผลการสอบระดับชาติของผูเรียน O-NET ไดแสดงใหเห็นถึงผลคะแนนเฉล่ียท่ีมี

แนวโนมลดลงไปทุกปการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษายังไมสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 

การวัดผลประเมินผล ดังท่ี ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553: 1) ไดกลาววา การบริหารงานวิชาการ 

ถือเปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐาน

และคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวของ

กับหลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษา 

และเก่ียวของกับผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเกี่ยวของ 

โดยทางตรงหรือทางออมก็ขึ้นอยูกับลักษณะของงานน้ัน จากความสำคัญของการบริหารงานวิชาการ 

ดังกลาวขางตน สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ ถือเปนงานหลักของสถานศึกษาท่ีบอกถึงมาตรฐาน

และคุณภาพการศึกษา เปนเคร่ืองบงช้ีความเจริญกาวหนาของสถานศึกษา ซ่ึงบงบอกถึงประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาแกผูเรียน ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งเปนงานท่ีเก่ียวกับผูบริหารสถานศึกษา

และบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษาโดยตรง ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนครูผูสอน มีหนาท่ีในการจัด 

การเรียนการสอน และรวมมือกับผูบริหารโรงเรียน ครู บุคลากรที่เก่ียวของในการจัดคุณภาพ 

การศึกษา จงึมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหาร ทีส่งผลตอการปฏิบตังิาน

ตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 3 วามีระดับของความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ที่สงผลตอการปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหนาท่ีของครู เพ่ือใหไดขอมูลสำหรับการวางแผน และเสนอแนะงานที่เก่ียวของ 

ในการพัฒนางานในโรงเรียน และใชในการพัฒนางานวิชาการและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นไป 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาระดับความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

2. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

3. เพ่ือวิเคราะหความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผล 
ตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
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ตัวแปรการวิจัย 
1. ตัวแปรตน ไดแก ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  

2. ตัวแปรตาม ไดแก การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา  

 

สมมติฐานการวิจัย 
ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน 

ตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ 

การปฏบิตังิานตามบทบาทหนาท่ีของครใูนสถานศกึษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สุพรรณบุรี เขต 3 ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเก่ียวกับความเปนผูนำทางวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาของประกาศคณะกรรมการ 

คุรุสภา (2556: 48) จำนวน 6 ดาน ดังน้ี 1) การเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม ผูนำทางวิชาการ 

พฤติกรรมผูนำ ภาวะผูนำ 2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 3) ความสัมพันธระหวางสถานศึกษา

กับชุมชน 4) การบริหารความเสี่ยงและความขัดแยง 5) ปฏิสัมพันธ และการพัฒนาเพ่ือนรวมงาน 

และ 6) การนิเทศเพ่ือพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูได นำมาเปนตัวแปรตน สำหรับตัวแปรตาม

ใชการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีกำหนดตามเกณฑในขอบังคับ 

คุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพครู พุทธศักราช 2556 (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556: 69) ซึ่งได

กำหนดแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีของครูไว 12 มาตรฐาน ดังน้ี 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ 

เก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น

กับผูเรียน 3) มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอน ใหสามารถปฏิบัติให
เกิดผลจรงิ 5) พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมปีระสิทธิภาพอยูเสมอ 6) จดักิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ  

8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผู เ รียน 9) รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  

10) รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน 11) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา และ 

12) สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูไดทุกสถานการณมากำหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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คำจำกัดความตัวแปรการวิจัย 
ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของ 

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ซึ่งเปนลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากความรู ทักษะ 
และความสามารถในการสรางผลงานในดานวิชาการไดโดดเดน ซึ่งสามารถประเมินไดจากพฤติกรรม 
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทในหนาท่ี และมาตรฐานของความสามารถในการปฏิบัติงาน แบงเปน 
6 ดาน ประกอบดวย 1) การเปล่ียนแปลง ของโลกและสังคม ผูนำทางวิชาการ พฤติกรรมผูนำ  
ภาวะผูนำ 2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 3) ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน  
4) การบริหารความเส่ียงและความขัดแยง 5) ปฏิสัมพันธ และการพัฒนาเพ่ือนรวมงาน และ  
6) การนิเทศเพ่ือพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูได  

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู หมายถึง ขอกำหนด เก่ียวกับคุณลักษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งครูตองปฏิบัติตามเพ่ือใหเกิดผลตามวัตถุประสงค
และเปาหมายการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งตองฝกฝนใหมีทักษะหรือความชำนาญสูงขึ้น
อยางตอเน่ือง จำแนกเปน 12 มาตรฐาน ประกอบดวย 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับ 
การพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นกับผูเรียน 
3) มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง  
5) พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนน
ผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 8) ปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 9) รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 10) รวมมือกับผูอื่น
อยางสรางสรรคในชุมชน 11) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา และ 12) สรางโอกาสให 
ผูเรียนไดเรียนรูไดทุกสถานการณ 

 
วิธีดำเนินการ 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนผูใหขอมูล 
ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่เปนโรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ปการศึกษา 2557 ทั้งหมด 129 โรงเรียน ซึ่งมีประชากร 
จำแนกเปนกลุมผูบริหาร จำนวน 129 คน และกลุมครู จำนวน 1,188 คน รวมท้ังสิ้น 1,317 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่เปนโรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ปการศึกษา 2557 โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
แบงชั้นตาม สัดสวนไปยังโรงเรียนในแตละอำเภอของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยกำหนดกลุมตัวอยางตามตารางสำเสร็จรูปของ Krejcie and 
Morgan (1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 388 คน  

ดังปรากฏในตาราง 
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ตารางที่ 1  จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง 

  

  3 

  

    

 36 380 27 93 

 24 330 18 81 

 

 

26 

43 

261 

217 

20 

32 

64 

53 

 129 1,188 97 291 

 1,317 388 

ท่ีมา: (ขอมูลประชากรมาจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3, 2557) 

 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีลักษณะเปนแบบสอบถาม มีขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้  

ผูวิจัยศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับความเปนผูนำทางวิชาการของ 

ผูบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา แลวกำหนดรูปแบบ

และโครงสรางของแบบสอบถาม กำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยามตัวแปร แลวนำมาจัดเปน

ขอกระทงคำถามสำหรับการวิจัย โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา นำแบบสอบถามที่ผูวิจัย

สรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา ของขอกระทงคำถาม 
แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและจุดประสงค (IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ 0.67 และ 1.00 ไดคำถามตัวแปรความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา 42 ขอ และ ตัวแปรการปฏิบัติงานตามบทบาท หนาท่ีของครูในสถานศึกษา 60 ขอ 
ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถามแลวจัดทำแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และ

อาจารยที่ปรึกษา นำแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

จำนวน 30 คน นำแบบสอบถามท่ีไดรับกลับมาคำนวณหาความถ่ี และทดสอบคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเท่ียงความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเทากับ 

0.96 และคาความเท่ียงของการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษาเทากับ 0.96 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 388 ฉบับ ไปยังสถานศึกษาที่มีผูบริหารและครู 

ที่ปฏิบัติการสอนที่เปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดำเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ไดแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา 

จำนวน 388 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  

 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ

ครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติดังน้ี การวิเคราะหขอมูล

ทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหารอยละ และนำเสนอในรูปแบบตาราง

ประกอบคำบรรยาย วิเคราะหระดับความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา และ 

การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครู

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ใชการวิเคราะห

การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  

 

ผลการวิจัย 
การนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ซึ่งท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา แบงเปน 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พบวา ผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ที่เปนกลุมตัวอยางสวนมากเปน 
เพศหญิง คดิเปนรอยละ 54.13 เพศชาย คดิเปนรอยละ 45.87 มอีายุ 41-50 ป มากท่ีสดุ คดิเปนรอยละ 

28.87 รองลงมาอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 27.32 อายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ 22.42 และ 

นอยกวา 30 ป คิดเปนรอยละ 21.39 ตามลำดับ ระดับการศึกษาสูงสุดเปนระดับปริญญาตรี 

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.12 ที่เหลืออยูในระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 45.88  
มีประสบการณทำงาน 5-10 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.20 มีประสบการณทำงานมากกวา 10 ป 

คิดเปนรอยละ 28.86 และมีประสบการณทำงานนอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 22.94 ตามลำดับ 

ตำแหนงหนาท่ีในการปฏิบัติงานครูมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 75.00 เปนผูบริหาร คิดเปนรอยละ 

25.00 สถานศึกษาขนาดกลาง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.24 รองลงมา สถานศึกษาขนาดเล็ก  

คิดเปนรอยละ 38.14 และสถานศึกษาขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 20.62 ตามลำดับ 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พบวา ความเปนผูนำทางวิชาการของ 

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยภาพรวม 

และรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม 

ผูนำการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนำ ภาวะผูนำ อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา การบริหาร 

ความเสี่ยงและความขัดแยง ปฏิสัมพันธ และการพัฒนาเพ่ือนรวมงาน ความสัมพันธระหวาง 

สถานศึกษากับชุมชน การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และ การนิเทศเพ่ือพัฒนาครูใหสามารถ

จัดการเรียนรูไดตามลำดับ ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับความเปนผูนำทางวิชาการของ 

 ผูบริหารสถานศึกษา 

 

 

                  

                  (n = 388) 
  X S.D.   

1   

   

4.15 0.75   1 

2  4.07 0.43  5 

3  4.11 0.54  4 

4  4.13 0.48  2 

5  4.11 0.51  3 

6  4.03 0.48  6 

  4.10 0.53   

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พบวา การปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยมาตรฐานจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ 

ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็ม 

ตามศักยภาพ รวมมือกับผูอืน่อยางสรางสรรคในชุมชน พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 
Vol.8 No. 1 January-June 2017 138

อยูเสมอ รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 

แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู

อยูเสมอ พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 

ของผูเรียนไดอยางมีระบบ และสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูไดทุกสถานการณ ตามลำดับ 

ดังแสดงตารางท่ี 3  

 

ตารางที่ 3  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี 

 ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3       

  

 

X  S.D.          

1 

 

4.12 0.53            9  

2     

 

4.19 0.58            2  

3  4.17 0.49             3  

4  4.10 0.55           10  

5  4.12 0.47            5  

6  

 

4.21 0.54             1  

7 

 

4.02 0.52           11  

8  4.12 0.53             7  

9  4.12 0.49             6  

10  4.15 0.48              4  

11  4.12 0.54              8  

12  4.01 0.48              12  

  4.12 0.41   

                                                                                                                                        (n= 388) 
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ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล 

ตอการปฏิบัติงานบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พบวา ความเปนผูนำทางวิชาการน้ีเปนปจจัยดานความสัมพันธ

ระหวางสถานศึกษากับชุมชน (X
3
) และดานการเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม ผูนำการเปล่ียนแปลง 

พฤติกรรมผูนำ ภาวะผูนำ (X
1
) เปนตัวแปรที่ไดรับการเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปราย

ความแปรผันของความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาประสิทธิภาพ 

ในการทำนาย (R2
adj

) เทากับ 0.36 ซึ่งแสดงวาความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการบริหารความเสี่ยงและความขัดแยง และดานผูนำการเปล่ียนแปลง สงผลตอการปฏิบัติงาน 

ตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา และสามารถทำนายประสิทธิผลสถานศึกษาไดรอยละ 36 

 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 

 

 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

       

 

  tot = 1.97 + 0.29 (X3) + 0.23 (X1) 

                tot = 0.38 (Z3) + 0.28 (Z1)  
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารท่ีสง 

 ผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ในภาพรวม (Y
tot

) 

 

 
 df SS MS F Sig. 

Regression 2 24.78 12.39 112.80** .00 

Residual 386  43.03 0.11   

Total 388 68.71  

 

 

 

 

 b Beta S.Eb t Sig. 

 1.97  0.16 13.54** .00 

 (X3) 0.29 0.38 0.04 7.58** .00 

  

   (X1) 

0.23 0.28 0.04 5.45** .00 

**  .01 

R = 0.60 R2 adj = 0.36 SEE. = 0.33  

                    (n= 388) 

อภิปรายผล 
จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังน้ี 
1. ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  

อยูในระดับมากทุกดาน โดยมีการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผูนำการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม

ผูนำ ภาวะผูนำ มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแก การบริหารความเส่ียงและความขัดแยง 

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ปฏิสัมพันธและการพัฒนาเพ่ือนรวมงาน การระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และการนิเทศเพ่ือพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูได พบวาผูบริหาร

ตระหนักถึงความสำคัญของความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาและความสามารถ

ในการบริหารความเสี่ยงและความขัดแยง โดยการมีสัมพันธที่ดีในการปฏิบัติงาน เพ่ือลด 
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ความขัดแยงและรวมมือกันทำงาน และตองการใหผูบริหารสถานศึกษาไดปฏิบัติงานตามหนาท่ี

ความรับผดิชอบ เพ่ือใหบรรลตุามเปาหมายการปฏิบตังิานวิชาการรวมกัน และไดตระหนักและเขาใจ

ตรงกันในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายท่ีวางไว ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย 

ของวราภรณ  สายใจ (2546: 77) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ภาวะผูนำของบริหารท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผล

ของการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา 

ภาวะผูนำของผูบริหารทั้ง 8 ดาน อยูในเกณฑสูง เรียงตามลำดับดังน้ี ดานผูนำทางจริยธรรม  

ดานผูนำทางการเปล่ียนแปลง ดานผูนำทางเทคโนโลยี ดานผูนำทางวิชาการ ดานผูนำทาง 

การประสานสัมพันธ ดานผูนำการสงเสริมพัฒนาการและบุคลากร ดานผูนำแบบมีสวนรวม และ 

ดานผูนำทางการสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และสอดคลองกับผลงานวิจัยของไพเราะ  

พัตตาสิงห (2554: 70) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการกับการสงเสริม 

การวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนำทางวิชาการในภาพรวมอยูในระดับมาก 

2) ผูบริหารสถานศึกษา มีการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก และ 3) ภาวะ

ผูนำทางวิชาการกับการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสัมพันธกันคอนขางสูง (r =.798) โดยตัวแปรท้ังสอง 

มีความผันแปรรวมกันประมาณรอยละ 64 

2. การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา มาตรฐานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียน มุงมั่นพัฒนา 

ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
แกผูเรียน แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา

วิชาชีพครูอยูเสมอ พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง รายงานผลการพัฒนา

คณุภาพของผูเรียนไดอยางมรีะบบ และสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูไดทุกสถานการณ สถานศึกษา 

จึงตองมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือใหทุกคนพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางตอเน่ือง สอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของจิราวรรณ จันทรแยม (2552: 62) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทาง
วิชาการของผูบริหารกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา 1) พฤติกรรมผูนำทางวิชาการของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จังหวัดสมุทรสงคราม ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน โดยภาพรวมและรายองคประกอบอยูใน

ระดับมาก 2) ผลการปฏิบตังิานตามมาตรฐานวิชาชพีครูของคุรสุภา พ.ศ. 2548 ของครูในสถานศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสมุทรสงคราม ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน ทั้งโดยภาพรวมและ 

รายมาตรฐานอยูในระดับมาก 3) พฤติกรรมผูนำทางวิชาการของผูบริหารกับผลการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2548 ของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดสมุทรสงคราม 

มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาพรวมและ

รายองคประกอบ และยังสอดคลองกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548: 30-55) ที่กลาวถึง 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน วาเปนการจัดการเรียนการสอน 

ที่มุงเนนใหผูเรียนประสบผลสำเร็จในการแสวงหาความรูตามสภาพความแตกตางของบุคคลดวย 

การปฏิบัติจริง และสรุปความรูทั้งหลายไดดวยตนเอง กอใหเกิดคานิยมและนิสัยในการปฏิบัติ 

จนเปนบุคลิกภาพ การเลือกอยางชาญฉลาดดวยความรักและหวังดีตอผูเรียน ดังนั้นในการเลือก

กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ครูตองคำนึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก 

และมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากท่ีสุด ตามความถนัด 

ความสนใจ ความตองการ โดยวิเคราะหวินิจฉัยปญหาความตองการท่ีแทจริง ของผูเรียน  

3. ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  

เรียงตามลำดับอิทธิพลจากมากไปหานอยดังนี้ 1) ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

2) การเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม ผูนำการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนำ ภาวะผูนำท่ีสงผล 

ตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถรวมกันทำนาย 

การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครู ไดรอยละ 36 ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของไพเราะ 

พัตตาสิงห (2554: 70) ที่พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีความสัมพันธกับการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน และการเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม ผูนำ

การเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนำ ภาวะผูนำ สงผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครู 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ทั้งนี้เน่ืองจาก

