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วารสารสังคมศาสตร์วิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ความเป็นมา

ด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวง

ศกึษาธิการ ลงวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 ข้อท่ี 13.2.1, 13.2.2 และ 13.3.1, 13.3.2 (ส�านกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา 2549: 28-30) ได้ก�าหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือบางสว่น

ของผลงานวิทยานิพนธ์ ในวารสารหรือสิง่พิมพ์ทางวิชาการ หรือการเสนอผลงานบางสว่นตอ่ท่ีประชมุ

วชิาการท่ีมีรายงานการประชมุ (Proceeding) ในกรณีของนกัศกึษาระดบัมหาบณัฑิต และสิง่พิมพ์ทาง

วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ในกรณีของนกัศกึษาระดบัดษุฎีบณัฑิต 

เป็นสว่นหนึง่ของเกณฑ์การส�าเร็จการศกึษา และตามมตขิองการประชมุการพฒันางานบณัฑิตศกึษา 

ของมหาวิทยาลยัราชภฏักลุม่ภมิูภาคตะวนัตก ครัง้ท่ี 1/2551 เม่ือวนัพธุท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2551 ได้

เห็นชอบให้มหาวิทยาลยัราชภฏักลุม่ภมิูภาคตะวนัตก มีภาระงานร่วมกนั คือ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบรีุ รับผิดชอบจดัท�าวารสารบณัฑิตศกึษาสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภฏั

นครปฐม รับผิดชอบจดัท�าวารสารบณัฑิตศกึษาสาขาสงัคมศาสตร์ และมหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ้่าน

จอมบงึ และมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ รับผิดชอบการจดัประชมุทางวิชาการ

ต่อมาท่ีประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก  

ครัง้ท่ี 2/2551 เม่ือวนัองัคารท่ี 18 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมตรัิบหลกัการตามร่างโครงการจดัท�าวารสาร

บณัฑิตศึกษาสาขาสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภูมิภาคตะวนัตก และให้มหาวิทยาลยั

ราชภฏัแต่ละแห่งท่ีรับผิดชอบภาระงานตามมติท่ีประชมุครัง้ท่ี 1/2551 จดัท�าร่างโครงการเพ่ือเสนอ

ตอ่ท่ีประชมุอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏักลุม่ภมิูภาคตะวนัตก ในวนัเสาร์ท่ี 6 ธนัวาคม 2551 ซึง่ท่ี

ประชมุอธิการบดีในครัง้นัน้มีมตเิหน็ชอบในหลกัการตามเสนอ

ผู้ด�าเนินงาน  :  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
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วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารสังคมศาสตร์วจิยั

วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั (Journal for Social Sciences Research) เกิดจากความร่วมมือ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก 4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม และมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ) 

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นผู้ รับผิดชอบด�าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่

วิจยัหรือผลงานทางวิชาการของนกัศึกษา อาจารย์ และบคุคลทัว่ไป ในสาขาท่ีเก่ียวกบัครุศาสตร์/ 

ศกึษาศาสตร์/จิตวทิยา เศรษฐศาสตร์/บริหารธรุกิจและการจดัการ และสหวทิยาการด้านมนษุย์ศาสตร์

และสงัคมศาสตร์

วารสารสงัคมศาสตร์วิจัย ก�าหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบบั ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-

มิถุนายน และฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม วารสารศาสตร์วิจัยเน้นการน�าเสนอบทความ

วิจยั โดยอาจมีบทความวิชาการ บทวิจารณ์หนงัสือ (book review) หรือบทความปริทศัน์ (review 

article) ตีพิมพ์ร่วมด้วย และบทความท่ีจะตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคณุวฒิุ 

จ�านวนอยา่งน้อย 2 คน ใน 3 คน ช่ือผู้ เขียนและผู้ทรงคณุวฒิุถือเป็นความลบั และการประสานงาน

