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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  

ซึ่งท่ีประชุมอธิการบดีในครั้งน้ันมีมติเห็นชอบในหลักการตามเสนอ 

 
วัตถุประสงค : เพ่ือเผยแพรผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตรของนักศึกษา  

   คณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก มหาวิทยาลัย และ 

   สถาบันการศึกษาอื่น ๆ และผูสนใจทั่วไป 

 

เจาของ  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัย 

   ราชภัฏกาญจนบุรี) 

 

สาขาที่เปดรับ : การศึกษา สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 
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การมีสวนรวมของชุมชนท่ีสงผลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 
COMMUNITY’S PARTICIPATION AFFECTING IMPLEMENTATION OF HEALTH 
PROMOTING SCHOOL UNDER THE JURISDICTION OF NAKHON PATHOM 

PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 
 

ชัญญาภัค  เพ็ชรประดับ / CHANYAPAK  PETPRADUP1  

พิชญาภา  ยืนยาว / PITCHAYAPA  YUENYAW2  
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ 2) ระดับการดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 3) การมีสวนรวมของชุมชน 

ที่สงผลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และ 4) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการมี

สวนรวมของชุมชนและการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ กลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ จำนวน 84 แหง ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครูอนามัย คณะกรรมการ

สถานศึกษาตัวแทนผูปกครอง และเจาหนาท่ีสาธารณสุขที่รับผิดชอบการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 336 คน ไดมาโดย

การสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติ

ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห 
การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน และการวิเคราะหเน้ือหา  

 ผลการวิจัยพบวา  

          1.  การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและ

รายดาน 
 2.  การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน  

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3.  การมีสวนรวมของชุมชนสงผลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ดาน ไดแก ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  

ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล และดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ โดยรวมกันทำนายได

รอยละ 47.60  

           4.  ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของชุมชนและการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ ไดแก ชุมชนและผูปกครอง มีรายไดนอย ไมมีเวลามารวมกิจกรรมกับโรงเรียน หรือดูแล 

เอาใจใสสุขภาพของนักเรียน ดังนั้น โรงเรียนควรจัดกิจกรรมใหความรูความเขาใจ และสราง 

ความตระหนักดานสุขภาพของนักเรียนใหแกชุมชน หนวยงานท่ีเก่ียวของควรเพ่ิมงบประมาณ 

ในการสนับสนุนการทำกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

 

คำสำคัญ : การมีสวนรวม  ชุมชน  โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) the level of community’s participation of health 

promoting school; 2) the level of implementation of health promoting school; 3) community’s 

participation affecting implementation of health promoting school; and 4) problems and 

suggestions on community’s participation and the implementation of health promoting 

school. The research samples were 84 health promoting schools, with 336 respondent 

consisted with administrators, health teachers, school committees who were guardians 

and health officers of educational institutions under the Jurisdiction of Nakhon Pathom 

Primary Educational Service Area Office 1 derived by proportional stratified random 

sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. 
The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, 

stepwise multiple regression analysis and content analysis. 

 The findings of this research were as follows: 

 1.  Overall and in specific aspects, community’s participation of health 

promoting school was at the high level. 
 2.  Overall and in specific aspects, the implementation of health promoting 

school was at the high level. 

 3.  Community’s participation affected the implementation of health promoting 
school with statistical significance at .01 level in 3 aspects: the participation of the beneficiaries;
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the participation of the evaluation; and the participation of the operation, accounting for 

47.06% of variance explained. 

 4.  Regarding problems on community’s participation and the implementation of 

health promoting school, it was found that community and guardian had low income, had 

no time to join schools’ activities or did not concern with student’s health. As a result, 

schools should provide the cognition and awareness on students’ health to the community. 

Relevant organizations should increase budgets to support health promotion activities. 

 

Keywords: participation, community, health promoting school 

 

บทนำ 

 ในสภาวการณปจจุบัน การศึกษานับเปนส่ิงสำคัญย่ิงในการพัฒนาเยาวชนไทยและ

พัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับนานาประเทศ และองคประกอบสำคัญท่ีจะทำให 

การศึกษาของไทยพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของชุมชนไดนั้น 

จำเปนตองอาศัยสถานศึกษา ซึ่งนับวาเปนหนวยงานสำคัญในการบริหารจัดการศึกษา เพราะมี

ความใกลชิดกับผูเรียนและชุมชนเปนอยางมาก สถานศึกษาตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ 

กอเกิดการเรียนรูของผูเรียน การจัดระบบบริหารงานในสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

ภาระความรับผิดชอบนั้นเปนปจจัยท่ีสำคัญท่ีจะทำใหการจัดการศึกษามีคุณภาพได (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2543: 13) ดังน้ัน สถานศึกษาจึงนับวาเปนหนวยงานทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสำคัญ 

โดยมีหนาท่ีจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาตามแนวทางท่ีถูกตอง และมีหนาท่ีบริการ

ตอบสนองความตองการของสังคมหรือชุมชน เชน การใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกของชุมชน  

เปนแหลงวิทยาการของชุมชน เปนแหลงพัฒนาคน เปนแหลงถายทอดวัฒนธรรมและเปนศูนยกลาง

ของชุมชน เพ่ือรวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ 

ความตองการของชุมชนอีกดวย 
 จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เนนหลักการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชน และ 

การกระจายอำนาจในการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาองคกรและชุมชนใหมีความเขมแข็ง

สามารถพ่ึงตนเองได รวมท้ังสามารถจัดการศึกษาในชุมชนได ดวยเหตุน้ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 เม่ือวันท่ี   
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ที่เนนการมีสวนรวมของบุคคลในชุมชนหลายฝายใหเขามามีสวนรวม 

ในโรงเรียนในการจัดการศึกษาของชุมชน เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทมากข้ึน 
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ในการจัดการศึกษาของทองถ่ิน และจะมีบทบาทมากข้ึนตามลำดับ โดยเฉพาะเม่ือมีการปฏิรูป 

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับนี้อยางเต็มรูปแบบใน ป พ.ศ. 2545  

 จากเหตุผลที่กลาวมาในขางตน เพ่ือใหคุณภาพการศึกษาไทยไดพัฒนาอยางมี

ประสิทธิภาพ ประเทศไทยตองเผชิญกับภาวะท่ีจะตองเรงรีบตอการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีผลมาจาก

ปญหาทางการศึกษาของประเทศไทยท่ีประสบอยูนั้นรุนแรงและเรงดวนดวยเหตุผลตาง ๆ หลาย

ประการ เชน สมรรถนะและศักยภาพในการแขงขันของคนไทยดอยกวาหลายประเทศ ปญหาทาง

สังคม ปญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ปญหาความยากจน ปญหาความเส่ือมถอยทางดานศีลธรรม 

ปญหายาเสพติด ปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ระบบ 

การศึกษาไทยยังมีขอจำกัดและขอดอยอยูอีกมาก ทำใหไมมีบทบาทและพลังท่ีจะชวยสนับสนุน 

การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนไทยใหทัดเทียมกับประเทศอ่ืน ความลมเหลวของการจัดการ

ศึกษาท่ีไมสามารถสรางคนใหมีจิตใจที่ดีมีศักยภาพเพียงพอในการดำรงชีวิตในสังคมอยางเปนสุข 

การบริหารแบบรวมศูนยอำนาจไวที่สวนกลางทำใหประชาชนและชุมชนไมมีโอกาสมีสวนรวม 

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ทำใหขาดเอกภาพดานการบริหารเพราะการจัดการศึกษาไทย 

ถูกมองวาเปนหนาท่ีของรัฐ ของสถานศึกษา ของผูบริหารและครู ทำใหการศึกษาไทยแตกแยก 

ออกจากวิถีชีวิตขาดการตรวจสอบ ขาดคุณภาพ จากปจจัยดังกลาวเปนแรงกระตุนใหเกิด 

การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาของไทย โดยมีจุดมุงหมายท่ีตองการเห็นการศึกษามีศักยภาพและมี

พลังเพียงพอในการทำหนาท่ีในกระบวนการพัฒนาคุณภาพสมาชิกในสังคมดวยรูปแบบวิธีการตาง ๆ 

รวมทั้งการสรางองคความรูและปญญาใหแกสังคมเพื่อเปนฐานไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศตอไป (สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544: 3) ดังที่ รุง แกวแดง (2540: 245-249)  

ไดกลาวถึง ปญหาของการศึกษาไทยไววาปญหาการรวมอำนาจสูสวนกลางของสถานศึกษาทุกแหง 

ตองขึ้นตรงตอกรมหรือสำนักงานกลางซ่ึงเปนนิติบุคคล สถานศึกษาไมมีอำนาจในการบริหารตนเอง
ทั้งดานวิชาการ บุคลากรและงบประมาณ ผูบริหารโรงเรียนไมมีอำนาจในการตัดสินใจ ชุมชนและ 

ผูปกครองไมมีบทบาทในการจัดการศึกษา การเรียนไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น ทั้งนี้ 

กระทรวงศึกษาธิการไดพยายามท่ีจะกระจายอำนาจการบริหารทางวิชาการ โดยใหชุมชนมีสวนรวม
ในการกำหนดหลักสูตรทองถ่ิน แตก็ปรากฏวาไมประสบผลสำเร็จตามเปาหมายเทาไรนัก เน่ืองจาก

เมื่อรางหลักสูตรทองถ่ินแลวตองสงมาใหกรมวิชาการตรวจเพ่ืออนุมัติกอน การจัดการศึกษา 

ในสถานศึกษาของประเทศไทยมีปญหาคอนขางมากซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการบริหารจัดการ สอดคลองกับอารีย ดานประดิษฐ (2546: 76-100) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัย 

ที่สงเสริมและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ: การศึกษาเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย

พบวามีการดำเนินงานตามกระบวนการและองคประกอบโรงเรียนสงเสริมสขุภาพตามข้ันตอนครบถวน 

โดยอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝาย คือ จากกลุมพลังทางวิชาการ กลุมพลังทางประชาสังคม และ

กลุมพลังทางการเมืองทองถ่ิน ในการพัฒนางานใหสำเร็จ อยางไรก็ตาม สังคมไทยยังพบสภาพ
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ปญหาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา รวมทั้งปญหาสุขภาพเด็กไทยในปจจุบัน 

เปนผลใหคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยไมเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด ดังน้ัน  

ผูวิจัยในฐานะของครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับงานอนามัยโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสถาน

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนที่สงผลตอการดำเนินงานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพ่ือศึกษาแนวทาง

ในการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนที่สงผลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพและสงเสริม

สุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

 

วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 2.  เพ่ือศึกษาระดับการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 3.  เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนท่ีสงผลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 4.  เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของชุมชนและการดำเนินงานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 การมีสวนรวมของชุมชนสงผลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัด 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 

 1.  การมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง การท่ีผูบริหาร บุคลากรและประชาชนในชุมชน

ของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

มีกระบวนการทำงานรวมกันระหวางผูบริหารและบุคลากรในสถานศึกษา โดยการเปดโอกาสให

หนวยงานของรัฐ ชุมชน ประชาชน มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาดังตอไปนี้ 1) การมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ  2) การมีสวนรวมในการดำเนินงาน  3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  

และ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล เพ่ือการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 2.  การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่มีขีดความสามารถ 

แข็งแกรง มั่นคง เปนสถานท่ี ที่มีสุขภาพอนามัยท่ีดี เพ่ือการอาศัย ศึกษา และทำงาน โดยมี 

ความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ในการผลักดันใหโรงเรียนใชศักยภาพท้ังหมดที่มีอยูเพ่ือพัฒนา

สุขภาพของนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนครอบครัวและชุมชนใหมีสุขภาพกาย และสุขภาพ

จิตท่ีดี ประกอบดวย 1) นโยบายของโรงเรียน 2) การบริหารจัดการในโรงเรียน 3) โครงการรวม

ระหวางโรงเรียนและชุมชน 4) การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอ้ือตอสุขภาพ 5) บริการอนามัย

โรงเรียน 6) สุขศึกษาในโรงเรียน 7) โภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย 8) การออกกำลังกาย กีฬาและ

นันทนาการ 9) การใหคำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม และ 10) การสงเสริมสุขภาพบุคลากร 

ในโรงเรียน 

 

วิธีดำเนินการ 

 การวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนที่สงผลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 

(descriptive research) โดยผูวิจัยใชสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

 ประชากร 

 สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

ในปการศึกษา 2556 ซึ่งมีทำเลท่ีตั้งกระจายอยูในอำเภอเมืองนครปฐม ดอนตูมและกำแพงแสน 

จำนวน 128 แหง 

 กลุมตัวอยาง 

 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ในปการศึกษา 2556 มีทำเลท่ีตั้งกระจายอยูในอำเภอเมืองนครปฐม ดอนตูม และกำแพงแสน  

การกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง ไดมาโดยใชตารางสำเร็จรูปของเครซซี่ และมอรแกน (Krejecie and 

Morgan, 1970 อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน, 2540: 303) และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน 

(proportional stratified random sampling) ไดขนาดกลุมตัวอยางจำนวนท้ังสิ้น 97 แหง 

 ผูใหขอมูล กำหนดใหสถานศึกษาแตละแหงมีผูใหขอมูลแหงละ 4 คน ประกอบดวย  
1) ผูบริหารสถานศึกษา 2) ครูอนามัย 3) กรรมการบริหารสถานศึกษา ไดแก ตัวแทนผูปกครอง และ  

4) เจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ รวมผูใหขอมูลทั้งหมด 

388 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง 

 

 

 

 
 

  

  
   

  
 51 39  39 39 39 39 

 25 19  19 19 19 19 
 52 39  39 39 39 39 

 128 97  97 97 97 97 
 128 97  388 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย มีขั้นตอนการสรางและการพัฒนาดังน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการมี

สวนรวมของชุมชน และการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ แลวกำหนดรูปแบบและโครงสราง

ของแบบสอบถาม 

 ขั้นท่ี 2 กำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยาม ตัวแปร แลวนำมาจัดทำเปนขอกระทง

คำถามสำหรับการวิจัย โดยผานคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา 

 ขั้นท่ี 3 นำกระทงคำถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ตรวจสอบความตรง
ดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถาม

และตัวแปรท่ีศึกษา (Index of Item Objective Congruence: IOC) และเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนี

ระหวาง 0.67-1.00 ไดขอกระทงคำถามท้ังหมด 90 ขอ 
 ขั้นท่ี 4 แกไขขอกระทงคำถาม แลวจัดทำแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรง

คุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา 

 ขั้นท่ี 5 นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหารและครูอนามัยซึ่งไมใชกลุม
ตัวอยางจำนวน 30 ชุด 

 ขั้นท่ี 6 นำแบบสอบถามท่ีรับกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง (reliability) 

โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161 อางถึงใน 

พวงรัตน  ทวีรัตน, 2540: 117) ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.98  
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 ขั้นท่ี 7 ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมและถูกตอง 

โดยผานการแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บ

ขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีขอคำถาม

เก่ียวกับเพศ วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตำแหนง วิทยฐานะและ

ขนาดของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

 ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชน จำแนกตามตัวแปรตามองคประกอบ

การมีสวนรวมของชุมชนของสถานศึกษา 4 ดาน คือ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) การมี

สวนรวมในการดำเนินงาน 3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และ 4) การมีสวนรวม 

ในการประเมินผล 

 ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จำแนกตามตัวแปร

องคประกอบการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 10 ดาน คือ 1) ดานนโยบายของโรงเรียน  

2) ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน 3) ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน 4) ดานการจัด

สิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอ้ือตอสุขภาพ 5) ดานบริการอนามัยโรงเรียน 6) ดานสุขศึกษาในโรงเรียน  

7) ดานโภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย 8) ดานการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ 9) ดาน

การใหคำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม และ 10) ดานสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 

 แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนท่ี 3 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating 

scale) 5 ระดับ กำหนดเกณฑการใหระดับดังน้ี 

 ระดับ 1  หมายถึง  การมีสวนรวมของชุมชน/การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

       อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 ระดับ 2  หมายถึง  การมีสวนรวมของชุมชน/การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

       อยูในระดับนอย 

 ระดับ 3  หมายถึง  การมีสวนรวมของชุมชน/การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

       อยูในระดับปานกลาง 

 ระดับ 4  หมายถึง  การมีสวนรวมของชุมชน/การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
       อยูในระดับมาก 

 ระดับ 5  หมายถึง  การมีสวนรวมของชุมชน/การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
       อยูในระดับมากท่ีสุด 
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 ตอนที่ 4 เปนคำถามปลายเปด เก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการมี

สวนรวมของชุมชน และการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 388 ชุด ไปยังผูบริหาร ครูอนามัยโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาตัวแทนผูปกครอง และเจาหนาท่ีสาธารณสุขที่ดำเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ เพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยสงคืนผูวิจัยทางไปรษณีย ไดแบบสอบถาม 

ที่สมบูรณกลับคืนมา จำนวน 336 ฉบับ คิดเปนรอยละ 86.60 จากโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 84 แหง 

 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย 

 1. การวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของชุมชน และการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ ใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำคาเฉล่ียไปเทียบกับเกณฑ  

ตามแนวคิดของเบสท (Best, 1978 อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน, 2540: 91) ดังน้ี 

 คาเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49  แสดงวา มีระดับการมีสวนรวมของชุมชน/การดำเนินงาน 

       โรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 คาเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.49  แสดงวา มีระดับการมีสวนรวมของชุมชน/การดำเนินงาน 

       โรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับนอย 

 คาเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.49  แสดงวา มีระดับการมีสวนรวมของชุมชน/การดำเนินงาน 

       โรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49  แสดงวา มีระดับการมีสวนรวมของชุมชน/การดำเนินงาน 

       โรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับมาก 
 คาเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00  แสดงวา มีระดับการมีสวนรวมของชุมชน/การดำเนินงาน 

       โรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับมากท่ีสุด 

 2. การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของชุมชนและการดำเนินงาน 
ของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation 

coefficient: r
xy

) 

 3. การวิเคราะหการมีสวนรวมของชุมชนที่สงผลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สขุภาพ สงักัดสำนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 ใชการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression) 
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 4. การวิเคราะหคำถามปลายเปดเก่ียวกับปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ การมี

สวนรวมชุมชน และการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของชุมชนที่สงผลตอการดำเนินงานของโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

 ตอนท่ี 1 การมีสวนรวมชุมชนของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

 การมีสวนรวมชุมชนของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄  = 3.85, S.D. = 0.61) และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา การมีสวนรวมชุมชนของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับมากทุกดาน 

โดยการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนมากท่ีสุด (x̄ = 3.90, S.D. = 0.71) รองลงมา ไดแก  

ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (x= 3.85, S.D. = 0.65) ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ  
(x̄ = 3.85, S.D. = 0.66) และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล (x̄ = 3.82, S.D. = 0.70)  

ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ระดับการมีสวนรวมชุมชนของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 (n=84) 
 x̄ S.D.   

 3.85 0.65  2 
 3.85 0.66  3 

 3.90 0.71  1 
 3.82 0.70  4 

 3.85 0.61   

  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหสภาพการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 4.30, S.D. = 0.41) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวาสภาพการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสขุภาพ อยูในระดับมากทุกดาน โดยสภาพการดำเนินงาน
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โรงเรียนสงเสริมสุขภาพดานสุขศึกษาในโรงเรียนมากท่ีสุด (x̄ = 4.48, S.D. = 0.49) รองลงมา ไดแก 

ดานสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน (x̄ = 4.42, S.D. = 0.51) และดานโครงการรวมระหวาง

โรงเรียนและชุมชนอยูในระดับต่ำท่ีสุด (x̄ = 3.99, S.D. = 0.57) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ระดับสภาพการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

 การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 (n=84) 
 x̄ S.D.   

  4.31 0.45  5 
 4.17 0.47  9 

 3.99 0.57  10 
 4.38 0.49  3 

  4.34 0.51  4 
 4.48 0.49  1 

  4.31 0.50  6 
    4.26 0.53  8 

 4.30 0.52  7 
 4.42 0.51  2 

 4.30 0.41   

  

 ตอนท่ี 3 การมีสวนรวมของชุมชนท่ีสงผลตอการดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 การมีสวนรวมของชุมชน ไดแก การมีสวนรวมในการประเมินผล (X
3
) และการรวมมือ

ระหวางโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธกันสูงสุด และการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (X
4
) กับ 

การสงเสริมสุขภาพบุคลากรของโรงเรียนมีความสัมพันธกันต่ำสุด การมีสวนรวมของชุมชนมี 

ความสัมพันธทางบวกกับการดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01และระดับ .05 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของชุมชนที่สงผลตอการดำเนินงาน 

 ของโรงเรียนสงเสริมสขุภาพ สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

                         (n=84) 

 
 

 

 

 

   

  

  

 

 (X1) .389** .488** .612** .323** .429** .347** .414** .441** .382** .255* .499** 
(X2) .586** .611** .718** .475** .554** .435** .557** .506** .430** .450** .649** 

 (X3) .467** .598** .759** .393** .478** .394** .533** .497** .377** .467** .609** 
 (X4) .336** .530** .624** .285** .331** .270* .327** .320** .238* .203* .427** 

**  .01 
*  .05 

 การมีสวนรวมของชุมชน ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน การมีสวนรวม 

ในการประเมินผล และการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ เปนตัวแปรท่ีไดรับเลือกเขาสมการถดถอย

และสามารถอภิปรายความผันแปรของการดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี 

คาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.476 ซึ่งแสดงวา ดานการมีสวนรวมในการรับผล
ประโยชน การมีสวนรวมในการประเมินผล และการมีสวนรวมในการปฏิบตักิาร สงผลตอการดำเนินงาน

ของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

และสามารถทำนายการดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดรอยละ 47.60  
 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 

  
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

   

ดังปรากฏในตารางท่ี  5 

 

totŶ = 2.794 + 0.311 (X3) + 0.231 (X4) + 0.159 (X2) 

tot
ˆ = 0.530 (Z

3
) + 0.413 (Z

4
) + 0.279 (Z

2
)  
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ตารางที่ 5 การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชนที่สงผลตอการดำเนินงานของ 

 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

      

 ตอนท่ี 4 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ เก่ียวกับการดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา ปญหาและอุปสรรค เก่ียวกับ

การดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สวนใหญเกิดจากชุมชนผูปกครอง มีรายไดนอย  
ตองทำงานหนัก จึงไมมีเวลามารวมกิจกรรมกับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพหรือดูแลเอาใจใสสุขภาพของ

นักเรียนไดเทาท่ีควร รองลงมาคือ ชุมชนไมเห็นความสำคัญของสุขภาพนักเรียน เพราะขาดความรู 
ความเขาใจท่ีถูกตอง ขาดงบประมาณในการสนับสนุนอยางจริงจัง เคร่ืองออกกำลังกายและสถานท่ี

ออกกำลังกายมีนอย หรือมีสถานท่ีเล็กเกินไป ครูขาดความรูเก่ียวกับสุขภาพ ควรเปนหนาท่ีอนามัย

ชุมชนมาใหความรู ขาดการประสานงานท่ีดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน ผูนำชุมชนมีสวนรวม 

ในการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพคอนขางนอย การดำเนินงานในแตละครั้งใชเวลามาก 

ทีมงานไมเขมแข็ง ขาดภาวะผูนำ ขาดบุคลากรในการดำเนินงาน และเจาหนาท่ีอนามัยชุมชน 
ไมคอยมาตรวจสุขภาพนักเรียน  

 ขอเสนอแนะท่ีควรนำมาดำเนินการมากท่ีสุดคือ ควรจัดกิจกรรมใหความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการดำเนินงานอยางแทจริงและสรางความตระหนักดานสุขภาพใหแกชุมชน รองลงมา คือ  

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรเพ่ิมงบประมาณในการสนับสนุนการทำกิจกรรม การดำเนินงานโรงเรียน

 df SS MS F Sig. 
Regression 3 6.305 2.102 24.548 .000 

Residual 81 6.935 0.086   
Total 84 13.240    

 b Beta SEb t Sig. 
 2.794  0.195 14.360** .000 

 (X3) 0.311 0.530 0.079 3.932** .000 
 (X4) 0.231 0.413 0.082 2.811** .006 

 (X2) 0.159 0.279 0.076 2.077** .001 
*  .01 
R = 0.690 R2 = 0.476 SEE. = 0.292 

(n = 84) 
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สงเสริมสุขภาพ มีการจัดประชุม ประสานงานกันระหวางชุมชนกับโรงเรียนเพ่ิมขึ้น แตงตั้ง 

คนในชุมชนที่มีความเหมาะสมเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและติดตอประสานงานกับโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพอยางสม่ำเสมอ เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพไมควรสนใจแตขอมูล  

ควรมาดูแลนักเรียนใหมากกวาน้ี เขาถึงเด็กอยางแทจริง ชุมชนควรจัดกิจกรรม แขงขันประกวด 

ดานความสะอาด เพ่ือจูงใจใหเกิดการต่ืนตัวในการพัฒนาสุขภาพมากข้ึน ปรับปรุงลักษณะ 

การดำเนินงานใหจริงจังและติดตามผลอยางตอเน่ือง ผูปกครองควรเห็นความสำคัญเร่ืองสุขภาพ 

ของนักเรียนหรือบุตรหลานมากกวาน้ี ดูแลสุขอนามัยในบานและชุมชนมากขึ้น ทุกภาคสวน 

ควรทำงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต และควรมีการพัฒนาทางดานฐานะทางเศรษฐกิจ เพ่ิมรายได 

ของชุมชน ผูปกครองจะไดมีเวลาและโอกาสในการเขารวมกิจกรรมมากขึ้น 

 

อภิปรายผล 
 การอภิปรายผล ผูวิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังน้ี 

 1. การมีสวนรวมของชุมชนของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา การมีสวนรวมของชุมชน ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนอยูในระดับสูงสุด รองลงมา

คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ และดานการมีสวนรวม

ในการประเมนิผล ตามลำดบั ทัง้นีเ้น่ืองจากรฐับาลมนีโยบายสรางหลักประกันถวนหนา เพ่ือใหคนไทย

มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยจึงไดตระหนักถึง 

ความสำคัญของการพัฒนาท่ีอาศัยความสัมพันธเชิงสรางสรรคระหวางนักเรียนกับครอบครัว ชุมชน 

สถาบันศาสนา โรงเรียน และหนวยงานตาง ๆ ในพื้นท่ี ดังนั้นจึงใหชุมชนเขามามีสวนรวม 

ในการดำเนินงาน ดานการไดรับผลประโยชนจากการท่ีมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี ดานการตัดสินใจ
ที่จะรวมมือในการทำกิจกรรมตาง ๆ ดานการรวมมือปฏิบัติงานกับเจาหนาท่ีที่เก่ียวของ เชน อบรม
และใหความรูดานการดูแลสุขภาพ เจาหนาท่ีสาธารณสุขเขามาตรวจสุขภาพรางกาย มีการจัดตั้ง

แกนนำดานสุขภาพเพ่ือใหความรูและคอยดูแลชวยเหลือดานสุขภาพกายสุขภาพจิตภายในชุมชน

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ สอดคลองกับธิดารัตน อัฐกิจ (2548: 78) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวม
ของชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลแมตืน อำเภอล้ี จังหวัดลำพูน  

ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการชุมชน ผูนำชุมชน กลุมแกนนำชุมชน เจาหนาท่ีสถานีอนามัย  

ชาวบานท่ีเขารวมกิจกรรม มีสวนรวมโดยสามารถสงเสริมใหเกิดการพัฒนาดานสุขภาวะทางสังคม 

คือ การพัฒนาทางดานสุขภาพและเศรษฐกิจ เน่ืองจากชาวบานมีการตัดสินใจรวมกันในการปฏิบัติ

กิจกรรมตาง ๆ นอกจากน้ียังพบวา ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ชาวบานท่ีเปนผูสงูอายุก็ยังมา 
เขารวมกิจกรรมการออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอแตเยาวชนและชาวบานวัยกลางคนมีการเขารวม
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กิจกรรมคอนขางนอย และยังพบวาชาวบานท่ีจัดทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจเขามามีสวนรวม 

เพ่ิมข้ึนจากอดีต แมจะมีจำนวนเพ่ิมข้ึนไมมากนักแตก็ยังเปนการแสดงใหเห็นวา ชาวบานเร่ิมตระหนักถึง

การเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน เพราะแตเดิมมีชาวบานกลุมน้ีเทาน้ันท่ีรวม 

กิจกรรมตาง ๆ  

 2.  การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม-

ศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาสภาพ 

การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยได

ดังน้ี ดานสุขศึกษาในโรงเรียน ดานสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน ดานการจัดส่ิงแวดลอม 

ในโรงเรียนท่ีเอ้ือตอสุขภาพ ดานบริการอนามัยโรงเรียน ดานนโยบายของโรงเรียน ดานโภชนาการ

และอาหารท่ีปลอดภัย ดานการใหคำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม ดานการออกกำลังกาย กีฬา 

และนันทนาการ ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน และดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน 

ตามลำดับ ทั้งนี้เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ 

เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลสรางหลักประกันถวนหนา เพ่ือใหคนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

จึงไดจัดทำโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเพ่ือเปนกลยุทธหน่ึงในการสรางหลักประกันสุขภาพ 

โดยมีโรงเรียนเปนจุดเร่ิมตน ซึ่งเก่ียวของกับสุขภาพดานการศึกษาท่ีตองดำเนินการควบคูกันไป 

เพ่ือใหเกิดประโยชนแกทุกฝายโดยมีประสิทธิภาพสูงสุดกลุมเปาหมายท่ีเปนนักเรียน เพราะเปน

แนวทางการพัฒนาเด็กในวัยเรียนและเยาวชนท่ีมีความชัดเจนและมีรูปธรรมมากขึ้นจึงไดกำหนด

แนวทางในการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปน 10 องคประกอบ ในการดำเนินงานซ่ึงสอดคลอง

กับสายชล ชื่นภิรมย (2553: 112-113) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร สรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผลการวิจัย 
พบวา การดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ดานสุขศึกษาในโรงเรียน 
และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุดคือ ดานการรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน แนวทางการพัฒนา 

ของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร คือ การดำเนินงาน 
โดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพ มีการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ทบทวน 

และประเมิน การปรับปรุงแกไขพัฒนา ซึ่งกระบวนการดำเนินการน้ีตองไดรับความรวมมือจาก 

ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

 3.  การมีสวนรวมของชุมชนที่สงผลตอการดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เรียงลำดับตามอทิธิพลจากมากไปหานอย
ซึ่งไดแก ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในประเมินผล และดานการมี

สวนรวมในการปฏิบัติการ เปนปจจัยที่สงผลตอดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงาน
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เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยจะ

สามารถทำนายการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ไดรอยละ 47.60 โดยอภิปรายผลเปน 

รายดานดังน้ี 

   3.1 ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน มีอิทธิพลตอการดำเนินงานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มากท่ีสุด ทั้งน้ี

เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนองนโยบาย

ของรัฐบาลสรางหลักประกันถวนหนา เพ่ือใหคนไทยมีสุขภาพและคุณภาพท่ีดี ไดจัดทำโครงการ

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เพ่ือใหเจาหนาท่ีสาธารณสุขรวมกับชุมชน ผูนำทองถ่ิน โรงเรียน เขารวม

โครงการ กิจกรรมของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เขามาดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิต โดยการให 

คำปรึกษา อบรมใหความรู ตรวจสุขภาพรางกาย จัดตั้งโครงการเด็กไทยทำได นักเรียนแกนนำ

สงเสริมสุขภาพ อสม. เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน บุคคลในชุมชน มีสุขภาพกายสุขภาพจิต 

ที่ดี ชุมชนมีความพึงพอใจดานสุขภาพกาย และจิตใจ ในการเขารวมโครงการ ซึ่งสอดคลองกับ  

ขวัญชัย แสงสุวรรณ (2545: 85-86) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ กรณีศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิจัยพบวาไดรับประโยชนจากการท่ีโรงเรียนต้ังอยู 

ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม สงผลใหนักเรียนมีความกระตือรือรน ดานวิชาการและกิจกรรมตาง ๆ  

ที่นักศึกษาจัดข้ึน หรือมีการรณรงค สงผลตอการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียนดวย  

ดานความสัมพันธกับชุมชน พบวา โรงเรียนมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน โรงเรียนมีกิจกรรม 

รวมกับชุมชนตามประเพณี และเอื้อสถานที่ใหกับองคกรหลายหนวยงาน ทั้งผูปกครองและศิษยเกา 

เขามามีบทบาทในการสนับสนุนโรงเรียนอยางสม่ำเสมอ ดานทักษะสวนบุคคลดานสุขภาพ พบวา  

มีการจัดการเรียนการสอนวิชาพลานามัย ทั้งพลศึกษาและสุขศึกษาท่ีสอดแทรกการสงเสริมสุขภาพ

และอนามัยสวนบุคคล มีการบูรณาการในเรื่องการสงเสริมสุขภาพ เขาไปในการเรียนการสอนวิชา
ตาง ๆ มากขึ้น มีการจัดบอรดนิทรรศการเก่ียวกับสุขภาพและโรคติดตอตาง ๆ ในชวงท่ีมีการแพร
ระบาด มีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพโดยโรงเรียนและสภานักเรียน มีการแขงขันกีฬาท้ังภายใน

และนอกโรงเรียน และดานบริการสุขภาพในโรงเรียน พบวา  มีการตรวจสุขภาพประจำปใหกับ

บุคลากรในโรงเรียน มีการตรวจรางกายใหกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีการบริการใหคำปรึกษา
ปญหาดานตาง ๆ ของนักเรียน 

   3.2 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผลมีอิทธิพลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งน้ีเน่ืองจากเจาหนาท่ี

สาธารณสุข ผูนำชุมชน ผูบริหารโรงเรียน ชุมชนมีสวนรวมเขามาเปนคณะกรรมการประเมินผล 

ดานกิจกรรมโครงการตาง ๆ ในการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพโดยการไดรับการยอมรับจาก 

หนวยงานตาง ๆ มีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนา กิจกรรม โครงการมีสวนรวมในการคนหา 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 
Vol.4 No. 2 July-December 2013 21

ขอบกพรองของกิจกรรม เพ่ือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพข้ึน มีสวนรวมเพ่ือหาแนวทางแกไข

ปญหาในโครงการ กิจกรรมในการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ 

รชตวรรณ รอดผล (2548: 78-81) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความตองการ 

มีสวนรวมในการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของผูปกครองนักเรียนในจังหวัดสงขลา  

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการสนับสนุนจากครอบครัว การรับรูขอมูลขาวสารการจัดกิจกรรมสงเสริม

สุขภาพ และการรับรูประโยชนการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธกับ 

ความตองการมีสวนรวมในการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของผูปกครองนักเรียน อยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) สวนปจจัยการมีตำแหนงในชุมชนและปจจัยดานประชากร ไดแก อายุ 

รายได และระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับความตองการมีสวนรวมในการดำเนินงานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพของผูปกครองนักเรียน 

   3.3 ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ  มีอิทธิพลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งน้ีเน่ืองจากเจาหนาท่ี

สาธารณสุข ผูนำชุมชน ผูบริหารโรงเรียน อสม. มีสวนรวมในการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

โดยใหความรวมมือและสนับสนุน สงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีใหกับนักเรียนและบุคคล 

ในชุมชนซึ่งสอดคลองกับโรเจอร (Roger, 2009: 1-3) ไดวิจัยเร่ือง การปฏิบัติโครงการสงเสริม 

สุขภาพโรงเรียน: ปจจัยท่ีเก่ียวของกับแนวคิด บริบทและกระบวนการปฏิบัติงานของครู พบวา  

มีปจจัย 4 ประการ ที่สัมพันธกับบริบทขององคกร คือ โครงสรางขององคกร สิ่งแวดลอมทางสังคม 

สิ่งแวดลอมทางกายภาพและสิ่งแวดลอมภายนอก ปจจัยท่ีสัมพันธกับกระบวนการปฏิบัติ คือ  

การติดตอสื่อสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการ คุณลักษณะของผูนำทีม การสนับสนุน 

การบริหาร กระบวนการบริหาร ปจจัยสุดทายท่ีเก่ียวของกับผลลัพธของกระบวนการในการปฏิบัติ

โครงการ คือ การมีสวนรวมและจำนวนโครงการ หรือชนิดของกิจกรรมตามโครงการ นอกจากน้ี 
ยังพบวา ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลสำคัญตอกระบวนการและการปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษาและ

โรงเรียนมัธยมศึกษา คือ การจัดองคกรและกลุมงาน 

 สำหรับการวิจัยคร้ังน้ี พบวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจไมสงผลตอการดำเนินงาน
ของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งน้ี

เน่ืองจาก ปญหาของการศึกษาไทยยังมีการบริหารจัดการแบบรวมอำนาจสูสวนกลาง โดยสถาน

ศึกษาทุกแหงตองขึ้นตรงตอกรมหรือสำนักงานกลางซ่ึงเปนนิติบุคคล สถานศึกษาไมมีอำนาจ 

ในการบริหารตนเองท้ังดานวิชาการ บุคลากรและงบประมาณ ผูบริหารโรงเรียนไมมีอำนาจ 

ในการตัดสินใจ ชุมชนและผูปกครองไมมีบทบาทในการจัดการศึกษา การเรียนไมสอดคลอง 
กับวิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน สอดคลองกับทรงวุฒ ิ เรืองวาทศิลป (2550: 61-62) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง 

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนลอมแรดวิทยา อำเภอเถิน 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 
Vol.4 No. 2 July-December 2013 22

จังหวัดลำปาง ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมากกวาคร่ึงแทบจะไมมีสวนรวมในการจัด 

การศึกษาของโรงเรียนในการตัดสินใจ การดำเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบการประเมินผล  

แตบางสวนยังคงมีสวนรวมในการหารือกับทางโรงเรียน ในการสรางความสัมพันธกับชุมชน  

เขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึนระหวางโรงเรียนกับชุมชน เขารวมกิจกรรมเพ่ือหารายไดเขาโรงเรียน สนับสนุน

กิจกรรมการเรียนรูแกผูเรียน และสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอม

ของโรงเรียน สำหรับปญหาและขอเสนอแนะท่ีพบ ผูตอบแบบสอบถามสวนนอยเห็นวาชุมชนไมไดรับ 

การประชาสัมพันธจากทางโรงเรียน การติดตามตรวจสอบจะอยูที่คนเดียวหรือเฉพาะกลุม ควรให

ตัวแทนหลายกลุมรวมในการตัดสินใจ 

 4. ปญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมของชุมชนและการดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวาเกิดจากชุมชน 

ผูปกครอง มีรายไดนอย ตองทำงานหนัก จึงไมมีเวลาเขารวมกิจกรรมกับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

หรือดูแลเอาใจใสสุขภาพของนักเรียนไดเทาท่ีควร และไมเห็นความสำคัญของสุขภาพนักเรียน  

เพราะขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง ขาดงบประมาณในการสนับสนุนอยางจริงจัง อุปกรณ 

ในการออกกำลังกายและสถานท่ีออกกำลังกายมีนอย หรือมีสถานท่ีที่เล็กเกินไป ครูขาดความรู

สุขภาพเชิงลึก เจาหนาท่ีสาธารณสุขควรมาใหความรูและประสานงานระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

ผูนำชุมชนมีสวนรวมในการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพคอนขางนอย การดำเนินงานในแตละ

ครั้งใชเวลามาก มีทีมงานไมเขมแข็ง ขาดภาวะผูนำ ขาดบุคลากรในการดำเนินงาน เจาหนาท่ีอนามัย

ชมุชน ไมคอยมาตรวจสขุภาพนักเรียนเทาท่ีควร ซึง่สอดคลองกับอารยี ดานประดิษฐ (2546: 76-100)  

ไดศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีสงเสริมและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ: การศึกษา

เชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา อุปสรรคตอการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ 1) ผูบริหารโรงเรียน 

มีองคความรูในการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพนอยในระยะแรก 2) ความไมเต็มใจ 
ในการเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน 3) การเมืองทองถ่ิน 

ใหการสนับสนุนงบประมาณนอย ขอเสนอแนะท่ีควรนำมาดำเนินการมากท่ีสุดคือ ควรจัดกิจกรรม 

ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยางแทจริงและสราง 
ความตระหนักดานสุขภาพใหแกชุมชน หนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรเพ่ิมงบประมาณในการสนับสนุน

การทำกิจกรรม การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ควรมีการจัดประชุม ประสานงานกันระหวาง

ชุมชนกับโรงเรียนเพ่ิมขึ้น แตงตั้งบุคคลในชุมชนที่มีความเหมาะสมเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

และติดตอประสานงานกับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยางสม่ำเสมอ เจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีดำเนินการ

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพควรเขามาดูแลสุขภาพรางกายของบุคลากรและนักเรียนไมควรสนใจ 
แตขอมูล ควรมาดูแลนักเรียนใหมากกวาน้ี และเขาถึงตัวเด็กอยางแทจริง ชุมชนควรจัดกิจกรรม 

แขงขันประกวดดานความสะอาด เพ่ือจูงใจใหเกิดการต่ืนตัวในการพัฒนาสุขภาพมากข้ึน ปรับปรุง
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ลักษณะการดำเนินงานใหจริงจังและติดตามผลอยางตอเน่ือง ผูปกครองควรเห็นความสำคัญ 

เร่ืองสุขภาพของนักเรียนหรือบุตรหลานมากกวาน้ี และควรดูแลสุขอนามัยภายในบานและชุมชน 

ใหมากขึ้น ทุกภาคสวนควรทำงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ควรมีการพัฒนาทางดานฐานะ 

ทางเศรษฐกิจ เพ่ิมรายไดของชุมชน จะทำใหผูปกครองจะไดมีเวลาและโอกาสในการเขารวมกิจกรรม

มากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับกำจัด สุดโต (2553: 76-79) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินโครงการโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนำของ 

ผูบริหาร ความเอาจริงเอาจังในการดำเนินโครงการ ซึ่งมีผลทำใหผูใตบังคับบัญชา ผูนิเทศงานและ 

ผูปฏิบัติงานโครงการสวนใหญ มีความรูความเขาใจในแนวคิด วัตถุประสงคในการดำเนินงาน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และมีความพรอมในการดำเนินงาน นอกจากน้ันสิ่งที่ทำใหประสบ 

ความสำเร็จ คือ ความรูสึกท่ีเปนเจาของโครงการของบุคลากรในโรงเรียน และมีแนวคิดวาจะทำ

อยางไรที่จะทำงานรวมกันเปนทีม เห็นประโยชนสวนรวม มีความมุงมั่นท่ีเปนจุดหมายปลายทาง 

ในส่ิงเดียวกัน คือ ตองการพัฒนาโรงเรียน และจากคำบอกเลาของบุคลากรในโรงเรียน คณะครู 

มีความสุขและมีศักยภาพและความรอบรูในการทำงาน รูจักการแกปญหาอยางสมเหตุสมผล 

เพ่ือประโยชนของโรงเรียน ประสานงานและใหแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียน สามารถดำเนินงาน  

ใหเปนโครงการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยเฉพาะอยางย่ิงตองใหความสนใจในการทำงานท่ีมีสายสัมพันธ 

กับทางโรงเรียนและชุมชน 

 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 

 1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรมีการจัดอบรมใหผูบริหาร

และผูที่เก่ียวของเขาไปมีบทบาทในการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

 2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรเห็นความสำคัญและใหการสนับสนุนการมีสวนรวม
ในดานการตัดสินใจของผูที่เก่ียวของเพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

และเกิดประสิทธิผล 

 3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรจัดกิจกรรมใหความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับการดำเนินงาน อยางแทจริง และสรางความตระหนักดานสุขภาพใหแกชุมชน   

 4. สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกเขามาแลกเปล่ียนเรียนรู หรือเขามา

มีสวนรวมในการบริหารงานในสถานศึกษา 

 5. สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรนำผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและ

วางแผนในการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผล 

ของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

 2. ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

 3. ควรศึกษาแนวปฏิบัติเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

 

สรุป 
 การมีสวนรวมของชุมชนที่สงผลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา การมีสวนรวมของชมุชนอยูระดับมาก

ทั้งในภาพรวมและรายดาน การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยูระดับมากท้ังในภาพรวมและ

รายดาน การมีสวนรวมของชุมชนท่ีสงผลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ดาน ไดแก ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ดานการมี

สวนรวมในการประเมนิผล และดานการมีสวนรวมในการปฏบิตักิาร เปนปจจยัท่ีสงผลตอการดำเนินงาน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 47.60 ปญหาและอุปสรรคการมีสวนรวม 

ของชมุชนทีส่งผลตอการดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสขุภาพ ไดแก ชมุชน/ผูปกครอง มรีายไดนอย 

ตองทำงานหนัก จึงไมมีเวลามารวมกิจกรรมกับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพหรือดูแลเอาใจใสสุขภาพ 

ของนักเรียนไดเทาท่ีควร ชุมชนไมเห็นความสำคัญของสุขภาพนักเรียน เพราะขาดความรูความเขาใจ

ทีถู่กตอง ขาดงบประมาณในการสนับสนนุอยางจริงจงั เคร่ืองออกกำลังกายและสถานท่ีออกกำลังกาย

มีนอย หรือมีสถานท่ีเล็กเกินไป ครูขาดความรูสุขภาพเชิงลึก ควรมีเจาหนาท่ีอนามัยชุมชนมาให

ความรู ขาดการประสานงานท่ีดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน ผูนำชุมชนมีสวนรวมในการดำเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพคอนขางนอย การดำเนินงานในแตละคร้ังใชเวลามาก ทีมงานไมเขมแข็ง 

ขาดภาวะผูนำ ขาดบุคลากรในการดำเนินงาน และเจาหนาท่ีอนามัยชุมชนไมคอยมาตรวจสุขภาพ

นักเรียน ดังนั้น ควรจัดกิจกรรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการดำเนินงานอยางแทจริงและ 

สรางความตระหนักดานสุขภาพใหแกชุมชน หนวยงานท่ีเ ก่ียวของ ควรเพ่ิมงบประมาณ 
ในการสนับสนนุการทำกิจกรรม การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสขุภาพ มกีารจัดประชมุ ประสานงานกัน

ระหวางชุมชนกับโรงเรียนเพ่ิมขึ้น แตงตั้งคนในชุมชนท่ีมีความเหมาะสมเขามามีสวนรวม 
ในการพัฒนาและติดตอประสานงานกับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยางสม่ำเสมอ เจาหนาท่ีโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพไมควรสนใจแตขอมูล ควรมาดูแลนักเรียนใหมากกวาน้ี เขาถึงเด็กอยางแทจริง ชุมชน

ควรจัดกิจกรรม แขงขันประกวดดานความสะอาด เพ่ือจูงใจใหเกิดการต่ืนตัวในการพัฒนาสุขภาพ

มากข้ึน ปรับปรุงลักษณะการดำเนินงานใหจริงจังและติดตามผลอยางตอเน่ือง ผูปกครองควรเห็น
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ความสำคัญเร่ืองสุขภาพของนักเรียนหรือบุตรหลานมากกวาน้ี ดูแลสุขอนามัยในบานและชุมชน 

มากข้ึน ทุกภาคสวนควรทำงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและควรมีการพัฒนาทางดานฐานะ 

ทางเศรษฐกิจ เพ่ิมรายไดของชุมชน ผูปกครองจะไดมีเวลาและโอกาสในการเขารวมกิจกรรมมากขึ้น 
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การศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
STUDY OF PERSONNEL ADMINISTRATION OF  
GENERAL EDUCATION PRIVATE SCHOOLS IN  

PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE 
 

ธวัช บุญชุม / DHAWACH  BOONCHOOM1 

อมรรัตน  สนั่นเสียง / AMORNRAT  SANANSEANG2 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพ ปญหา และแนวทางแกปญหาการบริหารงาน

บุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยางท่ีใช 

ในการวิจัย ประกอบดวย หัวหนากลุมสาระการเรียนรู จำนวน 162 คน และผูบริหารโรงเรียน จำนวน 

10 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ  

คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเชิงเน้ือหา  

ผลการวิจัยพบวา  

1.  การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนคร- 
ศรีอยุธยา ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน โดยเรียงคาเฉล่ีย 

จากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนงานบุคคล ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล 

ดานการสรรหาและการคัดเลือกบุคคล และดานการธำรงและพัฒนาบุคคล  
2. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ในภาพรวมมีปญหาระดับการปฏิบัติอยูใน

ระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนงานบุคคล 

ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล ดานการธำรงรักษาและพัฒนาบุคคล และดานการสรรหา
และคัดเลือกบุคคล 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ผูอำนวยการ 

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
2อาจารย ดร., คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3ผูจัดการโรงเรียน ดร., จิระศาสตรวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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3.  แนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 1) ควรมีการวางแผน มีขอมูลสารสนเทศ กำหนดข้ันตอนวิธีการ

ปฐมนิเทศใหบุคลากรไดเขาใจระเบียบและหนาท่ีในการปฏิบัติงานชัดเจน 2) ควรสรรหาและคัดเลือก

บุคคลโดยวิธีการหลากหลาย 3) ควรสงเสริมบุคลากรไดเรียนรูจากนวัตกรรมที่ทันสมัย และเชิญ
วิทยากรภายนอกมาใหความรู จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับความตองการ 4) โรงเรียน

ควรจดัประชมุชีแ้จงบคุลากร และคณะกรรมการบรหิารใหมสีวนรวมในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

และสรุปผลการปฏิบัติงาน 

 

คำสำคัญ: การบริหารงานบุคคล  โรงเรียนเอกชน 

  

ABSTRACT 

This research aimed to study conditions, problems and problem solving guidelines 

for personnel administration of the private schools in general education in Phra Nakhon Si 

Ayutthaya Province. The sample groups consisted of 162 heads of departments and 10 

administrators. The research instruments were a questionnaire and a structured interview. 