สถานศึกษาโดยผูบริหารท่ีมีการบริหารงานในระบบเครือขายอยางมีประสิทธิภาพและผูบริหาร 

มีคุณลักษณะท่ีดีในภาวะผูนำใหความสำคัญกับการบริหารงานยอมรับการเปล่ียนแปลงและรูจัก
แกไขสถานการณการเปลี่ยนแปลงได ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุเทพ ทิมนาม (2553: 95) 

เร่ือง ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบวา การสัมมนาทางวิชาการ ผูบริหาร 

มีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาอยูในระดับมาก เพราะเปนกิจกรรมการแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ระหวางผูเขารวมสัมมนา และแลกเปล่ียนประสบการณ รวมอภิปราย รวมพิจารณาสาระสำคัญ 
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เพ่ือสรุปสาระสำคัญและประเมิน เพ่ือไปแกปญหาและหาวิธีการใหม ๆ เพ่ือพัฒนาและแกปญหา 

รวมกัน และสอดคลองกับอัมพวัน ภัทรลิขิต (2547: 209) ที่ศึกษาวิสัยทัศนและพฤติกรรมการบริหาร 

การเปล่ียนแปลงของผูบริการสถานศึกษา ในอำเภอเมืองลำพูน พบวา ผูบริหารตองมีความคิดริเร่ิม

ในการวางแผนเพ่ือเปลี่ยนแปลงส่ิงตาง ๆ และยอมรับคำแนะนำเพ่ือมาใชในการดำเนินงาน 

สวนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การบริหารความเสี่ยงและความขัดแยง ปฏิสัมพันธ

และเพ่ือนรวมงาน การนิเทศเพ่ือพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูได ไมสงผลตอการปฏิบัติงาน 

ตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 3 ท้ังน้ี เน่ืองจากในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครู ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถ

ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การบริหารความเส่ียงและความขัดแยง ปฏิสัมพันธและเพ่ือนรวมงาน 

และการนิเทศเพ่ือพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูไดเปนอยางดีและเหมาะสมอยูแลว ซ่ึงสอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของหนูใจ ทมถา (2551: 145) เร่ือง สภาพการพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลคุณภาพการศึกษา

ดานผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการวิจัยพบวา 

การมอบหมายงานพิเศษ มีอำนาจพยากรณคุณภาพการศึกษาดานผูเรียนโดยรวมและรายดาน 

ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ดานผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู

ดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง และดานผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะ

นิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะการมอบหมายงานพิเศษ ทำใหครูเปน

ตัวการท่ีทำใหนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติงานในความรับผิดชอบและลงมือฝกปฏิบัติเพ่ือใหเกิด

ความชำนาญในดานตางๆ และยังสอดคลองกับพิพัฒน ฉ่ำเมืองปก (2551: 76) ที่ไดวิจัยเก่ียวกับ

ภาวะผูนำของผูบริหาร สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูมิภาคตะวันตก พบวา 1) ภาวะผูนำของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 9 ดาน ประกอบดวย ความจำเปนพ้ืนฐาน การมองการณไกล 
มีหลักการ หลักในการทำงาน ความมุงประสงค การวางแผน ความยืนหยัด การบริหารคน และ 
ความรักองคกร สวนดานปกครอง อยูในระดับปานกลาง 2) การบริหารงานตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา สงักัดอาชวีศึกษาจงัหวัด ภูมภิาคตะวันตก โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 

และ 3) ภาวะผูนำของผูบริหาร ดานการบริหารคน ดานการมองการณไกล ดานความรักองคกร 
ดานความยืนหยัด สงผลตอการบริหารงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 

 1.1 จากผลการวิจัยพบวา ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการนิเทศ เพ่ือพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูได มีคาเฉล่ียนอยกวาภาพรวม ดังน้ัน 

สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัดอบรมสัมมนาเรื่อง ความเปนผูนำทางวิชาการ 

ดานการนิเทศ เพื่อพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีความรู มีทักษะ และนำไปวางแผนการนิเทศ 

ในสถานศึกษาตอไป 

 1.2 จากผลการวิจัยพบวา ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา มีคาเฉล่ียนอยกวาภาพรวม ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา 

ควรศึกษาและทำความรูความเขาใจดานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาอยางถองแท และควร

แนะนำ สงเสริมความรูความสามารถของครู เพ่ือชวยใหการระดมทรัพยากรน้ันเปนไปอยางถูกตอง

สมบรูณ 

 1.3 จากผลการวิจัยพบวา ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน มีคาเฉล่ียนอยกวาภาพรวม ดังน้ัน ผูบริหาร 

สถานศึกษาควรศึกษาและทำความเขาใจในการสานสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหดีย่ิงขึ้น

ตอไป 

 1.4 จากผลการวิจัยพบวา ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานปฏิสัมพันธและการพัฒนาเพ่ือนรวมงาน มีคาเฉลี่ยนอยกวาภาพรวม ดังนั้น ผูบริหาร 

สถานศึกษาควรศึกษาและทำความเขาใจในการปฏิบัติตนตอเพ่ือนรวมงาน เปนท่ีปรึกษา แนะนำ 

ใหแกคณะครู เพ่ือใหการปฏิบัติตนดานการปฏิสัมพันธเปนไปอยางมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน 

และเปนกันเองกับเพ่ือนรวมงาน 
2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 การวิจัยเพ่ือศึกษาความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในการวิจัยคร้ังนี้

ยังไมครอบคลุมตัวแปรอีกหลายดานท่ีมีความสำคัญ และสมควรศึกษาวิจัยตอไป ในอนาคตจึงควร
จะมีการวิจัยในดาน 1) การนิเทศเพ่ือพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูได 2) การระดมทรัพยากร

เพ่ือการศึกษา และ 3) ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนา 
สถานศึกษาใหดีย่ิงขึ้นตอไป 
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สรุป 
ความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีการเปล่ียนแปลง 

ของโลกและสังคม ผูนำการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนำ ภาวะผูนำ มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด การปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 3 โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน

ผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึง 
ผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรค 

ในชุมชน พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษา 

อยางสรางสรรค ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 

ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการบริหารพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ พัฒนาแผนการสอนให

สามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดเปนอยางดีมีระบบ 

และสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูไดทุกสถานการณ และความเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เรียงตามลำดับอิทธิพลจากมากไปหานอยดังน้ี  

1) ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 2) การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผูนำ 

การเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูนำ ภาวะผูนำ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถ

ทำนายการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ไดรอยละ 36  

 

เอกสารอางอิง  
กระทรวงศึกษาธิการ. (2549). คูมือการจัดการศึกษาในโรงเรียน. กรุงเทพฯ: กระทรวงฯ. 

ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ. (2556). มาตรฐานวิชาชีพครู. กรุงเทพฯ: สำนักงาน 

 เลขาธิการคุรุสภา. 
จิราวรรณ จันทรแยม. (2552). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารกับ 

 ผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด 

 สมุทรสงคราม . วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
 การศึกษา บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง. 

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา. (2556). มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ:  

 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน. (2553). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพฯ. 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 
Vol.8 No. 1 January-June 2017 146

พิพัฒน ฉ่ำเมืองปก. (2551). ภาวะผูนำของผูบริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาคตะวันตก.   
 วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณทิต 
 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ไพเราะ พัตตาสิงห. (2554). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการกับการสงเสริม 
 การวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ประถมศึกษาอางทอง. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
 การศึกษา บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
วราภรณ สายใจ. (2546). ภาวะผูนำของบริหารที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของ 
 การบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี.  
 วิทยานิพนธปรญิญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3, กลุมงานนโยบายและแผน. (2556).   
 แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2556. สุพรรณบุรี: กลุมงานนโยบายและ 
 แผนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3. 
________. (2557). แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2557. สุพรรณบุรี: กลุมงาน 
 นโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3. 
________. (2557). รายงานผลการปฏิบัติงานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 จังหวัดสุพรรณบุรี. สุพรรณบุรี: สำนักงานฯ. 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2556). มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักงานฯ. 
________.  (2548). มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักมาตรฐานวิชาชีพ. 
สุวิมล ติรกานนท. (2551). การสรางเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตรแนวทาง 
 สูการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สุเทพ ทิมนาม. (2553). ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการพัฒนาบุคลากร 
 ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1.  
 วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณทิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
หนูใจ ทมถา. (2551). สภาพการพัฒนาบุคลากรที่สงผลคุณภาพการศึกษาดานผูเรียน 
 ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3. วิทยานิพนธปริญญา 
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏสกลนคร. 
อัมพวัน ภัทรลิขิต. (2547). วิสัยทัศนและพฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริการ 
 สถานศึกษาในอำเภอเมืองลำพูน . วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 
Vol.8 No. 1 January-June 2017 147

การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษา 
ในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

PARENTS’ DECISION IN CHOOSING PRIVATE ELEMENTARY SCHOOLS 
FOR THEIR CHILDREN IN PHRA PRADAENG DISTRICT,  

SAMUT PRAKAN PROVINCE 
 

กนกพรรณ  จันทรัศมี/ KANOKPAN  CHANTARASSAMEE1 

กัญญรัชการย  นิลวรรณ/ GANRATCHAKAN  NINLAWAN2 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยในการตัดสินใจ 

ของผูปกครอง ในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีไดมาจากการสุมอยางเจาะจง เปน 

ผูปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

12 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 24 คน โดยใชแบบสัมภาษณที่มีโครงสราง มีลักษณะเปนขอคำถาม 

แบบปลายเปด ที่มีคา IOC ระหวาง 0.67-1.0 ตรวจสอบความถูกตองดวยเทคนิคการตรวจสอบ 

แบบสามเสาแลวดำเนินการวิเคราะหเน้ือหา  

ผลการวิจัย พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน

ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อยูในระดับมาก 

ทุกดานประกอบดวย 1) ภาพลักษณของโรงเรียน 2) ทำเลท่ีตั้ง อาคารสถานท่ี และการจัดสภาพ
แวดลอม 3) คาธรรมเนียมการเรียน 4) บุคลากรในโรงเรียน 5) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

6) สิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการใหบริการ และ 7) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและ

ชุมชน  

 
คำสำคัญ : การตัดสินใจของผูปกครอง โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน 

 

1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2 อาจารย ดร., คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ABSTRACT 

The purpose of this qualitative research was to study the factors affecting parents’ 

decision in choosing private elementary schools for their children in Phra Pradaeng District, 

Samut Prakan Province. The research sample was 24 parents of students in 12 private 

elementary schools in Phra Pradaeng District, Samut Prakan Province, derived by purposive 

sampling. The data were collected by a structured interview form. It comprised the 

open-ended questions with the IOC between 0.67 and 1.00. The obtained data were 

validated with triangulation technique, and analyzed by using content analysis. 

The research findings revealed that the factors affecting the parents’ decision in 

choosing private elementary schools for their children were at a high level in all aspects. 

The aspects were as follows: 1) school image, 2) location, building and environment, 3) 

school fee, 4) school personnel, 5) curriculum and instruction, 6) facilities, welfare and 

services, and 7) relationship between school and community. 

 

Keywords:  parent’s decision, private elementary schools 

 

บทนำ 
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ไดบัญญัติวาคนไทยทุกคนมีสิทธ์ิไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไมนอยกวา 

สิบสองปอยางเสมอภาค และรัฐจะตองจัดใหทั่วถึง มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และการจัด 

การศึกษาจะตองใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา (กรมวิชาการ, 2544: 21) 

จะเห็นไดวาการบริหารและการจัดการศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดสนับสนุน 

ใหเอกชนเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษา รัฐจะชวยเหลือ สนับสนุนดานการเงิน การลดหยอน

ภาษี สิทธิประโยชนอยางอ่ืนท่ีเปนประโยชนตอสถานศึกษาเอกชน สงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ 
ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคล ดานการบริหารงานท่ัวไป เพ่ือใหสถานศึกษา

เอกชนมีมาตรฐาน สถานศึกษาเอกชนจะตองเปนนิติบุคคล บริหารโดยคณะกรรมการบริหาร  

ซึ่งประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา ผูรับใบอนุญาต ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนครู 
ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2544: 3)  

สังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

การเมืองการปกครองตลอดจนการศึกษา ซึ่งสงผลกระทบตอการเรียนรู คานิยม ขนบธรรมเนียม
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ประเพณี และวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนของชาติ กอใหเกิดปญหา สังคมและพฤติกรรมท่ี 

ไมพึงประสงค การจัดการศึกษาในประเทศไทย มีจุดหมายสำคัญเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย 

ที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต

รวมทั้งสามารถอยูรวมกันกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 

2543: 5) เด็กจึงเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและสามารถสรางความเจริญใหแกเศรษฐกิจและสังคม 

ไดในภายภาคหนา การท่ีจะพัฒนาเด็กใหเจริญเติบโตเปนผูใหญที่ดีมีคุณภาพไดนั้น ผูปกครอง 

มีความจำเปนท่ีจะตองตระหนักถึงการใหความรูและการใหการศึกษาแกเด็กเปนสำคัญ ฉะน้ัน จึงมี

ความจำเปนตองเลือกสถานศึกษาและเตรียมความพรอมใหแกบุตรหลานของตนเพ่ือนำไปสู 

การพัฒนาการศึกษาตอไป แตเน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลง

อยูตลอดเวลา สงผลใหการดำเนินชีวิตของครอบครัวแตละครอบครัวเปล่ียนแปลงไป จากเดิมท่ี 

พอแมผูปกครองมีเวลาในการอบรมเล้ียงดูบุตรหลานอยางเต็มที่ แตปจจุบันไมสามารถกระทำได

เหมือนกอน เพราะลักษณะของครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายมาเปนครอบครัวเด่ียว  

อีกท้ังการท่ีผูปกครองมีความจำเปนตองออกไปประกอบอาชีพตาง ๆ นอกบานเพ่ือหารายไดชวย

เศรษฐกิจของครอบครัว ดวยเหตุนี้สถานศึกษาจึงเปนทางเลือกท่ีผูปกครองตองการใหเปนตัวแทน 
ในการฝกอบรม สั่งสอนบุตรหลานใหเปนผูใหญที่ดีมีคุณภาพในอนาคต 

โรงเรียนประถมศึกษาเปนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ โดยรัฐบาลทุกสมัยตางถือเปน

ภารกิจและใหความสำคัญตอการจัดการประถมศึกษามาโดยตลอด การจัดการศึกษาระดับ 

ประถมศึกษาอยูในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดตาง ๆ ซึ่งดูแล 

การจัดการศึกษาของหนวยงานระดับโรงเรียน ซึ่งเปนหนวยงานระดับปฏิบัติที่มีความสำคัญมาก 

เพราะเปนหนวยงานท่ีทำหนาท่ีนำนโยบายการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 

ใหการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยตรง ซึ่งโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดตาง ๆ  

มีจำนวนมาก ดวยเหตุนี้ในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาใหแกบุตรหลานน้ันจึงมีหลายทางเลือก 
เกณฑการเลือกของผูปกครองแตละคนจึงอาจแตกตางกัน เพราะบุตรหลานยังเล็กเกินไปท่ีจะตัดสินใจ

เลือกท่ีจะเรียนในโรงเรียนตาง ๆ ดวยตนเอง และถึงแมวาผูปกครองมิไดเลือกโรงเรียนใหแกตนเอง 
แตเปนการเลือกใหแกบุตรหลานท่ีอยูในความอุปการะ แตผูปกครองมีสิทธ์ิในการตัดสินใจเลือก

โรงเรียนประถมศึกษาใดก็ไดที่ตนตองการ ภายใตขอบเขตที่เหมาะสมตรงกับความพึงพอใจของตน 

(ภณิษา พรมโน, 2551: 2) 
อำเภอพระประแดงมีทั้งหมด 15 ตำบล และมีจำนวนประชากรคอนขางมาก เน่ืองจาก 

มีโรงงานอุตสาหกรรม ทำใหมีคนอพยพเขามาอยูเปนจำนวนมาก จึงมีจำนวนเด็กท่ีจะตองเขาเรียน

ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากขึ้น ผูปกครองจำตองสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน ซึ่งมี

จำนวนโรงเรียนท่ีเปดสอนในระดับประถมศึกษาท่ีสังกัดโรงเรียนเอกชนท้ังส้ิน 12 โรงเรียน สงผลให 
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ผูปกครองมีทางเลือกมากมายในการตัดสินใจเลือกสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนท่ีตนพึงพอใจ 

ปจจุบันโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตางประสบปญหา

ที่ผูปกครองลดความตองการท่ีจะสงบุตรหลานเขาเรียน จากการสัมภาษณผูปกครองถึงปจจัยท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในอำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ ซึ่งมีบุตรหลานกำลังศึกษาอยูในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในอำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 15 คน จาก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนอำนวยวิทย จำนวน 10 คน และ