ระหวา่งผู้ เขียนและผู้ทรงคณุวฒิุต้องผา่นกองบรรณาธิการเทา่นัน้

ผู้ประสงค์จะส่งบทความ ให้เตรียมบทความตามค�าแนะน�าส�าหรับผู้ เขียน และให้กรอก 

รายละเอียดในหนงัสือน�าส่งบทความเพ่ือรับรองว่าผลงานดงักล่าวเป็นตนจริงและเป็นผลงานใหม ่

ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคยเผยแพร่ในท่ีใด ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ในท่ีใด และจะไม่ส่ง 

เพ่ือพิจารณาเผยแพร่ในท่ีใดภายใน 90 วัน จากวันท่ีรับบทความ กรณีท่ีบทความเป็นส่วนหนึ่ง 

ของการศกึษาควรใสช่ื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เป็นผู้ เขียนร่วมด้วย

วัตถุประสงค์

เพ่ือเผยแพร่วิจยัหรือผลงานทางวิชาการของนกัศกึษา อาจารย์ และบคุคลทัว่ไป

สาขาที่เปิดรับบทความ

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ และ 

สหวิทยาการด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

ประเภทบทความ

เน้นการน�าเสนอบทความวจิยั โดยอาจมีบทความวิชาการ บทวิจารณ์หนงัสือ (book review) 

หรือบทความปริทศัน์ (review article) ตีพิมพ์ร่วมด้วย
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ก�าหนดตพีมิพ์วารสาร

ก�าหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบบั ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถนุายน และฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-

ธนัวาคม

เงื่อนไข

1. ผู้ประสงค์จะส่งบทความ ต้องเตรียมบทความตามค�าแนะน�าส�าหรับผู้ เขียนของวารสาร 

โดยบทความต้องเป็นศาสตร์ในสาขาท่ีวารสารก�าหนด

2. บทความท่ีจะตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคณุวฒิุ จ�านวนอย่างน้อย 

2 คน ใน 3 คน

3. ช่ือผู้ เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นความลบั และการประสานงานระหว่างผู้ เขียนและ 

ผู้ทรงคณุวฒิุต้องผา่นกองบรรณาธิการเทา่นัน้

4. ให้กรอกรายละเอียดในหนงัสือน�าส่งบทความเพ่ือรับรองว่าผลงานดงักล่าวเป็นของตน

จริงและเป็นผลงานใหมไ่มเ่กิน 2 ปี ไมเ่คยเผยแพร่ในท่ีใด ไมอ่ยูใ่นระหวา่งการพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ 

ในท่ีใด และจะไมส่ง่เพ่ือพิจารณาเผยแพร่ในท่ีใดภายใน 90 จากวนัท่ีรับบทความ

5. กรณีท่ีบทความเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษา ควรใสช่ื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ เขียนร่วมด้วย
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ความรุนแรงที่สืบเน่ืองจากการดื่มสุรา: วเิคราะห์ข่าวในหนังสือพมิพ์รายวัน

ระหว่างปี 2549-2558

THE VIOLENCE RESULTING FROM ALCOHOL MISUSE: 

AN ANALYSIS FROM THAI DAILY NEWSPAPERS DURING 2006-2015

กันยปริณ ทองสามสี/ KANYAPRIN  TONGSAMSI1 

อสิระ  ทองสามสี/ ISARA TONGSAMSI2  

บทคัดย่อ

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์วิเคราะห์คณุลกัษณะของข่าวความรุนแรงท่ีเกิดสืบเน่ืองจาก 

การด่ืมสรุา บริบทการเกิดเหตกุารณ์ความรุนแรง ความรุนแรงท่ีเกิดสืบเน่ืองจากการด่ืมสรุา และ

ลกัษณะทัว่ไปของผู้ได้รับความรุนแรง ด้วยการวจิยัเอกสารซึง่เป็นหนงัสือพิมพ์รายวนัสองฉบบัระหวา่ง

ปี 2549-2558 ประชากรขา่วมีทัง้สิน้ 585 ขา่ว ค�านวณกลุม่ตวัอยา่งเพ่ือใช้ในการศกึษาด้วยโปรแกรม 