The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and content 

analysis. 

The finding revealed as follows:  

1.  Overall the personnel administration was at a moderate level. They were, in the 

descending order, personnel planning, performance appraisal, recruitment and selection, 

and personnel retention and development. 
2.  Overall the problem of personnel administration was at a moderate level. They 

were, in the descending order, personnel planning, performance appraisal, personnel 

retention and development, and recruitment and selection. 
3.  The guidelines for solving the designated problems were: (1) Personnel 

planning and personnel information system should be done. The orientation should give 

clear information about regulations and duties to perform. (2) Personnel recruitment and 

selection should be with variety of methods. (3) The schools should encourage their 

personnel to study educational innovations. External experts should be invited to do the 
training. Besides the personnel development plan should be done in response to personnel 
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planning. (4) The schools should hold the meeting of personnel and school board to 

provide explanation and encourage participation in performance appraisal and summary. 

 

Keywords : personnel administration,  private school 

 

บทนำ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ไดกำหนดใหมีการแบงเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

กำหนดใหมีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง การแบงสวน

ราชการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เลมที่ 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2553 กำหนดอำนาจหนาท่ีกลุมสงเสริม 

สถานศึกษาเอกชน ไวดังตอไปนี้คือ ประถมศึกษาโดยมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน เปนกลุมหน่ึง

ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มีบทบาทอำนาจหนาท่ีสำคัญ 5 ประการ ซึ่งเก่ียวกับ  

1) การกำกับ ดูแล ประสานงาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวย

โรงเรียนเอกชน 2) ดำเนินการเก่ียวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและการเปล่ียนแปลงกิจการ

ของโรงเรียนเอกชน 3) ดำเนินการเก่ียวกับการสงเคราะห และเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวย

โรงเรียนเอกชนและท่ีกฎหมายอ่ืนกำหนด 4) ดำเนินการอ่ืนเก่ียวกับงานการศึกษาเอกชนตามท่ี

กฎหมายกำหนด และ 5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือรวมสนับสนุนการปฏิบัติงาน หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีดังกลาวขางตนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ไดนั้นบุคลากรผูปฏิบัติงานจึงจำเปนตองเขาใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเปาหมาย 

มีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช 

ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว โปรงใสเปนธรรม เกิด 

ความพึงพอใจ เปนประโยชนอยางย่ิงสำหรับโรงเรียนเอกชน เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหาร 
จัดการงานบุคคลของโรงเรียน และยังเปนการทำใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาไดตามศักยภาพ

เปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของรัฐ ใหการศึกษาเอกชนมีบทบาทสำคัญ 

ตอการศึกษาชาติในการแบงเบาภาระการจัดการศึกษาของรัฐในการจัดการศึกษาทุกประเภท 
การศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกาวหนา 
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ทางวิทยาการ เปนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถตอบสนอง 

ความตองการของบุคคล สังคมไทย สามารถยกระดับความรูความสามารถของคนไทยทัดเทียม 

กับนานาชาติ และเปนท่ียอมรับในระดับสากลเพ่ือประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษานานาชาติ 

ในภูมิภาคเอเชียตอไป (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน, 2555: 42)  

ซ่ึงในการบริหารบุคคลของโรงเรียนเอกชน ถือเปนหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการโรงเรียน 

ผูบริหารควรใหความสำคัญตอการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเปนพิเศษ ความสำเร็จในการบริหาร

งานบุคคลในโรงเรียนข้ึนอยูกับผูบริหารไดใชความรู ความสามารถในการบริหารบุคคลอยางมี

ประสิทธิภาพ (รุง แกวแดง, 2531: 1) การบริหารบุคคลเปนกระบวนการวางแผนกำลังคน  

การสรรหาคัดเลือกบุคคล การบำรุงรักษาบุคคล การพัฒนาบุคคลท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสมเขาสู

หนวยงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน และปจจุบันสภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

เอกชน มีปญหาและอุปสรรคหลายประการ จากขอมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เก่ียวกับจำนวนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาท่ีจะ

เกษียณอายุราชการในอีก 10 ปขางหนา ระหวางปงบประมาณ 2552-2562 พบวา จะมีขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาจะเกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น 192,385 คน โดยปงบประมาณ 2553 

จะเกษียณอายุ จำนวน 6,424 คน และในป พ.ศ. 2554 จำนวน 8,422 คน นอกจากนี้ยังพบวา 

อัตราการลาออกของครูโรงเรียนเอกชนท่ัวประเทศมีปริมาณท่ีเพ่ิมสูงขึ้น จากขอมูลการลาออก 

ของครูโรงเรียนเอกชนในปการศึกษา 2551-2553 พบวา ในปการศึกษา 2551 มีอัตราการลาออก 

จำนวน 12,439 คน ปการศึกษา 2552 มีอัตราการลาออก จำนวน 11,397 คน และปการศึกษา 

2553 มีอัตราการลาออก จำนวน 16,876 คน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 1) 

จากขอมูลดังกลาว สงผลกระทบตอโรงเรียนเอกชนโดยตรง เพราะจะทำใหครูเอกชนลาออก

จากโรงเรียนเอกชนเพ่ือไปสอบบรรจเุปนครู ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษาเอกชนดวยกันเองเปนจำนวนมาก 
เน่ืองจากครูโรงเรียนเอกชนมีประสบการณ ความรู ความสามารถ และตองการความม่ันคง ตลอดจน

ความกาวหนาในชีวิต ดังน้ันผูวิจัยในฐานะเปนผูอำนวยการกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน จึงสนใจ

ศึกษาวาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการบริหารงานบุคคล

อยางไร มีปญหาขอเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลอยางไร เพ่ือเปนการวางแผนการบริหารงาน

บุคคลของโรงเรียนเอกชนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และเพ่ือเปนประโยชนตอผูบริหารโรงเรียนเอกชน 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของนำขอมูลในการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคล

ในโรงเรียนเอกชนตอไป  
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วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา  

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2. เพ่ือศึกษาปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา  

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

3. เพ่ือศกึษาแนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยมุงศึกษาเฉพาะขอบเขตดังน้ี 

1. หนวยในการวิเคราะห 

 โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 2 ขั้น คือ 

   2.1.1  ขั้นการศึกษาสภาพ และปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน 

ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากร ไดแก โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ

ศึกษา ปการศึกษา 2555 จำนวน 34 โรงเรียน โดยใชหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเปนผูใหขอมูล 

โรงเรียนละ 8 คน รวมจำนวน 272 คน  

   2.1.2  ขั้นศึกษาแนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน 

ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากร ไดแก โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ

ศึกษา ปการศึกษา 2555 จำนวน 34 โรงเรียน โดยใชผูบริหารโรงเรียนเอกชนเปนผูใหขอมูล จำนวน 

34 คน  
 2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 2 ขั้น คือ 

   2.2.1  ขั้นการศึกษาสภาพ และปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน 

ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนเอกชน ประเภท

สามัญศึกษา จำนวน 21 โรงเรียน โดยใชหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเปนผูใหขอมูล โรงเรียนละ 8 คน 

รวมจำนวน 162 คน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางของโรงเรียนรอยละ 60  
   2.2.2  ขั้นการศึกษาแนวทางการแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

เอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนเอกชน 

ประเภทสามัญศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน โดยเลือกแบบเจาะจง โดยใชผูบริหารโรงเรียนเอกชน 

เปนผูใหขอมูล จำนวน 10 คน  
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3.  ตัวแปรท่ีศึกษา  

 ตัวแปรท่ีศึกษาในการทำวิจัยในครั้งน้ี คือ 

 3.1  สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน  

 3.2  ปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน  

 3.3  แนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน  

   ขอบขายเน้ือหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา  

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดมาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการศึกษาวิจัย

ครั้งน้ี ผูวิจัยไดนำมาสังเคราะหเปนแนวทางการบริหารบุคคลตามกรอบแนวคิดของสำนักงาน 

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (2551: 18); ธงชัย สันติวงษ (2546: 9); พะยอม วงศสารศรี 

(2548: 3) และกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 29-30) สรุปได 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานการวางแผนงาน

บุคคล 2) ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล 3) ดานการธำรงและพัฒนาบุคคล และ  

4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล  

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1.  สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 4 ดาน ไดแก  

1) ดานการวางแผนงานบุคคล 2) ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล 3) ดานการธำรงและพัฒนา

บุคคล และ 4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล โดยวัดจากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 

 1.1 ดานการวางแผนงานบุคคล หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการวิเคราะห

ภารกิจ ประเมินสภาพความตองการกำลังคนกับภารกิจของโรงเรียนท่ีเหมาะสมกับความตองการ 
การจัดทำแผนอัตรากำลังครู และบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำระบบขอมูลสารสนเทศ  

การกำหนดโครงสรางภาระงาน การวางแผนประกาศรับสมัครครู ตลอดจนการจัดทำทะเบียนประวัติ 

ทะเบียนครู ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ  

 1.2 ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับ 
การกำหนดแนวทาง วิธีการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบตังิานเปนหนาท่ีของสถานศึกษา

โดยตรงท่ีจะตองดำเนินการ เพ่ือจัดคนใหเหมาะสมกับงานในตำแหนงตามความรู ความสามารถ 
และความถนัดของแตละบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรมเปนสำคัญ 

  1.3  ดานการธำรงและพัฒนาบุคคล หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการกำหนด

นโยบาย เอาใจใสดูแล จูงใจ การกำหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทน ความมั่นคงเจริญกาวหนา 
ในวิชาชีพ สรางขวัญและกำลงใจ มีการประกาศยกยอง มีความสุขในการทำงาน สงเสริมสนับสนุน
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ใหครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง และเปนธรรม ดำเนินการเพ่ิมพูน

ความรู ความสามารถและทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานท่ีบุคลากรรับผิดชอบโดยพัฒนาเปน 

รายบุคคลและกลุมเพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ เพ่ือรักษาบุคลากร 

ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติใหอยูกับเราใหนานท่ีสุด 

 1.4 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่เปนไปเกณฑมาตรฐานที่กำหนดไว และปฏิทินการตรวจติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยครู ผูบริหาร และกรรมการบริหารโรงเรียนมีสวนรวม มีความยุติธรรม 

และมีจุดมุงหมายเพ่ือปรับปรุงบุคลากรในองคกรใหเหมาะสมกับงาน และเปนขอมูลในการเล่ือนข้ัน

เงินเดือนหรือปรับตำแหนงโดยนำผลการประเมินไปใชประโยชนในการแกไข ปรับปรุง และพัฒนา 

การปฏิบัติงานของบุคลากรใหดีย่ิงขึ้น 

2. ปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารบุคคลท่ีเกิดขอขัดของหรืออุปสรรค

การบริหารงานบุคคล 4 ดาน โดยวัดจากแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  

5 ระดับ คือ 1) ดานการวางแผนงานบุคคล 2) ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล 3) ดานการธำรง

และพัฒนาบุคคล 4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล 

3.  แนวทางแกปญหาดานการบริหารงานบุคคล หมายถึง ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 

ในการแกปญหาการบริหารบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตามขอบขายการบริหารงานบุคคล 4 ดาน ไดแก 1) ดานการวางแผนงานบุคคล 2) ดานการสรรหา
และคัดเลือกบุคคล 3) ดานการธำรงและพัฒนาบุคคล 4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล 

4.  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หมายถึง ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ที่ทำหนาท่ีหัวหนา

กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนคร- 
ศรีอยุธยา  

5.  ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ และผูอำนวยการโรงเรียนเอกชน 

ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
6. โรงเรียนเอกชน หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประเภทสามัญศึกษา 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูวิจัยไดดำเนินการ 2 ขั้น ดังน้ี 

1.  ขั้นการศึกษาสภาพ และปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ

ศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
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 1.1  ประชากร ไดแก โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปการศึกษา 2555 จำนวน 

34 โรงเรียน โดยใชหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเปนผูใหขอมูล โรงเรียนละ 8 คน รวมจำนวน 272 คน  

 1.2  กลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จำนวน 21 โรงเรียน โดย

ใชหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเปนผูใหขอมูล โรงเรียนละ 8 คน รวมจำนวน 162 คน กำหนดขนาด

กลุมตัวอยางของโรงเรียนรอยละ 60  

 1.3  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ 

 1.4  สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 1.5  นำเสนอรายละเอียดในรูปแบบตาราง  

2.  ขั้นการศึกษาแนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ

ศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 2.1  ประชากร ไดแก โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปการศึกษา 2555 จำนวน 

34 โรงเรียน โดยใชผูบริหารโรงเรียนเปนผูใหขอมูล จำนวน 34 คน  

 2.2  กลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน โดย

การเลือกแบบเจาะจง โดยใชผูบริหารโรงเรียนเปนผูใหขอมูล จำนวน 10 คน  

 2.3  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ 

 2.4  นำเสนอรายละเอียดเชิงเน้ือหา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการการวิจัยในครั้งน้ีมี 2 ฉบับ คือ  

1. แบบสอบถาม (questionnaire) เก่ียวกับสภาพ และปญหาการบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ผูวิจัยสรางข้ึนโดย แบงออกเปน 

2 ตอน ดังน้ี  

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมลูพ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบ ประกอบดวย 

ขอมูลดาน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหนงปจจุบัน ประสบการณในการทำงาน มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (checklist)  

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพ และปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

เอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating 
scale) กำหนดคาคำตอบเปน 5 ระดับ ดงัน้ี 

     5   หมายถึง   สภาพการปฏิบัติและปญหาการปฏิบัติ อยูในระดับมากท่ีสุด  
          หรือรอยละ 81 - 100 

     4   หมายถึง   สภาพการปฏิบัติและปญหาการปฏิบัติ อยูในระดับมาก          

          หรือรอยละ 61 – 80 
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     3   หมายถึง   สภาพการปฏิบัติและปญหาการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง      

          หรือรอยละ 41 - 60 

     2   หมายถึง   สภาพการปฏิบัติและปญหาการปฏิบัติ อยูในระดับนอย      

          หรือรอยละ 21 - 40 

     1   หมายถึง   สภาพการปฏิบัติและปญหาการปฏิบัติ อยูในระดับนอยท่ีสุด      

          หรือรอยละ 1 – 20 

 

2.  แบบสัมภาษณ (interview form) เปนแบบสัมภาษณแนวทางแกปญหาการบริหารงาน

บุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนแบบสัมภาษณ

ปลายเปดเชิงเน้ือหา ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย มีข้ันตอนการสราง และตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือ ดังน้ี 

 ขั้นท่ี 1  ศึกษา คนควาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพ ปญหา และแนวทาง 

แกปญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน เพ่ือกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ขั้นท่ี 2 ดำเนินการสรางขอคำถามโดยพิจารณาจากการศึกษาคนควาและนิยาม 

เชิงปฏิบัติการแลวนำไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของขอคำถาม ภาษา

ที่ใช และการจัดรูปแบบการพิมพ พรอมทั้งนำมาปรับปรุงแกไข  

 ขั้นท่ี 3 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาใหผูเชี่ยวชาญ 

จำนวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื ดานความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) 

โดยการตรวจสอบความสอดคลองระหวางเน้ือหาสาระของขอคำถามกับเน้ือหา แนวคิด หลักการ 

ที่ตองการวัด (Index of Objective Congruence: IOC) ไดคา IOC ระหวาง 0.80–1.00 คัดเลือก  

ขอคำถามท่ีมีคาดัชนี ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 115-117) และปรับปรุง ขอคำถาม
ตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนำ 

 ขั้นท่ี 4  นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (tryout) กับหัวหนากลุมสาระ

การเรียนรู โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จำนวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยนำผลท่ีไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability) 

โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (พวงรัตน  ทวีรัตน, 2543: 132-133) โดยใช

โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 
ครอนบาคเทากับ 0.94 

 ขัน้ท่ี 5  นำแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเช่ือมัน่แลว จดัพิมพเปนแบบสอบถาม 

ฉบับสมบูรณ เพ่ือเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป  
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 ขั้นท่ี 6 การสรางแบบสัมภาษณ โดยสรางจากแนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคล

ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนำไปสัมภาษณผูบริหาร

โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 10 โรงเรียน นำขอมูลมา

สังเคราะหสรุปเปนแนวทางแกไขปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ

ศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะหจากสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถึงผูรับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา เพ่ืออนุญาต 

สงแบบสอบถามแกครูที่ทำหนาท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2. ผู วิจัยนำแบบสอบถามพรอมหนังสือไปใหแบบสอบถามแกครูที่ทำหนาท่ีหัวหนา  

กลุมสาระการเรียนรู ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และ

เก็บขอมูลดวยตนเอง ไดแบบสอบถามกลับคืนมา 162 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

3. ตรวจแบบสอบถามที่คืนมา 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลในแตละข้ันตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 แบบสอบถาม ผูวิจัยทำการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดกระทำ 

และการวิเคราะหขอมูล คือ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย การแจกแจง

ความถ่ี (frequency) และคารอยละ (percentage)  

 ตอนท่ี 2 สภาพ ปญหา การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิเคราะหขอมูลโดยการคำนวณหาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) แลวนำคาเฉล่ียมาแปลความหมาย โดยใชเกณฑการแปลความหมาย 

ดังน้ี (ธานินทร ศิลปจารุ, 2549: 76-77) 

 คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง  สภาพการปฏิบัติและปญหาการบริหารงานบุคคล 
       มากท่ีสุด 

 คาเฉล่ีย 3.51 - 4.50  หมายถึง สภาพการปฏิบัติและปญหาการบริหารงานบุคคลมาก 

 คาเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง สภาพการปฏิบัติและปญหาการบริหารงานบุคคล 

       ปานกลาง 

 คาเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง สภาพการปฏิบัติและปญหาการบริหารงานบุคคลนอย 

 คาเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง สภาพการปฏิบัติและปญหาการบริหารงานบุคคล 

       นอยท่ีสุด 
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ขั้นตอนท่ี 2 การสัมภาษณ ผูวิจัยไดนำผลการสัมภาษณ แนวทางแกปญหาการบริหารงาน

บุคคลของสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาทำการวิเคราะหเชิงเน้ือหา 

 

ผลการวิจัย 
1. สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจงัหวัดพระนคร-

ศรีอยุธยา ในภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ีย

จากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนงานบุคคล ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล  

ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล และดานการธำรงและพัฒนาบุคคล ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัด 

 พระนครศรีอยุธยา  

                                                                                                                                                (n=162) 
 X  S.D.  

    
1.   2.77 0.73  
2.  2.63 0.67  
3.  2.57 0.71  
4.  2.64 0.72  

 2.65 0.71  

2. ปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ในภาพรวมมีระดับปญหาในการปฏิบัติ 
อยูในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผน

งานบุคคล ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล ดานการธำรงรักษาและพัฒนาบุคคล และ 

ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล  ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน  

 ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

                                                                                                                                             (n=162) 
 X  S.D.  

1.   3.11 0.85  
2.  2.60 0.68  
3.  2.69 0.75  
4.  2.73 0.78  

 2.78 0.76  
 

3. แนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ผูบริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ไดเสนอแนะแนวทาง

แกปญหาการบริหารงานบุคคล ไดแก 1) ดานการวางแผนบุคคล ควรมีการวางแผน มีขอมูลสารสนเทศ 

กำหนดข้ันตอนวิธีการปฐมนิเทศใหบุคลากรไดเขาใจระเบียบและหนาท่ีในการปฏิบัติงานชัดเจน  

2) ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ควรมีวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  

3) ดานการธำรงและพัฒนาบุคคล ควรสงเสริมบุคลากรไดเรียนรูจากนวัตกรรมที่ทันสมัย และ 

เชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับความตองการ  

4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล โรงเรียนจัดประชุมชี้แจงบุคลากร และคณะกรรมการ

บริหารใหมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยสรุปผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ

ศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปผลเพ่ือนำมาอภิปรายไดดังน้ี 

1. สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน โดยเรียงคาเฉล่ีย

จากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนงานบุคคล ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล 

ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล และดานการธำรงและพัฒนาบุคคล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 

ของสาคร สิทธิโชติ (2549: 112) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 3 ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารโรงเรียน 

และครูผูสอน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 
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เขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 3 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะวา สภาพ 

การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก 

โรงเรียนมีการจัดทำระบบขอมูลสารสนเทศของครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทย  

และชาวตางชาติในสถานศึกษาเพ่ือการวางแผนกำลังคนไวอยางชัดเจน โรงเรียนมีการกำหนด 

ขั้นตอนวิธีการปฐมนิเทศครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังชาวไทย และชาวตางชาติใหม ใหเขาใจ

ระเบียบและหนาท่ีในการปฏิบัติงานใหเขาใจชัดเจนกอนใหปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการวางแผนประกาศ 

รับสมัครครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ โดยแจงไปยังหนวยงาน 

ทางการศึกษา และหนวยงานอ่ืน ๆ อยางท่ัวถึงและชัดเจน และโรงเรียนมีการกำหนดโครงสรางและ

จัดทำภาระงานสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติอยางครอบคลุม

และชัดเจน 

2. ปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา มีระดับปญหา 

อยูในระดับ ปานกลาง ทัง้ 4 ดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ีย จากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนงาน

บุคคล ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล ดานการธำรงและพัฒนาบุคคล และดานการสรรหา 

และการคัดเลือกบุคคล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรทัย จันทรเหลือง (2548: 53-59) และธีรวุฒิ 

สิทธิกุล (2550: 46-54) ไดศึกษาปญหาในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลเข่ืองใน อำเภอ

เข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี และไดศึกษาปญหาการบริหารบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนประถม

ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด ผลการศึกษา พบวา ปญหาในการบริหารงานบุคคล

ของเทศบาล และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยภาพรวมและพิจารณาเปนรายดาน 4 ดาน คือ 

การสรรหาและการบรรจุแตงต้ังบุคลากร การบำรุงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการให

บุคลากรพนจากงาน อยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีเปนเพราะวา ปญหาการบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก โรงเรียนไดมีการดำเนินการ
คัดเลือกครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ โดยวิธีการท่ีหลากหลาย  

ดูผลงาน สอบขอเขียน และสัมภาษณ โรงเรียนมีรูปแบบ และวิธีการสรรหาและการคัดเลือกครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ ทุกฝายทำงานใหชัดเจน และโรงเรียน 
มีการกำหนดแนวทางการสรรหาและการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและ 

ชาวตางชาติไวอยางชัดเจน 

3. แนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา 1) ดานการวางแผนบุคคล ควรมีการวางแผน มีขอมูลสารสนเทศ 

กำหนดข้ันตอนวิธีการปฐมนิเทศใหบุคลากรไดเขาใจระเบียบและหนาท่ีในการปฏิบัติงานชัดเจน  
2) ดานการสรรหาและการคัดเลือกบุคคล ควรมีวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย 3) ดานการธำรงและพัฒนาบุคคล ควรสงเสริมบุคลากรไดเรียนรูจากนวัตกรรมท่ีทันสมัย 
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และเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับความตองการ  

4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล โรงเรียนจัดประชุมชี้แจงบุคลากร และคณะกรรมการ

บริหารใหมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการปฏิบัติงาน 

 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย เร่ือง การศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ

ศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

 1.1 ผูบริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ควรนำสภาพการปฏิบัติ และปญหา

การบริหารงานบุคคล ไปใชในการวางแผนการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน ในจังหวัดพระนคร- 

ศรีอยุธยา   

 1.2 โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรนำแนวทางการแกปญหา 

การบริหารงานบุคคล ไปใชเปนแนวแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 

 1.3 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน ควรนำสภาพการปฏิบัติ ปญหาการบริหารงานบุคคล และแนวทางแกปญหา 

การบริหารงานบุคคล ไปใชในการวางแผนการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนทุกประเภท  

เพ่ือใหมีประสิทธิภาพย่ิง ๆ ขึ้นไป  

2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1 ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานบุคคลชาวตางชาติในการเตรียมตัวเขาสูประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 2.2 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
ศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ

ศึกษากับ ประเภทอาชีวศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 

สรุป  
สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดพระนคร- 

ศรีอยุธยาในภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ีย 
จากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนงานบุคคล ดานการประเมินผล การปฏิบัติงานบุคคล 

ดานการสรรหาและการคัดเลือก และดานการธำรงและพัฒนาบุคคล  
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 ปญหาการบริหารงานบุคคล ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีระดับปญหาอยูในระดับ ปานกลาง ทั้ง 4 ดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ีย จากมาก

ไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนงานบุคคล ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานการธำรง 

และพัฒนาบุคคล และดานการสรรหาและการคัดเลือก  

 แนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ผูบริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ไดเสนอแนะแนวทาง

แกปญหาการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 1) ดานการวางแผนงานบุคคล ปญหาเร่ืองโรงเรียนมี 

การกำหนดข้ันตอนวิธีการปฐมนิเทศครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังชาวไทย และชาวตางชาติใหม  

แนวทางแกไขปญหา คือ มีการประชุมชี้แจงครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังชาวไทย และ 

ชาวตางชาติใหม ใหเขาใจระเบียบและหนาท่ีในการปฏิบัติงานใหเขาใจชัดเจนกอนใหปฏิบัติงาน 

โดยเชิญวิทยากรมาอบรม 2) ดานการสรรหาและการคัดเลือกปญหาเร่ืองโรงเรียนไดมีการดำเนินการ

คัดเลือกครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ โดยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ดูผลงานสอบขอเขียน และสัมภาษณ แนวทางแกไขปญหา คือ มีการดำเนินการโดยการประกาศ 

รับสมัครสอบ โดยระบุคุณสมบัติของครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ

อยางชัดเจน 3) ดานการธำรงและพัฒนาบุคคล ปญหาเร่ืองโรงเรียนมีการสงเสริม สนับสนุนครู  

และบุคลากรทางการศึกษานำนวัตกรรมสมัยใหมมาใชในการจัดการเรียนการสอนอยางกวางขวาง

ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ และโรงเรียนมีการเชิญวิทยากร หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

มาใหความรู และประสบการณแกครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ 

อยางตอเน่ืองเปนระยะ ๆ แนวทางแกไขปญหา คือ จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรมาใหความรูเก่ียวกับ

นวัตกรรมสมัยใหม มาใชในการจัดการเรียนการสอน มาบรรยายใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติอยางสม่ำเสมอ 4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปญหาเร่ือง

โรงเรียนมีการใหครู ผูบริหาร และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีสวนรวมนำผลการประเมิน 
มาวางแผนการพัฒนางาน และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา แนวทางแกไขปญหา คือ  

ผูบริหารโรงเรียนประชุมชี้แจงครู และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเก่ียวกับการมีสวนรวม  
การประเมินมาวางแผนการพัฒนางาน และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สรุปผล 

การประเมิน 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและเจตคติตอการเรียน  
เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD  
กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา 

 
COMPARISON OF LEARNING ACHIEVEMENT AND ATTITUDE TOWARDS 

THE TOPIC OF BUDDHIST DOCTRINES, OF MATTHAYOMSUKSA 3 STUDENTS 

USING STAD COOPERATIVE LEARNING  

METHOD AND TRISIKHA APPROACH 

 

นพรัตน  ศรีมาตร/ NOPPARAT  SRIMAT1  

ปราโมทย  จันทรเรือง/ PRAMOTE  CHANRUEANG2  

สันติ  แสงสุก/ SANTI  SHANGSUK3 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค 

STAD ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรม 

ทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา ระหวาง 
กอนเรียนกับหลังเรียน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบ

ไตรสิกขา 4) เปรียบเทียบเจตคติตอการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา   

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด

สุพรรณบุรี จำนวน 100  คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ

กลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD 2) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา  3) แบบทดสอบ

1นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2รองศาสตราจารย ดร. อาจารยคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
3อาจารย ดร. อาจารยพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
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วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 4) แบบวัดเจตคติตอการเรียน การวิเคราะหขอมูล โดยหาคาเฉล่ีย  

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือ ดวยเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรม 

ทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรม 

ทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 การใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค 

STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) เจตคติตอ

การเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 การใชวิธีสอนแบบ

กลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 

  

คำสำคัญ:  วิธีสอนแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD วิธีสอนแบบไตรสิกขา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 เจตคติตอการเรียน 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research were to compare: 1) students’ learning achievement 

before and after learning the topic of Buddhist doctrines through STAD cooperative learning 

method; 2) students’ learning achievement before and after learning the topic of Buddhist 

doctrines through Trisikha approach; 3) students’ learning achievement after learning the 

topic of Budhist doctrines through STAD cooperative learning method and through Trisikha 
approach; and 4) the students’ attitude towards the learning through STAD cooperative 

learning method and through Trisikha approach. The sample, derived by simple random 

sampling, was 100 Matthayomsuksa 3 students from Kannasoot Suksalai School, Suphan 
Buri Province during the second semester of academic year 2012. The research instruments 

were 1) lesson plans based on STAD cooperative learning method, 2) lesson plans based 

on Trisikha Approach, 3) learning achievement tests, and attitude tests towards the learning. 

The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test. 

The results were as follows:1) The students’ achievement after learning the topic of 
Buddhist doctrines through STAD cooperative learning method was higher than that of 
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before with a statistical significance at .05. 2) The students’ achievement after learning the 

topic of Buddhist doctrines through Trisikha Approach was higher than that of before with 

a statistical significance at .05. 3) The students’ learning achievement after learning 

through STAD cooperative learning method was different from learning through Trisikha 

Approach with a statistical significance at.05. 4) The students had different attitude towards the 

learning through STAD cooperative learning method and the learning through Trisikha 

Approach with a statistical significance at .05. 

 

Keywords: cooperative learning model, STAD technique, Trisikha Approach, learning  

   achievement,  learning attitude 

 

บทนำ  
การท่ีประเทศชาติจะมีความเจริญกาวหนาและย่ังยืน จะตองมีการพัฒนาหลาย ๆ ดาน  

โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย (human resource) เพ่ือใหทันกับการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม

ปจจุบัน ภายใตสังคมแหงการเรียนรูและพ้ืนฐานของขอมูลสื่อสารท่ีไรพรมแดน สงผลใหเกิดกระแส

ปฏิรูปการศึกษาข้ึน โดยนำคุณภาพผูเรียนมาเปนประเด็นสำคัญในการอภิปรายทุกเวทีการศึกษา 

และตางเห็นพองกันในเร่ืองการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการจัดการเรียนการสอน 

ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ เปนผูที่มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง

ตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (ธรินธร  

นามวรรณ, 2548: 1) และในการพัฒนาดานการศึกษานั้นตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพ

การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคมที่มีปญหาคุณธรรมซับซอน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  
คนเกงและเปนคนท่ีมีความสุขน้ัน จะตองเร่ิมจากการแกไขพฤติกรรมอันไมพึงประสงคของผูเรียน

เปนอันดับแรกกอนที่จะดำเนินการใด ๆ ทั้งปวง การแกไขพฤติกรรมของผูเรียนซ่ึงมีลักษณะนิสัย

เฉพาะตัวจะเปนไปไดยาก หากดำเนินการเฉพาะท่ีโรงเรียน จำเปนตองไดรับการประสาน 

ความรวมมือจากผูปกครอง นักเรียน ชุมชน ผูนำชุมชน หรือผูที่มีสวนเก่ียวของทางการศึกษารวมกัน

แกไขพฤติกรรมดังกลาว การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงคของเด็กในระดับ
ขั้นพ้ืนฐาน เปนเร่ืองที่จำเปนอยางมาก ทามกลางความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ  

ของโลกยุคโลกาภิวัตน มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจของทุกประเทศ รวมทั้ง

ประเทศไทย ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ กำหนดใหสถานศึกษาไดมีการจัดทำหลักสูตร 
ที่เก่ียวของกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือให
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เปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนสังคม และประเทศชาติ การเรียนรูในโลกปจจุบันน้ันผูเรียน 

ตองสรางองคความรูใหมได เมื่ออยูในสังคมตองมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนหลักสำคัญจึงจะพา 

ชีวิตประสบผลสำเร็จ เปนสุขอยางแทจริง  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2544 ไดวางแนวทางการจัดการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เนนความสำคัญดานความรู 

คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู ดานการประเมินผูเรียนจากการพัฒนาการเรียนของผูเรียน  

ดานความประพฤติ สังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบ (ลัดดาวรรณ  

เจริญศักด์ิศิริ, 2548: 35) 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติไทย คนไทยนับถือพระพุทธศาสนามาเปนเวลานาน

นับพันป ดังน้ัน วิถีชีวิตของคนไทยและวัฒนธรรมของชาติ จึงลวนเก่ียวพันและสืบเน่ืองมาจาก

ศาสนาท้ังสิ้นซึ่งรวมไปถึงความเช่ือ คานิยม และความเปนอยูของคนไทยท่ีแยกไมออกจากพระพุทธ

ศาสนา พระมหากษัตริยไทยทุกยุคทุกสมัยทรงเปนชาวพุทธท่ีดี ทรงประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธ

ศาสนาเปนแนวทางดำเนินชีวิตและเปนหลักในการปกครองประเทศ พระพุทธศาสนาไดหลอหลอม

เปนเลือดเน้ือของประชาชนไทย จนกลายเปนวิถีชีวิตและคุณลักษณะพิเศษท่ีเปนเอกลักษณ 

ของตนเอง (วิทย วิศทเวทย, 2550: 1) ความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนหน่ึง 

นำมาซ่ึงความสะดวกสบายและปญหาสังคมไดสวนหน่ึง โดยเฉพาะปญหาท่ีเปนความตองการ 

ทางดานรางกายของมนุษย วิทยาศาสตร แมจะตอบปญหาและนำความสะดวกสบายมาสูสังคม

มนุษย แตก็มาพรอมกับปญหาตาง ๆ รวมท้ังเพ่ิมความเห็นแกตัวท่ีมุงแสวงหาวัตถุบริโภคจนละเลย

คุณธรรม สงผลใหเกิดปญหาสังคมตามมามากมาย ปญหาตางๆ ในสังคมสามารถแกไขไดดวย  

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หากนำมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพและปญหาน้ัน ๆ  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูในสาระพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ประสบปญหานักเรียนขาดความสนใจในการเรียน ขาด 

ความกระตือรือรน ขาดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และเห็นวิชาพระพุทธศาสนาเปนเร่ือง 

ที่นาเบ่ือหนาย เน่ืองจากเห็นวาเปนเร่ืองไกลตัว ไมใชวิชาหลักท่ีทำใหนักเรียนสามารถสอบเขาแขงขัน
เพ่ือเรียนตอในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น เพ่ือใหไดงานทำท่ีดีในอนาคต จากการประเมินคุณภาพของนักเรียน

ระดับชาติ ปการศึกษา 2554 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนในสาระพระพุทธศาสนา อยูใน

ระดับที่ไมนาพอใจ คือมีคะแนนเฉล่ียรอยละ 52.71 หากพิจารณาเน้ือหา พบวาเน้ือหาเร่ืองหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามีคาเฉล่ียรอยละ 53.33  

จากสภาพปญหาการเรียนการสอนท่ีเกิดขึ้น ทำใหหลายฝายเรงพัฒนาการเรียนการสอน 

วิชาพระพุทธศาสนา กำหนดใหมีการศึกษาคนควาดานการเรียนการสอนจริยศึกษา เพ่ือมุงเนนให

นักเรียนเกิดความรู ความเขาใจในหลักธรรมและแนวปฏิบัติที่ถูกตอง เพ่ือใหการเรียนการสอน
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รายวิชา พระพุทธศาสนา สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ครูตองจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหหลากหลาย 

ซึ่งรูปแบบการสอนในพระพุทธศาสนามีหลายวิธี วิธีหน่ึงท่ีผูวิจัยเห็นวามีความเหมาะสม คือใชวิธี

สอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD มาพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังดานวิชาการ คุณธรรม และ

จริยธรรม ซึ่ง ทิศนา แขมมณี (2550: 266) กลาวถึงการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD วาเปนวิธี

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูจัดแบงนักเรียนเปนกลุมยอย กลุมละ 4-5 คน มีระดับ 

ความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ำ ในสัดสวน 1 : 2 : 1 โดยคนเกงจะชวยเหลือ 

คนท่ีออนกวา กระท่ังคนท่ีออนเกิดความเขาใจอยางแมนยำ สมาชิกแตละคนจะตองรวมมือกัน 

ชวยเหลือกันทำงาน เมื่อทดสอบยอยตองทำดวยตัวเองไมมีการชวยเหลือกันแตละคนตองทำคะแนน

ใหมากท่ีสุดเพ่ือความสำเร็จของกลุม ใหไดรับการยกยอง สอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา  

อุปสาร (2547: 134) การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมรวมมือดวยกิจกรรม STAD เนนผูเรียน 

เปนศูนยกลาง เกิดจากการผสมผสานเน้ือหาสาระตาง ๆ กับทักษะการอยูรวมกันเปนกลุมยอย ๆ  

มีการชวยเหลือกันทำใหผลการเรียนรูนักเรียนดีขึ้น และไดฝกพัฒนาทักษะทางสังคม คุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  

จากเหตุผลดังกลาวขางตนทำใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวย

เทคนิค STAD เปรียบเทียบกับวิธีสอนแบบไตรสิกขา ในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอ

การเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูต-

ศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9   

 

วัตถุประสงค 
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือ ดวยเทคนิค 

STAD ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธ-
ศาสนา โดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบ

ไตรสิกขา และ 4) เจตคติตอการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใชวิธีสอนแบบกลุม

รวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา 
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วิธีดำเนินการ 
1. ขอบเขตของเนื้อหา วิชาพระพุทธศาสนา รหัส ส33112 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ภาคเรียนท่ี 2 เปนเน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระท่ี 1 ศาสนา 

ศีลธรรม และจริยธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ในมาตรฐาน ส 1.1 ตวัชีวั้ดท่ี 6 และ 7 ประกอบดวย 5 เร่ือง ไดแก 1) อรยิสัจ 4  2) ขนัธ 5  3) มรรค 8  

4) สัปปุริสธรรม 7 และ 5) บุญกิริยาวัตถุ 10 

2.  ระยะเวลา ระยะเวลาในการทดลอง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 ทำการทดลอง  

3 ชั่วโมง ตอสัปดาห เปนเวลา 5 สัปดาห รวม 15 ชั่วโมง   

3.  กลุมตัวอยาง นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 โดยใชวิธีสุมอยางงาย (simple random sampling) กลุมทดลองท่ี 1 

เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/9 จำนวน 50 คน สอนโดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค 

STAD กับกลุมทดลองท่ี 2 เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/10 จำนวน 50 คน สอนโดยใชวิธีสอน

แบบไตรสิกขา 

4.  ตัวแปร  

 4.1  ตัวแปรตน ไดแก วิธีสอน 2 วิธี คือ วิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับ

วิธีสอนแบบไตรสิกขา   

 4.2  ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติตอการเรียน 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 3  โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนระหวางแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา 

แตกตางกัน 

4.  เจตคตติอการเรียน เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 3 

โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา แตกตางกัน 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
1.  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD จำนวน 5 แผน 

โดยมีคาความสอดคลองและความเหมาะสมเทากับ 1.00 ทุกขอ 

2.  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา จำนวน 5 แผน โดยมีคาความ

สอดคลองและความเหมาะสมเทากับ 1.00 ทุกขอ 

3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.829 

4.  แบบวัดเจตคติตอการเรียน ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.991 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
ดำเนินการสอนกลุมทดลองที่ 1 ใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวย

เทคนิค STAD จำนวน 5 แผน กลุมทดลองที่ 2 ใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา 

จำนวน 5 แผน แลวปฏิบัติตามลำดับดังน้ี 

1.  แจงใหนักเรียนทราบและทำความเขาใจกับการจัดการเรียนรูถึงวิธีการจัดการเรียนรู 

บทบาทของผูเรียน เปาหมายของการเรียน จุดประสงคของการเรียนและวิธีการวัดผลประเมินผล 

การเรียนในคร้ังน้ี 

2.  ดำเนินการสอบกอนเรียน (pre-test) กับนักเรียนท้ังสองกลุม ดวยแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกันท้ังสองกลุม 

3.  ผูวิจัยไดดำเนินการทดลองสอนตามแผนจัดการการเรียนรูทั้งสองกลุมใชเน้ือหาเดียวกัน 

และระยะเวลาในการสอนเทากัน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จำนวน 5 แผน แผนละ  

3 ชั่วโมง ใชเวลาเรียน 15 ชั่วโมง 

4.  เม่ือเสร็จสิ้นการดำเนินการตามท่ีกำหนดไวแลวทำการทดสอบหลังเรียน (post - test) 

กับนักเรียนท้ังสองกลุม ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบ

กอนเรียน  
5.  ผูวิจัยดำเนินการใหนักเรียนในกลุมทดลองทั้งสองกลุม ทำแบบวัดเจตคติของนักเรียน 

ที่มีตอการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนแบบวัดเจตคติชุดเดียวกันท้ังสองกลุม 

6.  นำกระดาษคำตอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิและแบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมี 

ตอการเรียนเร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  

จำนวน 50 คน โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กอนเรียนและหลังเรียน  

รายละเอียดการวิเคราะหขอมูลนำเสนอในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD  

 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
 

 n x  S.D. t P-value 
 50 11.42 2.24  

51.04* 
 

.000  50 24.88 1.77 
* P< .05 

จากตารางท่ี 1 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน  

50 คน โดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา กอนเรียนและหลังเรียน รายละเอียดการวิเคราะหขอมูลนำเสนอ

ในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ 

 นกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่3 โดยใชวิธีสอนแบบไตรสกิขา ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 

จากตารางท่ี 2 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 n x  S.D. t P-value 
 50 10.98 1.85  

43.99* 
 

.000  50 23.50 1.74 
* P< .05 
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ตอนที่ 3  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหวาง

กลุมทดลองท่ี 1 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับกลุมทดลองท่ี 2 ใชวิธีสอน
แบบไตรสิกขา รายละเอียดการวิเคราะหขอมูลนำเสนอในตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกลุมทดลองท่ีใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวย 

 เทคนิค  STAD กับกลุมทดลองที่ใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา 
 

 n x  S.D. t P-value 
  STAD 50 24.88 1.77  

4.430* 
 

.000  50 23.50 1.74 
* P< .05 

จากตารางท่ี 3 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอน

แบบไตรสิกขา คะแนนเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีเรียนโดย

ใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีสอน

แบบไตรสิกขา  

ตอนท่ี 4 เปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหวางกลุมวิธีสอน

แบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับกลุมทดลองท่ีใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา รายละเอียด 
การวิเคราะหขอมูลนำเสนอในตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกลุมทดลองที่ใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD  

 กับกลุมทดลองที่ใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา 

 
 

 n x  S.D. t P-value 
 STAD 50 4.76 1.51  

19.364* 
 

.000  50 4.50 1.67 
* P< .05 
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จากตารางท่ี 4 พบวาเจตคติตอการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา 

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือ

ดวยเทคนิค STAD มีคาคะแนนเฉล่ียสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา 

 

อภิปรายผล 
ในการวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาผลสัมฤทธ์ิและเจตคติตอการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธ

ศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธี

การสอนแบบไตรสิกขา ซึ่งผลการวิจัยในครั้งน้ีสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการเรียนแบบ

กลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD เปนการเรียนท่ีใหนักเรียนจัดเปนกลุมเล็ก ๆ โดยใหนักเรียนท่ีมีผล 

การเรียนอยูในระดับเกง ปานกลาง และออนอยูในกลุมเดียวกัน ทุกคนมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกัน 

มีการชวยเหลือกันในการแสวงหาความรูใหม นักเรียนทราบความกาวหนาของตนเองตลอดเวลา  

รวมถึงมีกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในเร่ืองท่ีศึกษาใหมากท่ีสุดประกอบกับมี 

การเสริมแรงดวยการใหรางวัลทำใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรวมกันสงผลให 

การเรียนรูมีการพัฒนาข้ึน นักเรียนมีความสนใจและต้ังใจเรียนมากข้ึนจึงมีผลทำใหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับสลาวิน (Slavin, 1995: 4) ที่กลาววา 

การสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เปนตนแบบการสอนท่ีครบวงจร ผูเรียนเรียนรูไดโดย 

การลงมือปฏิบัติสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง โดยแบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 – 5 คน เนนใหมี 