โรงเรียนณัฎฐเวศม จำนวน 5 คน พบวา ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจของผูปกครอง ประกอบดวย 

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เชน หลักสูตรท่ีโรงเรียนใชเปนแนวทางจัดการศึกษาใหกับ

นักเรียน ไดแก การกำหนดหลักสูตรที่ตรงกับความตองการของนักเรียน มีความยืดหยุนตามศักยภาพ

ของนักเรียนแตละคน ผูปกครองเขารวมกำหนดหลักสูตร โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียน

เปนสำคัญ และเนนกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนท่ีเนนคุณธรรมนำความรู ดานคาธรรมเนียมการเรียน 

เชน คาใชจายท่ีโรงเรียนเก็บจากผูปกครองหรือนักเรียน ไดแก คาลงทะเบียนแรกเขา คาการเรียน 

การสอน คาวัสดุอุปกรณ รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามท่ีสถานศึกษาแตละแหงไดกำหนดไว  

ดานบุคลากร เชน การจัดระบบการบริหารบุคลากร การปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากรใหมี

ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามความมุงหมายท่ีตั้งไว 

มีการจัดบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมไดอยางเหมาะสม ดานอาคารสถานที่ และการจัดการ

สภาพแวดลอม เชน การจัดหองเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบและหองพิเศษ (หองปฏิบัติการ

ทางคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางภาษา โรงอาหาร หองสมุด หองพยาบาล หองน้ำ) ที่มั่นคง

ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ จัดบรรยากาศภายในบริเวณสวยงามรมรื่นเหมาะแกการเรียนรู มีสถานท่ี

พักผอนหยอนใจ สนามกีฬา สนามเด็กเลน อยางพอเพียง ดานสิ่งอำนวยความสะดวกและ 

การบริการ หมายถึง การจัดบริการอำนวยความสะดวกใหแก ชุมชน ผูปกครอง นักเรียน และครู 
ไดแก การบริหารหองสมุด การบริการแนะแนว การบริการดานสุขภาพ การบริการสอนซอมเสริม  
การใหความปลอดภัยแกนักเรียน และการบริการรถรับ-สงนักเรียน และ ดานความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนและชุมชน หมายถึง การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ในดานการใหขอมูล

ขาวสารของโรงเรียน การรับฟงความคิดเห็น การประชุม การจัดงานประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจน 

มีการระดมทรัพยากรจากชุมชนมาชวยพัฒนาโรงเรียนเพ่ือประโยชนดานการเรียนการสอน รวมทั้ง

โรงเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน สอดคลองกับทัศนะของธรรมนูญ นวลใจ (2541: 52) 
ที่กลาววา การตัดสินใจของผูปกครองที่จะเลือกโรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึงจำเปนตองพิจารณา 

จากปจจัยหลายประการ อีกท้ังผูปกครองแตละทานมีคุณลักษณะแตกตางกัน จึงมีบรรทัดฐาน 
ในการตัดสินใจแตกตางกัน เชน ผูปกครองบางทานอาจใสใจเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน 

ในขณะท่ีผูปกครองบางทานสนใจเร่ืองกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกีฬามากกวา ดังน้ัน การตัดสินใจ

ในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาใหแกบุตรหลานน้ัน ผูปกครองแตละทานจึงมเีกณฑในการตัดสินใจ
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แตกตางกัน ซึ่งอาจเกิดจากปจจัยหลายประการ เชน ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมของ 
ผูปกครอง ปจจัยเก่ียวกับสถานศึกษา เชน ทำเลท่ีตั้ง จำนวนครู สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 
มาตรฐานทางวิชาการ และรูปแบบการบริหาร ปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีจึงนาจะเปนปจจัยสำคัญ 
ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนท่ีอยูในอำเภอพระประแดง 

จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาดังกลาว ประกอบกับผูวิจัยเปนผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาเอกชนในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ
ปจจัยท่ีสงผลการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียน
เอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในเชิงลึกดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) เพ่ือที่จะนำขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากิจการ
ของโรงเรียนใหไดมาตรฐานตามขอกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ และตรงตามความตองการ 
ของผูปกครองใหมากท่ีสุดเพ่ือที่จะไดสงบุตรหลานเขาโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น 

 
วัตถุประสงค 

เ พ่ือศึกษาปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับ 
ประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 
สมมติฐานการวิจัย 

ปจจัยภาพลักษณของโรงเรียน ทำเลท่ีตั้ง อาคารสถานท่ี และการจัดสภาพแวดลอม 
คาธรรมเนียมการเรียน บุคลากรในโรงเรียน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สิ่งอำนวย 
ความสะดวก สวัสดิการและการใหบริการ และความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน  
เปนพหุปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษา 
ในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 
วิธีดำเนินการ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูปกครองที่มีบุตรหลานกำลังศึกษา

อยูในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 4,903 คน 
จาก 12 โรงเรียน  

 1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง ไดมาจากการสุมอยางเจาะจง (purposive sampling) 
โดยกำหนดใหเปนผูปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 12 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน ประกอบดวย ผูแทนผูปกครองในคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือผูปกครองทั่วไป รวมทั้งสิ้น 24 คน 
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2.  ตัวแปรที่ศึกษา 

 2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) ไดแก ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจ

ของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนเอกชนใหกับบุตรหลาน ประกอบดวย 

   2.1.1  ภาพลักษณของโรงเรียน  

   2.1.2  ทำเลท่ีตั้ง อาคารสถานท่ี และการจัดสภาพแวดลอม   

   2.1.3  คาธรรมเนียมการเรียน  

   2.1.4  บุคลากรในโรงเรียน  

   2.1.5  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

   2.1.6  สิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการใหบริการ 

   2.1.7  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 

 2.2  ตัวแปรตาม (dependent variable) ไดแก การตัดสินใจของผูปกครองในการเลือก

โรงเรียนประถมศึกษาเอกชนใหกับบุตรหลาน 

3. กรอบแนวคิด 
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4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ 

ของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

เปนแบบสัมภาษณท่ีมีโครงสราง โดยมีลักษณะเปนขอคำถามแบบปลายเปด (open ended questions)  

5. การหาคุณภาพของเครื่องมือ 

 ใชการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

แลวทำการวิเคราะหหาคา IOC โดยมีคา IOC เปนรายขออยูระหวาง 0.67-1.00  

6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยขอหนังสือเพ่ือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล

จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถึงผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา

เอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 12 โรงเรียน แลวนำสงถึงผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พรอมนัดหมายกำหนด 

วันสัมภาษณผูปกครองที่เปนกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลลวงหนา แลวดำเนินการสัมภาษณ 

กลุมตัวอยางดวยตนเองตามวันเวลาท่ีกำหนด บันทึกขอมูลในการสัมภาษณดวยแบบสัมภาษณ 

ที่สรางและพัฒนาแลว เพ่ือนำขอมูลไปวิเคราะหตอไป 

7. สถิติท่ีใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนำขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณในแบบสัมภาษณมาตรวจสอบความถูกตอง

ดวยเทคนิคการตรวจสอบแบบสามเสา (triangulation) กลาวคือขอมูลที่ไดรับจากแหลงบุคคล 

สถานท่ี และเวลาท่ีตางกันหากพบวามีขอมูลท่ีตรงกัน แสดงวาเปนขอมูลที่ถูกตอง แลวดำเนินการ

วิเคราะหเน้ือหา (content analysis) เพ่ือสรุปเปนขอคนพบตอไป 

 

ผลการวิจัย 
ปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษา 

ในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อยูในระดับมากทุกดานประกอบดวย 

1. ภาพลักษณของโรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนโดยรวมท่ีเปนท่ียอมรับวามีชื่อเสียง 

ในการสอน และกิจกรรมตาง ๆ สถานท่ีนาเรียน มีความสะดวกสบาย สะอาด มีชื่อเสียง มีประวัติ

ความสำเร็จของนักเรียน ผูปกครองเปนศิษยเกา มีศิษยเกาท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักในสังคม กอตั้ง 

มานาน อยูใกลบานและเปนท่ียอมรับของชุมชน เอกลักษณของโรงเรียนท่ีโดดเดนดานวิชาการ และ

กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานตาง ๆ สงเสริมนักเรียนใหมีมารยาทท่ีดี มีความเปนไทย  

ย้ิมแยมแจมใสและมีสัมมาคารวะ ออนนอมตอผูใหญ บุคคลากรประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยาง 

และสภาพแวดลอมที่ดีมีคุณภาพ มีกลไกการปฏิบัติอยางมีมาตรฐาน จากงานวิชาการ และการแสดง

ของกิจกรรมอื่น ๆ ที่ดี จากรางวัลที่โรงเรียนไดรับ  
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2. ทำเลท่ีตั้ง อาคารสถานที่ และการจัดสภาพแวดลอม ประกอบดวยโรงเรียนต้ังอยูในยาน

ชุมชน นักเรียนไปกลับไดสะดวกทุกฤดูกาล การเดินทางสะดวกปลอดภัยในการเดินทางรับ-สง 

การจราจรท่ีสะดวกไมคับคั่ง ที่ตั้งและบริเวณโรงเรียนน้ำไมทวม ไมมีน้ำขังตลอดป มีการระบายน้ำ

สะดวก มีบริเวณรมรื่นนาอยู ไมมีขยะหรือสิ่งปฏิกูล มีถังขยะรองรับเพียงพอ สะอาด มีการแยกขยะ 

และไมใหมีกล่ินเหม็น และอยูนอกบริเวณ ไมตั้งอยูใกลแหลงการพนัน แหลงเส่ือมโทรมทางดาน

ศีลธรรม บริเวณโรงเรียนไดรับการเอาใจใสดูแล และตกแตงอยางเหมาะสม สวยงาม สะอาด เรียบรอย 

และรมรื่นอยูเสมอ ทำใหนาอยูนาเรียน และมีแหลงเรียนรูมาก นักเรียนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข 

ทั้งทางกาย ใจ มีรั้วรอบขอบชิด มีดอกไมประดับ ไมยืนตน ไดรับการดูแลตกแตงสวยงาม มีที่นั่ง

พักผอน ทางเดินและสนามหญาไดรับการดูแลตกแตงเปนอยางดี มีรั้ว มียาม และทุกคร้ังท่ีเร่ิมเรียน

ประตูร้ัวโรงเรียนควรจะถูกปดเสมอเพ่ือความปลอดภัย มีอาคารเรียนถาวรเพียงพอกับจำนวนนักเรียน  

มีการแยกอาคารเรียนของแตละชั้น นักเรียนไมแออัดเกินไป มีสถานท่ีรองรับไดเหมาะสม หองเรียน

เปนสัดสวน สภาพใชการไดดี มีอากาศถายเทดี สะดวกตอการเรียนการสอน มีแสงสวางเหมาะสม

และท่ัวถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไดเปนอยางดี มีหองสวมและหองปสสาวะเพียงพอ

กับจำนวนนักเรียนและแยกชายหญิงท่ีมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  

3. คาธรรมเนียมการเรียน ประกอบดวย เงินท่ีสถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราท่ีไดรับ

อนุมัติจากสวนราชการท่ีเหมาะสมตามอัตราและมีการผอนชำระไดโดยไมเดือดรอน และคาธรรมเนียม 

อื่น ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเรียกเก็บจากผูปกครอง เพ่ือเปนคาบำรุงหองสมุด คาบำรุงกีฬา 

คาเวชภัณฑ คาภาคปฏิบัติ คาวัสดุฝกหรือคาอุปกรณการศึกษา อยูในอัตราท่ีไมแพง เพ่ือนำมา 

จัดกิจกรรมตาง ๆ  

4. บุคลากรในโรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารท่ีมีความเปนผูนำ มีความรู ความสามารถ 

คุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตย บุคลิกภาพดี มีช่ือเสียง ขยันและอดทน วิสัยทัศนกวางไกล มีมนุษยสัมพันธท่ีดี

ติดตอไดงาย เปนกันเองกับทุกคน คอยหมั่นอบรมลูกศิษยอยูเสมอ และตอนรับผูปกครองอยางดี 
ทุกคน สะดวกในการพูดคุย สามารถสอบถามและพูดคุยไดงาย มีการใชนวัตกรรมที่เหมาะสม 

ในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนในดานตาง ๆ และกาวทันเทคโนโลยี มีแผนพัฒนาบุคลากร 
ในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง ทำใหมีชื่อเสียงท่ีดี มีผลงาน สงผลตอคุณภาพของการศึกษาและ 

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ครูผูสอนมีความรูความเขาใจ มีจิตวิทยาท่ีดี สามารถสอนใหเกิดความเขาใจ

ไดงาย ทำใหนักเรียนรักและอยากมาโรงเรียน มีบุคลิกภาพท่ีดี ย้ิมแยมแจมใส เต็มใจใหความชวยเหลือ 

ตอบขอซักถามท่ีของใจและมีทาทีเปนมิตร มีมารยาทท่ีดีงาม อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

ตอผูปกครอง ทำใหผูปกครองกลาท่ีจะติดตอ พูดคุยเม่ือตองการสอบถามขอมูลของลูก สรางบรรยากาศ

การเรียนการสอนท่ีดี นักเรียนจะเปนกันเอง กลาซักถาม เรียนไดอยางมีความสุข มีคุณสมบัติ 

และจำนวนเหมาะสมกับนักเรียน  
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5. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย โรงเรียนจัดหลักสูตรเหมาะสม

สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและผูเรียน นักเรียนจะไดมีความรูที่เหมาะสมตามวัย เรียนรู

ในเร่ืองที่เหมาะสมกับทองถ่ิน มีการสอนเก่ียวกับวัฒนธรรมในทองถ่ินตาง ๆ ดวยหลักสูตรทองถ่ิน 

ที่หลากหลาย จัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีสวนรวมในกิจกรรมมากท่ีสุด โดยใหเด็ก

คิดวิเคราะหแยกแยะ นำเสนอเปน นักเรียนจะไดปฏิบัติจริง และมีผลงานกลับมาบาน เนนใหผูเรียน

คิดเปน ทำเปน แกปญหาเปน สามารถเอาตัวรอดในสังคม ดำรงชีพไดอยางมีคุณภาพ โดยนำไปใช

ในชีวิตประจำวัน รูจักการแกปญหาในการใชชีวิต  

6. สิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการใหบริการ ประกอบดวย การจัดส่ิงอำนวย 

ความสะดวกและใหบริการ ทำใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีพัฒนาการท่ีดี ผูปกครองหมด 

ความกังวลเร่ืองการดูแล จัดกิจกรรมสนับสนุนงานวิชาการของโรงเรียน ไดแก การบริการสอน 

ซอมเสริม หองสมุด ใหคำปรึกษาหรือแนะแนว ทำใหมีความรูเพ่ิมขึ้น และสงเสริมการเขารวมแขงขัน

ทางดานวิชาการทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

มีบริการใหความปลอดภัยแกนักเรียน และการบริการรับ-สงนักเรียน โดยเนนความปลอดภัย 

แกนกัเรียน มรีถรบั-สงโดยมีครไูปกบัรถ และมคีรคูอยใหความปลอดภัยใหเมือ่รถสวนทางกันเขา-ออก  

7. ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย กิจกรรมในดานการใหขอมูล

ขาวสารของโรงเรียน นักเรียนรวมกิจกรรมกับบุคคลภายนอก สรางความสัมพันธกับวัด ชุมชน และ 

ผูปกครอง ทำใหเกิดความรักความคุนเคยชวยเหลือกัน มีการรับฟงความคิดเห็น การประชุมรวมกับ

ชุมชนหรือผูปกครองโดยตลอด และมีผูปกครองเครือขายเสนอความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ สงผล 

ตอความสัมพันธที่ดี มีการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม มีความรวมมือกับชุมชนตลอดปในชุมชน 

ใกลโรงเรียนเสมอมา ทำใหนักเรียนเปดโลกทัศนดวยกิจกรรมนอกหองเรียน รวมกันอนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรมรวมกับชุมชน มีการระดมทรัพยากรจากชุมชนมาชวยพัฒนาโรงเรียน โดยเชิญ

วิทยากรท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนมาใหความรูแกนักเรียน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 
เพ่ือสรางความสัมพันธกับชุมชน และทำใหนักเรียนรูจักเปนผูใหและตระหนักถึงความสำคัญ 

ในทองถ่ินของตน 

 

อภิปรายผล 
1. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ภาพลักษณของโรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนโดยรวมท่ีเปน 

ที่ยอมรับวามีชื่อเสียงในการสอน และกิจกรรมตาง ๆ สถานท่ีนาเรียน มีความสะดวกสบาย สะอาด 

มีชื่อเสียง มีประวัติความสำเร็จของนักเรียน ผูปกครองเปนศิษยเกา มีศิษยเกาท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก

ในสังคม กอตั้งมานาน อยูใกลบานและเปนท่ียอมรับของชุมชน เอกลักษณของโรงเรียนท่ีโดดเดน

ดานวิชาการ และกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานตาง ๆ สงเสริมนักเรียนใหมีมารยาทท่ีดี  
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มีความเปนไทย ย้ิมแยมแจมใสและมีสัมมาคารวะ ออนนอมตอผูใหญ บุคลากรประพฤติปฏิบัติ 

ที่เปนแบบอยางและสภาพแวดลอมที่ดีมีคุณภาพ มีกลไกการปฏิบัติอยางมีมาตรฐาน จากงาน

วิชาการ และการแสดงของกิจกรรมอื่น ๆ ที่ดี จากรางวัลที่โรงเรียนไดรับ เปนปจจัยท่ีสงผล 

ตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชน

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ภาพลักษณและเอกลักษณ

ของโรงเรียนท่ีดี จะเปนท่ีกลาวขานติดตออยางสืบเน่ืองจากรุนสูรุนของผู เ รียนสูผูปกครอง 

จากปากตอปากในชุมชนใหไดทราบกิตติศัพททำใหเกิดความเล่ือมใสศรัทธาตอโรงเรียนอยางยาวนาน 

ซึ่งโรงเรียนจะตองพยายามเสริมสรางและรักษาภาพลักษณที่ดีแกโรงเรียนตนเอง ดวยการจัด 

การเรียนการสอนท่ีดี กิจกรรมที่เหมาะสม และสภาพแวดลอมที่สวยงามนาเรียน ผลงานท่ีปรากฏ 

ใหเห็นในตัวผูเรียนศิษยเกาท่ีประสบความสำเร็จ อันจะสงผลตอความมั่นคง สามารถดำเนินงาน 

ไดอยางสืบเน่ืองยาวนานของโรงเรียนเอกชน สอดคลองกับงานวิจัยของชาย หาญณรงค (2551: 5)  

ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอ  

ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา พบวา ปจจัยมีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองฯ  

ในระดับมากท่ีสุดมี 4 ปจจัย ตามลำดับดังน้ี คือ ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน ความสามารถของครู 

การจัดการเรียนการสอน การอำนวยความสะดวกและการบริการ สวนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ของผูปกครองฯ ในระดับมากมี 2 ปจจัย ตามลำดับดังน้ี คือ ทำเลท่ีตั้ง อาคารสถานท่ี และคาใชจาย

ในการศึกษา และภาสกร ชูศรี (2554: 17) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยในการตัดสินใจสงบุตรหลาน 

เขาเรียนในโรงเรียนเอกชนของผูปกครองในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก

ทุกดาน เรียงจากมากไปนอย คือดานบุคลากร ดานการบริการ ดานภาพลักษณของโรงเรียน 
ดานการจัดการเรียนการสอน ดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม และดานคาธรรมเนียมการเรียน

ตามลำดับ                                     
2. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ทำเลท่ีต้ัง อาคารสถานท่ี และการจัดสภาพแวดลอม ประกอบดวย

โรงเรียนต้ังอยูในยานชุมชน นักเรียนไปกลับไดสะดวกทุกฤดูกาล การเดินทางสะดวกปลอดภัย 

ในการเดินทางรับ-สง การจราจรท่ีสะดวกไมคับคั่ง ที่ตั้งและบริเวณโรงเรียนน้ำไมทวม ไมมีน้ำขัง
ตลอดป มีการระบายน้ำสะดวก มีบริเวณรมรื่นนาอยู ไมมีขยะหรือสิ่งปฏิกูล มีถังขยะรองรับเพียงพอ 

สะอาด มีการแยกขยะ และไมใหมีกล่ินเหม็น และอยูนอกบริเวณ ไมตั้งอยูใกลแหลงการพนัน 

แหลงเส่ือมโทรมทางดานศีลธรรม บริเวณโรงเรียนไดรับการเอาใจใสดูแล และตกแตงอยางเหมาะสม 
สวยงาม สะอาด เรียบรอย และรมรื่นอยูเสมอ ทำใหนาอยูนาเรียน และมีแหลงเรียนรูมาก มีสุขภาพ

จิตดี มีความสุขทั้งทางกาย ใจ มีรั้วรอบขอบชิด มีดอกไมประดับ ไมยืนตน ไดรับการดูแลตกแตง

สวยงาม มีที่นั่งพักผอน ทางเดินและสนามหญาไดรับการดูแลตกแตงเปนอยางดี มีรั้ว มียาม และ 

ทุกคร้ังที่เริ่มเรียนประตูรั้วโรงเรียนควรจะถูกปดเสมอเพื่อความปลอดภัย มีอาคารเรียนถาวรเพียงพอ
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กับจำนวนนักเรียน มีการแยกอาคารเรียนของแตละชั้น นักเรียนไมแออัดเกินไป มีสถานท่ีรองรับ 

ไดเหมาะสม หองเรียนเปนสัดสวน สภาพใชการไดดี มีอากาศถายเทดี สะดวกตอการเรียนการสอน  

มีแสงสวางเหมาะสมและท่ัวถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไดเปนอยางดี มีหองสวม 

และหองปสสาวะเพียงพอกับจำนวนนักเรียน และแยกชายหญิง มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 

เปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษา 

ในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากทำเล

ที่ตั้ง นับเปนปจจัยอันดับตน ๆ ที่ภาคเอกชนจะตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบในการท่ีจะลงทุน

จัดต้ังโรงเรียน ซึ่งจะตองพิจารณาถึงสถานท่ีที่ใกลชุมชน สะดวกในการเดินทาง สวนอาคารสถานท่ี 

และการจัดสภาพแวดลอมเปนสิ่งท่ีสามารถสรางและปรับปรุงใหสวยงามนาอยูนาเรียน ตอบสนอง

ตอการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีมาตรฐาน โรงเรียนเอกชนสวนใหญจึงมีการตกแตงใหโรงเรียน

มีสภาพแวดลอมทั้งในอาคารเรียนและนอกอาคารเรียนใหสวยงาม เสริมสรางบรรยากาศในโรงเรียน 

ใหนักเรียนอยากมาเรียนย่ิงขึ้น นอกเหนือจากวัสดุอุปกรณเพ่ือการเรียนการสอนท่ีครบครันดวย 

สอดคลองกับงานวิจัยของชาย หาญณรงค (2551: 7) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอ ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองฯ ในระดับมากมี 2 ปจจัย ตามลำดับดังน้ี คือ 

ทำเลท่ีตั้ง อาคารสถานท่ี และคาใชจายในการศึกษา และสุภากร ขวัญยืน (2554: 9) ที่ศึกษาวิจัย 

เร่ือง การตัดสินใจของผูปกครองนักเรียนในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอระดับประถมศึกษา 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ดานสถานท่ี ผูปกครองตัดสินใจ 

ในเรื่องการจัดบรรยากาศในโรงเรียน  

3. จากผลการวิจัยท่ีพบวา คาธรรมเนียมการเรียน ประกอบดวย เงินท่ีสถานศึกษาเอกชน
เรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากสวนราชการท่ีเหมาะสมตามอัตราและมีการผอนชำระไดโดย 

ไมเดือดรอน และคาธรรมเนียมอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเรียกเก็บจากผูปกครอง เพ่ือเปน
คาบำรุงหองสมุด คาบำรุงกีฬา คาเวชภัณฑ คาภาคปฏิบัติ คาวัสดุฝกหรือคาอุปกรณการศึกษา 

อยูในอัตราท่ีไมแพง เพ่ือนำมาจัดกิจกรรมตาง ๆ เปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง 
ในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ ในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากคาธรรมเนียมการเรียนของโรงเรียนเอกชนในปจจุบัน 

จะตองปรับปรุงใหสอดคลองกับฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองที่จะสามารถจายได เปนท่ีเปดเผย

สามารถเปรียบเทียบไดกับโรงเรียนเอกชนอ่ืน ๆ ในระดับเดียวกัน อัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสม 

ประกอบกับการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ีโรงเรียนเอกชนจัดใหแกบุตร
หลานของตนอยางเหมาะสมที่ตองมีงบประมาณเปนคาใชจายเปนสิ่งท่ีผูปกครองจะประเมิน 

ความคุมคาท่ีบุตรหลานของเขาจะไดรับ สอดคลองกับงานวิจัยของชาย หาญณรงค (2551: 40)  
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ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอ  

ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

ของผูปกครองฯ ในระดับมากมี 2 ปจจัย ตามลำดับดังน้ี คือ ทำเลท่ีตั้ง อาคารสถานท่ี และคาใชจาย

ในการศึกษา  

4.  จากผลการวิจัยท่ีพบวา บุคลากรในโรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารท่ีมีความเปนผูนำ 

มีความรู ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย บุคลิกภาพดี มีชื่อเสียง ขยันและอดทน วิสัยทัศน

กวางไกล มีมนุษยสัมพันธที่ดีติดตอไดงาย เปนกันเองกับทุกคน คอยหมั่นอบรมลูกศิษยอยูเสมอ 

และตอนรับผูปกครองอยางดีทุกคน สะดวกในการพูดคุย สามารถสอบถามและพูดคุยไดงาย 

มีการใชนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนในดานตาง ๆ และกาวทันเทคโนโลยี 

มีแผนพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ทำใหมีชื่อเสียงท่ีดี มีผลงาน สงผลตอคุณภาพ

ของการศึกษาและผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ครูผูสอนมีความรูความเขาใจ มีจิตวิทยาท่ีดี สามารถสอน

ใหเกิดความเขาใจไดงาย ทำใหนักเรียนรักและอยากมาโรงเรียน มีบุคลิกภาพท่ีดี ย้ิมแยมแจมใส 

เต็มใจใหความชวยเหลือ ตอบขอซักถามที่ของใจและมีทาทีเปนมิตร มีมารยาทท่ีดีงาม อัธยาศัยดี  

มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูปกครอง ทำใหผูปกครองกลาท่ีจะติดตอ พูดคุยเมื่อตองการสอบถามขอมูล

ของลูก สรางบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดี นักเรียนจะเปนกันเอง กลาซักถาม เรียนไดอยาง 

มีความสุข มีคุณสมบัติและมีสัดสวนจำนวนครูเหมาะสมกับนักเรียน เปนปจจัยท่ีสงผลตอ 

การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนอำเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากบุคลากรท่ีประกอบดวยผูบริหาร

และครูเปนกลจักรท่ีสำคัญในการขับเคล่ือนการดำเนินงานในโรงเรียนเอกชน ที่จะสามารถ 

สรางความประทับใจในความเปนกันเองใหแกผูปกครอง ผูบริหารและครูจึงตองเปนผูที่มีความเปนครู

เปนอยางสูงกระตือรือรนในการทำงาน มีบุคลิกภาพท่ีดี ย้ิมแยมแจมใส มีทัศนคติที่ดีในการทำหนาท่ี
เปนบุคลากรในโรงเรียนเอกชน ท่ีอาจจะตองไดรับช้ีแนะ เนนย้ำและพัฒนาบุคลากรอยูเสมอ เน่ืองจาก
อาจจะมีการเปล่ียนงานของบุคลากรคอนขางสูงเพราะอาจจะไดรับคาตอบแทนจากโรงเรียนอื่น 

ที่สูงกวา สอดคลองกับงานวิจัยของประไพ นิลนอย (2548: 16) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยการตัดสินใจ

ของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พบวา ในภาพรวม 

ใหน้ำหนักการตัดสินใจอยูในระดับมาก รองลงมาใหน้ำหนักการตัดสินใจดานคุณภาพผูบริหารและ
ครู ในระดับมากท่ีสุด เปนอันดับแรก รองลงมาใหน้ำหนักการตัดสินใจในระดับมากดานคุณภาพ 

ผูเรียน คุณภาพดานอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอม ดานทำเลท่ีตั้ง ดานความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนกับชุมชน และดานคาใชจายเปนอันดับสุดทาย และภาสกร ชูศรี (2554: 17) ที่ศึกษาวิจัย

เรื่องปจจัยในการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนของผูปกครองในเขตเทศบาล 

เมืองเพชรบุรี พบวา โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน เรียงจากมากไปนอย คือ ดานบุคลากร  
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ดานการบริการ ดานภาพลักษณของโรงเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานอาคารสถานท่ีและ

สิ่งแวดลอม และดานคาธรรมเนียมการเรียน ตามลำดับ                                      

5. จากผลการวิจัยท่ีพบวา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย โรงเรียน 

จัดหลักสูตรเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและผูเรียน นักเรียนจะไดมีความรู 

ทีเ่หมาะสมตามวัย เรียนรูในเรือ่งทีเ่หมาะสมกับทองถ่ิน มกีารสอนเก่ียวกับวฒันธรรมในทองถ่ินตาง ๆ 

ดวยหลักสูตรทองถ่ินท่ีหลากหลาย จัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีสวนรวมในกิจกรรม

มากท่ีสุด โดยใหเด็กคิดวิเคราะหแยกแยะ นำเสนอเปน นักเรียนจะไดปฏิบัติจริง และมีผลงานกลับ

มาบาน เนนใหผูเรียนคิดเปน ทำเปน แกปญหาเปน สามารถเอาตัวรอดในสังคม ดำรงชีพไดอยางมี

คุณภาพ โดยนำไปใชในชีวิตประจำวัน รูจักการแกปญหาในการใชชีวิต เปนปจจัยท่ีสงผลตอ 

การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนอำเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากหลักสูตรและการจัดการเรียน 

การสอน หรือการบริหารงานวิชาการเปนหัวใจของการบริหารสถานศึกษา เน่ืองจากผลจาก 

การดำเนินงานจะปรากฏแกตัวผูเรียนใหผูปกครองยอมรับไดหรือไม ผูที่สำเร็จการศึกษาสามารถ

ศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน หรือสามารถเอาตัวรอดในสังคม ดำรงชีพไดอยางมีคุณภาพหรือไม ลวน

เปนผลจากการจัดการเรียนการสอนท่ีดีทั้งสิ้น โรงเรียนเอกชนท่ีมีชื่อเสียง สามารถดำเนินการไดอยาง

ตอเน่ืองยาวนานเปนผลมาจากการท่ีผูปกครองยอมรับวาเปนโรงเรียนท่ีดีเดนทางวิชาการท้ังสิ้น 

สอดคลองกับงานวิจัยของนาฎนภางค รวยดี (2548: 49) ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง การตัดสินใจของผูปกครอง 

ในการสงบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา ในอำเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ผลการวิจัยพบวา การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนใน 
สถานศึกษาเอกชนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานคุณภาพ 

การสอนมีน้ำหนักการตัดสินใจเปนอันดับหน่ึง รองลงมาคือ ดานการจัดอาคารเรียนและ 
สภาพแวดลอมดานการอำนวยความสะดวกและการบริการ ดานคาธรรมเนียมการเรียน และ 

ดานความสัมพันธระหวางชุมชนระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและชุมชนเปนอันดับสุดทาย และ 

ศศิกานต สุวรรณแสง (2552: 57) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาปจจัยท่ีผูปกครองใชในการตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา การจัดลำดับ 

ความสำคัญของปจจัยเพ่ือการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชน ใหความสำคัญ 3 ลำดับแรก คือ ปจจัย

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ปจจัยดานอาคารสถานท่ีและการจัดสภาพแวดลอม 
และปจจัยดานครู        

6. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ส่ิงอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการใหบริการ ประกอบดวย 

การจัดส่ิงอำนวยความสะดวกและใหบริการ ทำใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีพัฒนาการท่ีดี  

ผูปกครองหมดความกังวลเร่ืองการดูแล จัดกิจกรรมสนับสนุนงานวิชาการของโรงเรียน ไดแก  
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การบริการสอนซอมเสริม หองสมุด ใหคำปรึกษาหรือแนะแนว ทำใหมีความรูเพ่ิมขึ้น และสงเสริม 

การเขารวมแขงขันทางดานวิชาการทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียน มีบริการใหความปลอดภัยแกนักเรียน และการบริการรับ-สงนักเรียน โดยเนน 

ความปลอดภัยแกนักเรียน มีรถรับ-สงโดยมีครูไปกับรถ และมีครูคอยใหความปลอดภัยใหเม่ือรถ 

สวนทางกันเขา-ออก เปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน

ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในระดับมาก ทั้งนี้

เน่ืองมาจากสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการใหบริการ เปนสิ่งสนับสนุนใหการดำเนินการ

ของโรงเรียนเอกชนมีความเพียบพรอมสมบูรณย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงกิจกรรมที่จะชวยสงเสริม 

ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น ลดความกังวลในดานตาง ๆ แกผูปกครองทำใหผูปกครองไว

วางใจในการดำเนินการของโรงเรียนย่ิงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของศศิกานต สุวรรณแสง 

(2552: 73) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาปจจัยท่ีผูปกครองใชในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชน

ระดับประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา การจัดลำดับความสำคัญของปจจัยเพ่ือ 

การตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชน ใหความสำคัญ 3 ลำดับแรก คือ ปจจัยดานหลักสูตรและ 

การจัดการเรียนการสอน ปจจัยดานอาคารสถานท่ีและการจัดสภาพแวดลอมและปจจัยดานครู 

และสุภากร ขวัญยืน (2554: 34) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง การตัดสินใจของผูปกครองนักเรียนในการสง 

บุตรหลานเขาศึกษาตอระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 

พบวา ดานความปลอดภัย ผูปกครองตัดสินใจในเรื่องการดูแลนักเรียน       

7. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย กิจกรรม

ในดานการใหขอมูลขาวสารของโรงเรียน นักเรียนรวมกิจกรรมกับบุคคลภายนอก สรางความสัมพนัธ

กับวัด ชุมชน และผูปกครอง ทำใหเกิดความรักความคุนเคยชวยเหลือกัน มีการรับฟงความคิดเห็น 

การประชุมรวมกับชุมชนหรือผูปกครองโดยตลอด และมีผูปกครองเครือขายเสนอความคิดเห็น 
ในเรื่องตาง ๆ สงผลตอความสัมพันธที่ดี มีการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม มีความรวมมือกับชุมชน
ตลอดปในชุมชนใกลโรงเรียนเสมอมา ทำใหนักเรียนเปดโลกทัศนดวยกิจกรรมนอกหองเรียน รวมกัน

อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมรวมกับชุมชน มีการระดมทรัพยากรจากชุมชนมาชวยพัฒนาโรงเรียน 

โดยเชิญวิทยากรท่ีเปนภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนมาใหความรูแกนักเรียน มีสวนรวมในการพัฒนา

ชุมชนเพื่อสรางความสัมพันธกับชุมชน และทำใหนักเรียนรูจักเปนผูใหและตระหนักถึงความสำคัญ

ในทองถิ่นของตน เปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับ
ประถมศกึษาในโรงเรยีนเอกชนอำเภอพระประแดง จงัหวัดสมทุรปราการ ในระดบัมาก ทัง้นีเ้น่ืองมาจาก

โรงเรียนเอกชนเปนสถานศึกษาท่ีผูปกครองและชุมชนมีความคาดหวังในคุณภาพของการดำเนินการ
ที่นาจะสูงกวาโรงเรียนภาครัฐ เน่ืองจากตองจายคาธรรมเนียมการเรียนท่ีสูงกวา จึงสะทอน 

ความตองการและความคาดหวังท่ีโรงเรียนจะตองรับทราบและดำเนินการสนองตอบอยางใกลชิด



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 
Vol.8 No. 1 January-June 2017 161

ดวยกิจกรรมตาง ๆ รวมกับชุมชน และตัวแทนผูปกครองและศิษยเกา ซึ่งจะทำใหโรงเรียนเกิด 

ความสัมพันธที่ดีกับชุมชน เปนท่ียอมรับสามารถสนองตอบตอความตองการในการพัฒนาผูเรียน 

ตามความตองการของผูปกครองและชุมชนอยางยาวนาน สอดคลองกับงานวิจัยของพิรุณ 

เรืองไพศาล (2549: 12) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการสง

นักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครราชสีมา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียง

ตามลำดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ ดานบุคลากร ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

ดานกิจการนักเรียน ดานวิชาการ ดานการบริหาร ดานส่ิงอำนวยความสะดวกและบริการ 

ดานความสัมพันธกับผูปกครอง และดานท่ีมีระดับปานกลาง คือ ดานคาธรรมเนียมการเรียน 

และสุภากร ขวัญยืน (2554: 12) ที่ศึกษาวิจัยเ ร่ือง การตัดสินใจของผูปกครองนักเรียน 

ในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอดอนสัก 

จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา การตัดสินใจของผูปกครองนักเรียนในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 

ตอระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

ผูปกครองตัดสินใจในเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครอง  

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

 1.1 โรงเรียนเอกชนควรใหความสำคัญในการเสริมสรางภาพลักษณและเอกลักษณ 

ของโรงเรียนท่ีดี ใหเปนท่ียอมรับผานการปฏิบัติงานใหเกิดผลเปนท่ีประจักษควบคู ไปกับ 

การประชาสัมพันธโรงเรียน 

 1.2 โรงเรียนเอกชนควรพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดสภาพแวดลอม 

ใหสวยงามนาเรียนและตอบสนองตอการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีมาตรฐานอยูเสมอ 
 1.3 โรงเรียนเอกชนควรพิจารณาทบทวนอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสมกับฐานะ 

ทางเศรษฐกิจของผูปกครองที่เปนกลุมเปาหมาย และสามารถเทียบเคียงไดกับโรงเรียนเอกชน 

ในระดับเดียวกัน 

 1.4 โรงเรียนเอกชนควรใหความสำคัญในการบริหารงานบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในการพัฒนาบุคลากร และการดูแลรักษาขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

เพ่ือใหโรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพอยูกับโรงเรียนอยางยาวนาน 
 1.5 โรงเรียนเอกชนควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย 

เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพ่ือเปนจุดขาย มีชื่อเสียงและทำใหผูเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา

สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น หรือสามารถเอาตัวรอดในสังคม ดำรงชีพไดอยางมีคุณภาพ 
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 1.6 โรงเรียนเอกชนควรสงเสริมใหมีองคกรเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและ

ชุมชน ในโครงสรางการบริหารโรงเรียนอยางชัดเจน เชน ชมรม/สมาคมศิษยเกา ชมรม/สมาคม 

ผูปกครอง ใหมีสวนรวมในการดำเนินการของโรงเรียนเอกชนมากย่ิงขึ้น 

 1.7 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ควรใหการสงเสริมสนับสนุน หรือชวยเหลือในการพัฒนาโรงเรียนเอกชนใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ 

แกผูปกครอง ชุมชนและสังคมในทุก ๆ ดาน เพ่ือเปนสถานศึกษาคุณภาพรวมดำเนินการจัด 

การศึกษากับภาครัฐอยางแทจริง 

2. ขอเสนอแนะในการทำการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1 ควรศึกษาวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน 

เขาเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนในบริบทและภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและ 

เชิงปริมาณ 

 2.2 ควรศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงเรียนเอกชนโดยการเทียบรอย (benchmarking) 

กับสถานศึกษาท่ีมีการปฏิบัติเปนเลิศ (best practice)  

 

สรุป 
การวิจัยเร่ือง การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษา 

ในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยในการตัดสินใจของของผูปกครองในการสงบุตรหลาน 

เขาเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยไดเก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีไดมาจากการสุมอยางเจาะจง (purposive sampling) เปนผูปกครอง 

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

12 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 24 คน โดยใชแบบสัมภาษณที่มีโครงสราง มีลักษณะเปนขอคำถาม 
แบบปลายเปด (open ended questions) ที่มีคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.0 ตรวจสอบความถูกตอง

ดวยเทคนิคการตรวจสอบแบบสามเสา (triangulation) แลวดำเนินการวิเคราะหเน้ือหา (content 

analysis) ผลการวิจัย พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน 
เขาเรียนระดับประถมศกึษาในโรงเรยีนเอกชนอำเภอพระประแดง จงัหวัดสมทุรปราการ อยูในระดบัมาก

ทุกดานประกอบดวย 1) ภาพลักษณของโรงเรียน 2) ทำเลท่ีตั้ง อาคารสถานท่ี และการจัด 

สภาพแวดลอม 3) คาธรรมเนียมการเรียน 4) บุคลากรในโรงเรียน 5) หลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอน 6) สิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการใหบริการ และ 7) ความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนและชุมชน  
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การตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร 
PURCHASING DECISION OF LIFE INSURANCE OF THE ELDERLY 

IN BANGKOK 
 

ธนารีย  รักการ/ THANAREE  RAKKAN1      
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาขอมูลดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

ในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

(7Ps) ที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร 

3) ศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ไดแก ภาพลักษณองคกร ความจงรักภักดีตอตราสินคา และความไววางใจ 

ในตราสินคา ท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ซึ่งแบงกลุมจำแนก 

ตามเพศ แบงเปนเพศชาย 200 คน และเพศหญิง 200 คน วิธีการสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปน 

โดยสถิติการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน

ดวยการวิเคราะหคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และคาสัมประสิทธสหสัมพันธของ

เพียรสัน ในการวิเคราะห  
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 60-64 ป มีสถานภาพ

แตงงานแลว ระดับการศึกษาประถมศึกษา และมีรายไดรวมท้ังสิ้นโดยเฉล่ียตอปอยูระหวาง 50,001-

200,000 บาท พบวา ผูสูงวัยตัดสินใจซ้ือเพราะมีรูปแบบท่ีตรงกับความตองการ และไดรับผลประโยชน 

ที่เหมาะสมกับการจายกรมธรรม ในสวนของปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานอ่ืน ๆ  
มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิต ผลการวิเคราะหทดสอบสมมติฐาน 1) ปจจัย 

ดานประชากรศาสตร ที่ยอมรับตามสมมติฐาน คือ ปจจัยดานอายุ ดานสถานภาพ ดานรายได 

1นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหิดล 
2นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหิดล 
3นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหิดล 
4อาจารย ดร., อาจารยที่ปรึกษาหลัก หัวหนาหลักสูตร สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล 
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โดยรวมเฉล่ียตอปที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 2) ปจจัยดานสวนประสมทางการ

ตลาดท้ัง 7 ดาน มีความสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

.05 และ 3) ปจจัยอ่ืน ๆ ทั้ง 3 ดาน มีความสัมพันธตอการตัดสนิใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตท่ีระดับ 

มีนัยสำคัญทางสถิติ .05 

 

คำสำคัญ : การตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ผูสูงวัย 

   

ABSTRACT 

The purposes of this research were to study: 1) demographic information;  

2) marketing mix factors (7Ps); and 3) other factors i.e. corporate image, brand loyalty and 

brand trust, which affected purchasing decision of life insurance of the elderly. The research 

sample was 400 elderly people in Bangkok, 200 males and 200 females, derived by 

probability sampling. The statistics used for data analysis with frequency, percentage, 

mean, and standard deviation. T-test, one-way ANOVA and Pearson’s correlation were 

used to test the hypothesis. The results showed that most respondents were at the age of 

60 - 64, got married, had elementary education, and earned average income between 

50,001- 200,000 Bath. The elderly made decision to purchase life insurance because the 

type of insurance match with their requirements and the benefits of insurance were reasonable 

for insurance premium. 

The results of analysis and testing of hypothesis were as follows: 1) demographic 

factors, as accepted in the hypothesis, in the aspects of age, marital status and average 

income affected the purchasing decision of life insurance of the elderly with a statistical 

significance level of .05; 2) all 7 marketing mix factors correlated with the purchasing 
decision of life insurance of the elderly with a statistical significance level of .05; and 3) the 

other 3 factors, corporate image, brand loyalty and brand trust, correlated with the purchasing 

decision of life insurance of the elderly with a statistical significance level of .05. 
 

Keywords: purchasing decision of life insurance, the elderly 
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บทนำ 
ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยเติบโตขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะใน 5 ปที่ผานมาน้ัน 

มีการเติบโตในอัตรารอยละ 15 ตอป เหนือกวาตลาดท่ัวโลกซ่ึงอยูที่ประมาณรอยละ 2.5 ตอป 

ในป 2556 พบวา เบ้ียประกันชีวิตรวมในธุรกิจน้ีสูงถึง 4.4 แสนลานบาท และคาดการณธุรกิจประกันชีวิต 

ของไทย จะเติบโตตอเน่ืองมากย่ิงขึ้น ซึ่งสูงกวาประมาณการเบ้ียประกันชีวิตทั่วโลกของ Swiss Re 

(Economic Intelligence Center, 2557) ที่คาดการณวาจะเติบโตในอัตรารอยละ 4 ปจจุบัน 

การแขงขันทางธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยเปนท่ีนาจับตามองอยางมากเพราะวา 

“ประกันชีวิต” เปนเร่ืองที่ใกลตัวและกลายเปนปจจัยหน่ึงของชีวิตท่ีมีบทบาท และมีความสำคัญ

เปรียบเสมือนเปนเคร่ืองมือที่ชวยบรรเทา หรือชดเชยความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

นอกจากนี้ การทำประกันชีวิตก็เปรียบเสมือนเปนเครื่องมือท่ีชวยจัดระเบียบการใชจายเงิน

เปรียบเสมือนเปนการลงทุนในระยะยาว จากประโยชนดังกลาว ทำใหคนมีความรูความเขาใจ 

ในประโยชนของการทำประกันชีวิตมากข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตท่ีผานมา ทำใหการเติบโตของ

ธุรกิจประกันชีวิตมีแนวโนมที่จะเติบโตอยางตอเนื่อง (จุฑามาศ วาชิตพล, 2556: 484) โดยดูไดจาก

เบี้ยประกันชีวิตธุรกิจประกันชีวิตป 2553-2557 มีแนวโนมขยายตัวสูง หลังยอดขายในชวง 4 เดือน

แรกของปเติบโตข้ึนถึงรอยละ 16.2 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันปกอน ในไตรมาส 1 มีจำนวน  

1.3 แสนลานบาท อัตราการเติบโตรอยละ 23 ในจำนวนน้ีแบงเปนเบ้ียประกันชีวิตรับปแรก จำนวน 

2.7 หมื่นลานบาท อัตราการเติบโตรอยละ 6 เบี้ยประกันชีวิตรับปตออายุ 8.4 หมื่นลานบาท อัตรา

การเติบโตรอยละ 19 และมีอัตราความคงอยูรอยละ 87 และเบ้ียประกันชีวิตรับจายคร้ังเดียว  

2.3 หมื่นลานบาท อัตราการเติบโตรอยละ 84 (สมาคมประกันชีวิตไทย ปที่ 35 ฉบับที่ 142, 2557) 

แนวโนมการขยายตัวของการทำประกันชีวิตมีมากขึ้น และจะมีจำนวนกรมธรรมประกันชีวิต

รายใหมเกิดข้ึนไมต่ำกวา 2,100,000 กรมธรรม (สมาคมประกันชีวิตไทย, 2553) โดยมีปจจัยสนับสนุน 

ทีส่งผลทำใหธุรกิจขยายตัวจากแรงผลักดันดานซพัพลายของธุรกิจประกัน ผานการนำเสนอผลิตภัณฑใหม 

เพ่ิมตัวแทน และเสริมแรงจูงใจนักขาย รวมถึงนโยบายเชิงรุกของชองทางการขายผานธนาคาร 

ดวยกลยุทธการขายผานพนักงานสาขา โดยเฉพาะในกลุมลูกคาบุคคลระดับกลางขึ้นไป (ศูนยวิจัย
กสิกรไทย, 2555) การท่ีประกันชีวิตเติบโตอยางตอเน่ือง เปนผลมาจากการขยายฐานลูกคาท่ีทำ

กรมธรรมใหม ดังน้ัน ในชวงเวลาน้ีทางบริษัทประกันตาง ๆ จึงพยายามขับเคลื่อนแผนธุรกิจที่สำหรับ

เจาะกลุมตลาดผูสูงวัย  โดยมีการออกแบบประกันชีวิตเพ่ือรองรับสังคมผูสูงวัย (aging society)  

โดยการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางอายุของประชากรแสดงดวยสัดสวนของประชากรในวัยตาง ๆ 

เมื่อจำแนกประชากรออกเปนกลุมอายุ 3 กลุมใหญ ๆ คือ ประชากรวัยเด็ก (อายุนอยกวา 15 ป)  
วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ป) และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) จะเห็นไดวาในระหวางป พ.ศ. 2553 - 

2583 สัดสวนของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน มีแนวโนมลดลง ในขณะท่ีสัดสวนของประชากร 
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ผูสูงวัย มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง จากรอยละ 13.2 ในพ.ศ. 2553 เปนรอยละ 32.1 ใน  

พ.ศ. 2583 และท่ีนาสังเกต คือในป พ.ศ. 2560 จะเปนปที่คาดวาสัดสวนของประชากรวัยเด็ก 

จะเทากับสัดสวนของประชากรผูสูงวัย  

 การเขาสูสังคมผูสูงวัยที่เพ่ิมขึ้น ทำใหตลาดประกันชีวิตในประเทศไทยเปนตลาด 

ที่นาสนใจและสรางโอกาสในการเจาะตลาดของผูสูงวัยท้ังประเทศ ทำใหกลุมธุรกิจเหลาน้ีจะมี 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการแขงขันและสรางสรรคผลิตภัณฑใหม ๆ เพ่ือกระตุนความตองการของ 

ผูสูงวัย ที่เร่ิมมีรูปแบบการใชชีวิตท่ีหันมาดูแลสุขภาพมากข้ึน ประกอบกับการบริการดานการแพทย 

ที่กาวหนาชวยใหคนมีอายุยืนข้ึน คุณลักษณะของผูสูงวัยและปญหาตาง ๆ ที่ผูสูงวัยในปจจุบัน 

กำลังประสบ เปนขอมูลท่ีสำคัญ ที่สามารถใชสะทอนถึงแนวโนมของปญหาสำคัญท่ีผูสูงวัย 

ในประเทศไทยประสบคือ ปญหาทางเศรษฐกิจ และสุขภาพ เกือบครึ่งหน่ึงของผูสูงวัย มีรายไดไมพอ

เล้ียงชีพ และ 2 ใน 3 มีสุขภาพอยูในระดับปานกลางถึงไมดีมาก โรคท่ีมีการรายงาน วาเปนกันมาก

ในกลุมผูสูงวัย คือ ปวดหลัง ปวดเอว ไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ โรคหัวใจ  

ซึ่งความไมแนนอนของชีวิตเปนสิ่งที่มนุษยไมสามารถหลีกเล่ียงได เชน โรคภัยไขเจ็บอุบัติเหตุ 

จนถึงข้ันเสียชีวิตและพิการ ปจจุบันมนุษยเราตองเผชิญความเปล่ียนแปลงอยูเสมอ จึงตอง 

มีการปรับตัวเพ่ือใหสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมได (วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล, 2542)  

เมื่อความไมแนนอนในชีวิตสามารถเกิดข้ึนได ดังน้ัน การทำประกันชีวิตจึงเปนวิธีหน่ึงท่ีจะชวย

บรรเทาความเดือดรอน เพ่ือนำเงินกอนหน่ึงมาชดเชยการสูญเสียรายไดเมื่อมีผู ถึงแกกรรม 

ความเจ็บปวย หรือประสบอุบัติเหตุจนกลายเปนบุคคลทุพพลภาพ (สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2553) กรุงเทพมหานครถือไดวาเปนเมืองหลวงหมายเลข 1 

ของประเทศไทยเน่ืองจากเปนเมืองหลวงท่ีมีความเจริญในทุก ๆ ดาน อาทิเชน ความเจริญ 

ทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเท่ียว อีกท้ังมีประชากรอาศัยอยูเปนจำนวนมาก 

ซึ่งจากการศึกษาจำนวนประชากรผูสูงวัยในเขตกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2555 พบวา จำนวนท้ังสิ้น  
765,974 คน (บริการขอมูล/สถิติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2555) 

จากขอมูลของธุรกิจประกันชีวิตสำหรับผูสูงวัยท่ีไดกลาวมาขางตน ประกอบกับผูสูงวัย 

ในประเทศไทยมีจำนวนที่เพ่ิมขึ้นจากอดีต จึงทำใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการตัดสินใจ 

ในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร วาใชเกณฑใดเปนตัวชี้วัดและตัดสินใจ 

ซื้อประกันชีวิต เพ่ือที่จะไดทราบถึงแนวคิดทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต 

ของผูสูงวัย รวมท้ังยังสามารถนำมาวางแผนกลยุทธทางการตลาดใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชากร 

ที่กำลังเขาสูสังคมผูสูงวัยในอนาคต 
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วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาขอมูลดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันชีวิต

ของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อ

ประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่สัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัย 

ในกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีดำเนินการ 
งานวิจัย “การตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร” ในครั้งน้ี

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) งานวิจัยจึงไดกำหนดระเบียบวิธีวิจัยใหสอดคลอง

กับวัตถุประสงค และกรอบแนวคิดในการทดสอบสมมติฐาน 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูท่ีมีอายุต้ังแต 60 ปบริบูรณข้ึนไป ท่ีตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต

โดยอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร แตเน่ืองจากไมทราบจำนวนประชากรผูสูงวัยท่ีตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต

ทำใหงานวิจัยน้ีตองกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ในกรณีไมทราบขนาดของประชากร เน่ืองจาก

ประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจำนวนประชากรท่ีแนนอน ดังน้ัน ขนาดตัวอยางสามารถคำนวณ

ไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ Cochran (1953 อางถึงใน กัลยา วานิชยบัญชา, 2549: 74) 

โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติเทากับ 0.05 และระดับคาความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 ซึ่งสูตร 

ในการคำนวณท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี 

  

 n =  

 n =  

  P =  .50   

  Z  =  0.05  

 1.96 

  e =  

 n =  

   = 384.16 
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ดงัน้ัน ขนาดตัวอยางคือ 384 คน ผูวิจยัจงึใชขนาดตัวอยางท้ังหมด 400 คน เพ่ือความสะดวก

ในการประเมินผล และการวิเคราะหขอมูล การสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปน (probability 

sampling) โดยใชการสุมตัวอยางแบบงาย สำหรับการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจำนวน

ประมาณ 400 คน ซึ่งแบงกลุมจำแนกตามเพศคือ เพศชาย 200 คน และเพศหญิง 200 คน ซึ่งใหเกิด

ความสอดคลองในสัดสวนท่ีเหมาะสมในการเปรียบเทียบ และเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เพ่ือรวบรวม

ขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี เปนการแจกแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด  

การวิเคราะหความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach's 

alpha coefficient) ซึ่งคาท่ีไดเทากับ 0.89 จึงถือไดวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ โดยขอมูล 

ที่ไดจากแบบสอบถาม จำนวนท้ังสิ้น 400 ชุด (คิดเปนรอยละ 100) นำมาวิเคราะหหาคารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการหาคาที (t-test) การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และคาสัมประสทิธสหสัมพนัธของเพียรสนั (Pearson’s 
correlation coefficient) การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ จะใชตัวเลขของคาสัมประสิทธ

สหสัมพันธ หากคาสัมประสิทธสหสัมพันธมีคาเขาใกล -1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพันธกัน 

ในระดับสูงแตหากมีคาเขาใกล 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธกันในระดับนอย หรือไมมีเลย สำหรับ

การพิจารณา คาสัมประสิทธสหสัมพันธ โดยท่ัวไปอาจใชเกณฑดังน้ี (Hinkle, 1998: 118 อางถึง 

ใน ชนนิกานต  วองวรโชติ และคณะ, 2556) 

 คา r       ระดับของความสัมพันธ 

 .90 - 1.00      มีความสัมพันธกันสูงมาก 

 .70 - .90      มีความสัมพันธกันในระดับสูง 

 .50 - .70      มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 

 .30 - .50      มีความสัมพันธกันในระดับตำ่ 

 .00 - .30      มีความสัมพันธกันในระดับต่ำมาก 
 

สวนของปจจัยสวนผสมทางการตลาดและปจจัยดานอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต

เกณฑวัดระดับความสำคัญใชมาตราสวนประมาณคา (Likert’s rating scale) แบงออกเปน 5 ระดับ 

โดยกำหนดระดับคะแนนการวัดแบบชวงมาตรา (interval scale) มีลักษณะกำหนดเปนขอความ

สำหรับแปลความหมายของคะแนน ดังน้ี (สิริลักษณ  ปานศรี, 2554: 6) 
 5 คะแนน หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด 

 4 คะแนน หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจซื้อมาก 
 3 คะแนน หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจซื้อปานกลาง 

 2 คะแนน หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจซื้อนอย 

 1 คะแนน หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจซื้อนอยท่ีสุด 
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การแสดงระดับของคะแนนเฉล่ีย พิจารณาจากคะแนนของคำตอบ โดยการหาจากสูตรน้ี 

 

    =  

=  
= 0.80 

คะแนนท่ีไดนำมาหาคาเฉล่ียและแปลความหมายคาเฉล่ียดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซื้อนอยท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซื้อนอย 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซื้อปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซื้อมาก 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 
การวิจัย เร่ือง การตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร สามารถ

สรุปผล ไดดังน้ี 

1. ผลขอมูลดานประชากรศาสตร จากกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจำนวน 

400 คน ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 60-64 ป คิดเปนรอยละ 

50.80 มีสถานภาพแตงงานแลว คิดเปนรอยละ 72.30 มีระดับการศึกษาสูงสุดสวนใหญ คือ ระดับ

ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 63.80 และมีรายไดรวมทั้งสิ้นโดยเฉล่ียตอปสวนใหญอยูระหวาง 
50,001-200,000 บาท คิดเปนรอยละ 46.50  

2.  ผลการตัดสินใจของผูสูงวัยในการเลือกซ้ือประกันชีวิต ผลการวิเคราะหการ

ตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูสูงวัยมีระดับการตัดสินใจ 

ในการเลือกซื้อประกันชีวิตอยูในระดับมาก คือ ตัดสินใจซื้อเพราะมีรูปแบบที่ตรงกับความตองการ 

และตัดสินใจซื้อเพราะไดรับผลประโยชนที่เหมาะสมกับการจายกรมธรรม โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 
3.55 และ 3.44 ตามลำดับ  

3. ผลขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ปจจัยสวนประสม 

ทางการตลาดท่ีสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 1  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล เก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 ในภาพรวม 

  

  S.D.  
 3.51 0.81  

 3.28 0.80  

 3.39 0.82  

 2.68 0.77  

 3.72 0.75  

 2.91 0.76  

 3.51 0.82  

 (1) – (7) 3.29 0.61  

 3.1  ปจจยัดานผลิตภัณฑ (product) จากการวิเคราะหพบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา ระดับสวนประสมการตลาดที่สัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือก

ซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ รูปแบบของกรมธรรมมีหลากหลาย 

ใหเลือก   

 3.2 ปจจัยดานราคา (price) จากการวิเคราะหพบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา ระดับสวนประสมการตลาดที่สัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือก

ซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ อัตราคาเบี้ยประกันเหมาะสมกับวงเงิน

เอาประกัน 
 3.3 ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย (place) จากการวิเคราะหพบวา ในภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา ระดับสวนประสมการตลาดท่ีสัมพันธตอ 

การตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ สามารถติดตอ 
ผานชองทางธนาคารหรือตัวแทนขายประกันชีวิตไดสะดวก 

 3.4 ปจจยัดานการสงเสริมทางการตลาด (promotion) จากการวิเคราะหพบวา ในภาพรวม

อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแตละรายการพบวา ระดับสวนประสมการตลาดท่ีสัมพันธ 

ตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ มีการโฆษณา

หรือประชาสัมพันธผานส่ือ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ อยางสม่ำเสมอ 
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 3.5 ปจจัยดานบุคลากร (people) จากการวิเคราะหพบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา ระดับสวนประสมการตลาดที่สัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือก

ซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ พนักงานมีความนาเช่ือถือไววางใจ 

 3.6 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) จากการวิเคราะหพบวา  

ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา ระดับสวนประสมการตลาด 

ที่สัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ 

ความทันสมัย / ความพรอมเพียง ของอุปกรณในการใหบริการ 

 3.7 ปจจัยดานกระบวนการ (process) จากการวิเคราะหพบวา ในภาพรวมอยูใน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา ระดับสวนประสมการตลาดท่ีสัมพันธตอการตัดสินใจ 

ในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ มีระบบการใหบริการ 

ที่สะดวก รวดเร็ว 

4. ผลขอมูลเกี่ยวกับปจจัยอ่ืน ๆ ปจจัยดานอ่ืน ๆ ที่สัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือก

ซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล ของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัย  

 ดานอ่ืน ๆ ในภาพรวม 

 
    S.D.  

 3.28 0.72  

 2.78 0.84  

 2.77 0.87  

  2.94 0.68  

 4.1 ปจจัยดานภาพลักษณขององคกร จากการวิเคราะหพบวา ในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา ปจจัยดานภาพลักษณขององคกรท่ีสัมพันธตอ 

การตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ ชื่อเสียง 

ของบริษัทประกันชีวิต  

 4.2 ปจจัยดานความจงรักภักดีตอตราสินคา จากการวิเคราะหพบวา ในภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา ปจจัยดานความจงรักภักดีที่สัมพันธตอ 
การตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ กลับมาซื้อ

กรมธรรมซ้ำอีก เพราะม่ันใจในตราสินคา  
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 4.3 ปจจัยดานความไววางใจในตราสินคา จากการวิเคราะหพบวา ในภาพรวม 

อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา ปจจัยดานความไววางใจในตราสินคา 

ที่สัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ  

มีความเช่ือมั่นวาองคกรจะรักษาสิทธิประโยชน 

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานขอท่ี 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจ 

ในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานประชากรศาสตร 

 
 1  

    

 t-test .117  
 F-test .013*  

 F-test .001*  

 F-test .552  

 F-test .000*  

*  .05 

จากผลการวิเคราะหและทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานขอท่ี 1 พบวา ปจจัยดานอายุ 

ดานสถานภาพ ดานรายไดโดยรวมเฉล่ียตอป มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของ 
ผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปจจัยดานอายุ  

ดานสถานภาพ ดานรายไดโดยรวมเฉล่ียตอป ที่แตกตางกัน ของกลุมตัวอยางมีความแตกตางท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจ ในขณะท่ีตัวแปรอื่น ๆ ไมมีผลอยางมีนัยสำคัญทางสถิติตอการตัดสินใจในการเลือก
ซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานดังกลาว 

สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน มีความสัมพันธตอ

การตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

 

 

 
 2  

  r   

 Correlation 0.659 .000  

 Correlation 0.596 .000  

 Correlation 0.594 .000  

  Correlation 0.420 .000  

 Correlation 0.407 .000  

 Correlation 0.496 .000  

 Correlation 0.584 .000  

*  .05 

จากผลการวิเคราะหและทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานขอท่ี 2 พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะ 

ทางกายภาพ ดานกระบวนการ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของ 

ผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปจจัยดานผลิตภัณฑ  

ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะ 

ทางกายภาพ ดานกระบวนการ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของ 

ผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานดังกลาว 

สมมติฐานขอท่ี 3 ปจจัยดานอ่ืน ๆ ที่แตกตางกัน มีความสัมพันธตอการตัดสินใจ 

ในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานอ่ืน ๆ 

 
 3    

  r   

 Correlation 0.534 .000  

 Correlation 0.464 .000  

 Correlation 0.455 .000  

*  .05 

จากผลการวิเคราะหและทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานขอท่ี 3 พบวา ปจจัยดานภาพ

ลักษณขององคกร ดานความจงรักภักดีตอตราสินคา ดานความไววางใจในตราสินคา มีความสัมพันธ 

ตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ทีร่ะดับ .05 โดยปจจยัดานภาพลักษณขององคกร ดานความจงรักภักดีตอตราสินคา ดานความไววางใจ

ในตราสินคา มีความสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร  

จึงยอมรับสมมติฐานดังกลาว 

  

อภิปรายผล 
จากการวิจัย เรื่อง การตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปประเด็นสำคัญมาอภิปรายผลได ดังน้ี 

1. ปจจัยดานประชากรศาสตร จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา ปจจัยดานอายุ ดานสถานภาพ 

ดานรายไดโดยรวมเฉล่ียตอป มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัย 

ในกรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน ซึ่งเกิดจากสภาพแสดลอมของผูสูงวัยเฉพาะคน ดังนั้นทำใหเกิด

ความแตกตางท่ีชัดเจน ในแตละปจจัยก็มีความแตกตางกันในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิต  
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานงานวิจัย และสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของจุฑามาศ วาชิตพล (2556: 

486) ที่พบวาปจจัยดานอายุ และดานสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจทำประกันชีวิต 

สอดคลองกับวราพร วิไลเลิศ (2557: 613) ที่พบวา ปจจัยดานอายุ ดานรายได ที่แตกตางกันมีผล 
ตอการตัดสินใจซื้อประกันของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และกุลเชษฐ วัฒนผล (2555: 537) 

ท่ีพบวา ปจจัยดานสถานภาพ และดานรายได ท่ีแตกตางกันมีผลตอความไววางใจตอการซ้ือประกันชีวิต 
สวนปจจัยดานระดับการศึกษา จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา ปจจัยดานระดับการศึกษา 

ที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร  

ซึ่งไมสอดคลองกับงานศึกษาวิจัยของวราพร วิไลเลิศ (2557: 613) กุลเชษฐ วัฒนผล (2555: 537)  
ที่พบวาปจจัยดานระดับการศึกษา ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันของผูบริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร และมณฑิราลัย ปวนใจชม (2548) ทีพ่บวา ปจจยัดานระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน 

มีผลตอโอกาสท่ีจะเลือกใชบริการบริษัทประกันชีวิต เน่ืองจากปจจัยดานระดับการศึกษาของงานวิจัย

เลมนี้ศึกษากับผูสูงวัย และจากการสอบถามพบวาสวนมากผูสูงวัยมีเกณฑการศึกษาในระดับ

เดียวกัน  

2. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา ปจจัยดานสวนประสม

ทางการตลาดท้ัง 7 ดาน มีความสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัย 