การแบงงานกันทำ ชวยเหลือกันในการทำงาน ครูทำการทดสอบนักเรียนเปนรายบุคคลแลวนำ
คะแนนแตละคนมาเฉล่ียเปนคะแนนของกลุม มีการประกาศคะแนน กลุมใดมีคะแนนเฉล่ียถึงเกณฑ

ที่กำหนดก็จะมีรางวัลให วิธีสอนดวยเทคนิค STAD เปนการสอนท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดใช 

ความคิดรวมกัน แลกเปล่ียนประสบการณความคิด มีเหตุผล ไดเรียนรูสภาพอารมณความรูสึกนึกคิด
ของคนในกลุมเพ่ือเปนแนวคิดไปใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมของแตละ

บุคคล ตลอดจนเพ่ือจะเรียนรูและรับผิดชอบงานของตนเองโดยมุงเนนผลประโยชนและความสำเร็จ
ของกลุมในการเรียนโดยมีสิ่งที่ตองคำนึง 3 ประการ คือ 1) รางวัลของกลุม 2) ผลความรับผิดชอบ

ของบุคคล 3) โอกาสความสำเร็จที่เทาเทียมกัน และมีความสอดคลองกับงานวิจัยของกิริยา ปทอง  

(2552: 88) ที่เปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทย  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูแบบรวมมือตามวิธี STAD กับที่เรียนรูแบบ 4 MAT  

ผลการวิจัยพบวามีคะแนนเฉล่ียความเขาใจในการอานและความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทย
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูแบบรวมมือตามวิธี STAD หลังการทดลองสูงกวากอน

การทดลอง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับซูยานโต (Suyanto, 1999: 

3766-A) พบวาผลการเรียนรูแบบกลุมรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตรของนักเรียน สูงกวานักเรียน ที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ที่ระดับ .05 และสอดคลองกับสุพรรณี มีภูเวียง (2550: 64) พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช

บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 แผนการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูง

กวาเกณฑที่ตั้งไว และนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนสูงขึ้น และสอดคลองกับสุวรรณารี 

ศรีขลา (2551: 102-103) พบวา การจดักิจกรรมการเรยีนรูแบบกลุมรวมมอืดวยเทคนิค STAD เรือ่ง 

การอานจับใจความ วิชาภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ 

นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนเพ่ิมขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

และสอดคลองกับอารมสตรอง (Armstrong, 2003: 405-A) ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู 

แบบรวมมือในการจัดกลุมนักเรียนโดยยึดเกณฑผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเปนทีม (STAD)  

กับการสอนแบบดั้งเดิมโดยใชตำราเรียนโดยการอธิบาย การบรรยาย เอกสารประกอบการเรียน  

พบวาการเรียนแบบรวมมือชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ทำใหนักเรียนมีความสนุกสนานกับ 

การเรียนมากควรนำไปใชในการสอนใหเหมาะสมในการจัดตารางเรียนแบบเนนบล็อกเวลา และ 

สอดคลองกับฟารโลว (Farlow, 2004: 395) ไดศึกษาเก่ียวกับการสรางชุมชนชั้นเรียนและการใช

กลยุทธในการเรียนรูแบบรวมมือกันของนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ พบวา นักเรียนสามารถ 

เรียนรูไดเพ่ิมขึ้น และนักเรียนเรียนรูไดดีรวมท้ังสามารถแสดงการตอบสนองท่ีดีขึ้นดวยกระบวนการ

เรียนรูแบบรวมมือกัน 

นอกจากน้ียังสอดคลองกับสุดใจ พงษเพียจันทร (2547: 38) กลาววาการจัดการเรียนแบบ

รวมมือกันดวยเทคนิค STAD เปนการเรียนเปนทีมท่ีผสมความรูความสามารถ ผูเรียนมีความสนุกสนาน  
มีปฏิสัมพันธหรือไดรับรางวัลสำหรับทีมที่สามารถทำคะแนนมากกวาฐานของตน และสอดคลองกับ

ชวลิต ชูกำแพง (2551: 74) กลาวเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ไววาเปน 
รปูแบบการสอนท่ีมกีารจัดนักเรียนเปนกลุมเลก็ ๆ โดยจัดใหนกัเรียนท่ีมรีะดับความสามารถแตกตางกัน

อยูรวมกันในกลุมและครูเปนผูกำหนดบทเรียนและการทำงานของกลุม โดยครูทำการสอนแลว 

ใหนักเรียนในกลุมทำงานชวยเหลือกัน เด็กเกงชวยตรวจงานและอธิบายใหเพ่ือนเขาใจถูกตอง 

กอนนำสงครู หลังจากน้ันใหนักเรียนทุกคนตางทำขอสอบโดยไมมีการชวยเหลือกัน แลวนำคะแนน 

ที่ไดจากการสอบมาหาคาเฉล่ียเปนคะแนนฐานและมีการใหคะแนนกลุมที่ทำคะแนนไดดีกวาเดิม 
เปนตน  

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวิธีการสอนแบบไตรสิกขา 

เปนกระบวนการศึกษาที่พัฒนามนุษยทั้งหลาย ทั้งทางกาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณและ

สติปญญา ใหสามารถดำรงและดำเนินชีวิตในสังคมอยางมีสันติ มีอิสรภาพ เนนการปฏิบัติ ฝกอบรม

ตนดวยหลักของศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของวิลาพัณย อุรบุญนวลชาติ  

(2549: 4) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมตามแนวทางไตรสิกขาเพ่ือเสริมสราง 

ความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา หลังเขารวมโปรแกรม นักเรียน 

มีคาเฉล่ียของคะแนนสูงกวากอนเขารวมโปรแกรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

สอดคลองกับสุวลัยพร พันธโยธี (2549: 142) ไดทำการวิจัยผลการสอนโดยใชบทเรียนเครือขาย 

การสอนดวยวิธีไตรสิกขา เรื่อง ความหมาย ความจริง คุณคา และความมุงหมายของชีวิตที่มี 

ตอผลการเรียนรูของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่ 1 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี พบวา 

นักศึกษาท่ีเรียนปกติดวยวิธีสอนแบบไตรสิกขา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึ้นจากกอนเรียน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับอุบล นนทฤทธ์ิ (2553: 53-54) ไดศึกษา  
ผลการสอนแบบไตรสิกขาท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองหลักธรรม ในรายวิชา ส 43102 

สาระพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

หลังเรียนโดยวิธีสอนแบบไตรสิกขาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา  

มีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD เปนวิธีสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียน 

ไดใชความคิดรวมกัน มีการแลกเปล่ียนประสบการณความคิด มีการชวยเหลือกัน มีเหตุผลซึ่งกัน 

และกัน ไดเรียนรูสภาพอารมณความรูสึกนึกคิดของคนในกลุมเพ่ือเปนแนวคิดไปใชใหเปนประโยชน
ในชวิีตประจำวนัตามความเหมาะสมของแตละบคุคล ทกุคนไดแสดงความสามารถอยางเทาเทียมกัน 
มีการทดสอบเพื่อใหรางวัลแกกลุมที่มีคะแนนดีขึ้นจากฐานเดิม มีการเรียนรูอยางมีขั้นตอน 

ที่สำคัญคือ การนำเสนอเน้ือหา การจัดทีม การจัดกิจกรรมการเรียนรู การทดสอบ การใหรางวัล  

การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD มีขอดีหลายประการ เชน ทำใหผูเรียนมี 

ความเอาใจใสรับผิดชอบ มีทักษะทางสังคม มีทักษะในการแกปญหาท่ีดีและเห็นคุณคาในตนเอง 

เปนตน  
จอหนสันและจอหนสัน (Johnson & Johnson, 1994: 31-37) ไดกลาวถึงองคประกอบ 

ของการสอนแบบรวมมือไว 5 องคประกอบ คือ 1) ความสัมพันธเก่ียวของกันทางบวก 2) การมี 

ปฏิสัมพันธสงเสริมซึ่งกันและกัน 3) ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน 4) การใชทักษะระหวาง

บุคคลและทักษะการทำงานกลุมยอย 5) กระบวนการกลุมท่ีมีขั้นตอน สรุปไดวาองคประกอบของ 

การสอบแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ที่เรียนดวยวิธีสอนแบบกลุมรวมมือสูงกวาวิธีสอนแบบ
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ไตรสิกขา เพราะวิธีสอนแบบไตรสิกขาเนนการพัฒนาบุคคลมากกวาการทำงานเปนทีม และสอดคลองกับ 

อมร โสภณวิเชษฐวงษ และกวี อิศริวรรณ (2542: 7) กลาววา ไตรสิกขาคือ ขอปฏิบัติที่ตองศึกษา 

3 ประการ คือ อธิกศีลศึกษา อธิกจิตศึกษา และอธิปญญาสิกขา และสอดคลองกับพจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 94 – 95) ใหความหมายไตรสิกขาไววา ไตรสิกขา คือ 

กระบวนการพัฒนาฝกฝนตามหลักพระพุทธศาสนาท่ีเชื่อวามนุษยนั้นสามารถฝกฝนอบรมได ดังนั้น 

การท่ีจะเปนคนดีหรือเลวไมใชเร่ืองบังเอิญหรือวาสนาใด ๆ หากข้ึนอยูกับการมีความรูและการเปน 

ผูไดรับการฝกอบรม และสอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2544: 161) ไดประยุกตหลักไตรสิกขา 

โดยจัดใหผูเรียนไดเรียนรูผานข้ันตอน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นอธิกศีลสิกขา 2) ขั้นอธิกจิตสิกขา  

3) ขั้นอธิกปญญาสิกขา สรุปไดวาการสอนแบบไตรสิกขาเปนวิธีการสอนที่นำกระบวนการฝกอบรม

พัฒนามนุษยขององคพระสัมมาสัมพุทธเจามาประยุกตเปนวิธีสอน เปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติ 

ทั้งกาย วาจาใจ มีสติตั้งมั่นสามารถแกปญหาและเกิดปญญาในตนเองได โดยมีครูเปนผูคอยแนะนำ

ในทางท่ีถูกท่ีควรให จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD  

กับวิธีสอนแบบไตรสิกขาท่ีอางอิงมาในเบื้องตนจะเห็นวาการสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD 

มีผลตอการเรียนรูของผูเรียนสูงกวาวิธีสอนแบบไตรสิกขาจึงมีผลทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของซูยานโต (Suyanto, 1999: 3766-A)  

ไดศึกษาผลการเรียนรูแบบกลุมรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในเขตยอกจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ผลการวิจัย

พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับ

การสอนแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบระหวางช้ันเรียนพบวา 

นักเรียนเกรด 3 และเกรด 5 ของกลุมนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกวานักเรียนเกรด 3 และเกรด 5 ที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของโจฮันน่ิง (Johanning, 2000: 151-160) ศึกษาการวิเคราะห

การเขียนและการทำงานกลุมรวมกัน ของนักเรียนมัธยมศึกษาในการศึกษาวิชาพีชคณิตเบื้องตน  

พบวา การเขียนอธิบายเปนวิธีหน่ึงที่กระตุนนักเรียนเรียนรูคณิตศาสตร สื่อสารความคิดของตน 

ลงบนกระดาษและถายทอดสูบุคคลอื่น การเขียนอธิบายกอนอภิปรายกลุม ทำใหมั่นใจวานักเรียน

ทุกคนมีโอกาสศึกษาดวยตนเองกอนที่จะพบครูกับเพ่ือน ๆ การเขียนทำใหนักเรียนทุกคนมีโอกาส
ศึกษาดวยตนเองกอนที่จะพบครูกับเพ่ือน ๆ การเขียนทำใหนักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้น 

ในการทำงานกลุมโดยการแลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุม ซึ่งบรรยากาศเชนน้ี นักเรียนจะมี 
ความกระตือรือรนในการคิดและการมีสวนรวมในการเรียนรูคณิตศาสตรดวย และสอดคลอง 

กับอารมสตรอง (Armstrong, 2003: 405 - A) ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูแบบรวมมือในการจัด

กลุมนักเรียนโดยยึดเกณฑผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเปนทีม (STAD) ไดทำการศึกษาคนควา 
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กับนักเรียน 47 คน ที่เรียนอยูในเกรด 12 ที่ไดรับการสอนแบบดั้งเดิมโดยใชตำราเรียนโดยการอธิบาย 

การบรรยาย เอกสารประกอบการเรียน กับการสอนแบบกลุมรวมมือ จัดกลุมโดยใชผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนโดยการสอนท้ังสองแบบนี้มีการวัดผลและประเมินผล ผลการศึกษาพบวา การเรียน

แบบรวมมือชวยนักเรียนเรียนรูทำใหนักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนมากควรนำไปใช 

ในการสอนใหเหมาะสม ในการจัดตารางเรียนแบบเนนบล็อกเวลา และสอดคลองกับฟารโลว  

(Farlow, 2004: 395) ไดศึกษาเก่ียวกับการสรางชุมชน ชั้นเรียนและการใชกลยุทธในการเรียนรู 

แบบรวมมอืกนัของนกัเรียนท่ีมคีวามตองการพิเศษ ผลการวิจยัพบวา นกัเรียนสามารถเรียนรูไดเพ่ิมขึน้ 

และนักเรียนเรียนรูไดดีรวมทั้งสามารถแสดงการตอบสนองที่ดีขึ้นดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ

กันและสอดคลองกับงานวิจัยในประเทศ สอดคลองกับภูมิพรรณ ทวีชาติ (2549: 91) การศึกษาผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน และปรีชาเชิงอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนเร่ืองหลักธรรม 

ในพุทธศาสนา ที่ไดรับการสอนแบบไตรสิกขากับการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD พบวา

นักเรียนท่ีเรียน เร่ือง หลักธรรมในพุทธศาสนาโดยการสอนแบบไตรสิกขากับการสอนแบบรวมมือ

ดวยเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

นักเรียนท่ีเรียนเร่ืองหลักธรรมในพุทธศาสนาโดยการสอนแบบไตรสิกขากับการสอนแบบรวมมือ 

ดวยเทคนิค STAD มีปรีชาเชิงอารมณแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลอง 

กับสุพรรณี  มีภูเวียง (2550: 64) ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนสำเร็จรูปประกอบ

เทคนิค STAD เร่ือง วันสำคัญทางพระพทุธศาสนา ชัน้ประถมศึกษาปที ่3 พบวา แผนการจัดกิจกรรม

มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนสูงขึ้น สอดคลอง

กับสุวรรณารี ศรีขลา (2551: 102-103) ไดศึกษาคนควา เร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม

รวมมือดวยเทคนิค STAD เร่ือง การอานจับใจความวิชาภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1 ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ พบวา นักเรียนมีความสามารถในการอานจับใจความหลังเรียน

เพ่ิมขึน้จากกอนเรียนอยางมนียัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01 และสอดคลองกับกิรยิา ปทอง (2552: 88) 
ศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทย 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูแบบรวมมือตามวิธี STAD กับที่เรียนรูแบบ 4 MAT  
ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉล่ียความเขาใจในการอานและความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทย

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูแบบรวมมือตามวิธี STAD หลังการทดลองสูงกวา 

กอนการทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนเฉล่ียความเขาใจในการอานและ 

ความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูแบบ 4 MAT  

หลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉล่ีย 
ความเขาใจในการอานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูแบบรวมมือตามวิธี STAD สูงกวา 

ที่เรียนรูแบบ 4 MAT อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉล่ียความรับผิดชอบ 

ในการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูแบบรวมมือตามวิธี STAD สูงกวา
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ที่เรียนรูแบบ 4 MAT อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับวรรณี ปดถาวโร  

(2553: 119) ไดศึกษาผลการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบ

บทเรียนการตูนชุดนิทานคุณธรรมเร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

4.  เจตคติตอการเรียนเร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

ที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา แตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการใชวิธีสอน

แบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD เปนวิธีการสอนท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกทั้ง 

ความสามารถสวนตัวและความรวมมือเปนทีม ประกอบกับนักเรียนมีความรูสึก ความเชื่อ  

ความศรัทธา ในวิธีการเรียนแบบไตรสิกขาวาสามารถทำใหนักเรียนสามารถเรียนรูในเรื่อง หลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนาไดอยางเขาใจ สอดคลองกับแนวคิดของพิชิต ฤทธิจรูญ (2549: 273) ไดกลาววา 

เจตคติ คือ ความรูสึก ความเชื่อ ความศรัทธาของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนผลมาจากการเรียนรู

และประสบการณ ชวยกระตุน จงูใจใหบคุคลแสดงพฤติกรรมตอสิง่ตาง ๆ ไปในทศิทางใดทิศทางหน่ึง 

เชน สนับสนุน หรือตอตาน สอดคลองกับวราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2553: 2) กลาววา เจตคติหรือทาที

ความรูสึกท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง และแสดงออกมาเปนรายบุคคลหรือเปนหมูเหลา สอดคลองกับ 

โวลแมน (Wolman,1993: 37 - 39) กลาววา เจตคติคือ ความพรอมของบุคคลท่ีแสดงพฤติกรรม 

ออกมา สอดคลองกับนภาพร กุลเรืองทรัพย (2548:22) กลาววา เจตคติคือการแสดงออกถึง 

ความรูสึก ความคิดเห็น ความเช่ือ และทาทีของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งอาจเปนไปไดทั้งทางบวก

และทางลบ สอดคลองกับฐานิตยา อมรพลัง (2548: 114-115) กลาววาเจตคติมีลักษณะท่ีสำคัญ 

เชน  เจตคติเกิดจากการเรียนรู  เจตคติเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง  เจตคติเปนส่ิงท่ีซับซอน เจตคติเกิดจาก

การเลียนแบบ เจตคติอาจเกิดข้ึนจากความมีจิตสำนึก เจตคติมีลักษณะคงทนถาวร สอดคลองกับ
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2549: 223-224) กลาวถึงลักษณะของเจตคติวาเปนเร่ืองเก่ียวกับอารมณและ 

ความรูสึกของคน เจตคติของคนมีความคงเสนคงวา และไมสามารถวัดหรือสังเกตเห็นไดโดยตรง 

สอดคลองกับปรียาพร  วงคอนุตรโรจน (2546: 241-242) กลาววา เจตคติประกอบดวยองคประกอบ 
2 ประการ คือ 1) องคประกอบดานความรูความเขาใจ และ 2) องคประกอบดานความรูสึกหรือ

อารมณ และสอดคลองกับสุเทพ พงศศรีวัฒน (2549: 2) กลาววาเจตคติประกอบดวยองคประกอบ  

3 ประการ คือ 1) องคประกอบท่ีเก่ียวกับอารมณและความรูสึก 2) องคประกอบเก่ียวกับความนึกคิด   
3) องคประกอบเก่ียวกับพฤติกรรม  

จากทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ จะเห็นไดวาเจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย  จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีตอการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใชวิธี

สอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD และวิธีสอนแบบไตรสิกขาเกิดจากความรูสึก ความเช่ือ 
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ความศรัทธาของนักเรียนจึงมีผลทำใหเจตคติตอการเรียนแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

พระศุภชัย บุตระเกษ (2552: 122) เร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถดานการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม 

เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการจัดกิจกรรมดวยการอภิปราย

กลุม การจัดกิจกรรมแบบอริยสัจ 4 และการจัดกิจกรรมแบบไตรสิกขา พบวา นักเรียนมีเจตคติ 

ตอการเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาผูวิจัยมีขอเสนอแนะไดเปน  2 ดาน ดังน้ี 

1.  ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบวานักเรียนท่ีสอนโดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวย

เทคนิค STAD มีเจตคติและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสูงกวา

นักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา ดังน้ันผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการทำวิจัยดังตอไปนี้ 

 1.1  ในการนำรูปแบบการสอนโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ไปใช 

ในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนควรปรับใหสอดคลองกับเน้ือหาสาระในการเรียนรู 

และองคประกอบอ่ืน ๆ ใหเหมาะสม 

 1.2  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือ ดวยเทคนิค STAD อาจมี

การปรับระยะเวลา ในการจัดการเรียนรูโดยมีการยืดหยุนตามสถานการณความพรอมของเด็กได 

ตามความเหมาะสม 

 1.3  ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ควรใหความสนใจ

และนำเอาวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

พระพุทธศาสนา และวิชาสังคมศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพราะวิธีสอนแบบนี้เปนเครื่องมือ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหน่ึง ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น 

2.  ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1  ควรมีการศึกษาการนำวิธีการสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD ไปใชรวมกับ

วิธีการสอนรูปแบบอื่น ๆ มีความหลากหลาย 

 2.2  ควรทำการวิจัยในลักษณะการนำวิธีการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD กับ 

การเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ในระดับชั้นเดียวกันหรือตางระดับชั้น 

 2.3  ควรทำการวิจัยในลักษณะแบบเดียวกันซ้ำอีกเม่ือเวลาผานไปเพ่ือท่ีจะไดขอมูล 

ที่เปนปจจุบัน 

 2.4  ควรมีวิธีการใชรูปแบบเทคนิค STAD ผสมผสานกับวิธีการเรียนรูในรูปแบบอื่นตาม
ความเหมาะสมกับเน้ือหา 
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สรุป 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับเจตคติที่มีตอการเรียน เรื่อง หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค 
STAD กับวิธีการสอนแบบไตรสิกขา พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิและเจตคติตอการเรียน มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกวาวิธีสอนแบบไตรสิกขา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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คุณภาพชีวิตการทำงานของครูท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
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จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT SAENGLOETUTHAI2  

 

บทคัดยอ 
การวิจยัคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพ่ือศกึษา 1) ระดับคณุภาพชีวิตการทำงานของครูในสถานศึกษา 

2) ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 3) คุณภาพชีวิตการทำงานของครูที่สงผล 

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา และ 4) ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การทำงานของครูและการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา กลุมตวัอยาง ไดแก ครูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 302 คน ไดมาโดยการสุม

แบบแบงชั้นตามสัดสวน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใช 

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน และการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัย พบวา 
1.  คุณภาพชีวิตการทำงานของครู โดยภาพรวม อยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ครูมีคุณภาพชีวิตการทำงานอยูในระดับดี 7 ดาน โดยเรียงตามลำดับคาเฉล่ียจากมาก 

ไปหานอย ดังน้ี ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ 
ของผูปฏิบัติงาน ดานเก่ียวของสัมพันธกับสังคม ดานการบูรณาการดานสังคม ดานธรรมนูญ 

ในองคกร ดานส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ และดานจังหวะของชีวิตโดยสวนรวม  

มีเพียงดานเดียวที่อยูในระดับปานกลาง คือ ดานการใหสิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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2.  การเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 

โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการเปนบุคคลรอบรู ดานการคิดอยางเปนระบบ 

ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ดานการสรางวิสัยทัศนรวมกัน และดานการมีรูปแบบความคิด 

3.  คุณภาพชีวิตการทำงานของครูสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 5 ดาน ไดแก ดานการบูรณาการดานสังคม  

ดานจังหวะของชีวิตโดยสวนรวม ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานการเก่ียวของสัมพันธ

กับสังคม และดานการใหสิ่งตอบแทน ที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 56 

4.  ขอเสนอแนะควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูทุกดานอยางตอเน่ือง และ

ยึดหลักคุณธรรมและความยุติธรรม และการเปนองคกรแหงการเรียนรู ควรสงเสริมใหครูใฝหาความรู

และเรียนรูส่ิงใหมในยุคเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

คำสำคัญ:  คุณภาพชีวิตการทำงาน  องคกรแหงการเรียนรู  สถานศึกษา 

 

ABSTRACT 
This research aimed to investigate: 1) level of the teachers’ quality of work life in 

educational institution; 2) level of the learning organization in educational institution;  

3) teachers’ quality of work life affecting learning organization in educational institution; 

and 4) guidelines to improve the teachers’ quality of work life and learning organization in 

educational institution. The samples consisted of 302 teachers under the Jurisdiction of 

Kanchanaburi Primary Education Services Area Office 1 derived by a proportional stratified 

random sampling. The instrument was the questionnaire developed by the researcher. The 
statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, stepwise 

multiple regression analysis and content analysis.  

The findings revealed as follows:  
1. The teachers’ overall quality of work life was at a high level. With respect to 

individual dimensions, it was found that their quality of work life was at a high level in 

seven dimensions. They were, in the descending order, development of human capacities, 

growth and security, social relevance, social Integration, constitutionalism, safe and 

healthy environment, and total life spaces. However, the only one dimension that was at a 
moderate level was giving proper and fair remuneration. 
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2.  The learning organization was at a high level in both overall and individual 

dimensions. They were, in the descending order, personal mastery, systems thinking, 

team learning, shared vision and mental mode.  

3.  The teachers’ work life quality affected learning organization with statistical 

significance at .01 in 5 aspects: social integration, overall rhythm of life, competency 

development, social relation, as well as giving proper and fair remuneration, accounting 

for 56% of variance explained.  

4.  All dimensions of the teacher’s quality of work life should be continuously 

improved on the principles of morality and justice. In regard to the learning organization, 

the teachers should strive to acquire new knowledge and learn new things in today’s 

technological age in order to enhance the institutions to become effective learning organization.

 

Keywords: quality of work life, learning organization, educational institution 

 

บทนำ 
ประเทศไทยไดตอบรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน โดยไดเปลี่ยนทิศทางการพัฒนา

ประเทศจากอดีตที่มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ เพ่ือยกระดับการผลิตและรายได มา

เปนการเพ่ิมศักยภาพของคน จึงเนนคนเปนจุดมุงหมายหลักของการพัฒนา การปฏิรูปการศึกษาเปน

เร่ืองสำคัญตอการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ ซึ่งในอดีตท่ีผานมาน้ันการจัดการศึกษาเปนที่

ประจักษทั่วกันถึงหลักสูตรท่ีใชกันมาต้ังแต พ.ศ. 2521 ซึ่งไดรับการปรับปรุงสองคร้ังเฉพาะบางสวน 

ไมครอบคลุมทั้งกระบวนการ จึงไมเพียงพอท่ีจะพัฒนาคนไทยใหมีทักษะและความสามารถท่ีดำรง

ชีวิตไดดี และรูทันโลกท่ีผันเปล่ียนไปแลวอยางรวดเร็ว ปจจุบันประเทศไทยไดรับเอาแนวความคิด
เร่ือง องคกรแหงการเรียนรูมาปรับใช เพ่ือพัฒนาระบบการดำเนินงานของราชการอยางแพรหลาย 

ทิพาวดี เมฆสวรรค (2544: 4-6) กลาววา ราชการยุคใหมตองทบทวนภารกิจโดยมุงพัฒนาใหเปน

องคกรแหงการเรียนรู โดยปรับขนาดใหกะทัดรัด คลองตัว รวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใชใน

องคกร มุงเนนการพัฒนา คำนึงถึงผลสัมฤทธ์ิของงาน ทำงานเปนทีมและมืออาชีพ เนนการสราง 

และพัฒนาขาราชการอยางตอเนื่องใหมีความรูอยางกวางขวาง หากจะกลาวถึงคุณภาพชิีวิต 
ในการทำงาน มนุษยเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคามากท่ีสุดในองคกร เพราะเปนทรัพยากรท่ีทำใหทรัพยากรอ่ืน

มีคุณคา การทำงานมีความสำคัญตอชีวิตของมนุษย เพราะการทำงานเปนการตอบสนองตอ 

ความตองการ การดำเนินชีวิตความเปนอยู ความม่ันคงในชีวิตของคน และเม่ือผลของการทำงาน
พอเพียงตอความตองการของคน บุคคลเหลาน้ันจะสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคม มีความเปนอยูท่ีดี  
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พอใจในส่ิงท่ีตนเองไดทำไดปฏิบัติ เปรียบเหมือนการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทำงาน หากบุคคล 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทำงานจะเปนปจจัยสงเสริมใหองคกรเกิดการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

นอกจากน้ีการทำงานยังเปนตัวกำหนดฐานะและหนาท่ีทางสังคมทำใหเกิดคุณคาทางชีวิตของคน  

ซึ่งในอดีตนายจางมองมนุษยเปนเพียงวัตถุดิบในการผลิตเทาน้ันในฐานะทางสังคมที่มีผลเกิดจาก

การทำงานของมนุษยในสมัยน้ันไมไดยอมรับเทาท่ีควร ตอมาผูบริหารและบุคลากรของรัฐไดหันมา

ใหความใสใจตอชีวิตการทำงานของพนักงานของตนเองมากย่ิงขึ้น จึงเปนท่ีมาของคำวา คุณภาพ

ชีวิตการทำงาน (มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551: 2) 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานถือวาเปนแนวทางหน่ึงของการพัฒนาองคกร  ซึ่งเอฟราตี 

และเซอรจี (Efraty and Sirgy, 1990: 12 อางถึงใน เชษฐา ไชยเดช, 2550: 4)  ไดกลาววา  คุณภาพ

ชีวิตการทำงานมีความสัมพันธในทางบวกกับผลิตภาพ และผลการปฏิบัติงานภายในองคกร การมี

คุณภาพชีวิตการทำงานท่ีดีขึ้นจะสงผลใหผูปฏิบัติงานทำงานอยางมีความสุข มีความพอใจท่ีจะ

ทำงาน จึงทำงานไดเต็มประสิทธิภาพ บรรยากาศในองคกรเกิดความรัก ความเขาใจ ความสามัคคี 

และมีเปาหมายเดียวกัน ซึ่งจะมีผลดีตอองคกรในท่ีสุด  ซึ่งสถานศึกษาก็เปรียบเสมือนองคกรหน่ึงที่

ตองการครูที่มีคุณภาพ รวมกันคิดและปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูเพ่ือผลิต

คนท่ีมีคุณภาพ  

จากแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของคนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับที่ 11 และแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ตองการ

พัฒนาครูยุคใหม จึงเปนความจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองสงเสริมใหครูมีความเปนอยูที่ดี มีความพึง

พอใจในการทำงาน และเกิดความพึงพอใจในสถานศึกษาของตนเอง มีการดำรงชีวิตท่ีมั่นคงและมี

ความสุข มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความม่ันคงในการดำรงชีวิตอยางมีศักด์ิศรี และอยูรวมกัน

อยางสงบสุขและเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งการจะเปนองคกรแหง
การเรียนรูนั้นบุคลากรในองคกรตองเสาะแสวงหาความรูมาแบงปน แลกเปล่ียนองคความรู เผยแพร

ซึ่งกันและกัน เพ่ือพัฒนางานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพสูงสุด การปรับเปลี่ยนวิธีการคิดของบุคลากร

ภายในองคกร โดยการเรียนรูของบุคลากรเปนปจจัยหน่ึงท่ีชวยในการพัฒนาใหครูเปนบุคคลท่ีมี

คุณภาพเพ่ือเปนการวางรากฐานท่ีสำคัญในการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งจะสงผลใหสถานศึกษา 

เกิดเปนองคกรแหงการเรียนรู ทำใหผูวิจัยสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูที่สงผลตอการ
เปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 1 เพ่ือนำมาซ่ึงการปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสตอไป 
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วัตถุประสงค  
1.  เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1      

2.  เพ่ือศึกษาระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1      

3.  เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูเปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหง 

การเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1      

4.  เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและการเปนองคกร

แหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 1      

 

สมมติฐานของการวิจัย 
คุณภาพชีวิตการทำงานของครูสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยตองการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูที่สงผลตอการเปน

องคกรแหงการเรียนรู โดยตัวแปรตนไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูโดยใชแนวคิดของ 

วอลตัน (Walton, 1974: 12 อางถึง เชษฐา ไชยเดช, 2550: 13-14) สวนตัวแปรตามศึกษา 

การเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยใชแนวคิดของเซงเก (Senge, 1991: 139-269 อางถึงใน โอภาศ  

วุฒเิศลา, 2550: 16-25) ผลการวิจัย พบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของครูสงผลตอการเปนองคกร

แหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
1. คุณภาพชีวิตการทำงาน หมายถึง ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทำงานภายในองคกรอยางมีความสุข กอใหเกิดคุณภาพ

ชีวิตในการทำงานในส่ิงแวดลอมที่มีความเหมาะสม ทำใหบุคลากรทำงานไดอยางมีคุณภาพ  
ไดกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาตามแนวคิดของวอลตัน (Walton, 1974: 12 อางถึงใน เชษฐา 

ไชยเดช, 2550: 13-14 ) ประกอบดวย 1) การใหสิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 2) สิ่งแวดลอม

ที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) ความเจริญงอกงามและ
สวัสดิภาพของผูปฏิบัติงาน 5) การบูรณาการดานสังคม 6) ธรรมนูญในองคกร 7) จังหวะของชีวิต

โดยสวนรวม  และ 8) การเก่ียวของสัมพันธกับสังคม 
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2. องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ืองและเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการทำงาน ซึ่งจะทำใหเกิดผลงานท่ีสรางสรรคทั้งองคความรูและผลงานใหม ๆ อันจะสงผล 

ตอการพัฒนาและการปฏิรูปองคกรไดกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาตามแนวคิดของเซงเก  

(Senge, 1991: 139-269 อางถึงใน โอภาศ วุฒิเศลา, 2550: 16-25) ประกอบดวย 1) การเปนบุคคล

รอบรู 2) การมีรูปแบบความคิด 3) การสรางวิสัยทัศนรวมกัน 4) การเรียนรูรวมกันเปนทีม  

และ 5) การคิดอยางเปนระบบ   

 

วิธีดำเนินการ 
คุณภาพชีวิตการทำงานของครูสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชผูให

ขอมูลเปนหนวยวิเคราะห ในการดำเนินการวิจัยไดเสนอตามลำดับหัวขอ ดังน้ี 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยประกอบดวย ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 1 ในปการศึกษา 2556 ประกอบดวย โรงเรียนท้ังหมด 148 แหง 

จำนวนครูทั้งหมด  1,375  คน  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในปการศึกษา 2556 ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี  

อำเภอทามวง ดานมะขามเตี้ย และอำเภอศรีสวัสดิ์ ไดมาโดยการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 

ตามตารางของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล  

ติรกานันท, 2551: 179) กำหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยวิธีสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน และนำมา
เทียบสัดสวน โดยกระจายจำนวนตามอำเภอที่อยูในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 1 ไดกลุมตวัอยางจำนวนท้ังสิน้ 302 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดำเนินการสรางเคร่ืองมือวิจัย โดยมีขั้นตอนดำเนินงานดังน้ี 

1.  ศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐานท่ีเก่ียวของและงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและ 

ตางประเทศ 

2.  ผูวิจัยสรางแบบสอบถามจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของครอบคลุมนิยามตัวแปร 

ที่กำหนด และกำหนดขอบเขตเน้ือหาเปนตัวบงชี้และจัดทำเปนขอกระทงคำถามภายใตคำแนะนำ

จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยขอคำถามการเปนองคกรแหงการเรียนรูไดศึกษาจากเอกสาร

แบบฝกปฏิบัตินักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นำมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม

กับตัวแปรท่ีกำหนด 

3.  ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา นำเคร่ืองมือที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนอผูเชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบคุณภาพทางดานเน้ือหา ดานการวัดและการประเมินผลของแบบสอบถาม ดวยเทคนิค 
IOC (Index of Item Objective Congruence) ถาคาดัชนี IOC โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนี 

ความสอดคลองต้ังแต 0.5 ขึ้นไป 

4. แกไขปรับปรุง โดยจัดทำเปนแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

5. นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับครูผูสอนซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน 

6. นำแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาวิเคราะหหาความเช่ือมั่น (reliability) โดยการทดสอบ

คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   - Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161 อางถึง 
ใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2546: 117) คำนวณหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทำงาน

ของครู ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.94 และคำนวณหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการเปนองคกร

แหงการเรียนรูของครูไดคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.95  
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  1,375  302  
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7. ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมและถูกตอง 

โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา และจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนำไปใช 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎีและ

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มี 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ

สำรวจรายการ (checklist)    

ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของครู เปนมาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ (rating scale) 

ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรู มีลักษณะเปนมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 

ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด (open – ended) เ พ่ือศึกษาขอเสนอแนะ 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครู และการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลดำเนินการโดยการนำสงและเก็บคืนแบบสอบถามดวยตัวผูวิจัยเองได

แบบสอบถามกลับคืนมาและมีความครบถวนสมบูรณจำนวน 302 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 

1.  วิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรู  

ใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2.  วิเคราะหคุณภาพชีวิตการทำงานของครูที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูใชวิธี

การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

3.  ศึกษาขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและการเปนองคกร 
แหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ไดแบงการนำ

เสนอออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 
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(n = 302) 
  X  S.D.   

1. 
 

  3.43 0.73  8 

2. 
 

 3.86 0.59  6 

3. 
   

 4.10 0.52  1 

4.  
 

     3.99 0.53  2 

5.  3.91 0.61  4 
6.  3.87 0.71  5 
7.    3.76 0.65  7 
8.  3.96 0.64  3 
     3.86    0.46       

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

จากการวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของครูสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 ตามทัศนะของครู ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ผลการวิเคราะห คุณภาพชีวิตการทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับดี (x̄ = 3.86, S.D.= 0.46)  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับดี 7 ดาน โดยดานท่ีครูมีคุณภาพชีวิตการทำงานในระดับดี  

3 อันดับแรก คือ ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล (x̄ = 4.10, S.D.= 0.52) ดานความเจริญ

งอกงามและสวัสดิภาพของผูปฏิบัติงาน (x̄ = 3.99, S.D.= 0.53) ดานการเก่ียวของสัมพันธกับสังคม 

(x̄ = 3.96, S.D.= 0.64) ตามลำดับ และพบวาครูมีคุณภาพชีวิตการทำงานอยูในระดับปานกลาง  

1 ดานคือ ดานการใหสิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม (x̄ = 3.43, S.D.= 0.73)  

ตารางที่ 2 ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของครูสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
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 S.D.   

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
 

 
 

 

4.09 
  3.94 
  4.02 
  4.03 
  4.07 

0.41 
0.41 
0.45 
0.47 
0.43 

 
 
 
 
 

1 
5 
4 
3 
2 

   4.03 0.36   

x

ตารางที่ 3 ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

ตอนท่ี 3 คุณภาพชีวิตการทำงานของครูท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

จากผลการวิเคราะหความสัมพันธและปจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานของครูที่สงผลตอ 

การเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

(n = 302) 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

จากการวิเคราะหระดับองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตามทัศนะของครู ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ =4.03, S.D.= 0.36)  เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก 

3 อันดับแรก คือ ดานการเปนบุคคลรอบรู (x̄ = 4.09, S.D.= 0.41)  ดานการคิดอยางเปนระบบ  

(x̄ = 4.07, S.D.= 0.43) และดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม (x̄ = 4.03, S.D.= 0.47) ตามลำดับ 

ดังแสดงในตารางท่ี 3 
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1.  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทำงานของครูกับการเปนองคกร 

แหงการเรียนรูในสถานศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของครู ดานการใหสิ่งตอบแทนที่

เหมาะสมและยุติธรรม ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการพัฒนาความสามารถของ

บุคคล ดานความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพของผูปฏิบัติงาน ดานการบูรณาการดานสังคม 

ดานธรรมนูญในองคกร ดานจังหวะของชีวิตโดยสวนรวม และดานการเก่ียวของสัมพันธกับสังคม มี

ความสัมพันธทางบวกกับการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดาน 

ไดแก การเปนบุคคลรอบรู การมีรูปแบบความคิด การสรางวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูรวมกัน 

เปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ ทุกคู แสดงวาคุณภาพชีวิตการทำงานของครู มีความสัมพันธ

องคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา อยูในระดับต่ำถึงระดับปานกลาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและการเปนองคกร 

 แหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 กาญจนบุรี เขต 1 

 Y1  Y 2  Y 3  Y 4  Y 5  Ytot 

 
 (X 1 ) 
 ( X 2 ) 

  ( X 3 ) 
 

 ( X 4 ) 
 ( X 5 ) 

 ( X 6 ) 
  ( X 7 ) 

 ( X 8 ) 
  (X tot ) 

 
0.24** 
0.40** 
0.54** 
0.41** 
 
0.47** 
0.46** 
0.42** 
0.52** 
0.58** 

 
0.39** 
0.44** 
0.47** 
0.48** 

 
0.53** 
0.50** 
0.58** 
0.41** 
0.64** 

 
0.37** 
0.41** 
0.50** 
0.50** 

 
0.56** 
0.57** 
0.48** 
0.53** 
0.66** 

 
0.33** 
0.31** 
0.42** 
0.51** 

 
0.62** 
0.52** 
0.55** 
0.43** 
0.62** 

 
0.29** 
0.22** 
0.34** 
0.35** 

 
0.43** 
0.40** 
0.45** 
0.42** 
0.49** 

 
0.39**
0.42**
0.54**
0.54* 

 
0.63**
0.59**
0.60**
0.55**
0.72**

**  .01 

(n = 302) 
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2.  คุณภาพชีวิตการทำงานของครูที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เรียงตามลำดับอิทธิพลจาก 

มากไปหานอย ดังน้ี ดานการบูรณาการดานสังคม ดานจังหวะของชีวิตโดยสวนรวม ดานการพัฒนา

ความสามารถของบุคคล  ดานการเก่ียวของสัมพันธกับสังคม และดานการใหส่ิงตอบแทนท่ีเหมาะสมและ

ยุติธรรม เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการถดถอย และสามารถทำนายการเปนองคกร 

แหงการเรียนรูได  เปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถ

รวมกันทำนายองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาไดรอยละ 56 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ

ไดดังน้ี 

 tot
ˆ   =       0.25( 5 ) +  0.27( 7 ) +0.21( 3 ) + 0.14( 8 ) + 0.09( 1 ) 

การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ ในรูปของคะแนนดิบ   คือ 

    

 

การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ ในรูปของคะแนนมาตรฐาน   คือ 

     

 

ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 5 

 

 totŶ  =    1.76 +  0.15(X 5 ) + 0.15 (X 7 ) + 0.15( X 3 ) + 0.08( X 8 ) + 0.04(X 1 )   
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนคุณภาพชีวิตการทำงานของครู 

 ที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครู 

และการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  

จากขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและการเปนองคกรแหง 
การเรียนรูในสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูทุกดานอยางตอเนื่องและ 
ยึดหลักคุณธรรม และความยุติธรรม และการเปนองคกรแหงการเรียนรู ควรสงเสริมใหครูใฝหา 

ความรูและเรียนรูสิ่งใหมในยุคเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ที่มีประสิทธิภาพ 

 

       (n = 302) 
 df SS MS F Sig. 

Regression 5 22.76 4.55 75.55** 0.00 
Residual 296 17.84 0.06   

 b SE.b Beta t Sig. 
 1.76 0.12  14.14** 0.00 

 ( X 5 ) 0.15 0.03 0.25   4.77** 0.00 
  ( X 7 ) 0.15 0.02 0.27   5.18** 0.00 

  ( X 3 ) 0.15 0.03 0.21   4.46** 0.00 
 ( X 8 ) 0.08 0.02 0.14    2.90** 0.00 

 (X 1 ) 0.04 0.02 0.09    2.02** 0.04 
*  .01 
 R = 0.74        R2 =  0.56    SEE. =  0.24       
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อภิปรายผล 
การอภิปรายผลเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานของครูที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผูวิจัยกลาวถึง

ประเด็นสำคัญท่ีคนพบจากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังน้ี 

1.  จากการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับดี ทั้งน้ีเกิดจากนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการในทศวรรษที่สองจึงไดมีการจัดทำแผนและมีการวางนโยบายเก่ียวกับ 

การปฏิรูปครูยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิศณุ มหาปุณญานนท (2548: 151) พบวา ครูในสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดสุรินทร มีคุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน 

รายดานทุกดานอยูในระดับมาก ยกเวนคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัย

และสงเสริมสุขภาพ ที่อยูในระดับปานกลาง   

 1.1  ดานการใหสิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรมของครูในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

จะพบวาครูมีระดับคาตอบแทน สวัสดิการ ความตองการข้ันพ้ืนฐานอยูในระดับมากสอดคลองกับ

งานวิจัยของอารี สังขศิลปชัย (2548: 94) พบวา ระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูผูสอน  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐมสูงมากเกือบทุกดาน มีเพียงดานเดียวคือ การไดรับ 

คาตอบแทนหรือเงินชดเชยท่ีเพียงพอและเปนธรรม ที่อยูในระดับปานกลาง  

 1.2  ดานส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพของครูในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับดี เน่ืองจาก

สถานศึกษาเปนสถานท่ีราชการจึงจำเปนตองมีการวางมาตรการในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ

ของทางราชการใหดีที่สุด และสถานศึกษาตระหนักถึงความปลอดภัยของครู ซึ่งสอดคลองกับ 

งานวิจัยของอรวรรณ อุนวิเศษ (2549: 147) พบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการครู
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ดานส่ิงแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

โดยภาพรวมอยูในระดับดี  

 1.3  ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคลของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับงาน

วิจัยของนิพนธ เลาหภารากร (2550: 88-90) พบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการครู 

ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอบางปะกง ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล โดยภาพรวม 
อยูในระดับมาก เน่ืองจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการจัดอบรมอยูเสมอ

ตลอดอยางนอยคนละ 20 ชั่วโมงตอป  
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 1.4  ดานความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพของผูปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับดี  

เน่ืองมาจากปจจุบันน้ีวิชาชีพครูเปนวิชาชีพท่ีมีผูใหความสำคัญและเห็นคุณคาของวิชาชีพมาก  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุพัฒน จิรัสคามิน (2549: 71) พบวา ดานความกาวหนาและ 

ความม่ันคงในงาน พบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการครู สังกัดกลุมโรงเรียนบอทอง 2  

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉล่ียสูง คือ ความภาคภูมิใจในผลสำเร็จ

ของการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจตอความมั่นคงในอาชีพขาราชการครู และการไดรับมอบหมาย 

ใหปฏิบัติงานตรงกับความรูความสามารถ 

 1.5  ดานการบูรณาการดานสังคมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

นิติพร บุญหนัก (2553: 122) พบวา ดานการมีสวนรวมและเปนที่ยอมรับทางสังคม โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก พบวาการไดมีสวนในการวางแผนปฏิบัติงานการไดมีสวนรวมกิจกรรมตาง ๆ  

กับเพ่ือนรวมงาน การไดรับความไววางใจในการทำงานจากเพ่ือนรวมงาน และมีการชวยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน ระหวางบุคลากรเพ่ือนรวมงาน ซึ่งกอใหเกิดความสำเร็จในการทำงานรวมกัน 

 1.6  ดานธรรมนูญในองคกร ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุนทรีพร  

อำพลพร (2552: 112) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการครู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พบวาดานบูรณาการทางสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับสูง ทั้งนี้อาจเปนเพราะขาราชการครู 

สวนใหญมีความเปนมิตรตอกัน และตางก็มีสวนรวม และรับผิดชอบในความกาวหนาของโรงเรียน  

 1.7  ดานจังหวะของชีวิตโดยสวนรวมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
อารี สังขศิลปชัย (2548: 94) ท่ีพบวาความสัมพันธระหวางงานกับชีวิตโดยภาพรวม ผูสอนในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม มีคุณภาพชีวิตการทำงานในดานน้ีอยูในระดับมาก 

ทุกตัวชี้วัด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุพัฒน จิรัสคามิน (2549: 71) พบวา ดานความสมดุล
ระหวางชีวิตกับการปฏิบัติงาน พบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการครู สังกัดกลุมโรงเรียน

บอทอง 2 อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉล่ียสูงคือ ความสามารถ 

ในการทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาและมีคุณภาพ ความพอใจในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย  

และปริมาณงานท่ีไดรับเหมาะสมกับกำหนดเวลา 

 1.8  ดานการเก่ียวของสัมพันธกับสังคมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้ เพราะสถานศึกษาไดให

ความรวมมือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน  เพ่ือการใหบริการแกสังคม ซ่ึงสอดคลอง 
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กับงานวิจัยของสุเนตร นามโคตรศรี (2553: 54) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานดานประโยชน และ

ความรับผิดชอบตอสังคม พบวา คุณภาพชีวิตการทำงานอยูในระดับดีมาก แสดงใหเห็นวาหนวยงาน

ไดใหการสนับสนุนการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีตาง ๆ ใหความรวมมือกับสวนราชการและ

ชวยเหลือสังคมในดานประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคมดีมาก   

2.  ผลการวิจัยท่ีพบวา ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา โดยภาพรวมและ

รายดานอยูในระดับมาก ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของชัยวัฒน ตุมทอง (2548: 130)  

ผลการวิจัยพบวา องคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

ในรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะครูตองการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคล

ที่รอบรู  มีรูปแบบความคิดสรางสรรคหลากหลาย มีการคิดแลกเปล่ียนการเรียนรู และการทำงาน

ประสานงานรวมกันมีการวางแผนการทำงานและมีเปาหมายเดียวกันจึงทำใหสถานศึกษาเปนองคกร

แหงการเรียนรูได   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา   

 2.1  การเปนบุคคลรอบรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้ เน่ืองจากครูมีการพัฒนาความสามารถ

ของตนเองใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษา พัฒนาตนเองตามความถนัด และความสนใจ 

มีความกระตือรือรน และสนใจใฝหาความรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ มีการพัฒนาความรูความสามารถของ

ตนเองอยางตอเน่ือง สรางสรรคผลงาน และกาวทันตอเหตุการณที่เปล่ียนแปลง สอดคลองกับผล 

การวิจัยของสิริกาญจน จิระสาคร (2547: 47) ศึกษาความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของผูบริหาร และครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด พบวา ความเปน

องคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาตราด โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ี เปนเพราะสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

อันสืบเน่ืองมาจากความล้ำหนาทางเทคโนโลยีที่เติบโตอยางรวดเร็ว อีกท้ัง ดานสภาวะแวดลอมทาง

สังคม และวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งเปนไปแบบกาวกระโดด ดวยเหตุนี้กระแสทางเทคโนโลยี สังคม  
และวัฒนธรรมจึงแทรกซึม และสงผลกระทบตอสถานศึกษาจำเปนตองมีการปรับตัวเพ่ือใหเทาทัน 

การเปล่ียนแปลง และสามารถพัฒนาไดอยางตอเน่ือง 
 2.2  การมีรูปแบบความคิดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะครูไดนำปญหาและประสบการณ

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานมาวิเคราะหปรับปรุงใหดีกวาเดิมนำมาใชประโยชนตอสถานศึกษา 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประธาน เสนีวงศ ณ อยุธยา (2546: 79) ศึกษาเร่ืองการพัฒนา 

สถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียนเอกชน เขตการศึกษา 1 พบวา วิธีการคิด
และมีมุมมองที่เปดกวาง ผูบริหารโรงเรียนไดเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นอยางเปน

กันเอง หลากหลาย มีการอภิปรายท่ีเปดเผย และมีการกระตุนสงเสริมความคิดท่ีสรางสรรค และมี
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โลกทัศนใหม ๆ โดยพยายามมองเหตุการณจากหลาย ๆ แงมุม และมีการเสาะแสวงหาความรูใหม

อยูเสมอ 

 2.3  การสรางวิสัยทัศนรวมกันในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากครูมีความผูกพันตอเพ่ือน 

รวมงานตอสถานศึกษา เห็นความสำคัญของการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสถานศึกษามุงสูอนาคตท่ีดี  

ซึ่งผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของสุรภา เกตุมาลา (2552: 186) ดานการมีวิสัยทัศน 

รวมกัน โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ี เน่ืองมาจากสำนักการศึกษา (2549: 49) ไดจัดทำหลักเกณฑ 

และวิธีการใหขาราชการครูกรุงเทพมหานครมีวิทยฐานะ และเล่ือนวิทยฐานะสายงานบริหาร 

สถานศึกษาดานคุณภาพการปฏิบัติงาน สมรรถนะประจำสายงานการมีวิสัยทัศน ซึ่งผูบริหาร 

สถานศึกษาจะตองใชกระบวนการมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศนหรือทิศทางการพัฒนาองคกร 

โดยเปดโอกาสใหเพ่ือนรวมงาน หรือผูเก่ียวของไดมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน หรือทิศทาง 

การพัฒนาองคกร เพ่ือใหวิสัยทัศนมีความชัดเจนทันสมัยสอดคลองกับนโยบายขององคกรท่ีสังกัด 

 2.4 การเรียนรูรวมกันเปนทีมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเพราะครูมีการทำงานรวมแรงรวมใจกัน 

เพ่ือใหงานบรรลุผลสำเร็จ มีการเรียนรูวิธีการทำงานเปนทีมจากการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับประธาน  

เสนีวงศ ณ อยุธยา (2546: 23) ที่กลาววา การเรียนรูรวมกันเปนทีม เปนวัฒนธรรมองคกรท่ีสำคัญ 

ที่ทำใหองคกรพัฒนาไดเพราะการเรียนรูรวมกัน จะทำใหเกิดเปนทีมที่มีสติปญญา มีความรอบรูและ
พัฒนาความสามารถอยูตลอดเวลา 

 2.5  การคิดอยางเปนระบบในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเพราะครูตระหนักถึงความสำคัญของงาน

ในหนาท่ีของตนเองและงานในภารกิจอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย มีการสังเคราะหภาพรวม ปญหา กระบวนการ
ทำงานของสถานศึกษาและใชความรูที่หลากหลายในการบูรณาการเปนองคความรูใหม ซึ่งผล 

การวิจัยน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของจำเริญ จิตรหลัง (2550: 19) ที่กลาววา การคิดอยางเปน

ระบบครบวงจร ครอบคลุมรอบดานการคิดใหเปนภาพรวม และมีความเปนหน่ึงเดียวท่ีประกอบดวย 
หนวยตาง ๆ ที่สัมพันธและเช่ือมติดตอกันท้ังหมด นั่นคือ บุคคลมองเห็นความสัมพันธของแตละ

หนวยอยางเปนระบบ กลาวคือ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองสงเสริมใหบุคลากรมีการคิดในรูปแบบ

ของความสัมพันธระหวางเหตุและผลท่ีสืบเน่ืองกัน 
3.  คุณภาพชีวิตการทำงานของครูที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ไดแก 1) ดานการบูรณาการ 

ดานสังคม 2) ดานจังหวะของชีวิตโดยสวนรวม 3) ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล   

4) ดานการเก่ียวของสัมพันธกับสังคม และ 5) ดานการใหสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม  

เปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

อรวรรณ  อุนวิเศษ (2549: 176) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการครู ท่ีสงผลตอประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีสกลนคร เขต 3 พบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของครูมีอำนาจ

พยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน คือ การเก่ียวของสัมพันธกับสังคม ความเจริญเติบโตและ 

ความมั่นคงในงาน และดานความสมดุลระหวางชีวิตการทำงาน เปนเพราะปจจัยเหลาน้ีทำใหครูมี

ความรูสึกภูมิใจ ในผลการดำเนินงานของโรงเรียน การไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงานและสังคม 

และการมีสวนในความรับผิดชอบในสังคม งานท่ีปฏิบัติอยูมีความมั่นคง มีชวงเวลาในการปฏิบัติ

ภารกิจสวนตัวเหมาะสม ทำใหทำงานในโรงเรียนไดอยางเต็มที่ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

 3.1  คุณภาพชีวิตการทำงานของครูดานการบูรณาการดานสังคมเปนปจจัยท่ีสงผล 

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1  แสดงใหเห็นวาครูในสถานศึกษาเปนท่ียอมรับของผูรวมงานท่ีทำงานมีบรรยากาศ

เปนมิตร มีความอบอุนเอ้ืออาทร ปราศจากการแบงแยกเปนหมูเหลา ซึ่งธารพรรษ สัตยารักษ  

(2548: 117) ไดกลาวถึง รูปแบบของการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรในองคกร ซึ่งอาจ

ทำไดดังน้ี 1) กิจกรรมสัมพันธเพ่ือสรางทีม เชน การเขาคายนอกสถานท่ี กีฬาบุคลากร 2) ระบบ

พ่ีเล้ียง โดยการมอบหมายใหบุคลากรเกา ดูแลบุคลากรใหมอยางใกลชิดและเปนระบบ เพ่ือถายทอด

ความรูและทัศนคติที่ดีแกบุคลากรใหม 3) การส่ือสารภายในองคกรดวยรูปแบบตาง ๆ ที่มุงสงเสริม

สรางความสัมพันธอันดีตอกัน 4) การใหรางวัลในรูปแบบท่ีไมใชตัวเงิน เพ่ือเปนการยกยอง  

ใหกำลังใจแกบุคลากรท่ีเปนตัวอยางท่ีดีในเรื่องตาง ๆ  

 3.2  คุณภาพชีวิตการทำงานของครู ดานจังหวะของชีวิตโดยสวนรวมเปนปจจัยท่ีสงผล

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 ทั้งน้ีเน่ืองจากในยุคเทคโนโลยีการทำงานของครูตาง ๆ เปล่ียนแปลงไป การนำ
เคร่ืองมือเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการทำงาน การรูจักแบงเวลา จัดสัดสวนการทำงานท่ีเหมาะสม 

การทำงานอยางเปนระบบ รวดเร็วสงผลใหองคกรไดผลิตผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

ที่ดีแกองคกร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑาภรณ ถุงทรัพย (2554: 5) กลาววา ความสมดุลชวิีต
โดยภาพรวม คอื การทำงานในองคกร เปนเพียงปจจยัในการดำเนินชวิีตมนษุยทกุคน การปฏิบตังิาน 

ของบุคคลจึงควรมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของบุคคลน้ันซึ่งบทบาทของบุคคลจะเก่ียวของกับ 

การวางแผนชีวิตในการทำงาน การแบงเวลา การจัดสวนท่ีเหมาะสม สอดคลองกับดูบริน (Dubrin, 
1992 อางถึงใน เชษฐา ไชยเดช, 2550: 46) กลาววา เพ่ือที่จะบรรจุความสำเร็จในชีวิต บุคคลจำเปน

ตองสรางความสมดุลระหวางชีวิตการทำงานและชีวิตสวนตัว และถือเปนความทาทายขององคกร 

ที่จะทำใหเกิดความสมดุลระหวางสองสิ่งน้ี 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 
Vol.4 No. 2 July-December 2013 81

 3.3  คุณภาพชีวิตการทำงานของครู ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคลเปนปจจัย 

ที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แสดงวา ครูไดรับโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานท่ีทำ 

โดยพิจารณาจากลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ไดรับการสนับสนุนจากการไดเขารับการอบรม สัมมนา  

และสามารถนำมาใชใหเกิดประโยชนตอโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนิติพร บุญหนัก  

(2553: 122) ไดกลาววาในดานการพัฒนาความสามารถบุคคล ครูไดรับโอกาสไปฝกอบรมและ

เพ่ิมพูนความรูอยางสม่ำเสมอ ไดรับอิสระในการปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มที่ ไดรับการสงเสริม

ใหใชความรูความสามารถและทักษะอยางเต็มที่ ไดรับมอบหมายงานที่มีความสำคัญใหปฏิบัติ และ

ไดรับโอกาสการไปศึกษาดูงาน สงเสริมความกาวหนาเพ่ิมความรูใหกับครู  

 3.4  คุณภาพชีวิตการทำงานของครู ดานการเก่ียวของสัมพันธกับสังคมเปนปจจัยท่ี 

สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แสดงวา ครูในสถานศึกษายอมรับวาสถานศึกษาท่ีตนปฏิบัติงานอยูนั้น

รับผิดชอบตอสังคมในดานการชวยเหลือชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอนงค สระบัว  

(2546: 61) กลาววา การท่ีองคกรเก่ียวของกับสังคมที่อยูรอบดานโดยการอำนวยประโยชน คำนึงถึง

ตอความรับผิดชอบตอสังคม เปนสิ่งท่ีกอใหเกิดความภูมิใจตอผูปฏิบัติงานในองคกรน้ัน ๆ ทำให 

ผูปฏิบัติงานมีความเต็มใจและพรอมที่จะเสียสละเพ่ือชวยเหลือกิจกรรมท่ีองคกรมีใหสังคม 

อยางเต็มที่ 

 3.5  คุณภาพชีวิตการทำงานของครู ดานการใหสิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรมเปน

ปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แสดงวา ครูในสถานศึกษาไดรับรายไดหรือคาตอบแทนจาก 

การปฏิบัติงานในหนาท่ีเหมาะสมกับตำแหนง ความสามารถ มีความยุติธรรมเหมาะสมกับมาตรฐาน

คาครองชีพ และเพียงพอตอการดำรงชีวิต ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2545: 
216-217) ไดกลาววา คาตอบแทนเปนปจจัยสำคัญท่ีเก่ียวเน่ืองกับบุคคลหลายฝาย ซึ่งจะสงผล 

กระทบตอการดำเนินงานขององคกรท้ังโดยทางตรงและทางออม ดังนั้นผูที่มีหนาท่ีเก่ียวของกับ 
การกำหนดอัตราและโครงสรางของคาตอบแทน สมควรจะเขาใจในวัตถุประสงคในการจาย 

คาตอบแทนขององคกร  

ผลการวิจัยน้ี พบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของครูที่ไมสงผลตอการเปนองคกรแหง 
การเรียนรูในสถานศึกษา ไดแก ดานส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ทั้งน้ี ครูยอมตองการ

ความปลอดภัยในการทำงาน มีบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทำงาน จากแนวคิดของสุทธิ

นันทน พรหมสุวรรณ (2547: 33) กลาววา ความปลอดภัยในระหวางปฏิบัติงานของพนักงานควรเปน

ประเด็นท่ีผูบริหารจะตองใชความสนใจและระบุไวในมาตรการความปลอดภัยขององคกร สวน 

การคำนึงถึงสุขภาพของพนักงานในองคกรถือไดวามีบทบาทสำคัญตอประสิทธิภาพในการทำงาน 
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พนักงานท่ีมีสุขภาพท่ีดีทั้งทางรางกายและจิตใจ ยอมเปนเคร่ืองรับประกันไดวาองคกรสามารถ 

มีกำลังหนุนท่ีจะฝาฟนอุปสรรคที่จะเขามาทำใหองคกรเกิดความออนแอไดอยางแนนอน ถัดมา

คุณภาพชีวิตการทำงานของครูดานความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพของผูปฏิบัติงานไมสงผล 

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา ไมวาอาชีพใดทุกคนยอมตองการมีความม่ันคง  

มีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน แตความมั่นคงและความกาวหนา หากขาดความยุติธรรมของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของอาจกอปญหาการขาดแคลนของบุคลากรที่มีคุณภาพได ซึ่งดวยหนวยงาน 

ที่เก่ียวของจึงตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพครูเปนอยางมาก มีการกำหนดมาตรฐานตาง ๆ  

ในการดึงดูดใหครูเกิดความม่ันคงในหนาท่ีการงาน และคุณภาพชีวิตการทำงานของครูดานธรรมนูญ

ในองคกรไมสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา ทั้งน้ี เปนเพราะครูไมไดรับ 

ความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัติตอครูไมเหมาะสม ครูไมไดรับการเคารพในสิทธิและ

เสรีภาพ ผูบังคับบัญชาไมรับฟงความคิดเห็นของครู บรรยากาศขององคกรไมมีความเสมอภาคและ

ไมมีความยุติธรรม  

4.  จากขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและการเปนองคกรแหง

การเรียนรูในสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูทุกดานอยางตอเน่ืองและ

ยึดหลักคุณธรรมและความยุติธรรม และการเปนองคกรแหงการเรียนรู ควรสงเสริมใหครูใฝหาความรู

และเรียนรูส่ิงใหมในยุคเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะ 
1.  แนวทางขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลการวิจัยไปใช 

 จากขอคนพบของการวิจัยคร้ังน้ีพบวาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

 1.1  จากการศึกษาการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คนพบจุดเดนในการเปนองคกรแหง 

การเรียนรูในระดับมาก ซึ่งนับเปนโอกาสท่ีดี ที่ครูในสถานศึกษาตระหนัก และใหความสนใจใฝเรียนรู 

อยูเสมอ  และเปนผูมีวิสัยทัศนในการรวมกันพัฒนาองคกร ทั้งนี้ผูบริหารควรมีการพิจารณาสงเสริม
ใหครูไดรับความรู มีการพัฒนาตนเองรวมกันเพ่ือนำไปสูการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูที่มั่นคงและ

ย่ังยืน โดยการจัดสงครูไปอบรม การเปดโอกาสใหครูไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ
แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานเน่ืองจากครูเปนบุคลากรท่ีสำคัญท่ีจะเปนกำลังในการขับเคล่ือน

นำพาสถานศึกษาไปสูองคกรแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

 1.2 จุดออนของคุณภาพชีวิตการทำงานของครู คือ ดานการใหสิ่งตอบแทนที่เหมาะสม
และยุติธรรม มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง ดังน้ันผูบริหารควรพิจารณาหาแนวทางแกไข  

ใหครูไดรับการชวยเหลือในดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรมโดยการท่ีผูบริหาร และผูที่มี 
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หนาท่ีเก่ียวของมีการสนับสนุนคาตอบแทนการทำงานลวงเวลา คาการเดินทางของครู และสงเสริม

งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึนเหมาะสมกับความเปนจริงของ 

สถานศึกษา เพ่ือเปนการสรางขวัญและกำลังใจใหกับครูตอไป 

2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1  ควรมีการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปน

องคกรแหงการเรียนรูเพ่ือเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

 2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูใหมี 

ความเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษาท่ีเปลี่ยนไป 

 2.3  ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัย 

และสงเสริมสุขภาพ ดานความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพของผูปฏิบัติงาน และดานธรรมนูญ 

ในองคกร 

 

สรุป 
จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบวา ระดับ

คุณภาพชีวิตการทำงาน โดยภาพรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับดี

เกือบทุกดาน มีเพียงดานเดียวท่ีอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานการใหสิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสม และ

สำหรับองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาอยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน สวนคุณภาพ

ชีวิตการทำงานของครูมีจำนวน 5 ดาน คือ ดานการบูรณาการดานสังคม ดานจังหวะของชีวิต 

โดยสวนรวม ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานการเก่ียวของสัมพันธกับสังคม และ 

ดานการใหสิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรมสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 สำหรับขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและการเปนองคกร 

แหงการเรียนรูในสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูทุกดานอยางตอเน่ือง

และยึดหลักคุณธรรมและความยุติธรรม และการเปนองคกรแหงการเรียนรู ควรสงเสริมใหครู 
ใฝหาความรูและเรียนรูสิง่ใหมในยุคเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ที่มีประสิทธิภาพ 
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บทบาทท่ีเปนจริงและบทบาทที่คาดหวังตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของครูท่ีปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดอางทอง 

 
ADVISORS’ ACTUAL AND IDEAL ROLES IN STUDENT CARE SYSTEM OF 

SECONDARY SCHOOLS IN ANG THONG 
 

ประเสริฐ สุขขุม/ PRASEART  SUKKUM 1 

อมรรัตน  สนั่นเสียง / AMORNRAT  SANANSEANG2 

รวีวัตร  สิริภูบาล / RAWEEWAT  SIRIPHUBAL3 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาบทบาทท่ีเปนจริงตอการดำเนินงาน ระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดอางทอง 2) ศึกษาบทบาทท่ีคาดหวัง 

ตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัด

อางทอง และ 3) เปรียบเทียบบทบาทที่เปนจริงและบทบาทคาดหวังตอการดำเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอางทอง กลุมตัวอยาง ไดแก  

ครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดอางทอง จำนวน 254 คน เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบสอบถาม 

วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย หาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที 

 ผลการวิจัยพบวา  
 1.  ครูที่ปรึกษามีบทบาทท่ีเปนจริงตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ังโดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากระดับมากไปหานอย ไดแก ดานการคัดกรองนักเรียน 

ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการสงตอนักเรียน ดานการพัฒนาและสงเสริมนักเรียน  
ดานการรายงานผล และดานการปองกันและแกไขปญหา ตามลำดับ 

 2.  ครูที่ปรึกษามีความคาดหวังตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ังโดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากระดับมากไปหานอย ไดแก ดานการสงตอนักเรียน 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,  

ครูโรงเรียนสตรีอางทอง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
2อาจารย ดร.,คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร.,ผูอำนวยการสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ดานการรายงานผล ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการพัฒนา

และสงเสริมนักเรียน และดานการปองกันและแกไขปญหา ตามลำดับ 

 3.  บทบาทท่ีเปนจริงและบทบาทท่ีคาดหวังตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ของครูที่ปรึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยรวม โดยบทบาทท่ีคาดหวัง  

สูงกวาบทบาทท่ีเปนจริง ทั้งรายดานและรายการ 

 

คำสำคัญ: ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  นักเรียนมัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to: 1) study advisors’ actual roles in student care system;  

2) investigate advisors’ ideal roles in student care system; and 3) compare the actual roles 

and the ideal roles in the student care system. The sample group consisted of 254 advisors of 

the secondary schools in Ang Thong Province. The research instrument was the developed 

questionnaire. The data were analyzed using mean, standard deviation, and t-test. 

 The findings revealed as follows: 

 1.  The advisors’ actual role in the student care system was at a high level both 

overall and in specific aspects. They were, in the descending order, screening students, 

knowing students individually, transferring students, encouraging and developing students, 

reporting the results, and preventing and solving the problems. 

 2.  The advisors’ ideal role in the student care system was at a high level both 

overall and in specific aspects. They were, in the descending order, transferring students, 

reporting the results, screening students, knowing students individually, encouraging and 

developing students, and preventing and solving problems.    
 3.  The advisors’ actual and the ideal roles in the student care system were 

statistically different at .05 level. Specifically, the ideal roles were higher than the actual 

roles both overall, specific aspects and items.  
 

Keywords: student care system, secondary student 
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บทนำ 

 การเปล่ียนแปลงอยางกาวกระโดดในเกือบทุกมิติในยุคโลกไรพรมแดน ทั้งดานเศรษฐกิจ

การเมือง การปกครอง สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงอิทธิพลของความกาวหนา 

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การส่ือสารเปนปจจัยสำคัญทำใหเกิดการไหลทะลักของขอมูล

ขาวสารและวัฒนธรรมขามชาติทั้งทางบวกและทางลบ สงผลใหสังคมไทย ณ วันน้ีมีความสับสน

วุนวายและนับวันจะทวีความซับซอนและรุนแรงอยางนาเปนหวง ปรากฏการณดังกลาวสงผลกระทบ

ตอวิถีการดำรงชีวิตของบุคคล อยางหลีกเล่ียงไมได กอใหเกิดปญหานานัปการ โดยเฉพาะตอเด็ก

และเยาวชน เชน ปญหาสุขภาพจิต การลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพ การกล่ันแกลง รังแก ความรุนแรง

และการทารุณกรรมในรูปแบบตาง ๆ การลักขโมย ปญหายาเสพติด การไมประสบความสำเร็จ 

ดานการเรียนและอาชีพ รวมท้ังปญหาเร่ืองเพศหลากหลายลักษณะ เปนตน (รัตนาพร พลลาภ, 

2551: 1)  

 การสรางภูมิคุมกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนใหไดรับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตดวยวิถีแหงปญหาอยางมีคุณคาของตนเองและสังคม และปลอดภัยจาก

ภาวะวิกฤติดังกลาวขางตน นับเปนพันธกิจสำคัญของหนวยงานการศึกษาและสถานศึกษา 

ทุกระดับซึ่งตองดำเนินการอยางเปนระบบ ทุกฝายท่ีเก่ียวของจำเปนตองรวมพลังสรางสรรคและ 

รวมรับผิดชอบในรูปของเครือขายพันธมิตรที่เขมแข็ง อยางไรก็ตามแมวากระทรวงศึกษาธิการ 

ใชระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนซึ่งอาศัยองคความรูดานจิตวิทยาและกระบวนการแนะแนว 

เปนกลไกหลักในการปองกันแกไขปญหาและเสริมสรางทักษะ การดำรงชีวิตแกผูเรียน ตั้งแต 

ป พ.ศ. 2544 เปนตนมา แตดวยขอจำกัดดานบุคลากรแนะแนว และชองวางระหวางวัยของผูใหและ

ผูรับบริการ ทำใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนไมทั่วถึง ทุกกลุมเปาหมายการขับเคลื่อนระบบไมมี

ประสิทธิภาพเทาท่ีควร (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2550: 1)  

 การพัฒนานักเรียนทุกคนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เปนสุขตามที่สังคมมุงหวัง โดยผานกระบวนการ

ทางการศึกษาน้ัน นอกจากจะดำเนินการดวยการสงเสริมสนับสนุนนักเรียนแลว การปองกันและ 

การชวยเหลือ แกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับนักเรียน เปนส่ิงท่ีสำคัญประการหน่ึงของการพัฒนา  

เน่ืองจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ทั้งดานการสื่อสาร เทคโนโลยีตาง ๆ ซึ่งนอกจาก 

จะสงผลกระทบตอผูคนในเชิงบวกแลว ในเชิงลบก็มีปรากฏเชนกัน เปนตนวา ปญหาเศรษฐกิจ 

ปญหาการระบาดของสารเสพติด ปญหาการแขงขันในรูปแบบตาง ๆ ก็เปนผลเสียตอสุขภาพจิต 

และสุขภาพกายของทุกคนท่ีเก่ียวของ ดังน้ี ภาพความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนใหเปนไป

ตามความมุงหวังน้ัน จึงตองอาศัยความรวมมือจากผูเก่ียวของทุกฝาย ทุกคนโดยเฉพาะบุคลากร  

ครูทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเปนหลักสำคัญในการดำเนินการตาง ๆ เพ่ือการดูแลชวยเหลือ
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นักเรียนอยางใกลชิดดวยความรักและเมตตาท่ีมีตอศิษย และภาคภูมิใจในบทบาทท่ีมีสวนสำคัญ 

ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนใหเติบโตงอกงามเปนบุคคลที่มีคุณคาของสังคมตอไป  

(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2544: 11)  

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนหนวยงานหน่ึงท่ีรับผิดชอบ การจัด 

การเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกำหนดนโยบายใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดดำเนินการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีเปาหมายใหพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณมีศักยภาพท่ีจะเรียนรู

และพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต ซึ่งนอกจากจะใหความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน

โดยตรงแลวยังจำเปนตองคำนึงถึงกลไกและสภาพแวดลอมที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด 

การพัฒนาอยางเต็มที่ เพ่ือเตรียมคนใหมีคุณภาพ สามารถคิดวิเคราะห ปองกันและแกปญหาท่ีอาจ

จะเกิดขึน้กับตนเอง ครอบครวัและสังคมได (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547: 3)     

 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนระบบหน่ึง ซึ่งเปนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดใชเปนมาตรการในการสนับสนุนสงเสริมศักยภาพ 

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคเพ่ือสรางความเข็มแข็งใหโรงเรียนมีมาตรฐานโดยการจัดระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียน คือ การจัดกิจกรรมความปลอดภัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  

ทางสังคม ตลอดจนปองกันแกไขปญหาตาง ๆ ของนักเรียน เชน ปญหาสารเสพติด ปญหาพฤติกรรม

ที่ไมถึงประสงค ปญหาทางเพศ โดยการประสานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชนและองคกรทองถ่ิน 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547: 4)  

 สภาพปญหาและสถานการณเด็กท่ีกลาวมาขางตน ลวนแลวแตเปนอุปสรรคที่สำคัญย่ิง 

ในการจัดการศึกษาของไทยในปจจุบัน เพ่ือเปนการปองกันและแกปญหาเก่ียวกับสถานการณ 

เด็กท่ีเกิดขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกำหนดนโยบายดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนข้ึน โดย 

การนำระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชในการสงเสริม พัฒนา ปองกันและแกไขปญหา เพ่ือให
นักเรียนไดรับพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะในการดำรงชีวิตและรอดพนจากวิกฤตท้ังปวง โดยสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิตไดรวมกันวางรากฐานการพัฒนา

ผูเรียนอยางเปนระบบ ตอเน่ืองและย่ังยืน เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่น

ไดอยางมีความสุข และการจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกันในการรับ
การศึกษา โดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี

ความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547: 2-3)  
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 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ไดดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให 

สถานศึกษาในสังกัดจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือวางแผนและจัดกิจกรรมสงเสริม พัฒนา 

ชวยเหลือ ปองกันและแกไขปญหาใหแกนักเรียนในแตละดาน แตการดำเนินงานระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

สวนใหญยังไมบรรลุเปาหมายตามแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  

เน่ืองจากสถานศึกษามีความแตกตางหลากหลายท้ังรูปแบบการบริหารจัดการ ชวงช้ันท่ีเปดสอน  

วัยของนักเรียนท่ีตองใชจิตวิทยา และทักษะในการทำความเขาใจนักเรียนท่ีแตกตางกัน ความรู  

และความสามารถของผูบริหารและครูในสถานศึกษาแตละแหงซึ่งลวนแตเปนปญหา อุปสรรค 

ตอการดำเนินงานท้ังสิ้น (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5, 2555: 8) 

 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอางทอง มีจำนวน 14 แหง มีครูที่ปรึกษา จำนวน 753 คน 
นักเรียน จำนวน 12,000 คน ซึ่งนักเรียนสวนใหญ มาจากครอบครัวท่ีประกอบอาชีพดานการเกษตร 

รอยละ 80 ท่ีเหลือเปนอาชีพรับจางท่ัวไป การดำเนินนโยบายของโรงเรียนเก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ไดมอบหมายใหครูที่ปรึกษาเปนผูรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมและรายงานขอมูลตาง ๆ ให

หนวยเหนือไดทราบ จากการรายงานเบ้ืองตน พบวามีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 มีคุณลักษณะ

ไมพึงประสงค โดยมีพฤติกรรมเส่ียง โดยด่ืมสุรา สูบบุหรี่ เลนการพนัน จากเหตุผลที่กลาวมาน้ัน 

ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนครูที่ปรึกษา มีหนาท่ีโดยตรงในการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง

นักเรียน การปองกันและแกไขปญหา การพัฒนาและสงเสริมนักเรียน การสงตอนักเรียน และ 

การรายงานผล ทั้งในดานการสรางเครือขายกับผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ จึงมี 

ความสนใจที่จะศึกษาบทบาท ที่เปนจริงและท่ีบทบาทคาดหวังในการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของครูที่ปรึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอางทอง ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ีจะเปน

ประโยชนตอผูวิจยัผูบริหารสถานศึกษา และผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปรวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ในการชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษามีมาตรฐานในการจัดระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนคนดี  
มีความรูและสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตอไป 

 

วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศึกษาบทบาทท่ีเปนจริงตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครู 

ที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดอางทอง  

 2.  เพ่ือศึกษาบทบาทท่ีคาดหวังตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครู 
ที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดอางทอง  
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 3.  เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทท่ีเปนจริงและบทบาทท่ีคาดหวังตอการดำเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดอางทอง  

 

วิธีดำเนินการ 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ครูที่ปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง จำนวน 

254 คน เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบสอบถามดำเนินการเก็บขอมูล ดวยตนเองและนำมาวิเคราะหขอมูล 

โดยหาคาเฉล่ีย และหาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผูวิจัยใชการทดสอบความแตกตางจากการเปรียบเทียบ

คาเฉล่ียระดับความคิดเห็น โดยใช t– test 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาบทบาทท่ีเปนจริงและบทบาทท่ีคาดหวังตอการดำเนินงาน ระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดอางทอง พบวา  

 1.  ครูที่ปรึกษามีบทบาทท่ีเปนจริงตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ทั้งโดย

รวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากระดับมากไปหานอย ไดแก ดานการคัดกรอง

นักเรียน ( x̄ = 4.17) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ( x̄ = 4.16) ดานการสงตอนักเรียน  

( x̄ = 4.15) ดานการพัฒนาและสงเสริมนักเรียน ( x̄ = 4.12) ดานการรายงานผล ( x̄ = 4.11) และ

ดานการปองกันและแกไขปญหา ( x̄ = 4.10) ตามลำดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานบทบาทท่ีเปนจริงตอการดำเนินงานระบบดูแล 

  ชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในภาพรวม 

               (n=254) 

 
 

 S.D. 
1.   4.16 0.72 
2.   4.17 0.70 
3.   4.10 0.76 
4.   4.12 0.77 
5.   4.15 0.72 
6.   4.11 0.74 

 4.14 0.73 
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 2.  ครูที่ปรึกษามีบทบาทท่ีคาดหวังตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ทั้ง 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากระดับมากไปหานอย ไดแก ดานการสงตอ

นักเรียน ดานการรายงานผล ( x̄ = 4.36) ดานการคัดกรองนักเรียน ( x̄ = 4.24) ดานการรูจักนักเรียน

เปนรายบุคคล ดานการพัฒนาและสงเสริมนักเรียน ( x̄ = 4.21) และดานการปองกันและแกไขปญหา 

( x̄ = 4.17) ตามลำดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทที่คาดหวังตอการดำเนินงานระบบดูแล 

  ชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในภาพรวม 

 

 3.  การเปรียบเทียบบทบาทที่เปนจริงและบทบาทที่คาดหวังตอการดำเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา พบวา บทบาทที่คาดหวังสูงกวาบทบาทที่เปนจริงอยางมีนัย

สำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ทั้งโดยรวม รายดาน และทุกรายการ ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 

                   (n=254) 

 
 

 S.D.  
1.   4.21 0.70  
2.   4.24 0.72  
3.   4.17 0.72  
4.   4.21 0.71  
5.   4.36 0.63  
6.   4.36 0.63  

 4.25 0.68  



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 
Vol.4 No. 2 July-December 2013 94

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบบทบาทที่เปนจริงและบทบาทที่คาดหวังตอการดำเนินงานระบบดูแล 

  ชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสรุปผลการศึกษาบทบาทท่ีเปนจริงและบทบาทท่ีคาดหวังตอการดำเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดอางทอง มีประเด็น

สำคัญท่ีจะตองพิจารณาและนำมาอภิปรายดังน้ี 

 1. จากผลการวิจัยดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ
รจนา สินที (2547: 133) ไดศึกษาเร่ืองสภาพการปฏิบัติงานตามระบบการชวยเหลือนักเรียนของ 
ผูบริหารและครูในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พบวา ผูบริหารและครูประสบปญหาระดับปานกลางและพบวา สภาพการปฏิบัติงานของผูบริหาร

และครู โดยรวมและรายดานอยูที่ระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 

คือ ดานการสงตอ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการปองกัน 
ชวยเหลือและแกปญหา ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน และเพ่ือใหการดำเนินงานตามระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน หนวยงานตนสังกัด

ตองคิดตามประเมินปญหา และแกไขใหตรงกับสภาพ และความตองการของแตละโรงเรียน ควรจัด

ครูใหตามเกณฑ และควรสนับสนุนใหมีการฝกอบรมทั้งผูบริหารและครู  

  ขอสังเกตจากการวิจัย ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล เมื่อเปรียบเทียบบทบาท 

ที่เปนจริง และบทบาทท่ีคาดหวังของครูที่ปรึกษา พบวา บทบาทท่ีคาดหวังสูงกวาบทบาทท่ีเปนจริง

 

 
 

 
 

t-test Sig. 

 S.D.  S.D.   
1.   4.16 0.72 4.21 0.70 14.99 .00 
2.   4.17 0.70 4.24 0.72 15.42 .00 
3.   4.10 0.76 4.17 0.72 13.54 .00 
4.   4.12 0.77 4.21 0.71 15.28 .00 
5.   4.15 0.72 4.36 0.63 16.19 .00 
6.   4.11 0.74 4.36 0.63 15.17 .00 

 4.14 0.73 4.25 0.68 15.10 .00 
*    .05 

               (n=254) 
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ตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัฒนา อนนทสีหา  

(2546: 115-117) ไดศึกษาการพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ พบวา 1) การรูจักนักเรียน 

เปนรายบุคคล ผูรวมศึกษามีความรูความเขาใจ สามารถเก็บขอมูลระเบียนสะสมของนักเรียน ได

อยางถูกตองครบถวนตรวจสอบแกไขเปนปจจุบันอยูเสมอ 2) การคัดกรองนักเรียน คัดกรองนักเรียน 

โดยอาศัยแบบประเมินพฤติกรรมเด็กและนำมาวิเคราะหโดยครูในโรงเรียนรวมกันกำหนด ซึ่งได 

คัดกรองนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือกลุมปกติและกลุมเสี่ยง 3) การสงเสริมนักเรียน สามารถ 

นำความรูไปใชในการดำเนินงานสงเสริมนักเรียนไดเปนอยางดี เพ่ือสรางความคุนเคยระหวาง

อาจารยที่ปรึกษา ปองกันไมใหนักเรียนกลุมปกติกลายเปนกลุมเสี่ยง และชวยนักเรียนกลุมเส่ียง 

ใหกลับมาอยูในกลุมปกติ 4) การปองกันและแกไขปญหา เปนกระบวนการเพ่ือติดตามสังเกตพฤติกรรม

ปองกันกลุมปกตมิใิหกลายเปนกลุมเสีย่งและแกไขปญหากลุมเส่ียงใหกลับมาสูกลุมปกติ 5) การสงตอ

สวนใหญขั้นตอนน้ีจะไมคอยเกิดข้ึนเพราะโดยสวนใหญอาจารยท่ีปรึกษาสามารถติดตามดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในการดูแลและแกไขปญหาได 

 2. จากผลการวิจัยดานการคัดกรองนักเรียน พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของอุทิศ ตาปราบ 

(2548: 110-116) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียน

บานหนองโจด อำเภอโนนสูง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1 ผลการศึกษาพบวา 

ปญหาท่ีพบในการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนบานหนองโจด อำเภอโนนสูง 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสมีา เขต 1 คอื ครูประจำวิชาไมเขาใจระบบ ขัน้ตอน วิธีดำเนินงาน 

ขาดเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน ปญหาของนักเรียนยังไมไดรับการแกไขอยางถูกตองเปนระบบและ

ตอเนื่อง โดยเฉพาะปญหาทางดานการเรียน คือ การอานออกเสียงคำไมถูกตอง ไมชัดเจน ซึ่งมีอยู 

ในทุกระดับชั้น ภายหลังจากการพัฒนาการดำเนินงาน โดยใชกระบวนการนิเทศภายในและ 
การประชุมเชงิปฏบิตักิาร ตลอดจนการจดัทำขอมลูในการดำเนินงานในวงรอบท่ี 1 พบวา ครปูระจำช้ัน

มีความรูความเขาใจและสามารถดำเนินงานในข้ันตอนการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง

นักเรียน การสงเสริมนักเรียน แตการปองกันและแกไขปญหานักเรียนทางดานการเรียน โดยเฉพาะ
การออกเสียงไมถูกตอง ไมชัดเจน ยังไมประสบผลสำเร็จจึงดำเนินการพัฒนาการดำเนินงานตอเน่ือง

ในวงรอบท่ี 2 โดยเพ่ิมเวลาในการนิเทศ และนิเทศเปนรายบุคคลมากข้ึน และใหมีการติดตามพฤติกรรม

ของนักเรียนมากข้ึน พบวา สามารถแกปญหานักเรียนในดานการเรียน โดยเฉพาะการอานออกเสียง
คำไมถูกตองไมชัดเจน ใหดีขึ้นได 

  ขอสังเกตจากการวิจัยดานการคัดกรองนักเรียน เมื่อเปรียบเทียบบทบาทที่เปนจริง และ

บทบาทท่ีคาดหวังของครทูีป่รกึษา พบวา บทบาทท่ีคาดหวังสงูกวาบทบาทท่ีเปนจรงิ ตอการดำเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบุญหนา ศรีลาดเลา (2546: 94-98)  
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ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนแดนดงพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย 

พบวา กอนการพัฒนาครูที่ปรึกษาขาดความรูความเขาใจ เทคนิค กระบวนการทำงานและขาด 

ความตระหนักถึงความสำคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แตหลังการพัฒนาบุคลากร  

โดยการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีการปฏิบัติในระดับมากเกือบทุกรายการ โดยเฉพาะอยางย่ิง

กิจกรรมการเย่ียมบานนักเรียน ชวยใหเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมดังกลาวเปนอยางย่ิง 

 3. จากผลการวิจัยดานการปองกันและแกไขปญหา พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ชยานนท มูลพิมพ (2550: 110-112) ไดศึกษาเร่ืองระดับการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการศึกษา พบวา 

สภาพการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มหาสารคาม เขต 1 โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลมีการดำเนินงาน

มากท่ีสุด รองลงมาคือ การสงเสริมนักเรียน การคัดกรองนักเรียน การปองกันและแกไขปญหา

นักเรียน ตามลำดับ แสดงวาผูบริหารและครูเห็นความสำคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  

ซึ่งเปนไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายใหโรงเรียนในสังกัดทุกแหง

จัดใหมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  ขอสงัเกตจากการวิจยั ดานการปองกนัและแกไขปญหา เมือ่เปรยีบเทียบบทบาทท่ีเปนจรงิ 

และบทบาทที่คาดหวังของครูที่ปรึกษา พบวา บทบาทที่คาดหวังสูงกวาบทบาทที่ เปนจริง  

ตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมบูรณ เข็มเพชร  

(2546: 158-165) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียน 

ศรีฐานกระจายศึกษา อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร ผลการศึกษา พบวา เมื่อใชกลยุทธการนิเทศ

ภายในและการสรางความสัมพันธกับชุมชน สามารถแกปญหาในการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนได คือ สามารถชวยใหครูที่ปรึกษามีความรูความเขาใจ เร่ือง ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

เพ่ิมมากข้ึน สงผลใหนักเรียนไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง และตรงตามสภาพปญหา ครูที่ปรึกษาไดรับ
การพัฒนาการดำเนินงานตามกรอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน คือ การรูจักนักเรียน

เปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมนักเรียน การปองกันและแกไขปญหา การสงตอ  

โดยเฉพาะกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน กิจกรรมซอมเสริม และกิจกรรมการติดตอ
สื่อสารกับผูปกครอง สงผลใหนักเรียนกลุมมีปญหาไดรับการดูแลชวยเหลือ จนสามารถผาน 

การประเมินตามหลักสูตรไดครบทุกคน และการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีการพัฒนา

จนมีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับดีมาก 

 4. จากผลการวิจัยดานการพัฒนาและสงเสริมนักเรียน พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุธิดา ทับทิมทอง (2550: 73) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการดำเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา 1) แนวทาง 

การดำเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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พระนครศรีอยุธยา มีพัฒนาข้ึนตรงตามเน้ือหา โครงสราง และหลักวิชาการ ท้ัง 5 ข้ันตอน 36 รายการ 

ไดแก 1) การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ประกอบดวย 6 รายการ 2) วางแผน การดำเนินงาน 

การดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย 8 รายการ 3) ดำเนินงานปฏิบัติตามแผน ประกอบดวย  

11 รายการ 4) การนิเทศกำกับติดตามประเมินผล การดำเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย 

6 รายการ 5) การนำขอมูลการประเมินไปใชประกอบดวย 5 รายการ 2) แนวทางการดำเนินงาน 

การดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม ทั้ง 5 ขั้นตอน 36 รายการ 3) แนวทางการดำเนินงานการดูแล 

ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ที่พัฒนาข้ึน  

มีความเปนไปไดทั้ง 5 ขั้นตอน 36 รายการ 

  ขอสังเกตจากการวิจัย ดานการพัฒนาและสงเสริมนักเรียน เมื่อเปรียบเทียบบทบาท 

ทีเ่ปนจรงิ และบทบาทที่คาดหวังของครูที่ปรึกษา พบวา บทบาทที่คาดหวังสูงกวาบทบาทที่เปนจริง 

ตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเสมอ หาริวร  

(2546: 138-143) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนกรวดวิทยาคาร 

อำเภอบานกรวด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ระบบบริหารและ

การจัดการตามกระบวนการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ยังไมสามารถดำเนินการไดอยางเปน

รูปธรรม สงผลใหการปองกัน การสงเสริมและการแกไขปญหาไมตรงตามสาเหตุ ผูปกครองและ

ชุมชนขาดความเช่ือมั่นในกระบวนการดำเนินงานปกครองโรงเรียน แตหลังจากไดดำเนินการพัฒนา

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามวงจร PDCA ทำใหเกิด 

การพัฒนา คือ การพัฒนาความรู ความเขาใจ ความสามารถ และความคิดเห็น ตอการดำเนินการ

ตามระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียนอยูในเกณฑเฉลีย่ระดับด ีซึง่มากขึน้กวากอนการพัฒนา การดำเนินงาน

ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของกลุมผูรวมศึกษาตามองคประกอบ 5 ประการ ปรากฏหลักฐาน
เอกสารการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน การประเมินเพ่ือทบทวนการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน มีระดับการปฏิบัติ เฉลี่ยอยูในเกณฑระดับดี ซึ่งไดพัฒนาเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่อยูในระดับปฏิบัติ 

ตองปรับปรุง 

 ดานการสงตอนักเรียน ซึ่งพบวาสอดคลองกับงานวิจัยของนิกร ทองทิพย (2550: 70)  
ที่ไดศึกษาเร่ือง การดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว 

พบวา ในการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดมีการสรางความสัมพันธระหวางครู 

กับนักเรียนในความดูแล มีการใชแบบประเมินพฤติกรรม แตนักเรียนส่ือสารดวยภาษาไทยไมได และ

ไมสามารถเย่ียมบานนักเรียนท่ีอยูในถ่ินทุรกันดาร มีการวางแผนในการคัดกรองนักเรียน โดยแบง

นักเรียนออกเปน 4 กลุมคือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา และกลุมที่มีความสามารถพิเศษ  
แตนักเรียนมีพฤติกรรมไมชัดเจนจึงจัดกลุมไดยาก มีการจัดกิจกรรม บันทึก รายงาน กิจกรรมโฮมรูม 
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และกิจกรรมในหอพัก และมีการประชุมผูปกครอง แตขาดอุปกรณในการพัฒนานักเรียน และครูไมมี

เวลาใหกับนักเรียน มีการมอบหมายงานหนาท่ีใหกับนักเรียนท่ีรับผิดชอบงานในหองเรียน  

มีการจัดทำแนวทางในการชวยเหลือนักเรียน แตนักเรียนไมยอมรับการชวยเหลือจากครู นอกจากน้ี