ในกรุงเทพมหานคร และสอดคลองกับงานวิจัยของวรัญญา อัครเอกฒาลิน (2553) ที่พบวา ปจจัย

ดานสวนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ดาน ของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความตองการซ้ือประกันชีวิต 

วสนัต นยัเนตร (2554) และกรกนก มปีระเสริฐวาจา (2550) พบวา ปจจยัดานสวนประสมทางการตลาด

ทั้ง 7 ดาน มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต และสิริลักษณ ปานศรี (2554) พบวา ปจจัยดาน 

สวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดาน มีอิทธิพลตอการซื้อประกันสุขภาพ อีกท้ังการศึกษาพบวา  

ปจจยัดานสวนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ดาน ไมสอดคลองกบังานศกึษาวิจยัของจฑุามาศ วาชติพล 

(2556) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ดาน ไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจ 

ทำประกันชีวิต เพราะในการวิจัยของจุฑามาศ วาชิตพล (2556) จะเนนแคการวิเคราะหผูบริโภค 

ที่ใชบริการผานธนาคาร (bancassurance) ชองทางเดียว จึงทำใหตัวแปรมีความแตกตางกัน 

ผลการวิจัยจึงมีผลที่แตกตางกัน 

3. ปจจัยดานอ่ืน ๆ ประกอบไปดวย ปจจัยดานภาพลักษณขององคกร ดานความจงรักภักดี

ตอตราสินคา (brand loyalty) ดานความไววางใจในตราสินคา ตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อ

ประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร เปนไปตามสมมติฐาน จากการศึกษาครั้งนี้พบวา ปจจัย

ดานอ่ืน ๆ ทั้ง 3 ปจจัยดังกลาว มีความสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัย

ในกรุงเทพมหานคร และสอดคลองกับงานวิจัยของอรุณ วิสุทพิพัฒนสกุล (2552) ที่พบวา ปจจัย 
ดานภาพลักษณขององคกร มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต กุลเชษฐ วัฒนผล (2555) 

ท่ีพบวา ปจจัยดานความจงรักภักดีตอตราสินคา และดานความไววางใจในตราสินคา มีความสัมพันธกับ

การซ้ือประกันชีวิต และวราพร วิไลเลิศ (2557) ที่พบวา ปจจัยดานความไววางใจในตราสินคา 
มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

นอกจากน้ี จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานอื่น ๆ ทั้ง 3 ปจจัย ดังกลาว ไมสอดคลองกับ 

งานวิจัยของจุฑามาศ วาชิตพล (2556) ที่พบวา ปจจัยดานภาพลักษณขององคกร และดาน 
ความไววางใจในตราสินคา ไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจทำประกันชีวิต เพราะคานัยสำคัญ 

ที่แสดงผลมามีความแตกตางกันมาก งานวิจัยของจุฑามาศ วาชิตพล (2556) จะเนนแคการวิเคราะห 
ผูบริโภคท่ีใชบริการผานธนาคาร (bancassurance) ชองทางเดียว ผลที่แสดงจากการวิเคราะห  

จึงทำใหตัวแปรมีความแตกตางกันผลการวิจัยจึงมีผลท่ีแตกตางกัน 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 
Vol.8 No. 1 January-June 2017 178

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัย 

 จากผลการวิจยั เร่ือง การตัดสนิใจในการเลือกซือ้ประกันชวิีตของผูสงูวัยในกรุงเทพมหานคร 

สามารถนำผลท่ีไดมาประยุกตใช และเปนขอมูลสำหรับธุรกิจประกันชีวิตกับรัฐบาล  

 ขอมูลดานประชากรศาสตร ขอคนพบในการวิจัยครั้งนี้ พบวา ปจจัยดานอายุ  

ดานสถานภาพ ดานรายไดโดยรวมเฉล่ียตอป ที่แตกตางกัน เปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

ในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาผูสูงวัยอายุ 60 ปขึ้นไป 

ทำใหทราบถึงความคิดเห็นในการตัดสินใจของผูสูงวัย ดังนั้น ผลที่ไดสามารถนำไปประยุกตสำหรับ 

ผูที่กำลังจะกาวเขาสูสังคมผูสูงวัย การนำเสนอใหกับคนท่ีเร่ิมอายุเขา 60 ขึ้นไปน้ัน จะเร่ิมมอง

หาความม่ันคงในชีวิต รวมถึงสถานภาพย่ิงบุคคลที่ยังมีครอบครัวใหดูแลจะมองวา ครอบครัวก็มี 

ผลสำคัญในการตัดสินใจ อีกปจจัยท่ีสำคัญคือ รายไดของผูสูงวัย เพราะเม่ือเวลาน้ันรายไดที่ไดรับ 

จะลดนอย หรือการเก็บออมสะสมเมื่อครั้งยังคงทำงานอยู ก็เปนตัวแปรในสำคัญในการตัดสินใจ

เลือกซื้อประกันชีวิตท่ีครอบคลุมและเหมาะสมมากท่ีสุด 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ขอคนพบในการวิจยัคร้ังน้ี พบวา ปจจยัดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะ 

ทางกายภาพ ดานกระบวนการ มคีวามสมัพนัธตอการตดัสนิใจในการเลอืกซือ้ประกนัชวิีตของผูสงูวัย

ในกรุงเทพมหานคร เพราะผูสูงวัยสวนใหญมองถึงความสำคัญในการคุมครอง สิทธิท่ีจะไดรับหลังจาก 

การซ้ือประกันชีวิต รวมถึงปจจัยสำคัญคือ บุคลากร ผูสูงวัยมักจะมองท่ีตัวแทนเปนปจจัยสำคัญ 

ความไวใจ ความเช่ือใจ หลงัจากซือ้ประกันมคีวามซือ่สตัยดแูล และใหขอมลูท่ีเขาใจงาย เพราะสวนน้ี

จะสงผลในการมองหารูปแบบประกันชีวิตท่ีเหมาะสม และใหผลตอบแทนท่ีดี ดังน้ัน ในการเพ่ิมสวน

ทางการตลาดน้ันการพัฒนาบุคลากร หรือตัวแทนเปนส่ิงท่ีไมควรละเลย  

 ปจจัยอ่ืน ๆ ขอคนพบในการวิจัยคร้ังนี้ พบวาปจจัยดานภาพลักษณขององคกร 

ดานความจงรักภักดีตอตราสินคา ดานความไววางใจในตราสินคา มีความสัมพันธตอการตัดสินใจ 

ในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร โดยท่ีผูสูงวัยจะใหความสำคัญกับชื่อเสียง
องคกรมากที่สุด เพราะมองเห็นวาบริษัทตาง ๆ องคกรตาง ๆ ที่มีชื่อเสียงจะมีความมั่นคง 

ในสถานะทางการเงิน เน่ืองจากจะตองดูแลและรับประกันความผิดพลาดตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
ไดอยางรวดเร็ว แตเน่ืองจากผูสูงวัยไมคอยมองถึงความเปนผูกพันตอบริษัท หรือองคกรตาง ๆ  

มากเทาท่ีควร และเกิดความหันเหไปตามคำชวนทั้งจากเพ่ือนดวยกัน ครอบครัว หรือสื่อโฆษณา 

ทางโทรทัศน  
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

 2.1 จากการศึกษาวิจยัในครัง้น้ี เปนการศึกษากลุมตวัอยางของผูสงูวัยในกรุงเทพมหานคร 

เทาน้ัน งานวิจัยน้ีเห็นวาควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษากลุมตัวอยางนอกกรุงเทพมหานคร หรือ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 
Vol.8 No. 1 January-June 2017 179

ทั้งประเทศไทย เพ่ือใหไดผลการวิจัยท่ีครอบคลุมมากย่ิงขึ้น รวมถึงเปนประโยชนตอองคกรท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชนในการวางกลยุทธทางการตลาดและพัฒนากลไกการตลาด เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุดในอนาคต  

 2.2 การลงพ้ืนท่ีในการเก็บแบบสอบถามน้ัน แนะนำการเก็บขอมูลจากชมรมตาง ๆ  

ของผูสงูวัยท่ีจดัตัง้ขึน้ เน่ืองจากการเก็บขอมลูตามแหลงทองเท่ียว โรงพยาบาล และสวนสาธารณะน้ัน 

เปนตน งานวิจัยน้ีมีความคิดเห็นวายากตอการเก็บขอมูล รวมท้ังอาจไมไดรับความรวมมืออยางเต็มที่  

อีกท้ังการศึกษาวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ัน ขอมูลที่ไดจึงเปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนท่ีใช 

ในการวิเคราะหปจจยัตาง ๆ หากมีการศึกษาเพ่ิมเตมิดวยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ เชน การทำสนทนากลุม 

(focus group discussion) กับกลุมผูสูงวัย จะชวยใหไดขอมูลท่ีลึกมากย่ิงขึ้น 

 

สรุป 
การวิจัยเร่ือง การตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือ 

ท่ีใชในการวิจัย เพ่ือรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด ซ่ึงแบบสอบถาม

แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 การตัดสินใจ

ของผูสูงอายุในการเลือกซื้อประกันชีวิต สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด

ที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิต สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอ 

การตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันชีวิต สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะ นำมาวิเคราะหคารอยละ คาเฉล่ีย  

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหคาที การวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว และคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการศึกษาท่ีไดจากการตั้งวัตถุประสงค 

ดานประชากรศาสตรพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 60-64 ป มีสถานภาพ

แตงงานแลว ระดับการศึกษาสวนใหญอยูชั้นระดับประถมศึกษา และมีรายไดรวมท้ังสิ้นโดยเฉล่ีย 

ตอปอยูระหวาง 50,001-200,000 บาท ในสวนของการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของ 
ผูสูงวัย พบวา ผูสูงวัยตัดสินใจซื้อเพราะมีรูปแบบที่ตรงกับความตองการ และไดรับผลประโยชน 

ที่เหมาะสมกับการจายกรมธรรม รวมถึงผลการศึกษาดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัย

ดานอ่ืน ๆ พบวา มีความสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิต ผลการวิเคราะหทดสอบ
สมมติฐาน พบวา 1) ปจจัยดานประชากรศาสตร ที่ยอมรับตามสมมติฐาน คือ ปจจัยดานอายุ  

ดานสถานภาพ ดานรายไดโดยรวมเฉล่ียตอปที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 2) ปจจัย
ดานสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดานมีความสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิต

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 และ 3) ปจจัยอื่น ๆ ทั้ง 3 ดาน มีความสัมพันธตอการตัดสินใจ 

ในการเลือกซื้อประกันชีวิตท่ีระดับมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 
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บทนำ 
หนังสอืเรือ่ง วิธีวิจยัทางรัฐศาสตร การประยุกตใชและตัวอยางเลมน้ีผูแตง คอื รองศาสตราจารย 

พิษณุ เสง่ียมพงษ พ.ศ. 2558 สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำนวน 404 หนา หนังสือเลมนี้ 

มีจำนวน 4 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 การวิจัยทางรัฐศาสตร เปนการนำเสนอหัวขอและประเด็นวิจัยทาง

รัฐศาสตร ที่มา กรอบแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐศาสตร ตอนที่ 2 เทคนิควิธีการเก็บขอมูล ซึ่งวิธีการเก็บ

ขอมูลมีดวยกันหลายวิธี อาทิ การสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม เปนตน ตอนท่ี 3 เทคนิควิธี

การวิเคราะหขอมูล จำแนกเปนการวิเคราะหขอมูลท่ีไมใชเชิงปริมาณและการวิเคราะหขอมูลเชิง

ปริมาณ ตอนที่ 4 บทสรุป: จากการวิจัยสูวรรณกรรมทางรัฐศาสตร โดยภาพรวมของหนังสือเลมนี้

เปนการใหรายละเอียดเก่ียวกับงานวิจัยทางรัฐศาสตร และการนำเสนอกระบวนการวิเคราะห  
การจำแนกเน้ือหา การตีความนัยทางรัฐศาสตรดวยวิธีการอภิปราย ซึ่งทำใหเกิดมุมมองทางความคิด

ที่มีความหลากหลายเห็นรายละเอียดการเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ แตกตาง

จากการศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรหรือทางดานการศึกษา ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมาก
ตอการสรางมุมมองทางความคิดและการกำหนดแบบแผนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยใหเหมาะสม 

1อาจารยประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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กับสิ่งที่ผูอานตองการศึกษา ดังนั้นหนังสือเลมนี้จึงเปนประโยชนอยางมากตอนักศึกษา คณาจารย 

และนักวิชาการทุกทาน ในการนำแนวคิด หลักการ เทคนิค และแนวทางการศึกษาตาง ๆ จากหนังสือ 

เลมนี้ไปใชประโยชนตอการศึกษา คนควาในงานวิจัยดานตาง ๆ ตอไป 

 

บทวิจารณ 
หนังสือเลมนี้ จำแนกเปน 4 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 การวิจัยทางรัฐศาสตร ซึ่งในตอนที่ 1 นี้

อธิบายใหเห็นถึงหัวขอหรือประเด็นทางรัฐศาสตร จะพบวา ขอบขายในการศึกษาทางรัฐศาสตร 

จะครอบคลุมประเด็นตาง ๆ อาทิ การเมือง การปกครอง และการบริหาร สถาบันการเมือง กลุมผล

ประโยชนและกลุมอืน่ท่ีไมใชกลุมผลประโยชน การบริหารราชการและพฤติกรรมการบริหาร การเมือง

ภายในและการเมอืงในบรบิทระหวางประเทศ เปนตน เพ่ือใหผูวิจยัเขาใจถงึปรากฏการณทางการเมอืง 

เหตุการณและความเปนไปไดของเหตุการณ ดวยการศึกษาสาเหตุและเหตุผลท่ีเกิดขึ้น จึงมีการใช

แผนที่แนวคิด แผนภาพลูกศรในการอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปร ดังน้ันผูวิจัยควรระบุให

ชัดเจนท้ังในสวนของวัตถุประสงค การออกแบบการวิจัย วิธีการรวบรวมขอมูล และการวิเคราะห

ขอมูล (Williams, 2007: 65) 

ตอนท่ี 2 เทคนิควิธีการเก็บขอมูล เพ่ือเปนการคนหาส่ิงท่ียืนยัน หรือสิ่งท่ีชวยปฏิเสธคำตอบ 

หรือสมมติฐาน ขอมูลและการวิเคราะหขอมูลจึงมีสวนสำคัญ วิธีการเก็บขอมูลจำแนกไดหลายวิธี 

อาทิ การสังเกต ทำใหไดรายละเอียดของเร่ืองราวท่ีสังเกต เชน งานวิจัยท่ีทำการศึกษาเก่ียวกับ 

การชุมนุม โดยเปนงานวิจัยท่ีใหความสำคัญกับชวงเวลา การสัมภาษณ ชวยใหไดขอมูล มุมมอง

อันเปนประโยชนตอการพัฒนางานวิจัย ผูใหขอมูลจึงเปนบุคคลสำคัญ การระบุบุคคลและการเขาถึง

ขอมูลจงึเปนส่ิงท่ีผูวิจยัจะตองพิจารณาอยางละเอียด การสนทนากลุม เปนการสนทนาต้ังแตบคุคล 2 คน

ขึน้ไป เพ่ือใหไดขอคิดเห็น ผูวิจัยอาจแยกบุคคลผูมีบทบาท ทัศนคติที่แตกตางกัน การใชเทคนิค 

การสำรวจ ในสวนน้ีผูวิจัยตองระบุหนวยในการวิเคราะหใหชัดเจนวาเปนระดับใด กลุมคน หนวยงาน
หรือองคการ โดยการสำรวจใชในการศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็น พฤติกรรม การรับรู และขอเท็จจริง 

เปนตน ดงัน้ันเน้ือหาในตอนท่ี 2 นี ้ผูเขียนไดพยายามอธิบายถึงหนวยในการวิเคราะหในลกัษณะตาง ๆ 

ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูอานในการกำหนดจำนวนขอมูล และผูใหขอมูลควรเปนใครบางซ่ึงในระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพใหความสำคัญกับความหมายและถอยคำท่ีผูใหขอมูลตอบเพ่ืออธิบายถึงปรากฏการณ 

ที่เกิดข้ึน ในขณะท่ีระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเปนการทดสอบสมมติฐานท่ีเกิดข้ึนวาเปนจริงหรือไม  
(Williams, 2007: 67) 

ตอนท่ี 3 เทคนิควิธีการวิเคราะหขอมูล ในตอนท่ี 3 นี้อธิบายถึงการจัดการขอมูลโดยมีวิธีการ