ไดมีการสงตอใหฝายปกครอง ครูพยาบาลไดชวยแกไขพฤติกรรมนักเรียน แตครูที่ดูแลหอนอน 

ไมสงตอนักเรียนท่ีปวย 

  ขอสังเกตจากการวิจัย ดานการสงตอนักเรียน เมื่อเปรียบเทียบบทบาทที่เปนจริง และ

บทบาทท่ีคาดหวังของครทูีป่รกึษา พบวา บทบาทท่ีคาดหวังสงูกวาบทบาททีเ่ปนจรงิ ตอการดำเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉรี พูลเพ่ิม (2546: 77-82) ไดศึกษา

เร่ืองการพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนกันทรารมย จังหวัด 

ศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบวา สภาพการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

กันทรารมย นักเรียนท่ีถูกจัดอยูในเกณฑของกลุมมีปญหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ทั้งหมด  

21 คน ซึ่งโรงเรียนตองใหการชวยเหลือปองกันและแกไขปญหา โดยมีหลักเกณฑตามความรุนแรง 

และความถ่ีของพฤติกรรม ซึ่งนักเรียนกลุมมีปญหาสวนใหญมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนบอย ๆ จนสังเกต

ไดหลังจากใชกิจกรรมปองกันและแกไขปญหาไมพึงประสงคของนักเรียนท่ีมปีญหา คอื การดำเนินการ

จัดกิจกรรมเพื่อนชวยเพ่ือน และกิจกรรมสื่อสารกับผูปกครอง ทำใหนักเรียนท่ีมีปญหาปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมใหดีขึ้นไดโดยความรวมมือของเพ่ือนท่ีมีความสามารถ หรือจุดเดน จุดแข็งในดานตาง ๆ 

ไดดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหา และผูปกครองเกิดความตระหนักและความใสใจดูแลชวยเหลือ

นักเรียนมากข้ึน และรับทราบถึงปญหานักเรียนท่ีพบในโรงเรียน โดยการดำเนินการอยางเปนระบบ

และตอเน่ือง ผลการพัฒนา การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนกันทรารมย 

ชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีปญหาใหดีขึ้น แตยังมีประเด็นท่ีตองปรับปรุงและ

พัฒนาเพ่ิมเติมตอไปอีก ไดแก การปองกัน และแกไขปญหาการเสพสารเสพติดของนักเรียนท่ียัง 

ไมหมดสิ้นไปทันที 
  ดานการรายงานผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของราตรี ตนเล็ก (2550: 43) ที่ไดศึกษาเร่ือง  

การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวชิราลัย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม พบวา 

ในการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวชิราลัย ผูบริหารและครูผูสอน ไดรูจัก

นักเรียนเปนรายบุคคล ไดบันทึกชีวประวัติของนักเรียน ไดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  

ไดจำแนกนักเรียนตามผลการเรียนมีกิจกรรมโฮมรูม ไดประชุมผูปกครอง จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กิจกรรมในหองเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดกิจกรรมสื่อสารกับผูปกครอง ประสานครู 

ที่เก่ียวของในการชวยเหลือนักเรียน ติดตามและประเมิน การดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน และมีการบันทึกการสงตอไปยังครูที่เก่ียวของภายในโรงเรียน 
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  ขอสงัเกตจากการวิจยั ดานการรายงานผล เมือ่เปรียบเทียบบทบาทท่ีเปนจรงิ และบทบาท 

ที่คาดหวังของครูที่ปรึกษา พบวา บทบาทท่ีคาดหวังสูงกวาบทบาทท่ีเปนจริง ตอการดำเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณรงคชัย สาไพรวัลย (2546: 70-72)  

ไดศึกษาการติดตามผลการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 

จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา 1) สภาพปจจุบันในการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน โดยภาพรวมพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

คือ (1) การคัดกรองนักเรียน (2) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล (3) การปองกันและการแกไขปญหา 

(4) การสงเสริมนักเรียน และ (5) การสงตอ 2) ปญหาการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ 

นักเรียนโดยภาพรวมพบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง คือ (1) การปองกันและการแกไขปญหา 

(2) การคัดกรองนักเรียน (3) การสงตอ (4) การสงเสริมนักเรียน ยกเวนการรูจักนักเรียนเปน 

รายบุคคลท่ีมีปญหาอยูในระดับนอย 3) ขอเสนอแนะในการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

คือ (1) โรงเรียนควรมีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามอยางสม่ำเสมอ (2) โรงเรียนมีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ (3) โรงเรียนมีความพรอมในดานเอกสาร สื่อ และอุปกรณ เพ่ือเอ้ือในการดำเนินงาน 

(4) โรงเรียนมีการเผยแพรประชาสัมพันธ และ (5) โรงเรียนควรจัดอบรมสัมมนาใหความรูแกครู 

เก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 4) ความพึงพอใจของนักเรียนตอการดำเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เรียงตามลำดับคือ (1) ดานครู

ประจำช้ันและครูผูเก่ียวของ (2) ดานนักเรียน และ (3) ดานการดำเนินงานของโรงเรียน 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนำผลการวิจัยไปใช 

  1.1 โรงเรียนควรนำเร่ืองระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนสวนหน่ึงของนโยบาย ของ
โรงเรียนท่ีมีแผนการปฏิบัติงานใหชัดเจน มีระบบ รวดเร็ว ถูกตองสามารถปฏิบัติไดดีย่ิงขึ้น  

  1.2 ครูทุกคนควรมีการอบรมเทคนิคการใหคำปรึกษาหลากหลายวิธีและตอเน่ือง

สม่ำเสมอ เพราะปญหาของนักเรียนมีการพัฒนาข้ึนมากในสังคมยุคโลกาภิวัตน การใหคำปรึกษา

ตองมีความรูและเทคนิคการใหคำปรึกษาท่ีทันสมัย ทันตอเหตุการณ 
  1.3 การดำเนินการงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาทุกคนในสถานศึกษา 

ตองเปนผูชี้แนะในลักษณะกัลยาณมิตร ตอผูรวมงานทุกคนทุกงาน 

  1.4 ครูที่ปรึกษาควรสรางนักเรียนใหสามารถเปนท่ีปรึกษาเพ่ือนได จะไดผลมากกวาครู

เปนท่ีปรึกษา เพราะนักเรียนมีความใกลชิดและวัยใกลเคียงกันยอมมีความเขาใจกันไดดี 

  1.5 การใหผูปกครองไดมีสวนรวมในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยการจัดทำเปน
หลักสูตรเครือขายผูปกครองในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จะทำใหนักเรียน ผูปกครอง ครูโรงเรียน 

มีความเขาใจและสานสัมพันธกันไดดีขึ้น 
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  1.6 ผูบริหารโรงเรียนตองกำกับติดตามผล ในการดำเนินการปองกันและแกไขปญหา

นักเรียนตามนโยบายของโรงเรียน รวมทั้งใหคำปรึกษา หาวิธีแกไขรวมกันกับทุกฝายในเร่ืองระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 2.   ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรศึกษาวิจัยพฤติกรรมการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ตาม

วงจรคุณภาพของผูบริหารท่ีสงผลตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

  2.2 ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามวงจร

คุณภาพของสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนมัธยมศึกษากับโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล

ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือโรงเรียนเอกชน 

  2.3 ควรวิจยัเชิงคณุภาพกับนกัเรียนท่ีผานกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือพิจารณา 

การพัฒนาดานคุณภาพและคุณลักษณะของนักเรียน 

 

สรุป 
 ผลการศึกษาบทบาทท่ีเปนจริงและบทบาทท่ีคาดหวังตอการดำเนินงาน ระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดอางทอง พบวา 1) บทบาทท่ีเปนจริงตอ 

การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ  

ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการสงตอนักเรียน ดานการพัฒนา

และสงเสริมนักเรียน ดานการรายงานผล และคาเฉล่ียต่ำสุด คือ ดานการปองกันและแกไขปญหา 

2) บทบาทท่ีคาดหวังตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมาก 

ไปหานอย คือ ดานการสงตอนักเรียน ดานการรายงานผล ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล ดานการพัฒนาและสงเสริมนักเรียน และคาเฉล่ียต่ำสุด คือ ดานการปองกัน

และแกไขปญหา  3) บทบาทท่ีเปนจริงและบทบาทท่ีคาดหวังมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยบทบาทท่ีคาดหวังสูงกวาบทบาทท่ีเปนจริงทุกดาน 
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ดวงใจ  ชนะสิทธ์ิ / DUANGJAI  CHANASIT2  
 

บทคัดยอ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพ่ือศกึษา 1) ระดับการบรหิารเชิงกลยุทธของผูบรหิารสถานศึกษา  

2) ระดับสมรรถนะประจำสายงานของครู และ 3) การบริหารเชิงกลยุทธของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงผล

ตอสมรรถนะประจำสายงานของครู กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 260 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น 

ตามสัดสวน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนโดยผูวิจัย การวิเคราะหขอมูล 

ใช ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

และการวิเคราะหเน้ือหา  

 ผลการวิจัยพบวา  
 1.  การบริหารเชิงกุลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน

เรียงลำดับจากมากไปนอย ดังน้ี การกำหนดกลยุทธ การประเมินและควบคุมกลยุทธ การนำกลยุทธ

ไปใช การกำหนดทิศทางขององคกร และการวิเคราะหสภาพแวดลอม ตามลำดับ 

 2. สมรรถนะประจำสายงานของครู อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน เรียงลำดับ

จากมากไปนอย ดังน้ี การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู  

การบริหารจัดการช้ันเรียน การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู การพัฒนาผูเรียน ภาวะผูนำครู 

และการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือการพัฒนาผูเรียน ตามลำดับ 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครู 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 2 ดาน ไดแก การกำหนดกลยุทธ และการนำกลยุทธ
ไปใช โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 51 
   
คำสำคญั: การบริหารเชิงกลยุทธ  ผูบรหิารสถานศึกษา  สมรรถนะประจำสายงานของครู  ประถมศึกษา 
 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study: 1) level of the strategic management 
of educational institution administrators; 2) level of the teachers’ functional competency; 
and 3) the strategic management of educational institution administrators affecting the 
teachers’ functional competency. The research samples were 260 educational institution 
administrators and teachers under the Jurisdiction of Suphan Buri Primary Educational 
Service Area Office 2, derived by proportional stratified random sampling. The research 
instrument was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, stepwise multiple regression 
analysis and content analysis.  
 The research results revealed that:  
 1.  Overall and in specific aspects, the strategic management of educational 
institution administrators was at a high level. The aspects were ranked from the highest to 
the lowest as follow; formulating organizational strategy, evaluating and controlling strategy, 
implementing organizational strategy, establishing organizational direction, and performing an 
environmental analysis. 
 2.  Overall and in specific aspects, the teachers’ functional competency was at a 
high level. The aspects were ranked from the highest to the lowest as follow; relationship & 
collaborative-building for learning management, classroom management, curriculum and 
learning management, student development, teacher leadership, and analysis & synthesis 
& classroom research. 
 3. The strategic management of educational institution administrators affected the 
teachers’ functional competency with statistical significance at .01 level in two aspects: 
formulating organizational strategy and implementing organizational strategy, accounting 
for 51% of variance explained. 
 
Keywords: strategic management, educational institution administrator, teacher’s functional  
  competency, primary education 
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บทนำ 
 กระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบการบริหารบุคคลของ 

สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนตองบริหารอยางมืออาชีพ นำศาสตร 

การบริหารงานบุคคลมาใชในหนวยงาน ผูบริหารตองพัฒนาครูทุกคนใหมีความเชี่ยวชาญในอาชีพ 

เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงศักยภาพเต็มที่ในงานท่ีตรงกับความสามารถ และความถนัด จนกระท่ัง

มีความเปนเลิศทุกคน และดูแลใหไดรับคาตอบแทน การยกยองตามผลงานที่ปฏิบัติจริง เพ่ือจะได 

มขีวัญและกำลังใจทำงานอยางมคีวามสขุ และประสบความสำเร็จในชวีติ (รุง  แกวแดง, 2546: 149-150) 

 โรงเรียนประถมศึกษาถือเปนหนวยการจัดการศึกษาที่สำคัญ จึงจำเปนอยางย่ิงที่จะตองมี

การจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ และมีการบริหารท่ีดีนำไปสู

คุณภาพในการจัดการศึกษา การวางแผนเชิงกลยุทธนั้นเปนองคประกอบหน่ึงของกระบวนการ

บริหารเชิงกลยุทธ ซึ่งประกอบดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอม การกำหนดทิศทางขององคกร  

การกำหนดกลยุทธ การนำกลยุทธไปใช การประเมินและควบคุมกลยุทธ (รังสรรค มณีเล็ก, 2549: 9) 

ในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองนำหลักบริหาร

จัดการท่ีนำแนวคิดใหม ๆ มาประยุกตใชใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพสถานศึกษา ซึ่งองคประกอบสำคัญในการกำหนดแผนยุทธศาสตรระดับหนวยงานของ

สถานศึกษา และสถานศึกษาอาจแตกตางกันไดตามการแบงสวนงานภายในสถานศึกษาแตละแหง 

คือยุทธศาสตรของหนวยงานจะตองสอดคลองและสนับสนุนยุทธศาสตรระดับสถานศึกษา นอกจาก

นี้ยังตองมียุทธศาสตรในการพัฒนางานตามบทบาทหนาท่ีและภารกิจในงานประจำของหนวยงาน

ดวย เพ่ือใหเกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของหนวยงาน (พสุ  เดชะรนิทร และ

คณะ, 2553: 30) 

 การนำแนวคิดสมรรถนะของระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2553: 8-15) มาใชในองคการน้ัน จะชวยใหการบริหารงาน
บุคคลมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และสงผลโดยตรงตอประสิทธิผลขององคการ ในการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักสมรรถนะเปนฐาน เปนกระบวนการคนหาสมรรถนะท่ีจำเปน 

ตองพัฒนาจากการประเมินสมรรถนะแลวนำผลการประเมินมาจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนท่ีตนเองเปนผูกำหนด 

เปนการเพ่ิมพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึน สงผลตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  

และความกาวหนาในวิชาชีพของตน 
 ดังน้ันการวางแผนการดำเนินการในการวางแผนกลยุทธ จึงเปนส่ิงสำคัญอยางย่ิง เพราะ

แผนกลยุทธเปนแผนงานหลักท่ีแสดงถึงภาระงานของความสำเร็จหรือความลมเหลวของการจัดการ

ศึกษา และเปรียบเสมือนเคร่ืองมือที่ชวยในการดำเนินการตาง ๆ สามารถดำเนินไปไดอยางมีระบบ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 
Vol.4 No. 2 July-December 2013 106

และมีหลักเกณฑ ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงไดตระหนักถึงความสำคัญ

ของการวางแผนกลยุทธในการจัดการศึกษา ผูบริหารจึงเปนผูที่มีบทบาทสำคัญท่ีสุดในการดำเนิน

การวางแผนกลยุทธของสถานศึกษา ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารเชิงกลยุทธของ 

ผูบริหารและสมรรถนะประจำสายงานของครู จึงมุงประเด็นที่จะศึกษาเก่ียวกับผลการบริหารเชิง 

กลยุทธที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   

 

วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 

 2.  เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะประจำสายงานของครู  

 3.  เพ่ือศกึษาการบริหารเชิงกลยุทธของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำสายงาน

ของครู  

 

สมมติฐานการวิจัย 
 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสงผลตอการปฏิบัติงานสมรรถนะประจำสายงานของครู 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 1.  การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การกำหนดแนวทางหรือวิถีทางในการดำเนินงานของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เพ่ือใหงานบรรลุผล

ตามเปาประสงค หรือจุดประสงคที่กำหนดไว ซึ่งการกำหนดแนวทาง หรือทิศทางในการดำเนินงาน
นั้น ผูบริหารจะตองดำเนินการบริหารเชิงกลยุทธตามกระบวนการซ่ึงประกอบดวย 1) การวิเคราะห

สภาพแวดลอม 2) การกำหนดทิศทางขององคกร 3) การกำหนดกลยุทธ 4) การนำกลยุทธไปใช และ 
5) การประเมินและควบคุมกลยุทธ 

 2.  สมรรถนะประจำสายงานของครู หมายถึง ความสามารถตามตำแหนงของครู สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ที่ทำใหสามารถปฏิบัติงานตาง ๆ ได
สำเร็จตามเปาหมาย ซึ่งสมรรถนะประจำสายงานของครูนั้นประกอบดวย 1) การบริหารหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรู 2) การพัฒนาผูเรียน 3) การบริหารจัดการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห สังเคราะห 
และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 5) ภาวะผูนำครู และ 6) การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับ

ชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู 
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 65 14 500 107 

 66 14 536 114 
 30 6 239 51 

 161 34 1,275 272 
 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครู 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  

โดยใชผูบริหารและครูเปนหนวยวิเคราะห ในการดำเนินการวิจัยไดเสนอตามลำดับหัวขอ ดังน้ี 

 ประชากร 

         ผูบริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

ในปการศึกษา 2555 จำนวน 1,436 คน 

 กลุมตัวอยาง 

             กลุมตัวอยางผูบริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 2 ในปการศึกษา 2555 โดยการเปดตารางการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซี่และ 

มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2540: 303) ไดขนาดกลุม

ตัวอยางจำนวน 306 คน แลวนำมาเทียบบัญญัติไตรยางศผูบริหารและครู มีผูบริหารจำนวน 34 คน 

และครู จำนวน 272 คน  

ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
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 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลำดับ โดย

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธและสมรรถนะ

ประจำสายงานของครู เพ่ือวิเคราะหโครงสรางเน้ือหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ ตัวแปรที่ศึกษา 

และกำหนดดัชนีชี้วัด และนำไปสรางแบบสอบถาม ตามดัชนีชี้วัดใหครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษา  

ภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบแกไข นำแบบสอบถามสงผูเชี่ยวชาญ 

เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและตรวจสอบคาของความตรงดานเน้ือหา (content validity) โดยหา

ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (index of item objective congruence: 

IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนีตั้งแต 0.67-1.00 และนำแบบสอบถามมาแกไขปรับปรุง ตามคำ

แนะนำของผูเชี่ยวชาญกอนนำไปทดลองใช จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับ 

ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพ่ือหาคาความ

เท่ียง (reliability) นำแบบสอบถามจากการทดลองใชกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

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

คุณภาพดานความเท่ียงของการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา เทากับ 0.96 และสมรรถนะ

ประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคาความเท่ียงเทากับ 0.96 และไดปรับปรุงแกไข

ขอกระทงคำถาม ในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมถูกตอง โดนผานการแนะนำจากอาจารย 

ที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรเพ่ือนำไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎีและ

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มี 4 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1  สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสำรวจ

รายการ (checklist)    

 ตอนที่ 2 สอบถามวัดระดับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา เปนมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)  
 ตอนท่ี 3  สอบถามระดับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศกึษา

ขั้นพ้ืนฐาน มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)  

 ตอนที่ 4 สอบถามเพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคของการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษาและสมรรถนะประจำสายงานของครู เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended) 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 306 ฉบับ ไปยังผูบริหารและครูผูสอนเพ่ือขอ 

ความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยใหสงคืนผูวิจัยทางไปรษณีย ไดแบบสอบถามที่สมบูรณ 

กลับคืนมา 260 ฉบับ คิดเปนรอยละ 85 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 
Vol.4 No. 2 July-December 2013 109

 การวิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหระดับเก่ียวกับของการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาและ

สมรรถนะประจำสายงานของครูใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 2. การวิเคราะหคาสหสัมพนัธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบรหิารและสมรรถนะประจำ 

สายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient: r
xy

)  

 3.  การวิเคราะหการบริหารเชิงกลยุทธของท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

(stepwise multiple regression)  

 4. ศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา

และการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานตาม

สมรรถนะประจำสายงานของครู  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหการบรหิารเชงิกลยทุธของผูบรหิาร สงักัดสำนกังานเขตพืน้ท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก (x̄ = 4.21, S.D. = 0.28) และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ทุกดานมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงตามลำดับคาเฉล่ีย 
คือ ดานการกำหนดกลยุทธ (x̄ = 4.23, S.D. = 0.36) รองลงมา ไดแก ดานการประเมินและควบคุม

กลยุทธ (x̄ = 4.21, S.D. = 0.32) ดานการนำกลยุทธไปใช (x̄ = 4.21, S.D. = 0.30)  

ดานการกำหนดทิศทางขององคกร (x̄  = 4.21, S.D. = 0.30) และดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
(x̄  = 4.19, S.D. = 0.29) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ระดับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบรหิาร สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

  สุพรรณบุรี เขต 2 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 การปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (x̄ = 4.26, S.D. = 0.29) และ

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลำดับคาเฉล่ียคือ 

ดานการสรางความสัมพนัธและความรวมมอืกับชมุชนเพ่ือการจดัการเรียนรู (x̄ = 4.30, S.D. = 0.33) 

รองลงมา ไดแก ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน (x̄  = 4.27, S.D. = 0.35) ดานการบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู (x̄ = 4.25, S.D. = 0.33) ดานการพัฒนาผูเรียน (x̄ = 4.25, S.D. = 0.35)  
ดานภาวะผูนำครู (x̄ = 4.24, S.D. = 0.29) และดานการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน (x̄ = 4.23, S.D. = 0.29) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 3 

 

               X S.D.   
 (X1) 4.19 0.29    5 

 (X2) 4.21 0.30    4 
 (X3) 4.23 0.36    1 
 (X4) 4.21 0.30    3 

 (X5) 4.21 0.32    2 
 4.21 0.28   

(n = 260) 
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ตารางที่ 3  ระดับสมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

  สุพรรณบุรี เขต 2                                                                                                  

     ตอนท่ี 3  ผลการวเิคราะหการบรหิารเชงิกลยุทธของผูบรหิารท่ีสงผลตอการปฏิบตังิาน

ตามสมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2    

 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรการบริหารเชิงกลยุทธแตละดานมีคาอยูระหวาง 

0.666 - 0.864 ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน โดยดาน 

การกำหนดกลยุทธกับดานการนำกลยุทธไปใช มีความสัมพันธกันสูงสุด มีคาเทากับ 0.864 และดาน 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมกับดานการประเมินควบคุมกลยุทธ มีความสัมพันธกันต่ำสุดมีคาเทากับ 

0.666 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรสมรรถนะประจำสายงานของครู 
มีความสัมพันธทางบวกกับการบริหารเชิงกลยุทธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน  

ดังปรากฏในตารางท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X S.D.   
1.  4.25 0.33  3 
2.   4.25 0.35  4 
3.      4.27 0.35  2 
4.   

    
4.23 0.29  6 

5.       4.24 0.29  5 
6. 

          
4.30 0.33  1 

 4.26 0.29   

(n = 260) 
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ตารางที่ 4  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับ 

  สมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

  สุพรรณบุรี เขต 2 

 การบริหารเชิงกลยุทธ ซึ่งไดแก ดานการนำกลยุทธไปใช ดานการกำหนดกลยุทธ ซึ่งเปน

ตัวแปรซ่ึงไดรับการคัดเลือกเขาสมการและสามารถอธิบายความผันแปรของการปฏิบัติตามสมรรถนะ

ประจำสายงานของครูไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) 

มีคาเทากับ 0.51 ซึ่งแสดงวาการบริหารเชิงกลยุทธ ดานการนำกลยุทธไปใช และดานการกำหนด

กลยุทธสงผลตอการปฏบิตังิานตามสมรรถนะประจำสายงานของคร ูและสามารถทำนายการปฏบิตังิาน

ตามสมรรถนะประจำสายงานของครูไดรอยละ 51  

 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังน้ี 

 

 สมการการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนดิบ คือ  
 

 

 สมการการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ                                              
 

 

 ดังปรากฏในตารางท่ี 5 

                               (n = 260) 

 

Ytot = 1.52 + 0.39 (X4) + 0.25 (X3)  
 

 

Ztot = 0.42 (Z
4
) + 0.32 (Z

3
) 

   
 

x1 x2 x3 x4 x5 Ytot 

 (X1) 1.000      
 (X2) 0.787** 1.000     

 (X3) 0.744** 0.769** 1.000    
 (X4) 0.731** 0.818** 0.864** 1.000   

 (X5) 0.666** 0.752** 0.725** 0.805** 1.000  
 (Ytot) 0.520** 0.578** 0.685** 0.698** 0.603** 1.000 

**  .01 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 
Vol.4 No. 2 July-December 2013 113

                                                 (n = 260)  
 b Beta SE.B t Sig. 

 
 (X4) 
 (X3) 

1.52 
0.39 
0.25 

 
0.42 
0.32 

0.17 
0.08 
0.06 

8.78 
4.85 
3.70 

.00 

.00 

.00 
R = 0.71 R2 = 0.51 SEE. = 0.20 F = 135.52 Sig = 0.00 

    *  .05    

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร 

  สถานศึกษาท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัด 

  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   

                                             

 อภิปรายผล  
 การวิจัยเร่ือง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ

ประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สามารถ

อภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังน้ี  

 1.  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เน่ืองจากผูบริหารเปนองคประกอบ

ที่สำคัญในการสรางบรรยากาศและสภาพท่ีเอื้อตอการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ บทบาท 

ของผูบริหารจึงมีความสำคัญเปนอยางย่ิงในการกระตุนและสรางเสริมดานการเรียนการสอน 

ของครู อีกท้ังยังตองมีการสรางขวัญและกำลังใจใหบุคลากรในสถานศึกษาอยางเสมอภาคกัน  

มีการกระจายงานอยางท่ัวถึงและเปนระบบตรงตามความสามารถของบุคลากรสอดคลองกับวิโรจน 

พลขันธ (2548: 103-105) ไดศึกษาการวางแผนกลยุทธของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธ

โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

  1.1  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม  
ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ครู 

และบุคลากรและผูที่เก่ียวของนำผลการวิเคราะหภายนอกสถานศึกษา มาพิจารณาและปรับปรุง 

และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ สถานศึกษาของทานมีสื่อ/วัสดุอุปกรณเพียงพอ ดังน้ันผูบริหาร 

ควรวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและประเมินปจจัยตาง ๆ ที่เกิดจาก

สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือจัดทำแผนงานดำเนินการท่ีเหมาะสมท่ีสุด เมื่อ
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พบส่ิงใดเปนจุดออนหรืออุปสรรคใหกำหนดกลยุทธเพ่ือแกไข และส่ิงใดเปนจุดแข็งหรือโอกาส 

ใหกำหนดกลยุทธในการพัฒนาและผูบริหารควรแจงใหบุคลากรทราบ เก่ียวกับเปาหมายของ 

สถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับวิโรจน พลขันธ (2548: 103-105) ไดศึกษาการวางแผนกลยุทธ 

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 

ผูบริหารสถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

เปนรายดานพบวาดานการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 

มีการวางแผนกลยุทธอยูในระดับมาก 

  1.2  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ดานการกำหนดทิศทางขององคกร 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ สถานศึกษา

มีการจัดสรรทรัพยากรสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด 

คือ สถานศึกษาระดมทรัพยากรเพ่ือนำมาพัฒนาครู ดังน้ัน ผูบริหารและบุคลากรรวมมือวางแผน

เก่ียวกับการกำหนดทิศทางของสถานศึกษา เก่ียวกับนโยบาย เพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน 

โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหสถานศึกษาซ่ึงจะชวยใหผูบริหารเกิดความเขาใจตอการเปล่ียนแปลง

และมีวิสัยทัศนตออนาคตองคกร ซึ่งสอดคลองกับปณิตา สฤษฎีพีรพันธุ (2551: บทคัดยอ) ไดทำ 

การศึกษาการบริหารงานเชิงกลยุทธสูการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพของโรงเรียนกำแพงวิทยา 

พบวา การบริหารงานเชิงกลยุทธของโรงเรียนกำแพงวิทยา ดานการกำหนดทิศทางของโรงเรียน 

มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการกำหนดกลยุทธของโรงเรียน และดานการศึกษา

สถานภาพของโรงเรียน ตามลำดับ และสอดคลองกับวิเชียร เวลาดี (2547: 83-94) ไดทำการวิจัย

เร่ือง การนำเสนอรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา พบวา การบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

พระนครศรีอยุธยาประกอบดวยองคประกอบสำคัญ คือ การกำหนดทิศทางสถานศึกษา ประกอบดวย 

การกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และกำหนดเปาหมายผลผลิตหลัก โดยมีความเหมาะสมและมี 
ความเปนไปไดอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05  

  1.3 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาดานการกำหนดกลยุทธ ในภาพรวม

อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูและบุคลากร 

มีสวนรวมในการกำหนดแนวทางและวางแผนกลยุทธของสถานศึกษา และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ

สถานศึกษามีการกำหนดแนวทางหรือกลยุทธในการพัฒนาสถานศึกษาไวอยางชัดเจน ดังน้ัน 
ผูบริหารจึงควรเปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการกำหนดกลยุทธของสถานศึกษา  

เพื่อใหบุคลากรทราบเปาหมายของสถานศึกษาอยางชัดเจน สอดคลองกับธวัชชัย บำรุงยศ  

(2550: 53-55) ไดศกึษาการจัดทำแผนกลยุทธของโรงเรียนในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สบเมยวิทยาคม จังหวัดแมฮองสอน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติตามการจัดทำ

แผนกลยุทธทั้ง 3 ดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการศึกษาสภาพแวดลอมขององคกร ดานการจัด
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วางทิศทางขององคกร และดานการกำหนดกลยุทธขององคกรและสอดคลองกับอารีย พูลมา (2547: 

84-86) ไดศึกษาสภาพการวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ดานการวางแผนกลยุทธของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน ผลการวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียนมี 

การวางแผนกลยุทธทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา ดานการกำหนดทิศทาง 

สถานศึกษา ดานการกำหนดกลยุทธสถานศึกษาและมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

  1.4 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาดานการนำกลยุทธไปใช ในภาพรวม 

อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมคีาเฉล่ียสูงสดุคอื ครแูละบุคลากรปฏิบตังิาน

ตามกลยุทธของสถานศึกษาท่ีกำหนดไวตามปฏิทิน และขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุดคือสถานศึกษา 

กำหนดบทบาทหนาท่ีของผูมีสวนรวมในการนำกลยุทธไปปฏิบัติ ดังน้ัน ผูบริหารควรนำผลท่ีไดจาก

การวิเคราะหสภาพแวดลอม การกำหนดทิศทางของสถานศึกษา การกำหนดกลยุทธ มาวิเคราะห 

สังเคราะห ตรวจสอบ ทบทวนแผนกลยุทธ หากพบกลยุทธขอใดที่พิจารณาแลววาสถานศึกษา 

ไมสามารถดำเนินการได ควรปรับปรุงแกไขทันที ซึ่งสอดคลองกับวิเชียร เวลาดี (2547: 83-94)  

ไดทำการวิจัยเร่ือง การนำเสนอรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พบวา การปฏิบัติตามกลยุทธสถานศึกษา ประกอบดวย  

การกำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน จัดเตรียมขอมูลที่เปนปจจุบัน สราง 

ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมในการดำเนินงานและทุกฝายท่ีเก่ียวของ

ปฏิบัติตามกลยุทธโดยมีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 และ

สอดคลองกับเมตตา ชูเลิศ (2548: 77) ไดศึกษาการวิจัยเร่ือง สภาพการนำแผนกลยุทธมาใชใน 

การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงชั้นท่ี 1-2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัย 

พบวา สภาพการนำแผนกลยุทธมาใชในการบรหิารสถานศึกษาอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน 

  1.5 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาดานการประเมินและควบคุมกลยุทธ

ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือครูและ
บุคลากรติดตามประเมินกลยุทธโดยใชเครื่องมือท่ีสรางขึ้น และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ สถานศึกษา

รายงานผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธใหผูที่เก่ียวของทราบ ดังนั้น การประเมินผลของสถานศึกษา 
จึงเปนข้ันตอนท่ีผูบริหารสถานศึกษาประเมินสถานภาพตามความเปนจริง ไมควรใชความรูสึก 

หรือมีอคติในการประเมิน สอดคลองกับวิเชียร เวลาดี (2547: 83-94) ไดวิจัยเร่ือง การนำเสนอ 

รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

พบวาการควบคุมและการประเมินกลยุทธสถานศึกษา ประกอบดวยแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม

และประเมิน กำหนดปฏิทินการประเมินผล สรางเคร่ืองมือในการประเมิน ติดตามการประเมิน
กลยุทธ รายงานและปรับปรุงแกไขกลยุทธ โดยมีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดอยางมีนัย

สำคญัท่ีระดับ .05 และสอดคลองกบัวโิรจน พลขันธ (2548: 103-105) ไดศึกษาการวางแผนกลยุทธ
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ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 

ผูบริหารสถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

เปนรายดานพบวาดานการประเมินสถานภาพของสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษามีการวางแผน

กลยุทธอยูในระดับมาก 

 2.  สมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สมรรถนะประจำ

สายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อยูในระดับมาก

ทุกดานเชนกัน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการสรางความสัมพันธและ 

ความรวมมือกับชุมชนสูงท่ีสุด รองลงมาไดแก ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน ดานภาวะผูนำครู  

ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดเรียนรู และดานการวิเคราะห สังเคราะห 

และการวิจัยเพ่ือพัฒนา ตามลำดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กำหนดใหมีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย 

และบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 52) ใหสำนักงานเลขาธิการขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาใหความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานของตน เพ่ือใหไดวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

และเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือใหสถานศึกษามีประสิทธิผลที่ดีขึ้น 

สอดคลองกับฐิติพงษ ตรีศร (2552: 89-91) ไดทำการศึกษาเร่ือง สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะ 

การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  

ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

สมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

เปนรายดานพบวา  
  2.1 สมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ สถานศึกษาประเมินผลการออกแบบการเรียนรูเพ่ือนำไปใชปรับปรุงและ
พัฒนา และขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุดคือ สถานศึกษาของทานจัดทำฐานขอมูลนักเรียนรายบุคคล 

เพ่ือออกแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ดังน้ัน ครูผูสอนจึงมีบทบาทสำคัญตอการบริหาร

หลักสูตรและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนและควรมีความสามารถในการสรางและพัฒนาหลักสูตร  
การออกแบบการเรียนรูอยางสอดคลองและเปนระบบ ใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และ 

การวัดประเมินผลการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

ซึ่งสอดคลองกับประจงศักด์ิ สถิตยนอย (2553: 89) ไดทำการศึกษาความพึงพอใจของครู และ 

ผูปกครองที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนบานศรีทอง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 สรุปผลการวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา ความพึงพอใจของครูและผูปกครอง 
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ที่มีตอการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบานศรีทอง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

นครสวรรค เขต 2 ดานการบริหารวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมากและสอดคลองกับกฤษณ  

เสรจ็กิจด ี(2548: 61) ไดทำการวิจยัเร่ืองปจจยัจงูใจทีส่งผลตอการปฏิบตังิานของครูระดับประถมศึกษา

ของโรงเรยีนเอกชนในจงัหวัดสุพรรณบรุ ีพบวา ปจจยัจงูใจในการปฏบิตังิานของครูระดับประถมศึกษา

ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี อยูในระดับมาก 

  2.2 สมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ดานการพัฒนาผูเรียน และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 

คือ สถานศึกษาจัดทำโครงการ/ กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดเขาใจและรูจักตนเอง สรางจิตสำนึกใน

การดำรงชีวิตไดอยางมีความสุข และขอที่มีคาเฉล่ียต่ำสุดคือสถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูเรียน 

มีจิตสำนึกในส่ิงแวดลอมและปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ดังท่ี สำนักเลขาธิการ

สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 115) ไดกำหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 

ที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมีเปาหมายท่ีสำคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามจุดเนนท่ีได

กำหนดไวใน 4 ชวงชั้น ภายใตยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในการน้ี 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกำหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

ผูเรียนตามจุดเนน พัฒนาผูเรียนตามจุดเนนแตละระดับชั้น ดังน้ันครูผูสอนควรมีความสามารถ 

ในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิต ความเปนประชาธิปไตย 

ความภูมิใจความเปนไทย การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและ

สอดคลองกับมัณฑนา ทิมมณี (2553: 37-55) ไดทำการวิจัยเร่ือง ความตองการพัฒนาสมรรถนะ

ของครูโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวาความตองการพัฒนาสมรรถนะของ

ครู สมรรถนะประจำสายงาน ไดแก ดานการออกแบบการเรียนรู ดานบริหารจัดการช้ันเรียน  

ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการวิเคราะหและสังเคราะหผูเรียน โดยรวมมีความตองการพัฒนา
สมรรถนะอยูในระดับปานกลาง 

  2.3 สมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ีย
สูงสุดคือ สถานศึกษามีการกำกับดูแลชั้นเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนรายวิชา และ

ขอที่มีคาเฉล่ียต่ำสุดคือ สถานศึกษาสามารถประเมินการกำกับ ดูแลชั้นเรียน และนำผลการประเมิน

ไปใชในการปรับปรุง สอดคลองกับจิระวรรณ บุญปลอด (2553: 121-126) ไดทำการศึกษาเร่ือง 

สมรรถนะทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะ

ทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลำดับสมรรถนะทางวิชาการของครูจากมากไปหานอย ดังนี้  

ดานการวิจัยในช้ันเรียน ดานการจัดการเรียนรู ดานหลักสูตร ดานการวัดผลและประเมินผล และ 

ดานส่ือและนวัตกรรมการศึกษา 
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  2.4 สมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ดานการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน และเม่ือพิจารณา 

เปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ สถานศึกษามีการสำรวจปญหาเก่ียวกับนักเรียนท่ีเกิดข้ึน

ในชั้นเรียน เพ่ือวางแผนในการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน และขอที่มีคาเฉล่ียต่ำสุดคือ สถานศึกษาจัดทำ

แผนการวิจัย และดำเนินกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบตามแผนดำเนินการวิจัยท่ีกำหนดไว ดังนั้น

ครูผูสอนควรทำความเขาใจ แยกประเด็นเปนสวนยอย รวบรวมประมวลหาขอสรุปอยางมีระบบและ

นำไปใชในการวิจยัเพ่ือพัฒนาผูเรียน รวมท้ังสามารถวิเคราะหองคกรหรืองานในภาพรวมและดำเนินการ

แกปญหา เพ่ือพัฒนางานอยางเปนระบบ สอดคลองกับสุรศักด์ิ ย่ีหลัก (2550: บทคัดยอ)  

ไดทำการศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพวิชาการดวยการบริหารเชิงกลยุทธ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย 

พบวาครูมีผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับดี และดานความสามารถดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูอยูในระดับดี 

             2.5 สมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ดานภาวะผูนำครู และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 

สถานศึกษาใหความสนใจตอสถานการณตาง ๆ ที่เปนปจจุบัน โดยมีการวางแผนอยางมีวิสัยทัศน  

ซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจของสถานศึกษารวมกับผูอื่น และขอท่ีมีคาเฉล่ีย 

ต่ำสุดคือสถานศึกษาปรับเปลี่ยนความคิดในการทำงานรวมกันกับผูอื่นใหมีความผูกพันตอเปาหมาย 

ในการทำงาน ดังน้ัน ครูควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 

โดยปราศจากอิทธิพลของผูบริหาร สอดคลองกับเมธีธนัช ปะเสระกัง (2555: <http://...>) ไดวิจัย

เร่ืองการพัฒนาสมรรถนะครูโดยการใชโรงเรียนเปนฐาน (school based training) ดวยกระบวนการ

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการของโรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) ปการศึกษา 2552 จากผล 

การวิเคราะหพบวา ผลการวิจัยสมรรถนะดานภาวะผูนำครู ระดับสมรรถนะหลังการพัฒนา 
มีคาเฉล่ีย 4.27 ซึ่งสูงกวากอนการพัฒนาท่ีมีคาเฉล่ีย 2.33 

  2.6 สมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือสถานศึกษาสรางเครือขายความรวมมือ

ระหวางครู ผูปกครอง ชุมชน และองคกรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุนสงเสริมการจัดการ

เรียนรู และขอที่มีคาเฉล่ียต่ำสุดคือ สถานศึกษาใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน ดังน้ัน 

ครูควรมีการประสานความรวมมือ และสรางความสัมพันธที่ดี และมีเครือขายผูปกครอง ชุมชนและ

องคกรอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุน สงเสริมการจัดการเรียนรู สอดคลองกับมะหดี   
มะดือราแว (2551: 153-154) ไดวิจัยเร่ือง สมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปตตานี ผลการวิจัยพบวาผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็น
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เก่ียวกับสมรรถนะครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพไมแตกตางกัน ครูประสบปญหาดานภาษาใน 

การจัดการเรียนการสอน ขาดความรูในกระบวนจัดการเรียนรูและพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการ 

ชั้นเรียน จิตวิทยา การวิจัยในชั้นเรียน การวัดและการประเมินผลการพัฒนาตนเอง และการสราง

ความรวมมือกับชุมชน 

 3. การบริหารเชิงกลยุทธสงผลตอการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครู 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เรียงตามลำดับอิทธิพลจากมาก

ไปหานอย ซึ่งไดแก ดานการนำกลยุทธไปใช และดานการกำหนดกลยุทธ เปนปจจัยท่ีสงผล 

ตอการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในงาน

วิจัยน้ีพบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสามารถทำนายสมรรถนะประจำสายงาน 

ของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ไดเพียงรอยละ 51 โดยอภิปรายเปนรายดาน ดังน้ี 

  3.1  ดานการนำกลยุทธไปใชมีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก การพัฒนา

สถานศึกษาน้ันเร่ิมจากผูบริหารเปนอันดับแรก โดยผูบริหารตองกำหนดเปาหมายหรือกำหนดยุทธศาสตร

และนำกลยุทธไปใชในการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารจึงตองรูบทบาทและหนาท่ีในการปฏิบัติงาน

ใหสำเร็จ สถานศึกษามีการสรางความตระหนักและเนนความสำคัญของการนำกลยุทธไปใช  

ผูบริหารสนับสนุนครูและบุคลากรใหไดรับการอบรมเพื่อใหปฏิบัติตามกลยุทธของสถานศึกษา  

วางนโยบายจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กำหนดไว ดังน้ัน ผูบริหารและ 

ครูผูสอนควรมีความเขาใจในเปาหมายท่ีตรงกัน ซึ่งสอดคลองกับวิเชียร เวลาดี (2547: 83-94) 

ไดทำการวิจัยเร่ือง การนำเสนอรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พบวาการปฏิบัติตามกลยุทธสถานศึกษา ประกอบดวย กำหนด
หนาท่ีความรับผิดชอบ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน จัดเตรียมขอมูลท่ีเปนปจจุบัน สรางความเขาใจใน

บทบาทหนาท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมในการดำเนินงานและทุกฝายท่ีเก่ียวของปฏิบัติตาม

กลยุทธโดยมีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับ

เมตตา ชูเลิศ (2548: 77) ไดศึกษาการวิจัยเร่ือง สภาพการนำแผนกลยุทธมาใชในการบริหาร 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงชั้นท่ี 1-2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา 
สภาพการนำแผนกลยุทธมาใชในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงชั้นท่ี 1-2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษากาญจนบุรี อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน 
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  3.2  ดานการกำหนดกลยุทธมีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ทั้งน้ีเน่ืองจากครูและบุคลากรมีสวนรวม

ในการกำหนดแนวทางและวางแผนกลยุทธของสถานศึกษา ผูบริหาร ครูและบุคลากรนำจุดแข็ง

สถานศึกษามาใชในการกำหนดกลยุทธ และสถานศึกษากำหนดกลยุทธของสถานศึกษาครอบคลุม

ทุกระดับ (ระดับแผนงานและโครงการ) ดังนั้น ผูบริหารถือเปนบุคคลที่สำคัญอยางย่ิงในการกำหนด

กลยุทธของสถานศึกษา และนำไปสูการปฏิบัติงานของครูผูสอนซึ่งจะทำใหสถานศึกษาประสบ 

ผลสำเร็จในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดคลองกับวิเชียร เวลาดี (2547: 83-94)  

ไดวิจัยเร่ือง การนำเสนอรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาพระนครศรีอยุธยา พบวา การกำหนดกลยุทธสถานศึกษา ประกอบดวย การระดม 

ความคิดของผูมีสวนกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน กำหนดวัตถุประสงคเฉพาะ และกำหนด 

ตัวชี้วัดความสำเร็จระบุความสำเร็จที่ตองการ วิเคราะหความเปนไปไดของทางเลือกและระบุ 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมโดยมีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 และสอดคลองกับธวัชชัย บำรุงยศ (2550: 53-55) ไดศึกษาการจัดทำแผนกลยุทธของ

โรงเรียนในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สบเมยวิทยาคม จังหวัดแมฮองสอน ผลการวิจัย 

พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติตามการจัดทำแผนกลยุทธทั้ง 3 ดานอยูในระดับมาก ไดแก  

ดานการศึกษาสภาพแวดลอมขององคกร ดานการจัดวางทิศทางขององคกร และดานการกำหนด

กลยุทธขององคกร 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

  1.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสำคัญในการนำผลการวิจัยดานการนำกลยุทธไป

ใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา รองลงมาคือ การกำหนดกลยุทธ  
  1.2 ผูบริหารควรนำผลการศึกษาเปนแนวทางในการวางแผนเพ่ือพัฒนาการบริหาร

เชิงกลยุทธสูสมรรถนะประจำสายงานของครูเพ่ือใหเกิดประโยชน และประสิทธิภาพตอสถานศึกษา 

  1.3 ผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนและหนวยงานภายนอกเขามา

แลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

  1.4 ผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวม 
ในการกำหนดกลยุทธและนำกลยุทธไปใชในสถานศึกษา 

  1.5 ผูบริหารควรติดตามขอมูล ขาวสารอยูเสมอ เพ่ือใหทราบถึงเหตุการณ หรือ 

การเปล่ียนแปลงตาง ๆ ของสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษา และนำมา
ปรับปรุงหรือแกไขกลยุทธที่กำหนด และนำกลยุทธไปใชตอไป 
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  1.6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรเห็นความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนา  

ผูบริหาร และครู เพ่ือใหมีมาตรฐานดานการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานและเปนประโยชน 

ตอสถานศึกษา 

  1.7 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรมีการจัดอบรมและพัฒนาสมรรถนะประจำ 

สายงานของครู เพ่ือใหเห็นความสำคัญในการนำไปปฏิบัติงานของครู 

  1.8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดอบรม

ใหผูบริหารเห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครูและบุคลากร 

ในสถานศึกษา 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาปจจัยสำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธดานการกำหนดกลยุทธและ

ดานการนำกลยุทธไปใชของผูบริหารในงานวิจัยคร้ังตอไป 

  2.2 ควรมีการศึกษาสภาพปญหาการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารจากบุคลากร และ 

ผูบริหารสถานศึกษาจากประชากรในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอื่นตอไป 

  2.3 ควรมีการปรับวิธีการศึกษาโดยใชเครื่องมือแบบสัมภาษณจะไดขอมูลท่ีชัดเจน และ 

ผูรับการสัมภาษณควรเปดใจ และใหขอมูลอยางจริงใจ 

 

สรุป 
 ผลการวิจัยเร่ืองการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ

ประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีดังน้ี 

 1.  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สำหรับสมรรถนะประจำสายงานของครู
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก 

 2.  สมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สมรรถนะประจำ
สายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

อยูในระดับมากทุกดานเชนกัน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานการสรางความสัมพันธ
และความรวมมือกับชุมชนสูงท่ีสุด รองลงมาไดแก ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน ดานภาวะผูนำครู 

ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดเรียนรู และดานการวิเคราะห สังเคราะห 

และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน ตามลำดับ 
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 3.  การบริหารเชิงกลยุทธสงผลตอการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครู 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เรียงตามลำดับอิทธิพลจากมาก

ไปหานอย ซึ่งไดแก ดานการนำกลยุทธไปใช และดานการกำหนดกลยุทธ เปนปจจัยท่ีสงผลตอ 

การปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในงานวิจัยน้ี 

พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสามารถทำนายสมรรถนะประจำสายงาน 

ของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดรอยละ 51  
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การพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพล 
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 

 
DEVELOPMENT OF CAUSAL RELATIONSHIP MODEL AFFECTING  

INCLUSIVE SECONDARY SCHOOL EFFECTIVENESS 
 

รุงชีวา  สุขศรี/  ROONGCHEEWA  SOOKSRI1 

พรรณี  สุวัตถี / PANNEE  SUWATTHEE2 

พิชญาภา  ยืนยาว/ PITCHAYAPA  YUENYAW3 

จตุรงค  อินทรรุง/ CHATURONG  INTRARAROONG4 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 2) ศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผล

ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา และ 3) พัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล

ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหาร

โรงเรียน ครูผูสอนนักเรียนพิการ และผูปกครองนักเรียนพิการ จำนวน 666 คน จากโรงเรียนแกนนำ

จัดการเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2555 จำนวน 248 โรง ไดมาโดยการสุมแบบ 

หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ และแบบสอบถามสรางขึ้นโดยผูวิจัย 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิ 
การกระจาย การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุ สำหรับขอมูล 

ที่ไดจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา 

 1.  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา  
ประกอบ ดวย 4 องคประกอบ โดยเรียงตามลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก คุณลักษณะ

ผูนำของผูบริหาร พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร บรรยากาศองคการ และการวางแผนกลยุทธ   

1นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา แขนงวิชาการบริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
2อาจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  
3อาจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  
4อาจารย ดร. อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 2.  รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับ

มัธยมศึกษา พบวา ตัวแปรสังเกตไดในแตละตัวแฝงของโมเดลการวิจัยถือเปนองคประกอบที่แทจริง 

สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน คาอิทธิพลรวมสูงสุดของแตละองคประกอบ 

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงตามลำดับ ไดแก คุณลักษณะผูนำของผูบริหาร มีคาอิทธิพล

ทางออม เทากับ 0.77 บรรยากาศองคการมีคาอิทธิพลทางตรง เทากับ 0.28 และมีคาอิทธิพล 

ทางออม เทากับ 0.36 การวางแผนกลยุทธมีคาอิทธิพลทางตรง เทากับ 0.60 สวนพฤติกรรม 

การบริหารของผูบริหารมีคาอิทธิพลทางตรง เทากับ 0.05 

 3.  รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับ

มัธยมศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  องคประกอบท้ังหมดสามารถอธิบาย

คาความแปรปรวนของประสิทธิผลโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาไดรอยละ 79 

 

คำสำคัญ:  รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ  ประสิทธิผลโรงเรียน  โรงเรียนเรียนรวม 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were to: 1) study the factors that affect inclusive 

secondary school effectiveness; 2) explore the causal relationship model that affects 

inclusive secondary school effectiveness; and 3) develop the causal relationship model 

that affects inclusive secondary school effectiveness. The samples were 666 participants, 

including; school administrators, special education teachers, and parents of special 

education students from 248 inclusive demonstration schools in 2012 academic year 

derived by multi-stage random sampling. The research instruments were interview forms 

and questionnaires, constructed by the researcher. The data were analyzed by percentage, 
mean, standard deviation, confirmatory factor analysis, and path analysis. The data from 

the interviews were analyzed by content analysis. The results were as follows. 