หลากหลาย อาทิ การตีความ ใหความหมาย ซึ่งผูวิจัยจะตองใหรหัสขอมูล และการทำความเขาใจ

กับขอมูล การเขาใจถึงหวงโซของเหตุการณ การวิเคราะหวาทกรรม การศึกษานัยและความหมาย
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ของการใชภาษา วิเคราะหคำพูดและสัญลักษณที่ใช การวิเคราะหเน้ือหา การวิเคราะหเชิงสาระ 

บริบทแวดลอม การวิเคราะหเปรียบเทียบ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ การศึกษาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร เปนตน หลักการสำคัญของการวิเคราะหขอมูล คือ จะตองนำไปสูการตอบคำถาม

การวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัยและพิสูจนสมมติฐานการวิจัย การวิเคราะหขอมูลจะสอดคลองกับ

วิธีการเก็บขอมูล ดังน้ันผูวิจัยจะตองวางแผนและศึกษารายละเอียดของการเก็บรวบรวมขอมูลใหเปน

ระบบ รวมถึงการนำขอมลูทีวิ่เคราะหไดนัน้ตรวจสอบความถูกตอง (Yeasmin & Rahman, 2012: 156) 

ตอนท่ี 4 บทสรุป: จากการวิจัยสูวรรณกรรมทางรัฐศาสตร ในตอนน้ีช้ีใหเห็นถึงความเช่ือมโยง

ตั้งแตตอนท่ี 1-3 โดยลักษณะของงานวิจัยทางรัฐศาสตรจะมีการต้ังคำถาม คือ “อยางไร และเพราะ

เหตุใด” ซึ่งจะทำใหผูวิจัยเช่ือมโยงระหวางส่ิงท่ีศึกษา และสามารถอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลได 

อยางไรก็ตามผูเขียนไดเนนย้ำใหเห็นถึงความสำคัญของการมีกรอบแนวคิดและทฤษฎี เน่ืองจาก

ทฤษฎีมีสวนชวยลดความซับซอนและชวยในการหาคำตอบแกคำถามการวิจัย อธิบายความสัมพันธ

ระหวางแนวคิด ความสัมพันธระหวางตัวแปร เปนตน สำหรับในตอนที่ 4 นี้ ผูอานจะไดรับประโยชน

จากการศึกษารายละเอียดของการตั้งคำถาม คือ “อยางไรและเพราะเหตุใด” โดยมีประโยชนตอ 

การนำไปกำหนดแบบแผนการวิจัยและการคนหาคำตอบของการวิจัย ดวยการศึกษากรอบแนวคิด

และทฤษฎีตาง ๆ โดยผูเขียนไดอธิบายสาระสำคัญไวอยางชัดเจน  

หนังสือเลมนี้มีจุดเดน ดังน้ี 1) มีการนำเสนอตัวอยางเปนรูปธรรมที่อธิบายถึงระเบียบวิธีวิจัย 

โครงสรางการศึกษาและการวิเคราะหอยางละเอียด อาทิ งานวิจัยของนิติ มณีกาญจน (2546) เร่ือง 

การวิเคราะห “การปกครองโดยไมปกครอง” ในคัมภีรเตา เต็ก เก็ง ที่นำเสนอกระบวนการวิเคราะห

ดวยการตีความคัมภีรเตา เต็ก เก็ง การยอนแยงสมมติฐานท่ีตั้งไว การอธิบายความสัมพันธที่มี 

ความซับซอน และอภิปรายพิสูจนสมมติฐาน 2) เปนความเรียง มีการระบุหัวขอจำนวนไมมากและใช

แนวทางการอภิปรายถกเถียง เพ่ือนำเสนอสาระงานวิจัยทางรัฐศาสตรโดยเรียบเรียงเน้ือหาเปน  
4 ตอน ทำใหผูอานสามารถศึกษารายละเอียดและตัวอยางตาง ๆ ไดตามลำดับเน้ือหา 3) หนังสอืเลมนี้
มีความแตกตางจากหนังสือเลมอื่น ๆ ในการนำเสนอในรูปแบบการอภิปราย การนำเสนอเทคนิควิธี

การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลที่พบในงานวิจัยดานรัฐศาสตรไมมาก ซึ่งจะเปนประโยชนอยาง
มากตอผูที่สนใจงานดานรัฐศาสตร สำหรับจุดท่ีควรพัฒนาของหนังสือเลมนี้ พบวา 1) มีการนำเสนอ

เพียงบางเทคนิควิธีการวิจัย และขาดการเปรียบเทียบขอดี ขอเสียของเทคนิควิธีการเก็บรวบรวม

ขอมลูและการวิเคราะหขอมลู 2) การใชภาษาท่ีเขาใจยาก มคีำศัพทเฉพาะในทางรัฐศาสตรจำนวนมาก 
ซึ่งอาจมีการเพ่ิมเติมในเร่ืองของนิยามความหมายของคำศัพทเฉพาะหรือการทำดัชนีคำศัพท 

ไวทายเลมเพ่ือประโยชนตอผูอานในการทำความเขาใจถึงคำศัพทตาง ๆ เพ่ิมขึ้น  
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บทสรุป 
หนังสือเลมน้ีเปนหนังสือใหความสำคัญกับการศึกษาลักษณะงานวิจัย ประเด็นทางรัฐศาสตร  

วิธีการวิเคราะหขอมูลที่ไมใชเชิงปริมาณ อันเปนประโยชนตอผูอานท่ีสนใจประเด็นทางรัฐศาสตรและ

สามารถนำระเบียบวิธีวิจัยหรือแนวคิดตาง ๆ ไปใชในการศึกษาคนควา ซึ่งผูอานทุกทานควรทำ 

ความเขาใจถงึระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐศาสตร และควรมีพ้ืนฐานความรูดานรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

เปนอยางดีในการศึกษาถึงความเช่ือมโยง ความสัมพันธของตัวแปร ลำดับเหตุการณ นัยของเวลา 

หวงโซของเหตุการณในการเขาถึงขอมูล และการไดมาซึ่งขอมูลสำหรับการวิเคราะหตีความ งานวิจัย

ทางรัฐศาสตรเปนงานวิจัยท่ีมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกตางจากงานวิจัยทางสังคมศาสตร 

เน่ืองจากการวิจัยทางรัฐศาสตรใหความสำคัญในการศึกษาการตีความ การศึกษาความสัมพันธ  

การใหความหมาย การใชสัญลักษณในบริบทท่ีมีความซับซอนและเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึน 

ในขอบขายการศึกษาทางรัฐศาสตรจะครอบคลุมประเด็นตาง ๆ อาทิ การเมือง การปกครอง และ 

การบริหาร สถาบันการเมือง กลุมผลประโยชนและกลุมอืน่ท่ีไมใชกลุมผลประโยชน เปนตน นอกจากน้ี

หนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนอยางมากตอผูอานในสาขาอ่ืน ๆ และผูที่สนใจทุกทานในการศึกษา 

เพ่ือทำความเขาใจปรากฏการณการเมือง การปกครองที่ผานมา ตลอดจนกระบวนการคิด  

การอธิบายความเช่ือมโยง วิธีการวิเคราะหตาง ๆ อาทิ กระบวนการตีความขอมูล การวิเคราะห 

วาทกรรม การยอนแยงทางทฤษฎีและสมมติฐาน การใสรหัสขอมูล การอภิปรายเชิงถกเถียง เปนตน 

ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากตอการวางแนวทางการศึกษาวิจัยในสาขาอ่ืน ๆ การเลือกใชระเบียบวิธี

วิจัยใหเหมาะสมกับหัวขอการวิจัยท่ีตองการศึกษา และเปนขอมูลพ้ืนฐานในการอางอิงสำหรับ 

การวิจัยทางดานรัฐศาสตรและสาขาอ่ืน ๆ ตอไป  
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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  

การเรียงลำดับเน้ือหา จัดรูปแบบ และการพิมพขนาดอักษร สำหรับบทความวิจัยมีเกณฑ 

ดังตอไปนี้ 

การเรียงลำดับเนื้อหา 

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

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

บทความท้ังหมดใหเขาใจที่มาของการทำวิจัย วิธีการโดยยอ ผลที่ไดจากการวิจัย และนำไปใช

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

5.  บทคัดยอภาษาอังกฤษ แปลจากบทคัดยอภาษาไทย มีขนาดและเน้ือหาเหมือนกับ

บทคัดยอภาษาไทย 

6.  คำสำคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) แปลจากคำสำคัญภาษาไทย 

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

ในบทความวิจัยน้ี 

9.  วิธีดำเนินการ (Material and Method) อธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยในสาระสำคัญ 

ที่จำเปน โดยกลาวถึงวิธีการสุมกลุมตัวอยาง ที่มาของกลุมตัวอยาง แหลงท่ีมาของขอมูล การเก็บ

และรวบรวมขอมูล การใชเคร่ืองมือ สถิติที่ใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล 

10.  ผลการวิจัย (Result/Finding) 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 ใหเรียงตามขอ 1 ตางเพียงตัดหมายเลขหนาออก

เทาน้ัน 

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

จังหวัดทีพิ่มพ:/ชือ่สำนกัพิมพ. เชน  

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

 และคณะ, บรรณาธิการ. ปรมิาณสารอาหารอางองิท่ีควรไดรบัประจำสำหรบัคนไทย 

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

 พัสดุภัณฑ (รสพ). 

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

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

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

 management.  โดย เริงศักด์ิ  ปานเจริญ.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

4.  วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูเขียนวิทยานิพนธ.// 

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

มหาวิทยาลัย. เชน 

เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ. (2540). การวิเคราะหระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 อาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร. ดุษฎีนิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 กาวอยางย่ังยืน. มติชน, 7. 

8.  อินเทอรเน็ตหรือเวิลดไวดเว็บ ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูจัดทำเว็บไซต.// 

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

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

 (1 ตุลาคม) 

 

การเขียนบทวิจารณหนังสือ ใหประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน บทนำ บทวิจารณ บทสรุป 

และเอกสารอางอิง โดยเรียงลำดับ ดังน้ี 

1. ชื่อเร่ือง ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่ือความหมายไดชัดเจน โดยอาจต้ัง

ตามชื่อหนังสือที่วิจารณ ตั้งชื่อตามตามจุดมุงหมายของเร่ือง หรือตั้งชื่อดวยการใหประเด็นชวนคิด 

2. ชื่อผูเขียน ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บทนำ เปนการเขียนนำเก่ียวกับเรื่องที่จะวิจารณ เชน ชื่อหนังสือ ชื่อผูแตง ความเปนมา

ของหนังสือ และอธิบายเหตุจูงใจที่ทำใหวิจารณหนังสือนั้น 

4. บทวิจารณ เปนสวนแสดงความคิดเห็นและรายละเอียดในการวิจารณ โดยเสนอแนะ

จุดเดนและจุดบกพรองของเร่ืองอยางมีหลักเกณฑและเหตุผล หากตองการเลาเร่ืองยอ ควรเขียน 

เลาอยางสั้น ๆ เพราะการวิจารณไมใชการสรุปเรื่อง แตเปนการแสดงความคิดเห็นของผูวิจารณ 

ตอหนังสือเร่ืองนั้น ผูเขียนตองการสื่อความหมายอะไรมายังผูอานหนังสือ และสื่อสารชัดเจนหรือไม 

อยางไร ถาประเด็นในการวิจารณมีหลายประเด็นควรนำเสนอตามลำดับ เพื่อใหผูอานบทวิจารณ

เขาใจงายไมสับสน ในกรณีที่มีจุดเดนและจุดดอยควรเขียนถึงจุดเดนกอนแลวจึงกลาวถึงจุดดอย 
เพ่ือใหเกียรติและแสดงใหเห็นวาการวิจารณ คือการสรางสรรคไมใชการทำลาย  

5. บทสรุป เปนการเขียนสรุปความคิดทั้งหมดท่ีวิจารณและใหแงคิด หรือขอสังเกตท่ีเปน
ประโยชนตอผูอาน นอกจากน้ียังชวยใหผูอานไดทบทวนประเด็นสำคัญของเร่ืองและความคิดสำคัญ

ของผูวิจารณ 

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

โดยใหเรียงตามลำดับอักษร และเอกสารภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษ 
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องคประกอบและรูปแบบการพิมพบทความปริทัศน ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน บทนำ 

บทปริทัศน บทสรุป และเอกสารอางอิง 

1. ชื่อเรื่อง ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่ือความหมายไดชัดเจน  

2. ชื่อผูเขียน ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บทนำ กลาวถึงความนาสนใจของเร่ืองท่ีนำเสนอ และเปนการเขียนนำไปสูเน้ือหาแตละ

ประเด็น  

4. บทปริทัศน เปนการเขียนวิพากษงานวิชาการ ที่มีการศึกษาคนควาอยางละเอียด 

วิเคราะหและสังเคราะหองคความรู ทั้งทางกวางและทางลึกอยางทันสมัย โดยช้ีใหเห็นแนวโนมที่ควร

ศึกษาและพัฒนาตอไป 

5. บทสรุป เปนการเขียนสรุปเรื่องที่นำเสนอ พรอมขอเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว 

6. เอกสารอางอิง ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American 

Psychological Association, APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอางอิงในเน้ือหาของบทความเทาน้ัน 

โดยใหเรียงตามลำดับอักษร และเอกสารภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษ 

การพิมพตนฉบับวิจารณหนังสือและบทความปริทัศน ใหพิมพดวยโปรแกรม Microsoft 

Word 2007 มีความยาวรวมทุกรายการ ไมเกิน 20 หนา ขนาดกระดาษ A4 หางจากขอบทุกดาน  

1 นิ้ว ใชแบบอักษร AngsanaNew ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะหางระหวางบรรทัด 1 เคาะ 

(Single Space) ชื่อเรื่องใชขนาดตัวอักษร 20 จุด/หนา จัดไวกลางหนากระดาษ ชื่อผูเขียนใชขนาด 

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

กระดาษดานซาย เน้ือหาใชขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดขอความกระจายแบบไทย 
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ขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารสังคมศาสตรวิจัย 

ผูเขียนแกแลวสงคืน 

ไมผานสงกลับ 

รับบทความ 

บรรณาธิการ 

ผูกล่ันกรองคุณภาพทางวิชาการ 

ตีพิมพโดยไมตองแกไข ตีพิมพโดยมีการแกไข 

ผูเขียนแกไขแลวสงคืนใหกองบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการสงใหผูเขียนแก 

กองบรรณาธิการสงใหผูกลั่นกรองตรวจสอบ 

ผูกลัน่กรองตรวจสอบแลวสงคืนกองบรรณาธกิาร 

โรงพิมพจัดทำตนฉบับแลวสงกองบรรณาธกิาร 

กองบรรณาธิการตรวจสอบและสงโรงพิมพ 

กองบรรณาธกิารสงตพีมิพเผยแพร 

แจงใหผูเขียนทราบ 

ไมรับตีพิมพ 

กองบรรณาธิการกลั่นกรองเบ้ืองตน 
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หนังสือนำสงบทความวิจัย 
 

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

 

เรียน  บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตรวิจัย 

เรื่อง  นำสงบทความวิจัย 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. เอกสารบทความวิจัยจำนวน 3 ชุด 

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

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

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

(ชาวไทยระบุทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ชาวตางชาติระบุเฉพาะช่ือภาษาอังกฤษ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ นอกจากน้ี ผลงานดังกลาวยังไมเคยเผยแพรในท่ีใด 

ไมไดอยูในขั้นตอนการพิจารณาเพ่ือเผยแพรในที่อื่น และจะไมสงเพ่ือเผยแพรในท่ีใดภายใน 90 วัน  

 

 จึงขอสงบทความมาเพ่ือพิจารณา 

 

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

                                                                          

 

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

        

                                                                                                                       (...................................................) 
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ใบสมัครสมาชิก 

วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

 
กำหนดออก   ปละ 2 ฉบับ 

คาสมัครสมาชิก  1 ป 220 บาท (รวมคาจัดสงทางไปรษณีย) 

จำหนายปลีก    ฉบับละ 120 บาท 

บอกรับตั้งแต    ปที่..........................ฉบับที่..............................เปนเวลา.......................ป 

ชื่อ.............................................................. นามสกุล........................................................... 

ท่ีทำงาน.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

โทรศัพท........................................................ โทรสาร........................................................... 

ท่ีบาน.................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

โทรศัพท........................................................ โทรสาร........................................................... 

สถานท่ีจัดสง 

                    ที่ทำงาน                    ที่บาน 

                (ลงชื่อ)....................................................... 

............................................................................................................................................ 
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  เงินสด ในนาม................................................................................................... 
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  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท 0-3426-1021-36 โทรสาร 0-3426-1071 

  โอนเงินเขาบญัชอีอมทรพัย ในนาม วารสารสังคมศาสตรวิจยั (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)  

  ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม เลขที่บัญชี 701-0-68818-4 พรอมแฟกซหลักฐาน 

  การโอนเงินและท่ีอยูสำหรับจัดสงวารสารฯ มาที่ โทรสาร 0-3426-1069 
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