 1.   There were four factors that affected the inclusive secondary school 

effectiveness. These factors, ranging from the highest to the lowest effect, were leadership 

characteristics of administrators, administrators’ behaviors, organizational climate and 
strategic planning. 

 2.   The casual relationship model affecting inclusive secondary school 

effectiveness showed that the observable variables in each latent construct of the theoretical 
model were consistent with the results of factor analysis. Overall, the highest total effect 
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was statistically different at .05 level. In detail, in descending order from highest total effect 

to lowest, leadership characteristics of administrators had an indirect effect at 0.77.  

The organizational climate had a direct effect at 0.28 and indirect effect at 0.36.  

The strategic planning had a direct effect at 0.06, and the administrators’ behaviors had  

a direct effect at 0.05. 

 3. The developed causal relationship model affecting the inclusive secondary 

school effectiveness was consistent with the empirical data. All factors could explain the 

analysis of variance of the school effectiveness at 79 percent.  

 

Keywords:  causal relationship model, school effectiveness, inclusive school 

 

บทนำ 
 การไดรับการศึกษาเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน และถือเปนหลักสากลในการจัดการศึกษา

สำหรับประชาชน ประเทศไทยไดจดัการศึกษาโดยคำนึงถึงสิทธิทางการศึกษาตามหลักสิทธิมนษุยชน

มาอยางตอเนื่อง โดยไดมีการจัดการศึกษาใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

รวมทั้งการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม  

การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได 

หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ซึ่งรัฐไดมีการบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบ

การศึกษาอยางมีมาตรฐาน และสอดคลองกับความตองการจำเปนพิเศษของแตละประเภทในหลาย

รปูแบบ 

 การเรียนรวมเปนรปูแบบการจัดการศึกษารูปแบบหน่ึงในหลายรูปแบบสำหรับการจดัการศึกษา 
คนพิการท่ีเปนนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลตามยุทธศาสตรการสรางและกระจายโอกาส

ทางการศึกษา ซึ่งจากรายงานความกาวหนาการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ตามนโยบายดานการจดัการศกึษาใหแกผูพิการของสำนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2556: 15-16) 
การเรียนรวมรูปแบบของการจัดการภายใตโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม โดยมีเด็กพิการ

เขาเรียนตามโครงการดังกลาวประมาณ 6 แสนกวาคน และรายงานของกระทรวงศึกษาธิการ (2553: 1) 

ในปการศึกษา 2554 มีโรงเรียนเรียนรวมเพิ่มขึ้นเปน 15,530 โรงเรียน  

 จากนโยบายและการดำเนินการของรัฐในดานการจัดการเรียนรวมตามท่ีกลาวมาน้ัน ทำให

ทราบไดวารัฐบาลประสบความสำเร็จในเชิงปริมาณสวนในเชิงคุณภาพยังคงเปนประเด็นท่ีนาสนใจ
และควรศึกษา จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับโรงเรียนเรียนรวมของนักวิชาการสวนใหญพบวา 
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การจัดการเรียนรวมยังไมสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิผลเทาท่ีควร อาทิ ผลการวิจัยของ

เบญจา ชลธารนนท (2548: 3) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับการเรียนรวมพบวาผลของการดำเนินงาน 

ของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมที่ผานมายังไมสามารถขจัดอุปสรรคบางประการในโรงเรียน

ทั่วไปท่ีเด็กและเยาวชนพิการเขาไปเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของวิริลยา เรืองโรจนวิชัย 

(2547: 106-111) ที่พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพการศึกษามีอยูหลายประการ เชน ระบบ

บริหาร ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน หลักสูตร ผูปกครองนักเรียน แตปจจัยท่ีสำคัญประการหน่ึง คือ 

การบริหารโรงเรียน ซึ่งการบริหารโรงเรียนท่ีมีนักเรียนพิการเรียนรวมมักพบปญหาอุปสรรคใน 

การบริหารจัดการท่ีมีความแตกตางจากการบริหารโรงเรียนท่ัวไป โดยเฉพาะอยางย่ิงการเรียนรวม 

ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเปนการจัดการศึกษาท่ีสำคัญ 

 แตจากศึกษาผลการวิจัยเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา  

พบวายังไมประสบผลสำเร็จเทาท่ีควร อาทิ ผลงานวิจัยของวรวรรธน ธนพรธัญทิพย (2548: 93-97) 

และอัจฉริยา กุดหอม (2551: 233-236) ที่พบวา มีปญหาการจัดการเรียนรวม ดานกิจกรรมการเรียน

การสอน ดานบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรวม ดานส่ิงแวดลอม ดานงบประมาณ  

ดานผูปกครอง เปนตน ซึ่งสอดคลองกับการรายงานผลการดำเนินงานการปฏิรูประบบการศึกษา 

ของธีระ รญุเจริญ (2553: 9-18) พบวา การสงเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผูมีความตองการพิเศษ 

สามารถดำเนินการไดระดับหน่ึง รวมท้ังผลการวิจัยของวันทนีย บางเสน (2551: 137) ที่ไดทำ 

การวิจัย เ ร่ือง การศึกษาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  

พ.ศ. 2545-2549 พบวา การเรียนรวม ในดานของเชิงปริมาณมีจำนวนโรงเรียนเขารวมโครงการเปนไป

ตามเปาหมายท่ีวางไว แตในสวนของเชิงคุณภาพยังมีปญหาหลายประการทำใหผลการดำเนินงาน

ของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมไมบรรลุวัตถุประสงคเทาท่ีควร เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

ไดรับการพัฒนาไมเต็มตามศักยภาพเน่ืองจากปญหาหลายประการ ทั้งปญหาดานการบริหารจัดการ 

ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานนักเรียนและผูปกครอง จากผลการวิจัยดังกลาวทำให 
ทราบวาปญหาเชิงคุณภาพของการเรียนรวมหรือประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา

สมควรไดรับการแกไขหรือพัฒนา จึงทำใหผูวิจัยสนใจในเร่ืองของประสิทธิผลของโรงเรียนเรียน 
รวมในระดับมัธยมศึกษา ประกอบกับการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวม ระดับ

มัธยมศึกษาในประเทศไทยยังมีคอนขางนอย ผูวิจัยจึงทำการศึกษาวามีองคประกอบใดบางท่ีมี

อิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา และมีรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ

อยางไร เพ่ือนำผลการวิจัยไปพัฒนาองคความรูในการบริหารการจัดการเรียนรวม และเปนฐานขอมูล

สารสนเทศในการจดัการเรยีนรวมใหมปีระสทิธิผลยิง่ขึน้ตามเจตนารมณของรฐั และหลกัสทิธิมนษุยชน
ตอไป 
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วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศึกษาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 

 2.  เพ่ือศกึษารูปแบบความสัมพันธเชงิสาเหตุทีม่อีทิธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวม

ระดับมัธยมศึกษา 

 3.  เพ่ือพฒันารปูแบบความสมัพนัธเชงิสาเหตุทีม่อีทิธิพลตอประสทิธิผลของโรงเรยีนเรียนรวม

ระดับมัธยมศึกษา 

 

วิธีดำเนินการ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีประชากร คือ ผูบริหารโรงเรียน  

ครูผูสอนนักเรียนพิการ และผูปกครองนักเรียนพิการในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 

สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2555 จำนวน 698 โรง โดยใชโรงเรียน 

เปนหนวยวิเคราะห กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนนักเรียนพิการ และผูปกครองนักเรียน

พิการ จากโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา จำนวน 248 โรง ซึ่งไดมาโดยการหา

ขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ (Krejcie and Morgan, 1970: 606 อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 

2540: 303) และโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางมาจากการสุมอยางงายจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขตพ้ืนท่ี โดยสุมโรงเรียนจากแตละเขตพ้ืนท่ีตามสัดสวนของจำนวน 

กลุมตัวอยาง และกำหนดผูใหขอมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน 1 คน ครูผูสอน

นักเรียนพิการ 1 คน และผูปกครองนักเรียนพิการ 1 คน รวมท้ังสิ้น 744 คน นอกจากน้ียังมี 

กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสัมภาษณ ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการเรียนรวมไดมาโดยการเลือก

แบบเจาะจง (purposive sampling) จากผูบริหารการศึกษา 2 คน อาจารยระดับอุดมศึกษา 2 คน  

ผูอำนวยการโรงเรียนแกนนำจัด การเรียนรวม 2 คน และครูแกนนำจัดการเรียนรวม 2 คน รวมท้ังสิน้ 8 คน  
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   

  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และแบบ 

สอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดานความเท่ียงตรงดานเน้ือหา (content 
validity) ดวยวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item objective congruence: IOC) ดังน้ี  

ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนโดยไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกตองดานโครงสราง

เน้ือหาและภาษาที่ใช ไดคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 และหาคาความเชื่อมั่น  
(reliability) โดยนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน

นักเรียนพิการ และผูปกครองนักเรียนพิการในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
จำนวน 30 คน เพ่ือหาความเช่ือม่ันโดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s coefficients) 

ของแบบสอบถามทั้งฉบับมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.98   
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 3.  การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 2 ระยะ ระยะท่ี 1 เปนการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

ดานการจัดการเรียนรวม 8 ทาน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพ่ือนำความคิดเห็นของ 

ผูทรงคุณวุฒิมาพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

รวมระดับมัธยมศึกษา ระยะท่ี 2 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม 

โดยไดรับคืนจำนวน 666 ชุด คิดเปนรอยละ 89.52 แลวทำการวิเคราะหขอมูลลักษณะของกลุม

ตัวอยางและการแจกแจงของขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สัมประสิทธ์ิการกระจาย ความเบ และความโดง วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

ของขอคำถามในแตละองคประกอบเพ่ือยืนยันองคประกอบตามโครงสรางท่ีกำหนดไว วิเคราะห

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดในโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุทำใหไดเมทริกซ

สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดเพ่ือนำไปใชเปนขอมูลสำหรับการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธ

เชิงสาเหตุ 

 
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิการกระจาย คาความเบ และ 

  ความโดงของตัวแปร                

 X * SD        CV Skewness Kurtosis 
 4.05 .58       14.32 -.45 -.22 

1.  4.23 .56      13.24 -.61 .01 
2.  3.77 .74      19.63 -.49 .13 
3.  4.14 .63      15.22 -.60 .26 

 4.04 .60      14.85 -.43 -.21 
1.  4.15 .68      16.39 -.48 -.26 
2.  4.06 .70      17.24 -.51 .22 
3.  4.18 .64      15.31 -.50 -.16 
4.  4.06 .67      16.50 -.53 -28 
5.  3.80 .76      20.00 -.49 .11 
6.  3.98 .69      15.58 -.51 .32 

        (n = 666)   
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 จากตารางท่ี 1 พบวาตัวแปรสังเกตได ในรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา จากการประเมินดวยมาตรวัดแบบประมาณคา 
5 ระดับ ผลการวิเคราะหพบวาสวนใหญมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  สวนคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน

มีคาใกลเคียงกัน  ตัวแปรท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ  ตัวแปรคุณลักษณะสวนตัว ( x̄ = 4.23) รองลงมาคือ

ตวัแปรการสรางแรงจงูใจ ( x̄ = 4.15)  สวนตัวแปรท่ีมคีาเฉล่ียต่ำสุดคอืตวัแปรนิเวศวิทยา ( x̄ = 3.40)  

รองลงมาคือตัวแปรการใหบริการการเรียนรวม ( x̄ = 3.63) ผลการวิเคราะหคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

พบวา อยูในเกณฑที่เหมาะสมคือมีคานอยกวา 1 แสดงวาคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูล 

มีความเหมาะสม โดยตัวแปรท่ีมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานนอยท่ีสุดคือ ตัวแปรคุณลักษณะสวนตัว  

มีคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.56 สวนตัวแปรท่ีมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมากท่ีสุดคือ 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิการกระจาย คาความเบ และ 

  ความโดงของตัวแปร (ตอ)                

        (n = 666)   
 X * SD         CV Skewness Kurtosis 

  3.72 .69       18.55 -.34 -.11 
1.    3.40 .92       27.06 -.41 -.20 
2.    3.82 .69       18.06 -.33 .13 
3.    3.82 .72       18.85 -.42 .25 
4.    3.86 .73       18.91 -.51 .49 

   3.67 .75       20.44 -.40 -.01 
1.    3.64 .79       21.70 -.39 .04 
2.    3.66 .80       21.86 -.44 .03 
3.    3.70 .77       20.81 -.38 -.01 

   3.79 .71       18.73 -.68 .68 
1.    3.69 .82       22.22 -.66 .54 
2.    3.85 .78       20.26 -.70 .84 
3.    4.02 .75       18.66 -.69 .58 
4.    3.79 .76       20.05 -.58 .65 
5.    3.76 .80       21.28 -.53 .26 
6.    3.63 .81       22.31  -.56 .35 
*  5  (rating scale) 
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ตวัแปรนิเวศวิทยา มคีาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ .92 คาความเบพบวาอยูในเกณฑมาตรฐานคือ 

มีคานอยกวา 2 โดยจากผลการวิเคราะห คาความเบพบวา ตัวแปรมีคาความเบอยูในชวง -0.33  

ถึง -0.70 โดยตัวแปรท่ีมีคาความเบมากท่ีสุดคือความสามารถในการดำรงชีวิตอิสระของนักเรียน

พิการ มีคาเทากับ -0.70 ตัวแปรท่ีมีคาความเบนอยท่ีสุดคือ มิติทางสังคมในองคการ มีคาเทากับ 

-0.33 คาความโดงของขอมลูพบวามคีาความโดงอยูในชวง -0.26 ถึง 0.84 โดยตัวแปรท่ีมคีาความโดง

มากท่ีสุดคือความสามารถในการดำรงชีวิตอิสระของนักเรียนพิการ มีคาเทากับ 0.84 และตัวแปรท่ีมี

คาความโดงนอยท่ีสุดคือ การสรางแรงจูงใจ มีคาเทากับ -0.26 ซึ่งมีคาต่ำกวาเกณฑ แสดงวา 

ทุกตัวแปรมีการกระจายใกลเคียงโคงปกติมีความเหมาะสมท่ีจะนำมาวิเคราะหดวยโมเดลสมการ

โครงสรางได 

 2.  ผลการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได 

  ผลการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได หรืองคประกอบภายใน

ของตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวม

ระดับมัธยมศึกษา พบวาเม่ือคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดท้ัง 22 ตัว คาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธมีคาเปนบวก แสดงถึงความสัมพันธในทางเดียวกัน โดยตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมี 

ความสัมพันธกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรพบวา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีจัดอยูเปนองคประกอบของตัวแปรแฝงเดียวกันมีคาสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธกันในทางบวก แสดงถึงเปนองคประกอบของตัวแปรแฝงน้ันจริง สอดคลองกลมกลืน 

กับรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 

ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน 

 3.  ผลการวิเคราะหการพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 
  ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษากับขอมูลเชิงประจักษ ดังภาพท่ี 1 
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* 05.p  
(X2 = 93.49, df=91, p-Value = 0.41, RMSEA = 0.01, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, SRMR = 0.02) 
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ภาพที่ 1  รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับ 

  มัธยมศึกษาท่ีกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  

 
 จากภาพท่ี 1 ผลการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา พบวาองคประกอบหรือตัวแปรสังเกตในแตละตัวแปรแฝงของ

แบบจำลองสมมติฐานการวิจัยถือเปนองคประกอบที่แทจริงตามกรอบแนวคิดการวิจัยและสอดคลอง

กับผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง องคประกอบทุกตัวในแบบจำลองการวิจัยมี

คาน้ำหนักองคประกอบสูงกวา 0.30 ทั้งน้ีในแตละตัวแปร ผูวิจัยไดกำหนดคาคงท่ีของคาพารามิเตอร 
เทากับ 1 โดยพิจารณาเลือกการกำหนดจาก คาน้ำหนักองคประกอบท่ีมีคาสูงสุดในแตละองคประกอบ 
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 ผลการวิเคราะหพบวาความสัมพันธเชิงสาเหตุที่กำหนดเปนเสนอิทธิพลตามสมมติฐาน 

การวิจัยสวนใหญมีนัยสำคัญทางสถิติ ไดแก 

 1)  เสนอิทธิพลจากตัวแปรแฝงคุณลักษณะผูนำของผูบริหารไปยังตัวแปรพฤติกรรม 

การบริหาร มีคาน้ำหนักองคประกอบ เทากับ  0.87 

 2)  เสนอิทธิพลจากตัวแปรแฝงคุณลักษณะผูนำของผูบริหาร ไปยังตัวแปรแฝงบรรยากาศ

องคการ มีคาน้ำหนักองคประกอบ เทากับ 0.83  

 3)  เสนอิทธิพลจากตัวแปรแฝงคุณลักษณะผูนำของผูบริหาร ไปยังตัวแปรแฝงการวางแผน 

กลยุทธ มีคาน้ำหนักองคประกอบ เทากับ 0.33 

 4)  เสนอิทธิพลจากตัวแปรแฝงบรรยากาศองคการ ไปยังตัวแปรแฝงการวางแผนกลยุทธ  

มีคาน้ำหนักองคประกอบ เทากับ 0.60 

 5)  เสนอิทธิพลจากตัวแปรแฝงพฤติกรรมการบริหาร ไปยังตัวแปรแฝงประสิทธิผลของ

โรงเรียนเรียนรวม มีคาน้ำหนักองคประกอบ เทากับ 0.05 

 6) เสนอิทธิพลจากตัวแปรแฝงบรรยากาศองคการไปยังตัวแปรแฝงประสิทธิผลของโรงเรียน

เรียนรวม มีคาน้ำหนักองคประกอบ เทากับ 0.28 

 7)  เสนอิทธิพลจากตัวแปรแฝงการวางแผนกลยุทธไปยังประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวม 

มีคาน้ำหนักองคประกอบ เทากับ 0.60 

 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอ

ประสิทธิพลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาพบวา รูปแบบจำลองตามรูปแบบมีอิทธิพลอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยดัชนีความกลมกลืนของแบบจำลอง ไดแก คา Chi-square, p-Value, X2/ 

df, RMSEA, GFI, AGFI, CFI, PGFI, NFI, PNFI, CN, และ SRMR มีความสอดคลองกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษ เน่ืองจากคาไค-สแควร เทากับ 93.49 ที่องศาอิสระเทากับ 91 คาความนาจะเปน 
เทากับ 0.41 คา X2/df เทากับ 1.03 คา RMSEA เทากับ 0.01 ดัชนี GFI เทากับ 0.99  คาดัชนี AGFI 
เทากับ 0.97 คาดัชนี CFI เทากับ 1.00 คา PGFI เทากับ 0.36 คา NFI เทากับ 1 คา PNFI เทากับ 

0.39  คา CN เทากับ 905.42  และคา SRMR เทากับ 0.02 แสดงใหเห็นวา คาความนาจะเปน 

มีคาสูงกวา 0.05 คา X2/df มีคานอยกวา 2.00 คา RMSEA มีคานอยกวา 0.05 ดัชนี GFI มีคาต้ังแต 

.90 ขึ้นไป คาดัชนี AGFI มีคาต้ังแต .09 ขึ้นไป คาดัชนี CFI มีคาต้ังแต .09 ขึ้นไป คา PGFI มีคา

ตั้งแต 0.05 คา NFI มีคาต้ังแต 0.90 ขึ้นไป PNFI มีคาต้ังแต 0 ถึง 1 คา CN มีคามากกวา 200  

และคา SRMR มีคานอยกวา 0.05 และคา RMSEA มีคานอยกวา 0.05 ซึ่งหมายความวารูปแบบ 

ความสัมพันธเชิงสาเหตุมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
 สวนการพิจารณา และวิเคราะหคาอิทธิพลเชิงสาเหตุขององคประกอบตาง ๆ ในรูปแบบ

จำลองน้ัน สามารถพิจารณาไดจากคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ 

  โรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 

 จากตารางท่ี 2 พบวา มีตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับ

มัธยมศึกษา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 3 ตัวแปรคือ การวางแผนกลยุทธ โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 

0.60 บรรยากาศองคการ โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.28 และพฤติกรรมการการบริหารของผูบริหาร 

โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.05 และพบตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางออมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน

เรียนรวมระดับมัธยมศึกษา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก   
 1) ตัวแปรคุณลักษณะผูนำของผูบริหาร มีอิทธิพลทางออมผานตัวแปรพฤติกรรมการบริหาร

ของผูบริหารไปยังตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา ดวยคาอิทธิพลโดยรวม 

เทากับ 0.77 
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 2) ตัวแปรคุณลักษณะผูนำของผูบริหาร มีอิทธิพลทางออมผานตัวแปรบรรยากาศองคการ 

และผานตัวแปรการวางแผนกลยุทธ ไปยังตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวม ดวยคาอิทธิพล

โดยรวม เทากับ 0.64 ตัวแปรแฝงในรูปแบบจำลองที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวม  

4 ตัวแปร ไดแก คุณลักษณะผูนำของผูบริหาร 2) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 3) บรรยากาศ

องคกร และ 4) การวางแผนกลยุทธ โดยภาพรวมแลวมีคาสัมประสิทธ์ิการทำนาย รอยละ 79  

โดยดัชนีความกลมกลืนของรูปแบบ ไดแก คา Chi-square, p-Value, RMSEA, GFI, AGFI, SRMR 

และ คา Largest  Standardized Residual เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ซึ่งหมายความวารูปแบบ

ความสัมพันธเชิงสาเหตุที่พัฒนาข้ึนมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

 

อภิปรายผล 
 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล 

ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษแลว

พบวา องคประกอบท่ีมีคาอิทธิพลโดยรวมสูงสุดจากมากไปหานอย สามารถพิจารณาคาอิทธิพลของ 

รายองคประกอบตามคาอิทธิพลรวม มีขอคนพบท่ีสามารถนำมาอภิปรายไดดังน้ี 

 1.  คุณลักษณะผูนำของผูบริหารมีอิทธิพลรวมสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวม

ระดับมัธยมศึกษาโดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.77 ซึ่งเปนคาสูงสุด โดยผานตัวแปรพฤติกรรมการบริหาร 

บรรยากาศองคการ และการวางแผนกลยุทธ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของสุรเจต ไชยพันธพงษ  

(2549: 77, 243) ไดกลาวโดยสรุปวา ผูบรหิารสถานศึกษาเปนองคประกอบท่ีมคีวามสำคญัประการหน่ึง 

ที่มีอิทธิพลตอการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และความคิดเห็นของทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน  

(2554: 200) เก่ียวกับทฤษฎีองคการสมัยใหมวาการพัฒนาองคการไปสูองคการสมรรถนะสูงซึ่งเปน

องคการท่ีประสบความสำเร็จอยางย่ังยืนไดตองอาศัยผูนำการเปล่ียนแปลง และมีจิตสาธารณะ 
ตระหนักถึงบทบาทขององคการ ดวยโรงเรียนเปนองคการทางสังคมที่มีบทบาทหนาท่ีในการจัดการ

ศึกษาตามท่ีฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 2008: 22-23) ไดวิเคราะหโรงเรียนในฐานะองคกร

วาโรงเรียนเหมือนเปนระบบสังคมมีองคประกอบที่สำคัญหรือระบบยอยท่ีมีความสัมพันธกันและ 

สงผลกระทบตอกันและตอประสิทธิผลองคการ หรือสงผลตอการบรรลุความสำเร็จตามเปาหมายของ
องคการ ไดแก แรงกดดันจากสภาพแวดลอม ทรัพยากรบุคคลแหลงเงินทุน นโยบาย และพันธกิจ 

ของคณะกรรมการบริหาร เทคนิควิธีการและวัสดุโครงสรางปจเจกบุคคล เปนตน รวมท้ังสมหมาย  

อ่ำดอนกลอย (2551: 131-32) ไดศึกษาพบวา ตัวแปรภาวะผูนำสงผลทางตรงไปยังตัวแปร 

การวางแผนกลยุทธ และผลการวิจัยของธนวิน ทองแพง (2549: 190) พบวาคุณลักษณะผูนำของ 

ผูบริหาร วัฒนธรรมองคการ เทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ความพึงพอใจ
ในงานของบุคลากร แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของผูบริหาร และบรรยากาศองคการ รวมกันทำนายประสิทธิผล
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ของมหาวิทยาลัยบูรพาไดรอยละ 57 และผลการวิจัยของสมจิตร พ่ึงหรรษพร (2552: <http//…>)  

ที่พบวาปจจัยเชิงระบบในการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา และปจจัยเชิงระบบ 

ในการบริหารท่ีสถานศึกษาควรใหความสำคัญมากท่ีสุด คือ ปจจัยสภาพแวดลอมและปจจัยระบบ

การเมือง ดังนั้น สามารถกลาวไดวารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล 

ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาน้ัน นอกจากประกอบดวยคุณลักษณะผูนำของผูบริหาร 

ในฐานะผูนำองคการแลวยังตองประกอบดวยบรรยากาศองคการ การวางแผนกลยุทธ และพฤติกรรม 

การบริหารของผูบริหาร ยอมแสดงใหทราบวาการท่ีผูบริหารโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา

สามารถบริหารจัดการใหโรงเรียนมีประสิทธิผลไดนั้น ผูบริหารโรงเรียนตองมีพฤติกรรมการบริหาร

ของผูบริหาร โดยมีการวางแผนกลยุทธ รวมท้ังมีการสรางหรือมีบรรยากาศองคการท่ีเอ้ือตอ 

การจัดการเรียนรวม 

 2.  บรรยากาศองคการมีคาอิทธิพลรวมสูงเปนอันดับสอง และมีคาอิทธิพลทางตรง 

ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา และมีอิทธิพลทางตรงตอการวางแผนกลยุทธ 

รวมท้ังสงผลทางออมตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาโดยผานการวางแผน

กลยุทธ สอดคลองกับผลการวิจัยของบุญจันทร สีสันต (2554: 135) ที่ไดศึกษาพบวาบรรยากาศ

องคการมีคาอิทธิพลทางตรงตอผลสำเร็จในการจัดการความรูของโรงเรียนในฝน และรวมท้ังสอดคลองกับ

ความสำเร็จของการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียน 

แกนนำจัดการเรียนรวม ซึ่งองคประกอบยอยในโครงสรางซีทน้ัน ประกอบดวย การวางแผนกลยุทธ 

และตัวแปรสังเกตไดของบรรยากาศองคการ ดังน้ันบรรยากาศองคการในโรงเรียนเรียนรวมระดับ

มัธยมศึกษาจึงมีความสำคัญท่ีผูบริหารโรงเรียนควรสรางบรรยากาศองคการ ซึ่งบรรยากาศของ

องคการสงผลตอการวางแผนกลยุทธ และสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

 3.  การวางแผนกลยุทธมีคาอิทธิพลรวมเปนอันดับสาม และมีคาอิทธิพลทางตรงกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมธัยมศึกษา ซึง่สอดคลองกับผลการวิจยัของมกุดา พัฒนะอเนก 
(2553: 81,149) ไดศึกษาตัวแปรที่เก่ียวของกับองคประกอบการบริหารการไดยินโรงเรียนโสตศึกษา

ตนแบบโดยการทดลองสองภาษา ซึง่พบวาการบริหารจดัการท่ีด ี(การวางแผน การจัดสรรปจจยัตาง ๆ) 

มีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมตอการดำเนินการท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตคนพิการ พรพรรณ 

สมบูรณ (2552: 280) ไดทราบวาองคประกอบและรูปแบบของการบริหารการเปล่ียนผานจาก

โรงเรียนเรียนรวมสูการทำงานของนักเรียนพิการระดับมัธยมศึกษา การวางแผนการเปล่ียนผานเปน
องคประกอบหน่ึงท่ีสงผลตอการบริหารการเปล่ียนผานจากโรงเรียนเรียนรวมสูการทำงานของนักเรียน

พิการระดับมัธยมศึกษา 
 4.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารมีคาอิทธิพลรวมนอยท่ีสุด และอิทธิพลทางตรง 

ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาโดยอิทธิพลทางตรงมาจากคุณลักษณะผูนำ

ของผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของประยงค  ชูรักษ (2548: 93-94) ที่พบวา พฤติกรรม 
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การบริหารของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลของโรงเรียน และผลการวิจัยของ

วิมลรัตน บุญชู (2549: 149) ไดทำการวิจัย ตัวแปรท่ีสงผลทางบวกสูงสุดตอประสิทธิผลการจัด 

การศึกษาของสถานศึกษาเอกชน คอื พฤติกรรมผูบรหิาร นอกจากน้ีแลว ทรงยศ แกวมงคล (2555: 160) 

ไดวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารดานพฤติกรรมภาวะผูนำ พฤติกรรมการตัดสินใจ และพฤติกรรม

การติดตอสื่อสาร มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา ดังน้ัน

ผลการวิจัยจึงแสดงใหเห็นวาการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาไดนั้น ผูบริหาร

โรงเรียนจำเปนตองพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะของผูนำของผูบริหารโดยผานพฤติกรรมการบริหาร

ซึ่งจะทำใหโรงเรียนเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

 

ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช และการวิจัยคร้ังตอไป ดังน้ี 

 1.  ขอเสนอแนะเพื่อนำไปใช 

  1.1  จากผลการวิจัยท่ีพบวา คุณลักษณะผูนำของผูบริหารมีอิทธิพลโดยรวมสูงสุด 

ที่สงเสริมใหเกิดประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา จึงจำเปนอยางย่ิงในการให 

ผูบริหารโรงเรียนไดรับการพัฒนาคุณลักษณะผูนำของผูบริหารท้ัง 3 ดาน ไดแก 1) คุณลักษณะ 

ดานสวนตัว ซ่ึงประกอบดวย บุคลิกภาพ สติปญญา เชาวปญญา สังคม และคุณธรรม 2) คุณลักษณะ

ดานวิชาชีพ ไดแก วิชาการ และความสามารถในการบริหาร และ 3) คุณลักษณะภาวะผูนำ 

การเปล่ียนแปลง ไดแก การสรางแรงจูงใจ การติดตอสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพล  

การตัดสินใจ การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากร เพราะจากผลการวิจัย

นอกจากจะมีอิทธิพลโดยรวมสูงสุดแลว ยังมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการบริหาร อิทธิพล 

ทางตรงตอบรรยากาศองคการ และอิทธิพลทางตรงตอการวางแผนกลยุทธ เพราะเม่ือผูบริหาร

โรงเรียนเรียนรวมมีคุณลักษณะผูนำของผูบริหารแลวจะสามารถบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมกับ 
ผูรวมงานและเครือขายโดยการสรางบรรยากาศองคการ การดำเนินการการวางแผนกลยุทธดวย 

การแสดงพฤติกรรมการบริหารท่ีเหมาะสม เพ่ือใหสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน 

เรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 
  1.2  หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรวม อาทิ ศูนยการศึกษาพิเศษ สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สถานศึกษาตาง ๆ และโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนรวมควรมี 

การพัฒนา และใหความสำคัญกับการวางแผนกลยุทธ ซึ่งเปนองคประกอบหน่ึงที่มีอิทธิพลทางตรง 

ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา ดังน้ันควรมีการพัฒนาดานการจัดทำ 

การวางแผนกลยุทธซึ่งประกอบดวย การกำหนดกลยุทธ การแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติ และ 
การติดตามประเมินผล ดวยเหตุที่แผนกลยุทธจะสามารถบงบอกถึงเปาหมาย แนวทาง และเปนคูมือ 

ในการดำเนินงานของโรงเรียนท่ีบุคลากรที่เก่ียวของสามารถนำไปสูภาคปฏิบัติการได สามารถวัดผล
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ประเมินผลงานได สามารถปรับและพัฒนาตามแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพดวยวงจรเดมมิ่ง  

(Deming cycle) 

  1.3  ผูบริหารควรใหความสำคัญ สงเสริม และสนับสนุนการสรางและการจัดบรรยากาศ

องคการในโรงเรียน เน่ืองจากบรรยากาศองคการเปนองคประกอบหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผล 

ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบดวยนิเวศวิทยา สภาพส่ิงแวดลอม ระบบสังคม

ในองคการ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะดานนิเวศวิทยา ซึ่งจะผลตอการทำงานของบุคลากร 

ทั้งดานขวัญกำลังใจ เจตคติ คานิยมในการทำงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู การอำนวย 

ความสะดวกดานสถานท่ี สื่ออุปกรณ สิ่งอำนวยความสะดวก เคร่ืองมือในการทำงาน เครือขาย

ชุมชน เปนตน 

  1.4  จากผลการตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล 

ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา พบวา คุณลักษณะผูนำของผูบริหาร มีอิทธิพลทางออมกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาผานพฤติกรรมการบริหาร การวางแผนกลยุทธ 

และบรรยากาศขององคการ ซึ่งแสดงวาผูบริหารโรงเรียนท่ีมีคุณลักษณะผูนำของผูบริหารสามารถใช

พฤติกรรมการบริหาร การวางแผนกลยุทธ และบรรยากาศองคการเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียน

เรียนรวมใหมีประสิทธิผล โดยใชกระบวนการบริหารจัดการตามแนวทางขององคการท่ีเปนระบบเปด 

หรือองคการสมัยใหมซึ่งเปนองคการท่ีมีพลวัตและเปนสังคมแหงการเรียนรู ดังนั้นการท่ีผูบริหาร

โรงเรียนในฐานะผูนำองคการจึงควรไดรับการพัฒนาดานกระบวนการบริหารองคกรสมัยใหม  

โดยเฉพาะการวางแผนกลยุทธและการจัดบรรยากาศองคการ 

  1.5  จากผลการศึกษาองคประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับ

มัธยมศึกษา พบวา คาเฉลี่ยของความสามารถในการบริการเรียนรวมมีคาเฉล่ียต่ำสุด ยอมแสดง 

ใหทราบวาโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษามีบริหารจัดการเก่ียวกับการใหบริการการเรียนรวม

บรรลุเปาหมายไดนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถดานอื่น ๆ อาจเนื่องจากโรงเรียน 
บางแหงยังขาดความพรอมในการใหบรกิารเรียนรวมในดานตาง ๆ เชน ขาดบุคลากรท่ีมคีวามสามารถ

เฉพาะทาง ขาดแคลนส่ือ อุปกรณ ครุภัณฑ เปนตน ประกอบกับในแตละจังหวัดมีศูนยการศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดที่เอื้อตอการใหบริการการเรียนรวมสำหรับโรงเรียนท่ีมีนักเรียนพิการเรียนรวม 

นอกจากน้ียังมีองคการเอกชนหลายองคการไดเขามีบทบาทในการใหบริการเรียนรวมกับโรงเรียน 

และชุมชน 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  จากการวิจัยผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไปนี้ 

  2.1  ควรมีทำการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล

ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
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ดวยการวิจัยแบบมีสวนรวม (participation action research) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action 

research) เปนตน 

  2.2  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ (multi-level 

causal model) ที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนรวม โดยใชหนวยวิเคราะห (unit of analysis)  

ตางระดับกัน 

  2.3  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมในประเด็นอื่น อาทิ  

การพัฒนาตัวบงชี้ของประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวม การพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพ

ภายในของโรงเรียนเรียนรวม เปนตน 

  2.4  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวม และรูปแบบ

การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการท่ีมีประสิทธิผลดวยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม 

 

สรุป 
 จากการวิจัยเพ่ือศึกษาองคประกอบ รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ และการพัฒนารูปแบบ

ความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา สามารถ

สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1.  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 

มี 4 องคประกอบ ไดแก 1) องคประกอบดานคุณลักษณะผูนำของผูบริหาร ประกอบดวยตัวแปร

สังเกตได 4 ตัวแปร ไดแก บุคลิกภาพ สติปญญา เชาวนอารมณ สังคม และคุณธรรม 2) ดานบรรยากาศ

องคการ ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 4 ตัวแปร ไดแก นิเวศวิทยา สภาพแวดลอม ระบบสังคม 
ในองคการ และวัฒนธรรม 3) ดานการวางแผนกลยุทธ ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 3 ตัวแปร 

ไดแก การกำหนดกลยุทธ การแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล และ  

4) ดานพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 6 ตัวแปร ไดแก การสราง
แรงจูงใจ การติดตอสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน การตัดสินใจ การกำหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร 

 2.  รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับ
มัธยมศึกษา พบวา ตัวแปรสังเกตไดในแตละตัวแปรแฝงของโมเดลการวิจัยถือเปนองคประกอบ 

ที่แทจริง และสอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง องคประกอบทุกตัว 
ในโมเดลการวัดมีคาน้ำหนักองคประกอบ 0.30 ข้ึนไป องคประกอบท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผล 

ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาพบวามี 3 องคประกอบ ไดแก การวางแผนกลยุทธ บรรยากาศ

องคการ และพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนองคประกอบ 

ที่มีอิทธิพลทางออม พบวา คุณลักษณะผูนำของผูบริหารมีอิทธิพลทางออมตอประสิทธิผล 
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ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาโดยผานพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร บรรยากาศ

องคการ  และการวางแผนกลยุทธ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

 3.  จากการพัฒนารูปแบบโดยการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของรูปแบบความสมัพนัธ 

เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา พบวา รูปแบบท่ีพัฒนา

มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งองคประกอบทั้งหมดสามารถอธิบายคาความแปรปรวน

ประสิทธิผลโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาไดรอยละ 79   
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การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เรื่อง  การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4   
 

DEVELOPMENT OF A LOCAL CURRICULUM ENTITLED ‘MAKING WATER 
HYACINTH PRODUCTS’, IN CAREER AND TECHNOLOGY LEARNING  

AREAS FOR PRATOMSUKSA 4 STUDENTS  

 

ลลนา  หงษโต/ LALANA  HONGTO1 

ปราโมทย  จันทรเรือง/ PRAMOTE  CHANRUENG2  

เนติ เฉลยวาเรศ/ NETI  CHALOEYWARES3 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การทำผลิตภัณฑจาก

ผักตบชวา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

โดยมีกระบวนการการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) การพัฒนา

หลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตร 

ที่พัฒนาข้ึนไดนำไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนกระเบ้ือง อำเภอ 

บางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 20 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) หลักสูตร
ทองถิ่น เรื่อง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

3) แบบประเมินผลงานนักเรียน และ 4) แบบวัดเจตคติตอหลักสูตร วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะห

เน้ือหา สถิติพ้ืนฐาน และสถิติทดสอบที  

 ผลการวิจัยพบวา 1) สถานศึกษามีความตองการหลักสูตรที่ทำใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะ

อันพึงประสงค เกิดความรักและภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถ่ินของตน และผูมีสวนเก่ียวของมี 

ความคิดเห็นวาควรมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 2) เน้ือหาของ

หลักสูตรที่พัฒนาข้ึน มีความสอดคลองกับจุดประสงค บริบทของโรงเรียน สภาพของทองถิ่น และมี

1นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2รองคณบดีฝายวิชาการ รองศาสตราจารย  ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
3อาจารย ดร. คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
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ความเหมาะสมท่ีจะนำไปใชในการจัดการเรียนรู 3) นักเรียนมีความสนใจในการเรียนต้ังใจปฏิบัติ 

กิจกรรมเรียนรูและผลงานอยูในระดับดี และ 4) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การทำ

ผลิตภัณฑจากผักตบชวา หลังใชหลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ทักษะการปฏิบัติกิจกรรมโดยภาพรวมอยูในระดับดี และเจตคติตอการเรียนรูตามหลักสูตรอยูใน

ระดับมากท่ีสุด 

 

คำสำคัญ:  การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรทองถ่ิน ผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

 

ABSTRACT 

 This research was aimed to develop a local curriculum entitled ‘Making Water 

Hyacinth Products’, in career and technology learning areas for Pratomsuksa 4 Students. 

The curriculum development consisted of 4 steps as follows: 1) studying fundamental 

information, 2) developing a curriculum, 3) implementing the curriculum, and 4) assessing 

and improving the curriculum. The research sample was 20 Pratomsuksa 4 students of 

Watdonkrabuang School in Bangplama District, Suphan Buri Province. The instruments 

used for collecting the data were: 1) a local curriculum entitled ‘Making Water Hyacinth 

Products’, 2) a learning achievement test, 3) a students’ work evaluation form, and 4) an 

attitude test toward the course. The data were analyzed by content analysis, descriptive 

statistics, and dependent t-test.  

 The research findings were as follows: 1) the school needed a curriculum that 

create qualified students who loved and were proud of their local wisdom. All the stakeholders 

agreed to develop the curriculum about ‘Making Water Hyacinth Products’. 2) The course 

content was developed in consistent with its purposes, the school contexts, local conditions 
and was eligible to apply in learning management. 3) The students were interested in the 

course, as well as willing to learn and practice at a good level. 4) The students’ learning 

achievement after learning was higher than that of before with a statistical significance at 
.05. Furthermore, their skills in doing activities were at a high level. Attitude towards learning 

with the developed curriculum was at the highest level. 

 

Keywords:  curriculum development, local curriculum, water hyacinth product 
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บทนำ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถจำแนกหลักสูตร  

แบงออกเปน 2 สวน ไดแก หลักสูตรแกนกลาง ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนผูจัดทำข้ึน

เปนเบ้ืองตน โดยทุกโรงเรียนในสังกัดตองยึดเปนแนวปฏิบัติรวมกันท่ัวประเทศ และหลักสูตรทองถ่ิน 

ซึ่งกำหนดใหผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเรียนรูเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินท่ีตนอาศัยอยู  

ในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนอาชีพและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน พระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกำหนดหลักการจัดการศึกษาใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

(สุดาวรรณ เครือพานิช, 2551: 81-82) และจากมาตรา 27 วรรค 2 ใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหนาท่ี

จัดทำสาระของหลักสูตรในสวนท่ีเก่ียวของกับทองถิ่นตามวัตถุประสงคของหลักสูตรแกนกลาง 

ในสวนของทองถ่ินเรียกวา การจัดทำสาระการเรียนรูทองถ่ิน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงของ

ตนเองในทองถิ่น เรียนรูสภาพภูมิศาสตร ประวัติความเปนมา สภาพเศรษฐกิจสังคม การดำรงชีวิต 

ภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนใหมีความรักความผูกพันและมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน 

ของตนเอง รวมท้ังสามารถนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต

ในสังคม โดยครูผูสอนสามารถดำเนินการไดหลายวิธี เชน จัดทำรายวิชาเพ่ิมเติม ซึ่งครูผูสอนอาจจัด

ทำรายวิชาท่ีเปนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน หรือรายวิชาท่ีเปนสาระการเรียนรูเพ่ิมเติมของสถานศึกษา

นั้น ๆ ก็ได ในการจัดทำหลักสูตรน้ันครูผูสอนอาจปรับปรุงพัฒนารายวิชาท่ีมีอยูเดิม หรือจัดเปน

รายวิชาใหม เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูและ

ระดับชั้นน้ัน ๆ (ธำรงศักด์ิ ธำรงเลิศฤทธ์ิ, 2550: 66-67)  

 หลักสูตรทองถ่ินเปนการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการอันหลากหลายของ

ทองถ่ิน ชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรัก และความภาคภูมิใจเก่ียวกับทองถ่ินของตน หลักสูตร

ทองถิ่นเปนหัวใจสำคัญท่ีจะนำพาสาระการเรียนรูของทองถิ่นไปสูผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรู 

ชวิีตจรงิในทองถ่ินของตน รวมทัง้ไดรบัประสบการณเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจสงัคม สิง่แวดลอมทีแ่ทจรงิ 

และเปดโอกาสใหผูใชหลักสูตรไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรดวย ในการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ิน สามารถดำเนินการไดโดยปรับโครงสรางเน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนและ

เพ่ิมรายละเอียดของมวลประสบการณที่จัดใหกับผูเรียน โดยจัดเน้ือหาใหผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองราว
เก่ียวกับประวัติความเปนมาภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินและการประกอบอาชีพ

ของคนในทองถ่ิน ซึ่งเปนการเรียนรูจากชีวิตจริง ทำใหผูเรียนสามารถนำความรูไปปรับใชในการแก

ปญหาท่ีพบในการดำรงชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ (ฆนัท ธาตุทอง, 2550: 176)  
 จากความสำคัญของหลักสูตรทองถ่ินดังกลาวขางตน สถานศึกษาจึงมีหนาท่ีสำคัญ 

ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วางแผนและดำเนินการใชหลักสูตร เพ่ิมพูนคุณภาพการใช

หลักสูตรดวยการวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผล 
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 35) ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นอกจากจะพิจารณา 

ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายละเอียดท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

หรือหนวยงานตนสังกัดอื่น ๆ ในระดับทองถิ่นแลว สถานศึกษายังสามารถพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติม 

ในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่นและความตองการของผูเรียน 

ดังท่ีสงัด อุทรานันท (2539: 307) ไดกลาววาหลักสูตรแตละทองถ่ินยอมแตกตางกันไป ครูในฐานะ

ผูนำหลักสูตรไปใชในโรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัย สอดคลองกับหลักการ 

จุดหมาย โครงสรางและสาระการเรียนรูตามธรรมชาติวิชา อีกท้ังหลักสูตรท่ีสรางข้ึนจำเปนตอง

สอดคลองกับสภาพปญหาและสภาพความตองการของสังคมที่ใชหลักสูตรน้ัน ๆ  

 จังหวัดสุพรรณบุรี เปนเมืองเกาแกที่มีความสำคัญท้ังในอดีตและปจจุบัน โดยเฉพาะอำเภอ

บางปลามา มีสภาพพ้ืนท่ีเปนที่ราบลุมมีแมน้ำทาจีนไหลผาน และมีแหลงธรรมชาติมากมาย  

ชาวบานต้ังถ่ินฐานที่อยูอาศัยใกลกับแมน้ำ ลำคลอง และแหลงธรรมชาติ โดยจะพ่ึงพาธรรมชาติ 

เปนปจจัยท่ีสำคัญในการดำรงชีวิต ซึ่งกอใหเกิดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถิ่นเปนมรดกสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา เปนอาชีพหน่ึงที่ชุมชน

บานดอนกระเบ้ือง ตำบลบางใหญ อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี มีการทำผลิตภัณฑจาก

ผักตบชวาจำนวนมาก เพ่ือเปนอุปกรณเคร่ืองใชภายในบาน เปนของประดับบานใหสวยงาม และนำ

ไปรวมในกลุมแมบานเพ่ือจำหนาย และหารายไดเปนอาชีพเสริม นอกเหนือจากการทำนา และมี 

การสนับสนุนใหทำกันอยางจริงจัง เปนการสงเสริมใหคนในชุมชน ไดมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได 

ลดรายจายใหกับครอบครัวและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เปนการนำเอาทรัพยากรทองถ่ินมาทำให

เกิดประโยชน ทำใหมีคุณคาตามนโยบาย หนึ่งตำบล หน่ึงผลิตภัณฑ และถือวาเปนการสืบทอด

ภูมิปญญาทองถ่ิน โรงเรียนจึงมีความตองการท่ีจะนำผักตบชวามาทำเปนผลิตภัณฑเพ่ือสรางรายได

ใหกับนักเรียน เพราะข้ันตอนในการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวาไมซับซอน นักเรียนสามารถทำได  
ซึ่งเปนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน และเปนการแกปญหาผักตบชวาท่ีมีอยูมาก 

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

เน่ืองจากยังไมมีหลักสูตรใหกับทองถ่ินน้ีมากอน และเพ่ือเปนการฝกอาชีพใหแกผูเรียนไดมีความรู 
ทักษะพ้ืนฐานเปนแนวทางในการประกอบอาชีพท่ีตนสนใจ เกิดเจตคติที่ดีตออาชีพและวัฒนธรรม 

เพ่ือเปนการชวยเผยแพร และชี้ใหเห็นประโยชนของการใชทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ินอยางประหยัด

และคุมคา และเปนแนวทางในการจัดการศึกษาของผูเรียนในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
หรือกลุมผูสนใจในหลักสูตรทองถ่ิน 
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วัตถุประสงค 
 วัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังน้ี มีดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสำหรับการพัฒนา

หลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 2) เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 3) เพ่ือทดลองใชหลักสูตร และ 4) เพ่ือประเมินผลและปรับปรุง

หลักสูตร 

 

วิธีดำเนินการ 
 ขอบเขตการวิจัย 

 1.  กลุมตัวอยาง   

  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 

โรงเรียนวัดดอนกระเบ้ือง อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 20 คน ซึ่งไดจากการเลือก

แบบเจาะจง (purposive sampling) 

 2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา          

  2.1  ตัวแปรตน ไดแก การเรียนดวยหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

  2.2  ตัวแปรตาม ไดแก 

    2.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

    2.2.2  ผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

    2.2.3  เจตคติตอหลักสูตรทองถ่ิน 

 3. เนื้อหา 

  หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 
ไดกำหนดใหผูเรียนไดศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระท่ี 4 การอาชีพ 

มาตรฐานการเรียนรู ง. 4.1 เขาใจ มีทักษะท่ีจำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ  

ใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีตออาชีพ และตัวชี้วัดท่ี 1) อธิบายแนวทาง 
การเลือกอาชีพ 2) มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ 3) เห็นความสำคัญของการสรางอาชีพ  

โดยผูวิจัยใชเน้ือหา การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา มาสรางแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียน 

มีความรู ความเขาใจ มีทักษะท่ีจำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยี 

เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 

 4. ระยะเวลาในการใชหลักสูตร 
  ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตรในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 ใชระยะเวลา  

6 สัปดาห  
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 5.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  5.1 แบบสัมภาษณเก่ียวกับความตองการการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น จากผูบริหาร

โรงเรียนวัดดอนกระเบ้ือง ครูผูสอนในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

  5.2 แบบสอบถามเก่ียวกับความตองการการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินจากนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

  5.3 แผนการจัดการเรียนรู จำนวน 7 แผน ในหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑ

จากผักตบชวา 

     5.4 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตวัเลือก 

จำนวน 30 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.48 ถึง 0.57 คาอำนาจจำแนก ระหวาง 0.20  

ถึง 0.40 มคีาความเช่ือมั่น  เทากับ  0.813 

  5.5 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรม โดยใชเกณฑการประเมินของพิชิต ฤทธ์ิจรูญ 

(2549: 236-240) 

  5.6 แบบวัดเจตคติที่มีตอหลักสูตรทองถ่ิน เปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale)  

5 ลำดับ คือ 5 4 3 2 1 มีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.808 

 6.  การดำเนินการวิจัย 

  ในการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เปนลักษณะของ 

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังน้ี 

  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลขั้นพ้ืนฐาน 

  เปนการศึกษาขอมูลเก่ียวกับความตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การทำ

ผลิตภัณฑจากผักตบชวา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีบริบทไมแตกตางกัน โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนา

หลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตร ที่มาของผักตบชวา ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา และ

ศึกษาขอบขายเน้ือหาและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจาก

ผักตบชวา สำรวจความตองการจากผูอำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 2 คน ครูผูสอนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียน จำนวน 2 คน  
ผูรูในทองถ่ิน จำนวน 2 คน ผูปกครองนักเรียน จำนวน 20 คน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน 

วัดดอนกระเบ้ือง จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน 
  ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตร 

  1) การพัฒนาหลักสูตรฉบับราง ดำเนินการโดยการ 1) นำขอมูลท่ีไดจากการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน มาจัดทำเปนโครงรางหลักสูตรทองถ่ิน 
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เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา ซึ่งประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง ขอบขาย

เน้ือหาสาระ เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

และแผนการจัดการเรียนรู 2) สรางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือเสนอแนวทางการนำหลักสูตรไปใช 

โดยการกำหนดจุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และ

การวัดและประเมินผลตามโครงสรางหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน จำนวน 7 แผน 

  2) การประเมินหลักสูตรฉบับราง นำโครงรางหลักสูตรทองถิ่นและแผนการจัดการเรียนรู 

ที่ผู วิจัยสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร ดานเน้ือหา  

ดานวัดผลและประเมินผล จำนวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบ โดยใชการประเมินดัชนีความสอดคลอง  

(IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 

  3) การปรับปรุงหลักสูตรฉบับราง นำผลการประเมินหลักสูตรฉบับราง และขอเสนอแนะ 

ของผูเชี่ยวชาญ โดยเพ่ิมเติมรายละเอียดของเวลาเรียน วิธีการวัดและประเมินผล โดยเนนการปฏิบัติ

ในการจดัทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา ผูวิจยัไดปรบัปรงุแกไข เพ่ือใชเปนเคร่ืองมอืในการทดลองตอไป  

  ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชหลักสูตร 

  การดำเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ี เปนการนำหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนและไดปรับปรุงแกไข

เรียบรอยแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยทดลองทดสอบกอนเรียน หลังจากนั้นจึงดำเนิน 

การสอน ดวยหลักสูตรทองถ่ินท่ีพัฒนาข้ึน โดยใชแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 7 แผน ซึ่งมี 

รายละเอียดดังน้ี 

  แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับประวัติความเปนมาของ

ผักตบชวา ลักษณะทางพฤกษศาสตรของผักตบชวา ประมาณ 45 นาที และนำนักเรียนไปศึกษา 

ยังแหลงเรียนรู ในบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน นักเรียนกลาซักถาม และกลาตอบคำถาม โดยมีครูและผูรู

ใหความรู นักเรียนสามารถทำใบงานไดอยางถูกตองและสนุกสนานกับการทำกิจกรรม 
  แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับปญหาท่ีเกิดจากผักตบชวา และ 

การกำจัดผักตบชวาโดยนำมาใชประโยชน นักเรียนกลาซักถาม กลาตอบคำถาม โดยมีครูและผูรู 

ใหความรู นักเรียนสามารถทำใบงานไดอยางถูกตองและสนุกสนานกับการทำกิจกรรม 
  แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับประเภทของผลิตภัณฑจาก

ผักตบชวา และอุปกรณในการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา ผูรูและครูรวมกันจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน นักเรียนใหความสนใจในการเรียนมีความกระตือรือรนในการทำกิจกรรม ตั้งใจฟงและ 
จดบันทึกอยางตอเน่ือง นกัเรียนกลาท่ีจะแสดงออกและนำเสนอหนาชั้นเรียน 

  แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับศึกษาดูงานประเภทของ
ผลิตภัณฑของกลุมแมบานตำบลบางใหญ นักเรียนใหความสนใจและกระตือรือรนในการทำกิจกรรม  

กลาซักถาม กลาตอบคำถาม โดยมีครูและผูรูใหความรู นักเรียนสามารถทำใบงานไดอยางถูกตอง
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และสนุกสนานกับการทำกิจกรรม จากการทำกิจกรรมพบวาเวลาเพียง 2 ชั่วโมง ไมเพียงพอตอ 

การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน ดังน้ันตองเพ่ิมเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมเปน 3 ชั่วโมง 

  แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับความรู และข้ันตอนการทำ

ผลิตภัณฑจากผักตบชวา นักเรียนใหความสนใจตั้งใจทำงานไดอยางคลองแคลว มีการวางแผน 

กอนการทำงาน กลาซักถาม มีน้ำใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี และรวมมือกันในการทำ

กิจกรรมเปนอยางดี รักษาความสะอาดสถานที่เรียน ชื่นชมผลงานของตนเอง และผลงานของผูอื่น

ดวยความเต็มใจ 

  แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับการใชและการเก็บรักษา

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช นักเรียนสามารถตอบคำถาม และทำใบงานไดอยางถูกตอง  

  แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาดานการ

ตลาด นักเรียนสามารถคิดราคาตนทุนและราคาขายได 

  ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

  การประเมินผลกอนใชหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา กลุมสาระ          

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เพ่ือตรวจสอบความรูพ้ืนฐานของนักเรียนเก่ียวกับหลักสูตร

ทองถ่ิน โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังใชหลักสูตร ประเมิน

ทักษะการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของนักเรียน โดยใชแบบประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรม  

แบบประเมินผลงาน และประเมินเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การทำผลิตภัณฑ

จากผักตบชวา เปนการประเมินผลหลังจากการเรียนหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การทำผลิตภัณฑ 

จากผักตบชวา จากน้ันจึงวิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉล่ีย (x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

และการทดสอบที (t-test) 
 

ผลการวิจัย 
 จากการดำเนินตามข้ันตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสำหรับการพัฒนาหลักสูตร 
เปนการศึกษา เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตาง ๆ รวมทั้งการสัมภาษณ 

สอบถามแนวคิด ความจำเปน และขอเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตรกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของ เน่ืองจาก
นโยบายของการจัดการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ ตองการใหโรงเรียน องคกรตาง ๆ และชุมชน 

เขามามีสวนรวมในการจัดทำหลักสูตร ใหตรงกับความตองการของทองถ่ินและชุมชน โดยสอดคลอง

กับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ เผชิญสถานการณ 

และการประยุกตความรูมาใช เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทำได  



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 
Vol.4 No. 2 July-December 2013 151

คิดเปน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค เกิดความรักและภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถ่ินของตน  

 2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา ซึ่งประกอบดวย  

  หลักการ 

  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา เปนหลักสูตรท่ีพัฒนา 

ขึ้นเพ่ือใหการจัดการศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนไปตามนโยบาย

ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐาน

การศึกษาแหงชาติ โดยสงเสริมใหนักเรียนเห็นความสำคัญของภูมิปญญาท่ีมีอยูในทองถ่ิน  

เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนใหนักเรียนไดพัฒนาดานการปฏิบัติงาน เพ่ือเสริมประสบการณการเรียนรู  

เรื่อง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปสรางรายไดภายในครอบครัว  

เปนหลักสูตรจากการมีสวนรวมทางโครงสราง จึงสามารถยืดหยุนไดทั้งดานเน้ือหา เวลา และ 

การจัดการเรียนรู และเปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาควบคู สอดคลองกับวิสัยทัศน และคุณภาพ 

ของนักเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมุงเนนการมีทักษะกระบวนการ

ทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะ 

การแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน 

  จุดมุงหมาย 

  ในการจัดหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีจุดมุงหมายใหนักเรียนเกิด

พัฒนาการ ดังน้ี  

  1) มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

  2) เกิดทักษะการปฏิบัติกิจกรรมการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา สามารถนำความรูที่เกิด 

จากการเรียนไปใชประโยชนในการดำรงชีวิต 
  3) มีเจตคติที่ดีตอการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

  โครงสราง 

  หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา ไดนำหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มาเปน

แนวทางในการปรับทำหลักสูตรทองถ่ิน โดยนำสภาพความตองการชุมชนของชุมชน ภูมิปญญา

ทองถ่ิน คุณธรรม จริยธรรมอันดีงามที่เกิดข้ึนกับนักเรียน เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติตอไปในอนาคต โดยนำมาจัดทำเปนหลักสูตรทองถ่ิน ในกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เพ่ือใหการจัดการเรียนรูเปนไป 

ตามหลักการจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงไดกำหนดโครงสรางหลักสูตร 

ไวดังน้ี 

 1) ระดับการศึกษา 

  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   

 2) สาระการเรียนรู 

  กำหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ประกอบดวย 4 สาระ คือ 

  สาระท่ี 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว 

  สาระท่ี 2  การออกแบบและเทคโนโลยี 

  สาระท่ี 3  เทคโนโลยีและการส่ือสาร 

  สาระท่ี 4  การอาชีพ 

 การจัดเวลาเรียน   

 การจัดเวลาเรียนหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 4 การอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 กำหนด

ระยะเวลาในการเรียน เปนเวลา 6 สัปดาห รวมระยะเวลาท้ังหมด 12 ชั่วโมง 

 เนื้อหาของหลักสูตร 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ประวัติความเปนมาของผักตบชวา ลักษณะทางพฤกษศาสตรของ

ผักตบชวา 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ประโยชนของผักตบชวา ปญหาท่ีเกิดจากผักตบชวา 

 แผนการจัดการเรียนรูที ่3 ประเภทของผลติภัณฑจากผกัตบชวา อปุกรณในการทำผลิตภัณฑ

จากผักตบชวา 
 แผนการจัดการเรียนรูที ่4  ศกึษาดูงานประเภทของผลิตภัณฑ ของกลุมแมบานตำบลบางใหญ 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ความรูและข้ันตอนการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 การใชและการเก็บรักษาเคร่ืองมือ เครื่องใช 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7  กระบวนการพัฒนาดานการตลาด 

 แนวการจัดการเรียนรู   

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยืดหยุนตามสภาพและความตองการของทองถ่ิน โดยให
วิทยากรและบุคคลในทองถิ่นมีสวนรวมในการถายทอดความรูรวมกับครูในหลักสูตรทองถิ่น เร่ือง 

การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา เนนผูเรียนเปนสำคัญ คำนึงถึงความตองการและความสนใจ 

ของนักเรียน มุงเนนกิจกรรมกลุม ใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและมีการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกัน 

และกัน ใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง สอดแทรกใหนักเรียนไดตระหนักถึงคุณคา รัก ผูกพัน และภาคภูมิใจ 

ในทองถ่ินของตนเอง 
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 สื่อการเรียนการสอน 

 สื่อการเรียนการสอน ไดแก เอกสารตำราเก่ียวกับ เร่ืองการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา

ผักตบชวาที่ใชทำผลิตภัณฑ วัสดุและอุปกรณที่ใชในการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา ใบกิจกรรม 

แหลงเรียนรู และภูมิปญญาในทองถ่ิน 

 การวัดและประเมินผล   

 การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจาก

ผักตบชวา ใชกระบวนการประเมินโดยประเมินความรู ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนหนาท่ีของครูผูสอน 

ที่จัดและประเมินโดยใชเคร่ืองมือ ดังน้ี 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) แบบประเมิน

ผลงานของนักเรียน 3) แบบประเมนิเจตคติตอหลกัสูตรทองถ่ิน และ 4) เกณฑการวัดผลและประเมินผล 

 3. ผลการทดลองใชหลักสูตร นำหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนวัดดอนกระเบ้ือง จำนวน 20 คน ผูวิจัยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแผนการจัด 

การเรียนรู จำนวน 7 แผนจัดการเรียนรู โดยใชเวลาทดลอง 12 ชั่วโมง พบวา นักเรียนมีความตั้งใจ 

และสนใจในการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 

 4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  มีดังน้ี 

       4.1  คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียน 

ตามหลักสูตรทองถิ่นท่ีพัฒนาข้ึน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ดังตารางท่ี 1   

 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 
  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

    
 n   S.D. t p-value 

 20 30 15.25 1.020 32.972 0.00* 
 20 30 24.90 .852 

*p < .05   
 

  4.2 ผลการประเมินทักษะการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวาของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 4 จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน โดยภาพรวมอยูในระดับคุณภาพดีมาก ( x̄ = 16.50)  และ 

ในแตละหัวขออยูในระดับดีมาก ยกเวน รายการการรีดผักตบชวา ที่อยูในระดับดี ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินทักษะการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

   

  4.3 ผลของการประเมินเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการเรียนรู

หลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄  = 4.33) เมื่อพิจารณารายขอการประเมิน พบวา 

หลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา เรียนแลวสามารถประยุกตใชในชีวิต 

ประจำวันได ( x̄ = 4.65) การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา เปนส่ิงท่ีควรอนุรักษใหคงอยูตลอดไป 

( x̄  = 4.50) และขาพเจาไมอยากขาดเรียน ในชั่วโมง หลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจาก

ผักตบชวา (  x̄  = 4.50)  อยูในระดับดีมาก ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ผลของการประเมินเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการเรียนรูหลักสูตร 

  ทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ 

  เทคโนโลยี 
 

  (n=20) 
   S.D.  

 4 15.50 0.23  
 4 17.45 0.47  

 4 16.20 0.75  
 4 16.87 0.49  

 16.50 0.48  

(n=20) 
  S.D.  

1.    
 4.05 0.44  

2.    

 4.28 0.50  
3.    

  4.20 0.67  
4.    

 4.35 0.60  
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ตารางที่ 3 ผลของการประเมินเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการเรียนรูหลักสูตร 

  ทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ 

  เทคโนโลยี (ตอ) 

 
5.    

 4.20 0.68  
6.   

 4.15 0.82  
7.    

 4.30 0.76  
8.     

  4.50 0.82  
9.    

 4.65 0.67  
10.        

  4.45 0.44  
11.      

  4.20 0.82  
12.     

    
  4.40 0.57  

13.  
  

 
4.30 

 
0.75 

 
 

14.      
  4.50 0.68  

15.      
  4.45 0.76  

 4.33 0.66  

(n=20) 
  S.D.  
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีจะนำมาอภิปรายตามลำดับขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

 1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑ 

จากผักตบชวาแบงออกเปน 3 ขั้น คือ 1) ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากการศึกษาเอกสาร  

2) ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากการสัมภาษณ   3) ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากการสอบถาม

นักเรียน พบวา ตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูเก่ียวกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบ

อาชีพ รูจักพ่ึงตนเองมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง สงเสริม 

ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหคิดเปน ทำเปน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 

ของปทุมวรรณ ทุมโยมา (2553: 148-150) ไดทำการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การสานเปล  

กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพีและเทคโนโลยี ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 1 โรงเรียนหนองบวัสิม 

พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสมกับทองถ่ินในยุคปจจุบัน เพราะไดเรียนรูตามสภาพจริงและได 

ฝกปฏิบตัจิรงิ เปนการสงเสริมความเปนอยูอยางพอเพียง และสรางจติสำนกึใหผูเรยีนเห็นความสำคญั

ของงานหัตถกรรมในครัวเรือน และมีความตองการเรียนรูและสามารถนำไปใชได 

 2. ผลการพัฒนาหลักสูตรพบวา หลักสูตรฉบับรางไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 

แสดงวาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา เปนหลักสูตรท่ีดีมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเนาวรัตน แสงสวาง (2552: 132-136) ไดศึกษาการพัฒนา

หลักสูตร เร่ืองยาสระผมสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ผลการพัฒนาหลักสูตร  

พบวาการสรางองคประกอบหลักสูตร ประกอบดวย ความสำคัญ หลักการ วิสัยทัศน จุดมุงหมาย 

สาระมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ขอบขาย เน้ือหา โครงสรางหลักสูตร คุณภาพของ

ผูเรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอน สือ่การเรียนรู แหลงการเรียนรู กระบวนการวัดและประเมินผล 

และแผนการจัดการเรียนรู 
 3. ผลการทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความตั้งใจ และสนใจในการเรียนการสอน 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ศึกษาคนควาความรูอยาง

เปนระบบ เกิดกระบวนการสรางองคความรูดวยตนเอง แสดงความคิดเห็นอยางเปนเหตุ เปนผล  

ตามศักยภาพของแตละบุคคล นักเรียนมีความรูความเขาใจ กลาแสดงออก และมีความม่ันใจ 

ในการทำกิจกรรมการเรียนรู และใบงานตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดถูกตอง มีทักษะ 
ในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีนิสัยรักการทำงานและทำงานรวมกับผูอื่นได เอ้ือเฟอ มีระเบียบ

วินัย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของเนาวรัตน แสงสวาง (2552: 132-136) ไดศึกษาการพัฒนา

หลักสูตร เร่ือง ยาสระผมสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา ผลการทดลองใช

หลักสูตร พบวา นักเรียนสวนใหญสนใจและต้ังใจเรียนจากผูรูในทองถ่ินและผูวิจัย สรางองคความรู

ดวยตนเอง และเกิดทักษะในปฏิบัติงาน 

 4. ผลการประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตร พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังการใช

หลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนาจะเปนเพราะหลักสูตร

ทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา สามารถพัฒนาความรูความเขาใจเร่ืองการทำผลิตภัณฑ

จากผักตบชวา ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  

มีความสนใจ ตั้งใจ มีทักษะในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีนิสัยรักการทำงานและทำงานรวมกับ

ผูอื่นได ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุดา อุนยะนาม (2546: 100) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตร

ทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานและพ้ืนฐานอาชีพ เรื่อง ผลิตภัณฑจากผักตบชวา ชั้นประถม

ศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานยางใต อำเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนกอนและหลังการใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลการประเมินทักษะการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดบัด ี เพราะนักเรียน

สวนใหญมีความสนใจ ตั้งใจและกระตือรือรน ผลงานสวยงาม สามารถนำผลงานไปใชเปน 

ของประดับได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเนาวรัตน แสงสวาง (2552: 135) ไดทำการวิจัยเร่ือง  

การพัฒนาหลักสูตร เร่ือง ยาสระผมสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา การประเมิน

ทักษะการปฏิบัติกิจกรรมในแตละแผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับคุณภาพดี ผลการประเมินเจตคติ

ตอหลักสูตรทองถิ่น เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 พบวา 

นักเรียนมีเจตคติตอหลักสูตรทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงวาหลักสูตรทองถ่ิน  

เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา นักเรียนมีความรูสึกท่ีดีตอการเรียนเพราะนักเรียนให 
ความสนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมจากแหลงเรียนรูและผูรูในทองถิ่นและไดปฏิบัติจริง ใฝรูและ 
เรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนือ่ง มคีวามสามารถในการเรยีนรูและพัฒนาตนเองได สงเสรมิใหผูเรียน

ไดเรยีนรูจากประสบการณจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปทุมวรรณ ทุมโยมา (2553: 148-150) 
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การสานเปล กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหนองบัวสิม ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากลา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ไดพบวา นักเรียนมีเจตคติตอการเรียนหลักสูตรทองถ่ิน 
เร่ือง การสานเปล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช ดังน้ี 

 1. ในแผนการจัดการเรียนรูที่มีการฝกปฏิบัติ ครูควรเนนเรื่องความปลอดภัยในการใช

อุปกรณเพ่ือไมใหเกิดอันตรายในการปฏิบัติกิจกรรม 

 2. ครูควรยืดหยุนเวลาการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม เน่ืองจากในบางแผนการจัดการเรียนรู

ที่มีการปฏิบัติกิจกรรมตองใชระยะเวลามาก 

 3. การศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ครูควรควบคุมดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 

อยางใกลชิด 

 4. การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา นักเรียนสามารถนำไปใชไดจริงในชีวิตประจำวัน ดังน้ัน

ทางโรงเรียนควรสนับสนุนใหมีการปฏิบัติจริงในโรงเรียน และนำไปสูการเพ่ิมรายไดใหแกนักเรียน  

 ในการวิจัยคร้ังตอไป มขีอเสนอแนะดังน้ี  

 ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เรื่องที่เก่ียวกับการนำพืชที่มีในทองถิ่นอื่น ๆ ใหมากขึ้น 

เพ่ือเปนการนำทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน  

 

สรุป 
 ในงานวิจัยน้ีผู วิจัยไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

ซึ่งดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 

 1.  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา สถานศึกษาตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 

ที่สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน และผูมีสวนเก่ียวของมีความคิดเห็นวาควรมี

การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

          2.  การพัฒนาหลักสูตร ไดหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา ซึ่งมี

องคประกอบของหลักสูตรประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง การจัดเวลาเรียน เน้ือหา

ของหลักสูตรแนวการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ผูวิจัยไดพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู 7 แผน เพ่ือเสนอแนวทางการนำหลักสูตรไปใช โดยครอบคลุมเนื้อหาใน 
ดานทฤษฎีและปฏิบัติ ไดแก ประวัติความเปนมาทางพฤกษศาสตรของผักตบชวา ประโยชนของ

ผักตบชวา การศึกษาดูงานประเภทผลิตภัณฑ ความรูและข้ันตอนการทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

การใชและการเก็บรักษาเคร่ืองมือ ตลอดจนกระบวนการ พัฒนาดานการตลาด 
 3.  การทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความต้ังใจ และสนใจในการเรียนการสอน  

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ศึกษาคนควาความรู 

อยางเปนระบบ เกิดกระบวนการสรางองคความรูดวยตนเอง  
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 4.  การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

เร่ือง การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา หลังใชหลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 มีทักษะการปฏิบัติกิจกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับดี เจตคติตอหลักสูตร

ทองถ่ิน อยูในระดับมาก  
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ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม 

 
IMPLEMENTATION RESULTS ACCORDING TO STANDARD OF CHILD 
DEVELOPMENT CENTERS UNDER THE JURISDICTION OF LOCAL 

ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN NAKHON PATHOM PROVINCE 
 

วลีพร สงแสง / WALEEPHON  SONGSANG1 

พรรณี สุวัตถี / PANNEE  SUWATTHEE2 

 

บทคัดยอ 

      การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 2) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำแนกตาม

สถานภาพสวนบคุคล ขนาดและหนวยงานตนสงักัด และ 3) ศกึษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย หัวหนาศูนยและผูดูแลเด็ก จำนวน 

214 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย และประธานคณะกรรมการบริหารศูนยฯ จำนวน 14 คน ไดมา

โดยการเลือกแบบเจาะจง  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ผูวิจัย

สรางข้ึน สถติทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที

และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว สำหรับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณใชการวิเคราะห
เน้ือหา 

 ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) หัวหนาศูนยและผูดูแล
เด็กท่ีมีระดับการศึกษา ประสบการณการทำงาน ตำแหนงหนาท่ีที่ตางกันและปฏิบัติงานในศูนยฯ ที่

มีขนาดตางกัน เห็นวาผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยฯ ไมแตกตางกัน สำหรับหนวยงาน

ตนสังกัดของศูนยฯ ที่ตางกันมีผลการดำเนินงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ 3) คณะกรรมการบริหารศูนยฯ ควรตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองใหมากย่ิงข้ึน ผูนำ

ชุมชน ผูปกครองและหนวยงานภายนอกควรมีสวนรวม ในกิจกรรมของศูนยฯ อยางตอเน่ือง ศูนยฯ 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                                                        
2อาจารย ดร,  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  /ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 
Vol.4 No. 2 July-December 2013 161

ควรปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน สรางสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชน และสราง
เครือขายความรวมมือระหวางศูนยฯ เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานของศูนยฯ ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน   
  
คำสำคัญ:  มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
 

ABSTRACT 

 This research aimed to: 1) study level of implementation results according to 
standard of child development centers  2) compare the implementation results according 
to  personal factors, size of the centers and organization units; and 3) collect guidelines for 
developing the implementation of child development centers. The research samples 
consisted of 228 subjects, including heads of the centers and child care givers derived by 
simple random sampling, as well as 14 heads of the center’s committees derived by 
purposive sampling. The research instrument was the questionnaire and the interview form 
constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance. Content analysis was 
used to analyze data from the interview.  
 The results revealed as follows: 1) The level of implementation results were at high 
level both in overall and specific  aspects. 2) There were no differences of opinions on the 
implementation results among heads of the center and child care givers who differed in 
education level, working experience and position. Moreover, there were no differences 
implementation in the center with different size both in overall and specific aspects; while 
those different organization units had different implementation, both in overall and specific 
aspects, with statistical significance at .05 level. 3) The child development center 
administrative committee should aware of their role and duties more. They should give a 
chance to community leaders, guardians and external organizations to participating in the 
activities of the centers.  The curriculum should be accordance with the community context. 
The center should have good relationship with communities and build network between 
centers in order to develop mutual of the child development center.  
 
Keywords: standard of child development center, child development center, local  
    administrative organization 
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บทนำ 
 การจัดการศึกษาปฐมวัย กลาวไดวาเปนความจำเปนพ้ืนฐานท่ีสำคัญตอการพัฒนา
ประชากรของประเทศในอนาคต ดังน้ันรัฐจึงใหความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยต้ังแตแรกเกิด
จนถึงอายุ 5 ป  เน่ืองจากเปนชวงอายุที่เด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนา
ทางดานสมองซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายทาน อาทิ พลาโต 
(Plato, ม.ป.ป. อางถึงใน เยาวพา เดชะคุปต, 2542: 15)  มีความเห็นวาการจัดการศึกษาเปน 
การเตรียมคนเพ่ือรักษาประเทศชาติ รัฐควรเตรียมเด็กต้ังแตทารกเพ่ือใหพรอมท่ีจะสนอง 
ความตองการของประเทศ  และซิกมนัต  ฟรอย (Freud, 1866-1939 อางถึงใน เพียงจติ  ดานประดิษฐ, 
2549: 24-25)  กลาววา “ประสบการณที่ไดรับในชวงวัยเร่ิมตนของชีวิตมนุษย คือ ระยะ 5 ขวบปแรก
จะมีอิทธิพลตอชีวิตของบุคคลนั้นจนชั่วชีวิต” ปจจุบันสภาพสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนคานิยมในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะ 
การประกอบอาชีพของพอแมและผูปกครองท่ีตองออกไปทำงานนอกบานมากข้ึน จึงมีเวลา 
เล้ียงดูบุตรไดนอยลง ทำใหบรรดาพอแมและผูปกครองสวนใหญจำเปนตองสงบุตรหลานของตนเอง
ไปขอรับบริการจากสถานรับเล้ียงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาล ในรูปแบบของการเตรียมความพรอมและ
การสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ตามหลักปรัชญาการศึกษาปฐมวัยท่ีกำหนดไววา “การศึกษา
ปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กต้ังแตแรกเกิดถึง 5 ป บนพ้ืนฐานของการอบรมเล้ียงดูท่ีสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูที่ตอบสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพดวยความรัก 
ความเอ้ืออาทรและความเขาใจของทุกคนภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูเพ่ือสราง
รากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณเกิดคุณคาตอตนเองและสังคม”  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 3) 
 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2545 มาตรา 18 ไดบัญญัติไววา การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหจัดใน
สถานศึกษาท่ีเปนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็ก
กอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะเร่ิมแรกของเด็กพิการและเด็กซึ่งมี 
ความตองการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีชื่อเรียกเปนอยางอื่น และในมาตราท่ี 41 
บัญญัติวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิในการจัดการศึกษาในระดับหน่ึงระดับใด หรือทุกระดับ
ตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการในทองถิ่น ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎกระทรวง  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 6-13) และเม่ือไดมีการตราพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (สำนักงานเลขาธิการสภา 
การศึกษา, 2548: 1) ซึ่งในมาตรา 16 บัญญัติวา ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหาร 
สวนตำบลมีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ในทองถิ่นของตนเอง อาทิ การจัดการศึกษา สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ  
มีอำนาจหนาท่ีในการจัดการศึกษาไดทุกระดับและประเภทตามความพรอม ความเหมาะสม  
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และความตองการของทองถ่ิน ตลอดจนสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยเปนผูจัดและมี

สวนรวมในการจัดการศึกษาในการพัฒนาชุมชนทุกระดับ กลาวคือ 1) พัฒนาเด็กต้ังแตในครรภ 

โดยการสงเสริมสุขภาพอนามัยของผูหญิงวัยเจริญพันธุใหพรอมที่จะทำใหลูกในครรภมีการพัฒนา

ของสมองอยางเต็มที่ 2) การคลอดและการเล้ียงดูเด็กใน 3 ขวบแรกท่ีสำคัญตอพัฒนาการของเด็ก  

3) การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองมีคุณภาพสามารถพัฒนาความพรอมใหแกเด็กเล็กท้ังดาน

รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาอยางเหมาะสมตามวัย และจัดอาหารที่ถูกตอง 

ตามหลักโภชนาการใหเด็กเพ่ือใหสมองพัฒนาไดเต็มท่ี และ 4) การศึกษาปฐมวัย ตองพัฒนาเด็ก 

วัย 4 – 6 ขวบ ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาและคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค  

(ธีระ รุญเจริญ และคณะ, 2554: 29-39) 

 เ น่ืองจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหนา ท่ีรับผิดชอบ 
ดานการพัฒนาเด็กตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังท่ีกลาวมาขางตน ดังน้ันจึงมีการรับถายโอน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหงที่อยูในการดูแลของภาครัฐตาง ๆ ใหเขามาอยูในความดูแลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน โดยไดรับการสนับสนุนและสงเสริมในดานตาง ๆ อาทิ การบริหารจัดการ 

งบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และการสนับสนุนทรัพยากร จะเห็นวาในการดำเนินการจัดต้ังศูนย

พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันไดอาศัยอำนาจตามกฎหมายในการจัดการศึกษา

ทองถิ่นท่ีสามารถรับถายโอนจากสถานศึกษาที่มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตในปจจุบันองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินหลายแหงท่ีมีความพรอมไดกอตั้งสถานศึกษาของตนเอง โดยยึดหลักการจัดการศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมาตรฐาน 
ดังกลาวมีแนวคิดพ้ืนฐานสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาทองถ่ิน มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2548: 15-24)  
สวนในดานการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กน้ัน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

ไดกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานของศูนยฯ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ 

และเหมาะสม  ประกอบดวยการดำเนินงาน 6 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย  
การบริหารงานตามโครงสราง การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารจัดการ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ดานบุคลากร ประกอบดวย การกำหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากร  

การพัฒนาบุคลากรและการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 3) ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัย ประกอบดวย การจัดสถานที่ ทำเลท่ีตั้ง การติดตั้งอุปกรณและมาตรการการรักษา

ความปลอดภัย 4) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ประกอบดวย การอบรมเลี้ยงดูและจัด 
การศึกษาสำหรับเด็กอายุ 2-3 ป การจัดทำหลักสูตร การจัดประสบการณกิจกรรมประจำวัน 

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5) ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ประกอบดวย 
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การรวมกิจกรรมสรางความสัมพันธกับชุมชน การใหบริการชุมชน และการประสานความรวมมือ 

กับชุมชนและหนวยงานภายนอก และ 6) ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 

การมีสวนรวมในการวางแผนงานและใหความรวมมือดำเนินงานเครือขาย และรายงานผล 

การดำเนินงาน (สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน, 2553: 2) 

 จากการศึกษาขอคนพบในงานวิจัยของลือชัย บุญคุม (2546: 83-84) ซึ่งไดทำการวิจัยเร่ือง 

การจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตำบลในเขตจังหวัดนครปฐม พบวาพ่ีเล้ียง หรือ 

ครูผูสอนขาดความรู ความเขาใจเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งดานหลักสูตร การจัดกิจกรรม  

การวัดและการประเมินพัฒนาการของเด็ก ไมมีอาคารสถานท่ีเปนของตนเองเน่ืองจากขาดงบประมาณ 

ส่ือ อุปกรณ เคร่ืองเลนสนามสำหรับเด็กมีไมเพียงพอ ขาดการประชาสัมพันธเพ่ือส่ือสารกับผูปกครอง 

ที่จะดูแลใหความชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาการของเด็ก และขอคนพบจากผลงานวิจัยของสัมฤทธ์ิ  

เนตรประไพ (2548: 81-83) ที่วิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล  

ในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครปฐม พบวา คณะผูบริหารองคการบริหารสวน

ตำบลท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกัน 

รวมท้ังขอคนพบจากผลงานวิจัยของธนวรรณ ทองออน (2549: 84-85) ที่วิจัยเร่ืองความคิดเห็นของ 

ผูปกครองนักเรียนตอการบริการดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครปฐมและศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไมไดสังกัดเทศบาล

นครปฐม มีการดำเนินงานแตกตางกันในดานการจัดสภาพแวดลอม ขอคนพบจากงานวิจัยท่ีกลาว

มาขางตนน้ันเก่ียวของกับการดำเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครปฐมซึ่งพบวายังมี

ปญหาและอุปสรรคหลายประการ อาทิ ผูบริหาร ครูผูสอนและคณะกรรมการศูนยฯ มีความรู 

ความเขาใจในดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมท้ังการวัดและประเมินผลคอนขางนอย 
อีกท้ังอาคารสถานท่ี งบประมาณ สื่อ อุปกรณ และเคร่ืองเลนสนามสำหรับเด็กยังมีไมเพียงพอ 

เปนตน ดังน้ันหากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม ไดมี 
การดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยฯ 6 ดาน ตามท่ีกลาวมาขางตนจะทำใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สามารถทำหนาท่ีใหบริการและจัดการศึกษาปฐมวัยในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับ
และพึงพอใจแกผูที่มีสวนเก่ียวของทุกฝาย 

 จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาตามท่ีกลาวมาขางตนน้ัน ผูวิจัยในฐานะท่ี

รับผิดชอบในการจัดการศึกษาปฐมวัยและปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร

สวนตำบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับผลการดำเนินงาน 

ตามมาตรฐานศนูยพัฒนาเด็กเล็ก สงักัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ จงัหวัดนครปฐม เน่ืองจากยงัไมมี
การศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองน้ีมากอนจึงคาดหวังวาขอคนพบท่ีไดจากการทำวิจัยคร้ังน้ีจะมีประโยชน

ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตามมาตรฐานที่
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กำหนด เปนการเตรียมความพรอมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในปงบประมาณ 2557 และเพ่ือใหหนวยงานท่ีสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตำบลในจังหวัดนครปฐมไดมีแนวทาง 

ในการพัฒนากลยุทธการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 

วัตถุประสงค  
 1.  เพ่ือศึกษาระดับผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลของผูที่ปฏิบัติงาน ขนาดของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและหนวยงานตนสังกัด   

 3.  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม 

 

สมมติฐานการวิจัย 
             1. หัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลตางกัน มีความคิดเห็นตอผล 

การดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครปฐม 

แตกตางกัน 

 2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม ที่มีขนาดตางกัน 

มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกัน 

 3.  หนวยงานตนสังกัดของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีตางกันมีผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน
ศูนยฯ แตกตางกัน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังน้ี 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก หัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กท่ีปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม จำนวนท้ังหมด 482 คน   

  กลุมตัวอยางมี 2 กลุม ไดแก กลุมที่ตอบแบบสอบถาม คือ หัวหนาศูนยและผูดูแลเด็ก 

จำนวน 214 คน ไดมาโดยการสุมอยางงายกระจายไปตาม 7 อำเภอของจังหวัดนครปฐม และกลุมที่

ตอบแบบสัมภาษณ คือ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อำเภอละ 2 คน รวม 

จำนวน 14 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
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 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี มี 2 ชุด คือ แบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ มีรายละเอียดดังน้ี 

  ชุดท่ี 1 แบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

              ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ ตำแหนงหนาท่ี ระดับ

การศึกษา และประสบการณในการทำงาน ขนาดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และหนวยงานตนสังกัด 

มีลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ (checklist) จำนวน 6 ขอ 

     ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครปฐม มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  

5 ระดับ (Likert’s rating scale) จำนวน 83 ขอ ประกอบดวยขอคำถามจำแนกตามตัวแปรผล 

การดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหารจดัการ จำนวน 13 ขอ  

2) ดานบุคลากร จำนวน 22 ขอ 3) ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย จำนวน  

20 ขอ 4) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร จำนวน 12 ขอ 5) ดานการมีสวนรวมและ 

การสนับสนุนจากทุกภาคสวน จำนวน 12 ขอ และ 6) ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จำนวน 4 ขอ ซึ่งแบบสอบถามชุดน้ีไดผานการตรวจสอบคุณภาพดานความตรงเชิงเน้ือหา (content 

validity) จากผูเช่ียวชาญ จำนวน 3 คน ไดคา IOC ตั้งแต 0.67 - 1.00 ทั้ง 83 ขอ และการตรวจสอบ

คุณภาพดานความเท่ียง (reliability) โดยการนำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับหัวหนาศูนย

และผูดูแลเด็กท่ีไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน ไดคาความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบับ  

เทากับ 0.83       

   ชุดท่ี 2  แบบสมัภาษณก่ึงโครงสราง จำนวน 1 ฉบบั มปีระเด็นการสัมภาษณ เก่ียวกับแนวทาง 

การพัฒนาการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครปฐม 

จำนวน 6 ขอ โดยกำหนดประเด็นจากผลการวิเคราะหระดับผลการดำเนินงานในแบบสอบถามท่ีมี 
คาเฉล่ียต่ำสุดของมาตรฐาน 6 ดาน ซึ่งผานการตรวจสอบคุณภาพดานความตรงเชิงเน้ือหาจาก

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง

ไดแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 214 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 และไดดำเนินการสัมภาษณ

ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยฯ จำนวน 14 คน โดยใชแบบสัมภาษณทีผู่วิจยัสรางข้ึน ดำเนินการ
ระหวาง วันท่ี 1 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2556  

 4.  การวิเคราะหขอมูล 

  ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอมูล

โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติดังน้ี 
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  1) การวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามใชการหาคาความถ่ีและรอยละ  

  2) การวิเคราะหระดับผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใชการหา 

คาเฉล่ีย ( x̄ ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกำหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย

ตามแนวคิดของเบสท (Best, 1986: 114) 

  3) การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ใชสถิติดังน้ี 

       3.1) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรดานตำแหนงหนาท่ีและหนวยงาน

ตนสังกัดของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใชการทดสอบที (t-test independent)   

    3.2) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรดานระดับการศึกษา ประสบการณ

ทำงาน และขนาดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way 

analysis of variance) เมื่อพบความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของ

เชฟเฟ (Scheffé) 

  4)  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis)  

 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีไดขอคนพบท่ีสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังน้ี   

             1.  ระดับผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม พบวา ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน 

รายดาน พบวา ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรอยูในลำดับสูงสุด รองลงมา คือ ดานบุคลากร 

ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและ 

ความปลอดภัย ดานการบริหารจัดการและดานการสรางเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามลำดับ 

ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม 

                                  (n = 214) 
 

 

 

     ( x )  
 

   S.D. 
 

 
 

 

1 .  3.90 0.59  5 
2.   4.05 0.59  2 
3.    

 
3.96 0.62  4 

4.   4.32 0.58  1 
5.   3.99 0.78  3 
6.   3.88 0.80  6 
                                         4.02 0.58   

 2.  การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครปฐม พบวา หัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน  

มคีวามคดิเห็นเก่ียวกับผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศนูยฯ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน

และท่ีมีประสบการณทำงานตางกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณา 

เปนรายดาน พบวา ประสบการณการทำงานท่ีต่ำกวา 5 ป กับ 10 ปขึ้นไป แตกตางกันอยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานการบริหารจัดการ และเม่ือจำแนกตามตำแหนงหนาท่ี พบวา 

หัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กมีความคิดเห็นโดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในดานบุคลากร ดานอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอม
และความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจาก

ทุกภาคสวน นอกจากน้ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีขนาดตางกัน มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยฯ 

โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สวนหนวยงานตนสังกัดท่ีตางกัน มีผลการดำเนินงาน 
ตามมาตรฐานศูนยฯ โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

กลาวโดยสรุป ขอคนพบจากการวิจัยครั้งนี้ไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยในดานระดับการศึกษา 
ประสบการณการทำงาน ตำแหนงหนาท่ี และขนาดของศูนยฯ ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร 

  ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม 

 

 3.  แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จังหวัดนครปฐม สรุปไดดังน้ี 
   3.1 ดานการบริหารจัดการ พบวา ศูนยฯ ควรขอความรวมมือจากผูบริหาร ผูปกครอง
เพ่ือหารายไดเพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการทอดผาปาการศึกษา การจัดการแสดง

ของนักเรียน เก็บเงินคาบำรุงการศึกษา และขอรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากหนวยงานตนสังกัดและ

หนวยงานนอกท้ังองคกรภาครัฐและเอกชน สวนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจัดให

มีการประชุมชี้แจงบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือใหมี 

ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางชัดเจน  
  3.2 ดานบุคลากร พบวา ศูนยฯ ควรขอความอนุเคราะหจากหนวยงานภายนอกและ

บุคคลในชุมชนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ของศูนย อาทิ การเชิญผูมีความรู

ของทองถิ่นมาเปนวิทยากร การศึกษาดูงานจากหนวยงานท่ีประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษา

 
 

 

 

 
 

  
1.     
   1.1   -   
   1.2   -   
         -    (  5   10  )  -  
   1.3   (  / )    
         -    -  
         -      -  
         -    -  
         -    -  
         -      
         -      
2.   ( / / ) -   
3.     ( ./ )  -  
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ปฐมวัย รวมทั้งการขอรับบริจาคทรัพยากรส่ือและอุปกรณตาง ๆ เพ่ือนำมาใชประโยชนในการจัดการ

ศึกษาของศูนยฯ ควรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กระดับตาง ๆ เพ่ือ

แลกเปล่ียนประสบการณและส่ือ อุปกรณ รวมท้ังทรัพยากรท่ีจำเปนท่ีจะนำมาใชประโยชนรวมกัน

และศูนยฯ ควรเปดโอกาสใหผูนำชุมชน ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของศูนยฯ  

  3.3  ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย พบวา ศูนยฯ ควรจัดทำ

โครงการสงบุคลากรเขารวมฝกอบรมตามหนวยงานตาง ๆ ที่มีความชำนาญเพ่ือใหความรูและ

แนะนำเก่ียวกับการดูแลความปลอดภัย รวมท้ังควรจัดซื้ออุปกรณดับเพลิงและติดต้ังอุปกรณ 

ตัดไฟฟากรณีฉุกเฉิน พรอมทั้งมีแผนกำหนดการตรวจสอบอุปกรณเหลาน้ันใหอยูในสภาพท่ีใชงานได

และควรจัดทำโครงการสงเสริมสุขภาพโดยเชิญแพทยหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขมาแนะนำและ 

ใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน รวมท้ังการระวังปองกันโรคตาง ๆ ที่มีการระบาด 

ในศูนยฯ ตลอดจนควรจัดทำปายประกาศเวลาเปด-ปดประตูทางเขาออกของศูนยฯ เพ่ือปองกัน

ความปลอดภัย 

  3.4 ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร พบวา ศูนยฯ ควรจัดทำหลักสูตร 

สถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของทองถ่ินท่ีสามารถนำไปใชไดจริง จัดกิจกรรมใหเด็กไดรับ 

การเสริมสรางประสบการณการดำเนินชีวิต จัดทำแบบประเมินน้ำหนัก-สวนสูง จัดทำแบบติดตาม

ภาวะโภชนาการของผูเรียน รวมทั้งจัดอาหารกลางวันใหครบ 5 หมู และสงเสริมใหเด็กด่ืมนมรสจืด

แทนรสหวาน 

  3.5  ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน พบวา ศูนยฯ ควรจัดโครงการ

เย่ียมบานนักเรียน โครงการปฐมนเิทศผูปกครองเพ่ือใหคำแนะนำปรึกษาเปนรายกรณี สรางสัมพนัธภาพ 

ที่ดีกับชุมชนโดยมีการรวมกิจกรรมกับชุมชน และบริการชุมชนดานตาง ๆ อาทิ ใหยืมอุปกรณ 

เคร่ืองใชและสถานท่ีในการทำกิจกรรมเพ่ือประสานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน  
จัดบรรยากาศและภูมิทัศนใหรมร่ืน สะอาดและสวยงาม ตลอดจนควรจัดใหมีแหลงเรียนรูใหเหมาะสม 

  3.6  ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบวา คณะกรรมการเครือขาย

ศูนยฯ ควรจัดประชุมเพ่ือเสนอผลการดำเนินงานของเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยตอผูบริหาร
ทองถ่ิน รวมท้ังมีการสรางเครือขายกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในอำเภอเพ่ือรวมกันพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และควรมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาและเผยแพรผลงาน 

ทางวิชาการของสมาชิกเครือขาย  
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครปฐม  มีประเด็นท่ีสามารถนำมาอภิปราย ไดดังน้ี 
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 1.  จากผลการท่ีวิจัยพบวา ระดับผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครปฐม ในดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรมีคาเฉล่ีย 

อยูในลำดับสูงสุดน้ัน เน่ืองจากหัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กสวนใหญมีความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม

วันสำคัญและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสม การจัดน้ำดื่มที่สะอาดเพียงพอ 

และการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี และกีฬาเพ่ือพัฒนาดานอารมณและจิตใจใหกับผูเรียน

ทุกวัน ที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหงเปนสถานศึกษาท่ีจำเปนตอง 

ดำเนินการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในการบูรณาการจัดทำหลักสูตร 

สถานศึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย โดยปรับให

สอดคลองกับวัฒนธรรม และภูมิปญญาของทองถิ่น ตามองคประกอบของงานดานวิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตร 9 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานการจัดประสบการณและกิจกรรมประจำวัน 

ดานส่ือและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผล ดานการนิเทศการศึกษา  

ดานการวิจัยในช้ันเรียน ดานโภชนาการ ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และดานการประเมินคุณภาพ

ภายใน ซึ่งการดำเนินงานดังกลาวไดรับการติดตามตรวจสอบจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ในดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การติดตามภาวะโภชนาการและอาหารสำหรับเด็กอยางตอเน่ือง 

ดังน้ันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครปฐม จึงมีศักยภาพ 

ในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนยฯ ขอคนพบจากการวิจัยคร้ังน้ีจึงสอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของรัชฎาภรณ กลับรอด (2551: 83-84) ที่ไดทำการวิจัยเร่ือง การศึกษาการดำเนินการ

บริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา 1) ผูที่มีสวนเก่ียวของ 

ทั้ง 3 ฝาย คือผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นเก่ียวกับ 

การดำเนินการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก และยัง

สอดคลองกับผลงานวิจัยของนภัสสร โคตรสวาง (2552: 3) ที่ไดทำการวิจัย เร่ือง การดำเนินงาน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะของบุคลากรเขตอำเภอสมเด็จ

จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรมีการดำเนินงานอยูในระดับมาก และ

สอดคลองกับผลงานวิจัยของวิรัตน ทองวิจิตร (2553: 75-77) ที่ไดทำการวิจัยเร่ืองการดำเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามความตองการของชุมชน ศึกษากรณี 

เฉพาะเทศบาลตำบลเทพราช พบวา ดานอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย ดานบุคลากร

และการบริหารจัดการ ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน

จากชุมชน ในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก   

  สำหรับการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยฯ ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ผลการวิจัยพบวามีคาเฉล่ียอยูในอันดับสุดทายน้ัน แมวาหัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กสวนใหญม ี

ความคิดเห็นวาการมีสวนรวมเปนสมาชิกเครือขายชมรมและองคกรดานวิชาชีพปฐมวัย การจัด
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บุคลากรเขารวมเครือขายพัฒนาเด็กปฐมวัย และการรวมเปนคณะกรรมการดำเนินงานเครือขาย 

การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กน้ันเปนเร่ืองสำคัญ แตปจจุบันพบวา การดำเนินงานในเร่ืองดังกลาว

ยังอยูในระหวางการขับเคลื่อนโดยหนวยงานตนสังกัด ซึ่งไดริเร่ิมมาแลวต้ังแตป 2551 โดยมี 

การคัดเลือกผูนำเครือขายและคณะกรรมการเครือขายเพ่ือทำหนาท่ีเปนแกนนำในการสงเสริม 

ความเขมแข็งในการปฏิบัติงานของบุคลากร ขอคนพบจากการวิจัยครั้งนี้จึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของแฟนตัสโซ (Fantuzz, 2005: 2095 - C) ที่ไดทำการวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของผูปกครอง 

ในการศึกษาระดับปฐมวัย พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  

มี 3 ลักษณะ คือ การมีสวนรวมในกิจกรรมที่บาน การมีสวนรวมในกิจกรรมที่โรงเรียนและการเขารวม

ประชุมของโรงเรียน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญปภา ศรีผดุง (2554: 40) ที่ไดทำการวิจัย 

เรื่อง สภาพการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตำบล ในเขตอำเภอนางรอง 

จังหวัดบุรีรัมย พบวา ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ดังนั้นจึงกลาวไดวาในการจัดการศึกษาปฐมวัยน้ัน การสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เปนเร่ืองที่ทุกฝายตองตระหนักและใหความสำคัญ ดังน้ันกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงได

พยายามผลักดันใหมีการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับ

ภาคและระดบัประเทศ ใหมัน่คงและเขมแขง็อยางตอเนือ่ง เพ่ือใหการดำเนินงานของศนูยพัฒนาเดก็เล็ก 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนไปในทิศทางเดียวกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 2.   จากผลการวิจัยท่ีพบวา การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม เม่ือจำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล

ดานระดับการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี ประสบการณการทำงาน ขนาดของศูนยฯ และหนวยงาน

ตนสังกัด มีขอคนพบท่ีสามารถนำมาอภิปรายได กลาวคือ  

  2.1  หัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับผล 
การดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครปฐม 

โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมติฐานการวิจัย เน่ืองจากจำนวนผูที่มี

การศึกษาระดับปริญญาตรีมีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ำกวาและสูงกวาปริญญาตรีจึงทำใหขอมูล 
ที่ไดมาจากกลุมตัวอยางท่ีมีจำนวนมากท่ีมีความคิดเห็นคลอยตามกัน แตในงานวิจัยนี้ยังพบอีกวา

หัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กท่ีมีประสบการณทำงานตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการดำเนินงาน 

ตามมาตรฐานศูนยฯ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไวเชนกัน  
แสดงใหเห็นวาหัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กตางก็ตระหนักและเห็นความสำคัญในการดำเนินงาน 

ตามมาตรฐานศูนยฯ ซ่ึงเปนนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  
(พ.ศ. 2545-2559) แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารจัดการ หัวหนาศูนย 

และครูผูดูแลเด็กท่ีมีประสบการณการทำงานต่ำกวา 5 กับ 10 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นเก่ียวกับ 
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ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยฯ แตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมติฐานการวิจัย แสดงใหเห็นวา

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนระยะเวลานานยอมมีทักษะและประสบการณในดาน

การบริหารจัดการมากกวากลุมที่มีอายุการปฏิบัติงานท่ีนอยกวา และสวนสถานภาพดานตำแหนง
หนาท่ีนั้น หัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กมีความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงานตามมาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคลากร ดานอาคารสถานท่ี ดานส่ิงแวดลอมและ 

ความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน

จากทุกภาคสวนแตกตางกัน จึงเปนไปตามสมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะหนาท่ี 

ของแตละตำแหนงมีบทบาทความรับผิดชอบที่ตางกัน โดยเฉพาะหัวหนาศูนยปฏิบัติหนาท่ี 

ในการบริหารงาน สวนครูผูดูแลเด็กปฏิบัติหนาท่ีในสวนของผูปฏิบัติงานจึงทำใหมีความคิดเห็น 

ที่แตกตางกัน ขอคนพบน้ีจึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของนันทิชา ชูเชื้อ (2556: บทคัดยอ)  

ที่ไดทำการวิจัยเร่ืองการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย  

อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพ้ืนฐาน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีพบวา ความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ของคณะกรรมการบริหาร 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกับครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยและเจาหนาท่ีกองการศึกษา 

  2.2  หัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กท่ีปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีขนาดตางกัน  

มคีวามคดิเห็นเก่ียวกับผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศนูยฯ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ซึง่ไมเปนไปตามสมติฐานการวิจยั ผลการวิจยัดังกลาวแสดงใหเห็นวา ศนูยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมขีนาดใหญ 

ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตางก็ใหความสำคัญตอการจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการจัด 

การศึกษาปฐมวัยของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ีไดกำหนดแนวนโยบายการจัดการศึกษา

ระยะยาวไวครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ    
  2.3  หัวหนาศูนยและผูดูแลเด็กท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานตนสังกัดตางกัน มีความคิดเห็น

เก่ียวกับผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนยฯ โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีอยูในสังกัดเทศบาล 

สวนใหญมีผลการดำเนินงานดีกวาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตำบล เน่ืองจาก

เทศบาลมีความพรอมดานงบประมาณและดานบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยฯ ได
มากกวาองคการบริหารสวนตำบล และเน่ืองจากองคการบริหารสวนตำบลหลายแหงมีศักยภาพ 

ในการดูแลงานดานการศึกษาคอนขางนอย ซึ่งอาจมาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ มีขนาดเล็ก 

รายไดนอย จึงทำใหงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีไมเพียงพอ

เทาท่ีควร นอกจากนี้ศูนยฯ หลายแหงยังขาดนักวิชาการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัยและหนวยงาน 

ที่รับผิดชอบดูแลงานดานการศึกษาโดยตรง จึงเปนหนาท่ีของนักพัฒนาชุมชน หรือสวนงานอ่ืน ๆ  
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ที่ไดรับมอบหมายใหมากำกับดูแลการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขอคนพบจากงานวิจัยน้ี 

จึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของสิริลักษมณ ทองลิ่ม (2553: 116) ที่ไดทำการวิจัยเร่ืองแนวทาง 

การพัฒนาบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตำบลในเขตอำเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี พบวา องคการบริหารสวนตำบลมีปญหาในเร่ืองการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา

บุคลากร เน่ืองจากเปนองคกรขนาดเล็ก ซึ่งรายไดในการพัฒนาตองกระจายตามภารกิจหนาท่ี 

ที่สำคัญ ทั้งดานคุณภาพชีวิต การสงเสริมอาชีพ การรักษาความปลอดภัย การสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ รวมถึงดานการสงเสริมการศึกษาใหแกประชาชน เปนตน     

 3. จากผลการวิจัยเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครปฐม ไดขอคนพบท่ีสามารถนำมาอภิปราย กลาวคือ  

ในการคัดเลือกและแตงต้ังคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ที่มาจากตำแหนงหนาท่ีนั้น ควรคำนึงถึง

บุคคลท่ีมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีและมีศักยภาพในการพัฒนาศูนยฯ เพ่ือเปนการเปดโอกาส

ใหผูนำชุมชน ผูบริหารทองถ่ิน ผูปกครอง หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในกิจกรรม 

การเรียนการสอนและสนับสนุนทรัพยากรดานตาง ๆ อาทิ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ซึ่งจะสงผล

ใหการจัดการศึกษาของทองถิ่นมีความเขมแข็งมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ีในการจัดทำแผนงานพัฒนา

บุคลากรของศูนยฯ ในดานความปลอดภัยโดยมีการสงบุคลากรเขารับการอบรมเร่ืองการปองกัน

อุบัติเหตุ อุบัติภัย และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนอยางตอเน่ือง การมีมาตรการความปลอดภัย 

ของอาคารสถานท่ีในการติดตั้งอุปกรณที่จำเปน ไดแก ถังดับเพลิง และอุปกรณตัดไฟกรณีฉุกเฉิน  

ยังเปนส่ิงที่จำเปนตอการพัฒนาศูนยฯ อีกประการหน่ึง เน่ืองจากเปนหนวยงานท่ีดูแลเด็กเล็ก 

โดยเฉพาะ นอกจากนี้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่นและสามารถนำไปใช 

ไดจริงน้ันมีความสำคัญอยางย่ิงตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงค ท้ังน้ีบุคลากรในศูนยฯ จำเปนตองสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชนรวมท้ังเขารวมกิจกรรม 
การสรางเครือขายความรวมมือระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในระดับตาง ๆ เพ่ือรวมกันพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

  1.1 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กควรคัดเลือกและแตงตัง้คณะกรรมการบริหารศูนยฯ ทีม่ศีกัยภาพ 
ในการปฏิบัติหนาท่ี โดยคัดเลือกจากบุคคลท่ีเหมาะสมมาดำรงตำแหนงตามสัดสวนท่ีมาตรฐาน 

การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกำหนดไว 

  1.2 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กควรจดักิจกรรมเพ่ือเปดโอกาสใหผูปกครอง ชมุชนและหนวยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีสวนรวมในการสนับสนุนการดำเนินงานหรือจัดการศึกษาของศูนยฯ  

ในการสนับสนุนดานทรัพยากร ดานบุคลากร ดานวิชาการ หรือดานงบประมาณ   
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  1.3 สวนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนตนสังกัดควรจัดทำแผนงาน

พัฒนาบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยการจัดฝกอบรมเพ่ือใหความรูดานการปองกันอุบัติเหตุ 

อุบัติภัยและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน อยางนอยปละ 1 คร้ัง และควรจัดใหมีการประเมินผล 

การจัดการเรียนรูตลอดจนติดตามนิเทศการจัดกิจกรรมประจำวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือศึกษา

ปญหาของการใชหลักสูตร เพ่ือนำขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบท

ของทองถ่ินและสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนไดจริง     

  1.4 คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรกำหนดนโยบายดานการบริการชุมชน

เพ่ือใหบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดตระหนักถึงบทบาทสำคัญในดานการใหบริการชุมชน 

ดานวิชาการ ตลอดจนขอมูลขาวสาร การอำนวยความสะดวกดานสถานท่ีและอุปกรณตาง ๆ  

และการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชน 

  1.5 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ควรจัดตั้งหนวยงานสำหรับรับผิดชอบติดตามงาน

เครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยและกำหนดแผนงานใหกลุมเครือขายรายงานผลการดำเนินงาน 

ใหทองถ่ินทราบอยางตอเน่ือง เพ่ือเสนอแนะแนวทางและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ

เครือขาย และควรมีการประกวดผลงานของเครือขายเพ่ือกระตุนใหเกิดการพัฒนาการจัดการศึกษา

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมากย่ิงข้ึนและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันในระดับจังหวัด 

ตอไป 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป  

  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกเก่ียวกับผลการดำเนินงานในแตละดานตามมาตรฐาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาตัวบงชี้การดำเนินงานตามมาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของศูนยฯ 

  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในบริบทที่ตางกัน 

  2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวโนมการสรางเครือขายความรวมมือการจัด 

การศึกษาปฐมวัยในทศวรรษหนาระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงอนาคต  

 
สรุป 
 การวิจัยคร้ังน้ี ไดขอคนพบท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาทิศทางการดำเนินงานของ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครปฐมใหเปนไปตามมาตรฐาน 

ที่กำหนดไว ทำใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามารถดำเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในและ 
การเตรียมความพรอมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกไดอยางมั่นใจ ซึ่งหากศูนยฯ สามารถ



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 
Vol.4 No. 2 July-December 2013 176

ดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพจะสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ชุมชน

ใหการยอมรับและไววางใจมากย่ิงข้ึน 
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บทวิจารณหนังสือ (Book Review) 
วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา (Qualitative Research in Education) 

 
ผูเขียน รองศาสตราจารย ดร.รัตนะ บัวสนธ 
บทวิจารณโดย อาจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว* 

 
บทคัดยอ 

 หนังสอืวจิยัเชงิคณุภาพทางการศึกษาเลมนีแ้ตงโดย รองศาสตราจารย ดร.รตันะ บวัสนธ 
เปนการจัดพิมพครั้งท่ี 4 ในป พ.ศ. 2556 จัดพิมพโดยสำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เน้ือหาในหนังสอืประกอบดวย 9 บท ไดแก บทที ่ 1 พ้ืนฐานการวิจยัเชิงคณุภาพทางการศึกษา บทท่ี 2 
แบบแผนการวิจัย บทที่ 3 การเลือกผูใหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ บทที่ 4 การทำงานภาคสนาม 
บทที่ 5 เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล บทที่ 6 ขอมูลเชิงคุณภาพ บทที่ 7 การวิเคราะหขอมูล  
บทท่ี 8 การเขียนและประเมินรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ และ บทท่ี 9 การประยุกตวิจัยเชิงคุณภาพ 
ทางการศึกษา ในหนังสือฉบับนี้ ผูแตงไดรวบรวมระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวของกับการวิจัย
ทางการศึกษาโดยเฉพาะ และยกตัวอยางท่ีเก่ียวของกับการวิจัยทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 
 
คำสำคัญ: วิจัยเชิงคุณภาพ  การศึกษา 
 

ABSTRACT 

 The book of Qualitative Research in Education was written by Associate 
Professor Dr. Ratana Buason. It was the 4th edition which was published in 2013 by 
Chulalongkorn University Press. The book consists of nine chapters: Chapter 1 Basics of 
Qualitative Research in Education; Chapter 2 Research Design; Chapter 3 The selection of 
research respondents  in qualitative research; Chapter 4 The field work;  Chapter 5 Data 
collection technique; Chapter 6 The qualitative data. Chapter 7 Data Analysis; Chapter 8 
The writing of data analysis and report evaluation of qualitative research; and Chapter 9 
Application of qualitative research in education. The authors particularly compiled the 
qualitative research methodology related to educational research and appropriately 
displayed examples related to educational research. 
 
Keywords: qualitative research, education 
 

*อาจารย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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บทนำ 

 การวิจัยเชิงคุณภาพเปนระเบียบวิธีวิจัยหรือวิธีวิทยาการวิจัยท่ีมีความสำคัญท้ังในฐานะ

เปนระเบียบวิธีวิจัยทางเลือกและเปนระเบียบวิธีที่ใชเสริมหรือควบคูไปกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 

ซึ่งเปนระเบียบวิธีวิจัยกระแสหลักท่ีใชกันท่ัวไปในการศึกษาทางสังคมศาสตร มนุษยศาสตร โดยท่ี

การวิจัยเชิงคุณภาพน้ีเปนการวิจัยท่ีทำในสถานการณที่เปนธรรมชาติ ใชวิธีการศึกษาและเคร่ืองมือ

ในการเก็บขอมูลท่ีหลากหลาย ผูวิจัยนับวาเปนเคร่ืองมือสำคัญในการเก็บขอมูลวิจัย โดยการออกแบบ

วิจัยจะมีลักษณะยืดหยุน ไมตายตัว ขึ้นกับปญหาท่ีผูวิจัยตองการศึกษา ซึ่งนักวิจัยเชิงคุณภาพ 

จะดำเนินการศึกษาและทำการวิเคราะหขอมูลดวยหลักตรรกะแบบอุปนัย การวิเคราะหกับการเก็บ

ขอมูลจะดำเนินการไปพรอมกันในภาคสนาม โดยข้ันตอนในการวิจัยมักจะเร่ิมจากการวิเคราะห

ขอมูลเชิงประจักษอยางละเอียด จนกระท่ังผูวิจัยเกิดมโนทัศนหรือแนวคิดที่มีความหมายจากขอมูล 

และเห็นความเช่ือมโยงของมโนทัศนเหลาน้ัน จนสามารถสรุปเปนคำอธิบาย แนวคิด หรือทฤษฎี

เบ้ืองตนได การวิจัยเชิงคุณภาพมุงเนนการตีความ เพ่ือทำความเขาใจในความหมายของพฤติกรรม 

หรืออธิบายปรากฏการณในทัศนะของผูที่ถูกศึกษาได ดังน้ัน ผูวิจัยจึงใชเวลานานในการศึกษา

ติดตามโดยการใชการสังเกตแบบมีสวนรวมและการส่ือสารอยางไมเปนทางการควบคูไปกับการเก็บ

รวบรวมขอมูล ซึ่งวิธีการเก็บขอมูลนักวิจัยจะตองพาตัวเองเขาไปอยูในสนามวิจัยท่ีตนตองการศึกษา 

ในการวิเคราะหขอมูลทางการวิจัย ผูวิจัยจะมุงใหความสนใจปจจัยดานความรูสึกนึกคิด ความหมาย 

คานิยม หรือปจจัยท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมอ่ืน ๆ โดยพยายามตีความหมายปจจัยเหลาน้ัน รวมถึง

ปจจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือทำความเขาใจความหมายของพฤติกรรม หรืออธิบายปรากฏการณในมุมมอง

ของผูที่ถูกศึกษา โดยมีจุดยืนอยูบนบริบทของปรากฏการณหรือของผูที่ถูกศึกษาเหลาน้ัน โดยท้ังน้ี  

ผูแตงไดเรียบเรียงเน้ือหาเก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพต้ังแตความหมาย ความสำคัญ แบบแผน 

การวิจัย การเลือกตัวอยาง การเก็บขอมูลภาคสนาม การวิเคราะหขอมูล รวมถึงการประยุกตใชกับ 
การศึกษา โดยนำเสนอไวทั้งหมด 9 บท ดังรายละเอียดดังน้ี 

 

สังเขปเนื้อหา 

 บทท่ี 1 พื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา ในบทน้ีผูแตงไดกลาวถึงการวิจัย

เชิงคุณภาพทางการศึกษา ในแงมุมเก่ียวกับความหมายและลักษณะท่ีสำคัญ พัฒนาการของ 

การวิจัยทางการศึกษาท่ีใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ แนวคิดทฤษฎีเบ้ืองตนท่ีเปนตนกำเนิดของ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูแตงตองการแสดงใหเห็นภาพองครวมของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ทางการศึกษาวาคืออะไร มีลักษณะอยางไร เกิดขึ้นอยางไร เมื่อไร มีความเก่ียวของหรือขัดแยงกับวิธี
วิจัยเชิงปริมาณอยางไร รวมถึงการรวบรวมคำถามสำคัญ เก่ียวกับการทำวิจัยเชิงคุณภาพ เชน  

“การวิจัยเชิงคุณภาพเปนวิทยาศาสตรหรือไม” โดยท่ีผูแตงอธิบายความหมายของคำวา “วิทยาศาสตร” 
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วา เปนการแสวงหาความรูโดยใชสวนประกอบ 2 สวน คือ สวนท่ีเปนเหตุผลหรือความคิดใน 

เชิงนามธรรม และสวนท่ีเปนขอมูลหรือขอเท็จจริงท่ีสามารถสัมผัสและจับตองได โดยผูแตงไดสรุปวา 

การแสวงหาความรูอยางเปนวิทยาศาสตรนัน้ เร่ิมจากการเก็บขอมลูแตละสวนแลวสรปุโยงเขาดวยกัน 

ซึง่เรียกวาการสรุปอุปนัย แลวเก็บขอมูล ขอเท็จจริงท่ีมีความเปนรูปธรรมสนับสนุนดวยก็ได ถาเร่ิม

จากการเก็บขอมูลเชิงรูปธรรมแลวนำมาสรุปเชื่อมโยงเปนเหตุเปนผลในเชิงนามธรรมแลว ก็นับวา

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผูเขียนไดสรุปในตอนทายวา “การวิจัยเชิงคุณภาพเปนวิทยาศาสตร 

โดยแท” 

 บทท่ี 2 แบบแผนการวิจัย  ในบทน้ีผูแตงไดกลาวถึงความหมาย ลักษณะและหลักการ

ออกแบบ แผนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะหความเหมือนและความแตกตางจากแบบแผน 

การวิจัยเชิงปริมาณ และนำเสนอแบบแผนการวิจัยเชิงคุณภาพแตละแบบท่ีเหมาะสมกับการวิจัย

ทางการศึกษา โดยผูเขียนไดยกตัวอยางหรือสถานการณที่เปนการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา 

ในแตละแบบ เชน การศึกษาพหุกรณี (multi case studies) เปนการวิจัยท่ีทำการศึกษากับบุคคล 

สภาพการณ หรือเหตุการณตั้งแต 2 กรณีขึ้นไป โดยเร่ิมจากการศึกษากรณีใดกรณีหน่ึงกอนแลว 

จึงทำการศึกษากรณีที่ 2 หรือ 3 ตอไป เชน ครูทำการศึกษาพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนในช้ันเรียน

โดยเร่ิมจากศึกษานักเรียนคนท่ี 1 กอน หลังจากน้ันจึงศึกษานักเรียนคนท่ี 2 ตอไป หรือผูวิจัยอาจจะ

ทำการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนท้ัง 2 คนไปพรอม ๆ กัน แลวจดบันทึกขอมูล การศึกษาแบบนี้มี

จุดมุงหมายเพ่ือการเปรียบเทียบความเหมือนและความตางระหวางกรณีศึกษาทั้งหลาย ซึ่งความรู 

ที่ไดจากขอคนพบนี้จะนำไปสูการสรางทฤษฎีจากพ้ืนท่ีที่ศึกษาเพ่ือใหไดความรูที่มีลักษณะนำไปสรุป

อางอิงท่ีมีความเปนนัยท่ัวไป 

 บทท่ี 3 การเลือกผูใหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ในบทน้ีผูแตงไดอธิบายถึง

แนวคิดพ้ืนฐานการเลือกผูใหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพวามีหลักการเลือกอยางไร หลังจากน้ัน 
ไดกลาวถึงเทคนิควิธีการเลือกผูใหขอมูลแตละประเภทวามีลักษณะอยางไรและจะใชเมื่อใด เชน  

การเลือกผูใหขอมูลแบบท่ีมีเปาหมายเพ่ือการเปรียบเทียบ (forms aiming at comparability) 

เปนการเลือกขอมูลที่มีลักษณะเฉพาะตัวเพ่ือทำการเปรียบเทียบกับลักษณะท่ัวไปหรือลักษณะท่ีมีอยู
ของผูใหขอมูลหรือประชากรปรากฏการณนั้น ๆ ประกอบดวยเทคนิควิธีการเลือก 6 วิธี ไดแก  

1) การเลือกกรณีสุดโตง 2) การเลือกกรณีตามแบบทั่วไป 3) การเลือกกรณีเฉพาะ 4) การเลือกกรณี

เดน 5) การเลือกกรณีตามแบบท่ัวไปในอุดมคติ และ 6) การเลือกกรณีเปรียบเทียบ ซึ่งเทคนิค 
ที่กลาวมาท้ังหมดน้ีเปนเทคนิควิธีการเลือกผูใหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใชสำหรับการศึกษา 

ในชวงแรก ซึ่งผูวิจัยตองวางแผนไวแลวกอนการดำเนินงานเก็บรวบรวมขอมูล โดยตองการใหผูให

ขอมูลที่สามารถเปนตัวแทนประชากรท่ีตองการศึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 
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 บทท่ี 4 การทำงานภาคสนาม ในบทน้ีผูแตงไดนำเสนอวิธีการเก็บขอมูลภาคสนาม  
ซึ่งถือวาเปนกระบวนการสำคัญสำหรับการทำวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอธิบายรายละเอียดการทำงาน
ภาคสนามในแงมุมตาง ๆ ซึ่งประกอบดวยการอธิบายความหมายของสนามการวิจัย ลักษณะ 
ของสนามการวิจัย หลักวิธีการเลือกสนามการวิจัย การเตรียมตัวของผูวิจัยกอนเขาเก็บขอมูล 
ที่สนามการวิจัย ปญหา อุปสรรคที่ผูวิจัยอาจพบเม่ือเขาไปเก็บขอมูล วิธีการปฏิบัติตนและการใชชีวิต
อยูในสนามการวิจัย ผูแตงไดสรุปไววาการทำงานภาคสนามเปนสวนสำคัญท่ีสุดของการวิจัย 
เชิงคุณภาพ ผูวิจัยตองพิจารณาเลือกสนามการวิจัยใหมีความเหมาะสมเปนไปไดในทางปฏิบัติ  
เม่ือเลือกสนามวิจัยไดแลว ผูวิจัยตองเดินทางเขาสนามวิจัยเพ่ือสำรวจคนหาคำตอบเก่ียวกับปรากฏการณ
ทางสังคมหรือทางการศึกษาตามท่ีตนสนใจ ซึ่งการเขาสนามการวิจัยน้ีผูวิจัยจำเปนตองสราง 
ความสัมพันธที่ดีตอสมาชิกในสนามวิจัย เพ่ือใหผูวิจัยหมดสภาพความเปนคนนอก และไดรับ 
ความไววางใจจากสมาชิก จนทำใหผูวิจยัสามารถซักถามสมาชิกในประเด็นตาง ๆ ทีก่ำหนดไวไดอยาง
ครบถวน  
 บทท่ี 5 เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล ในบทนี้ผูแตงกลาวถึงเทคนิควิธีการตาง ๆ  
ที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ประกอบดวย การสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม การใช
เอกสารบันทึก และภาพถายเร่ืองราวกิจกรรมทั้งหลาย เพ่ือชี้ใหเห็นวาเทคนิคการเก็บขอมูลแบบใด
จะใชสำหรับเก็บขอมูลแบบใด และในการเก็บขอมูลน้ัน ควรทำแบบใด เชน การสนทนากลุม (focus 
group discussion) เปนวิธีเก็บขอมูลที่ผูวิจัยเลือกมาสนทนาตอบโตแสดงความรูสึกนึกคิดซึ่งกัน 
และกันในประเด็นตาง ๆ ที่ผูวิจัยกำหนดข้ึนตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยพิจารณาวาบุคคล 
เหลาน้ันจะมีความรูและความสามารถแสดงความคิดเห็นตอประเด็นตาง ๆ ที่ผู วิจัยตองการ  
โดยการสนทนากลุมเปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนสวนผสมของเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
แบบสังเกตอยางมีสวนรวม และการสัมภาษณรายบุคคล โดยผูแตงไดนำเสนอรายละเอียดของ
เทคนิคการสนทนากลุมตั้งแต ความหมาย ความเปนมา องคประกอบ ขั้นตอนการดำเนินการ และ
ขอดี ขอจำกัดของการสนทนากลุมไวอยางละเอียด 
 บทท่ี 6 ขอมูลเชิงคุณภาพ ในบทน้ีเปนเน้ือหาตอเน่ืองจากบทท่ี 5 เมื่อผูวิจัยใชเทคนิค
ตาง ๆ ในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพแลว ก็จะไดขอมูลเชิงคุณภาพในแบบตาง ๆ เชน ขอมูล
บันทึกภาคสนาม  ขอมูลที่เปนขอความในเอกสาร ขอมูลภาพถาย และขอมูลเก่ียวกับสถิติ หรือขอมูล
ที่หนวยงานหรือองคกรในภาคสนามไดรวบรวมไวแลว และผูวิจัยไดนำขอมูลที่จัดเก็บไวมาใช  
โดยผูแตงไดนำเสนอขอมูลแตละประเภทวามีลักษณะอยางไรและจัดเก็บไวแบบใด เชน บันทึก 
ภาคสนาม (field notes) เปนสวนสำคัญของการบันทึกขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะผูวิจัยสามารถ
นำขอมูลสวนน้ีไปวิเคราะห ตีความ ตอบปญหาและวัตถุประสงคของการวิจัยได บันทึกภาคสนาม
ประกอบดวยสาระสำคัญ 2 สวน ไดแก 1) สวนบันทึกพรรณนาหรือบรรยาย เปนสวนท่ีผูวิจัยบันทึก
ทุกส่ิง ทุกอยางท่ีสังเกตเห็นและไดยินใหไดมากท่ีสุด และ 2) สวนบันทึกทบทวน เปนสวนท่ีแสดงถึง
ความเห็นสวนตัวของผูวิจัยโดยตรงท่ีมีตอขอมูลในสวนบันทึกพรรณนาหรือบรรยายน้ัน 
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 บทท่ี 7 การวิเคราะหขอมูล ในบทน้ีผูแตงนำเสนอข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูล  
ซึ่งประกอบดวย การตรวจสอบขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ในการตรวจสอบขอมูลกลาวถึงวิธี 
การใชสำหรับตรวจสอบขอมูลเพ่ือใหมั่นใจวาขอมูลท่ีรวบรวมน้ันมีความตรงและความเท่ียง จากน้ัน 
เปนการอธิบายวิธีการตาง ๆ ที่ใชสำหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 
ตลอดจนทฤษฎีแนวคิดที่นำมาเปนพ้ืนฐานการวิเคราะหขอมูล เชน การตรวจสอบขอมูล เปน 
กระบวนการท่ีผูวิจัยพิจารณาวาขอมูลที่เก็บรวบรวมนั้นมีคุณภาพนาเช่ือถือมากนอยเพียงไร และมี
ความสมบูรณครบถวนหรือไม กอนที่จะนำไปวิเคราะห ตีความ และสรางขอสรุปตอไป โดยมีขั้นตอน
ประกอบดวย 1) การตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล และ 2) การตรวจสอบความสมบูรณ 
ครบถวนของขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลที่ครบถวนและถูกตองเพ่ือนำไปวิเคราะหตอไป 
   บทท่ี 8 การเขียนและประเมินรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ ในบทน้ีผูแตงกลาวถึง
สวนประกอบของการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษาและแนวทางในการเขียนรายงาน
การวิจัย รวมถึงหลักเกณฑของการประเมินรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูแตงไดอธิบายรายละเอียด
และยกตัวอยางใหเขาใจไดอยางชัดเจน เชน การเขียนรายงานการวิจัยไมควรใชคำฟุมเฟอยหรือ 
คำซ้ำซอน ไมควรเขียนเปนประโยคผูถูกกระทำและประโยคปฏิเสธซอนปฏิเสธ  
 บทที่ 9 การประยุกตวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา ในบทนี้ผูแตงไดนำเสนอ 
การวิจัยทางการศึกษา แตละประเภทท่ีสามารถประยุกตใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือทำการศึกษา 
หาคำตอบ ไดแก การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร การวิจัยการสอน การประเมินหลักสูตรและ
โครงการทางการศึกษา โดยเนนอธิบายลักษณะการวิจัยแตละประเภท เมื่อนำวิจัยเชิงคุณภาพเขามา
ศึกษาหาคำตอบแลวจะมีลักษณะหรือแนวทางการดำเนินงานไดอยางไร เชน การวิจัยในชั้นเรียน  
(classroom research) เปนการวิจัยท่ีมุงแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนในช้ันเรียนหน่ึง ๆ 
โดยมีนักเรียนน้ัน ๆ เปนกลุมเปาหมาย ดังน้ัน การนำวิจัยเชิงคุณภาพมาทำวิจัยในช้ันเรียนจึงสามารถใช
ศึกษาประเด็นปญหาการวิจัยไดอยางหลากหลาย เชน การศึกษารายกรณีนักเรียนแตละคนท่ีมี
ปญหาทางการเรียน หรือมีปญหาทางพฤติกรรมในชั้นเรียน การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมหรือรูปแบบ 
การเรียนของนักเรียนในรายวิชาตาง ๆ การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาและการทดลองใชนวัตกรรม
หรือสื่อการเรียนการสอน เปนตน 
 
บทวิจารณ 

 ในปจจุบันหนังสือ หรือตำราวิชาการดานการวิจัยเชิงคุณภาพสวนใหญมักจะเปน 
การวิจัยในเชิงคุณภาพดานอ่ืน ๆ อาทิ การพัฒนาชุมชนและสังคม สาธารณสุข รัฐศาสตร หรือ  
ดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งพบวาหนังสือ หรือตำราการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา 
มีไมมากเทาท่ีควร ดังน้ัน ผูแตงจึงไดรวบรวมแนวคิด หลักการวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมวิทยา หรือ
สาขาอ่ืน ๆ เพ่ือนำมาประยุกตใชเปนแนวทางสำหรับการทำงานวิจัยทางการศึกษา  
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 ผูแตงไดนำเสนอเน้ือหาในแตละบทไดอยางสมบูรณ โดยเร่ิมนำเสนอหัวขอจาก

ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบ กระบวนการวิจัย พรอมทั้งมีการนำเสนอแผนภาพ ตาราง 

และตัวอยางประกอบคำบรรยายอยางเหมาะสม ชัดเจน งายตอการศึกษาและการทำความเขาใจ  

แมผูอานจะยังไมเคยมีประสบการณในการทำวิจัยเชิงคุณภาพมาเลยก็ตาม จุดเดนของหนังสือเลมนี้

คือ ผูแตงไดสังเคราะหองคความรูของการวิจัยเชิงคุณภาพและนำเสนอตัวอยางใหสอดคลองกับ 

งานวิจัยทางการศึกษา เพ่ือใหนักศึกษา คณาจารย ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูที่สนใจ

ทำวิจัยเชิงคุณภาพดานการศึกษา ไดศึกษาและสามารถดำเนินการวิจัยไดอยางถูกตอง รวมถึง

รวบรวมประเด็นปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นระหวางการดำเนินการวิจัยใหผูวิจัยไดพึงระวังดวย 

 นอกจากเน้ือหาสาระเก่ียวกับวิจัยเชิงคุณภาพท้ัง 9 บทที่ผูแตงไดอธิบาย และยกตัวอยาง

ใหเห็นอยางชัดเจนแลว ผูแตงยังไดนำตัวอยางการวิจัยเชิงคุณภาพมานำเสนอไวในภาคผนวก  

เพ่ือแสดงใหเห็นงานวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษาท่ีมีแบบแผนการวิจัยท่ีแตกตางกัน และประเด็น

ปญหาการวิจัยท่ีแตกตางกันอีกดวย ทำใหผูอานไดเกิดมโนภาพและความเขาใจในงานวิจัย 

เชิงคุณภาพไดชัดเจนย่ิงขึ้น 

 สุดทายน้ี ขอแนะนำวา หนังสือเลมน้ีเหมาะสมและเปนประโยชนอยางย่ิงตอนักศึกษา 

คณาจารย ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสนใจในการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาใหดีขึ้น นอกจากน้ีหนังสือเลมนี้ยังยกตัวอยางท่ีเก่ียวของกับการศึกษาใหเห็นอยางเดนชัด 

ทำใหงายตอความเขาใจ ทั้งยังมีลักษณะการเขียน และการนำเสนอเน้ือหา รวมถึงการจัดวางเน้ือหา

ไดนาติดตาม มีภาพและตาราง ประกอบคำอธิบายท่ีสมบูรณ ทำใหผูอานรับรูวาการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ไมไดยากอยางท่ีคิด 

 

เอกสารอางอิง 

รตันะ บวัสนธ. (2556). วจัิยเชงิคุณภาพทางการศกึษา (พิมพคร้ังท่ี 4). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ 

 แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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คำแนะนำสำหรับผูเขียน 
 

วารสารสังคมศาสตรวิจัย (Journal for Social Science Research) เปนวารสารบัณฑิต

ศึกษา ดานสังคมศาสตรเกิดจากความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก 

4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนผูรับ

ผิดชอบดำเนินการ กำหนดตีพิมพวารสารราย 6 เดือน (จำนวน 2 ฉบับตอป) วารสารสังคมศาสตร

วิจัยเนนการนำเสนอบทความวิจัย โดยอาจมีบทวิจารณหนังสือ (book review) หรือบทความปริทัศน 

(review article) ตีพิมพรวมดวย บทความท่ีจะตีพิมพในวารสารตองผานการกล่ันกรองจาก 

ผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 2 คน ชื่อผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิถือเปนความลับ 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 ใหเรียงเลียนตามขอ 1 ตางเพียงตัดหมายเลขหนา

ออกเทาน้ัน 

3.  การลงรายการอางอิง 

 3.1  ใหตัดยศ ตำแหนงทางวิชาการ วิชาชีพ ฐานะการสมรสออก เชน ศาสตราจารย  

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

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

 3.3  กรณีผูแตงเปนชาวตางประเทศ ใหใชเฉพาะนามสกุลเทาน้ัน เชน Douglas 

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

อธิบายวา... 

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

 3.5  กรณีผูแตงมีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิ หรือเปนองคกร หนวยงาน ใหคง

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

 3.6  กรณีผูแตงหลายคน 

   ผูแตง 2 คน ใหระบุผูแตงทั้ง 2 คน โดยมีคำวาและค่ันระหวางกลาง เชน (ชุติมา  

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

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

สีหอำไพ, 2519: 98-100) 

   ผูแตงมากกวา 6 คน ใหระบุเฉพาะช่ือ 3 คนแรก และตามดวยคำวา “และคณะ” 

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

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

 3.7  อางเอกสารของผูแตงคนเดียวกัน และมีหลายเร่ือง แตมีปที่พิมพเดียวกัน ใหใส  

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

(ธานินทร  กรัยวิเชียร, 2520 ข: 52-55) 

 3.8  กรณีอางอิงเน้ือหาท่ีเหมือนกัน สอดคลองกัน หรือ มีความหมายเดียวกัน ของผูแตง

หลายคน ใหระบุผูแตงและรายละเอียดทุกคนโดยใชเคร่ืองหมายอัฒภาค (;) คั่น เชน (ธงชัย 

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

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

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

 3.10 กรณีอางเอกสารตอจากเอกสารอ่ืน 

   1) หากใหความสำคัญกับเอกสารตนฉบับเดิมมากกวา ใหลงรายการของเอกสาร

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

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

   2) หากใหความสำคัญกับเอกสารรองมากกวา ใหลงรายการเอกสารรองตามดวย

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

 3.11 กรณีเอกสารอางอิงไมปรากฏช่ือผูแตง แตปรากฏช่ือบรรณาธิการ (ed.) ผูรวบรวม 

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

การลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความ (Reference) 

ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psychological Association, 
APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอางอิงในเน้ือหาของบทความเทาน้ัน โดยใหเรียงเอกสารภาษาไทย 

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

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

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

 Pearson. 

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

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

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) 
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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 เพ่ือใหผูอานบทวิจารณ

เขาใจงายไมสับสน ในกรณีที่มีจุดเดนและจุดดอยควรเขียนถึงจุดเดนกอนแลวจึงกลาวถึงจุดดอย 

เพ่ือใหเกียรติและแสดงใหเห็นวาการวิจารณ คือการสรางสรรคไมใชการทำลาย  

5. บทสรุป เปนการเขียนสรุปความคิดทั้งหมดท่ีวิจารณและใหแงคิด หรือขอสังเกตท่ีเปน

ประโยชนตอผูอาน นอกจากน้ียังชวยใหผูอานไดทบทวนประเด็นสำคัญของเร่ืองและความคิดสำคัญ

ของผูวิจารณ 

6. เอกสารอางอิง ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American 

Psychological Association, APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอางอิงในเน้ือหาของบทความเทาน้ัน 

โดยใหเรียงตามลำดับอักษร และเอกสารภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษ 

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 
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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) 

        

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

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 
Vol.4 No. 2 July-December 2013 194

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)....................................................... 

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

 

ชำระคาสมาชิกโดย 

  เงินสด ในนาม................................................................................................... 

  ธนาณัติ (สั่งจาย ปณ. สนามจันทร) ในนาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

  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 

 

หมายเหตุ  เร่ิมออกปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2553 

 