G*Power จากนัน้ด�าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน ได้ข่าวท่ีใช้ในการวิเคราะห์จ�านวน 

222 ขา่ว เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูเป็นแบบบนัทกึข้อมลูขา่วท่ีมีการก�าหนดรหสัจากเนือ้หา

ข่าวท่ีปรากฏ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากผู้ เช่ียวชาญ 4 คน เม่ือรวบรวมข้อมลูแล้วเสร็จจึงวิเคราะห์ 

ค่าสถิติพืน้ฐานอนัประกอบด้วยความถ่ีและร้อยละ ผลการศึกษาพบว่าข่าวท่ีน�าเสนอการด่ืมสุรา 

ท่ีส่งผลต่อเหตุการณ์ความรุนแรงส่วนใหญ่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ผู้ ด่ืมสุราส่วนใหญ่เป็น

ผู้ชาย อยู่ในวยัท�างาน ประกอบอาชีพเป็นพนกังานของรัฐ รูปแบบการด่ืมสรุาท่ีน�าไปสูค่วามรุนแรง

สว่นใหญ่ด่ืมเป็นกลุม่ ชว่งเวลาเกิดเหตคุวามรุนแรงสว่นมากเป็นเวลากลางคืน โดยภาคกลางเกิดเหต ุ

ความรุนแรงมากท่ีสุด ผู้ ก่อเหตุความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นผู้ ด่ืมสุราก่อเหตุคนเดียว อาวุธท่ีใช้ใน 

การก่อเหตมีุทัง้อาวธุโดยสภาพ และอปุกรณ์อ่ืน เช่น ใช้อวยัวะของร่างกายในการก่อเหต ุ ลกัษณะ 

ความผิดตอ่ผู้ อ่ืนท่ีเกิดขึน้จากการด่ืมสรุาสว่นใหญ่เป็นการท�าร้ายผู้ อ่ืน สว่นความรุนแรงท่ีมีตอ่ตนเอง

สว่นใหญ่เกิดขึน้โดยประมาทสง่ผลให้เสียชีวิต ทัง้นี ้ ผู้ ได้รับความรุนแรงสว่นใหญ่เป็นเพศชาย อยูใ่น

วยัท�างาน มีอาชีพรับจ้างทัว่ไป/ผู้ใช้แรงงาน 

ค�าส�าคัญ:  ความรุนแรง  สรุา  ขา่ว  หนงัสือพิมพ์

1อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.ปัตตานี 
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ABSTRACT

This study aims to analyze news characteristics of violence from alcohol misuse, 

contextual incidents, violence, and characteristics of victims by investigating news from two 

daily newspapers published during 2009-2015. In terms of sampling methods, G*power and 

multi-stage sampling were used in order to select 222 of 585 news as the samples of the 

research. The data collection tool was a news data record form which was encoded according 

to the news content and certified by four experts. The data was analyzed by frequency and 

percentage. The results showed that most of the violence news resulting from alcohol misuse 

appeared in Khoasod newspapers. In addition, most of alcohol drinkers were working-age 

male government employees, and drinking in a group was the drinking pattern causing 

violence. The violence incidents mostly happened at night and occurred in the central part 

of Thailand. Also, it was found that most violent performers committed violence alone and 

used both weapons and other things such as body parts. The type of crime against others 

resulting from alcohol misuse was assault and battery. As for the violence against self, they 

mostly occurred due to carelessness and led to death. Regarding victims of the violence 

incidents, most of them were working-age male general workers/laborers.

Keywords: violence, alcohol, news, newspaper

บทน�า
องค์การอนามยัโลก (World Health Organization (WHO), 2014) เปิดเผยข้อมลูวา่การด่ืมสรุา 

เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของโลก โดยเป็นสาเหตุของการตายร้อยละ 6 และเป็นสาเหตุให้เกิด 

ความพิการร้อยละ 5   นอกจากนี ้สรุาเป็นสารเสพตดิท่ีไมเ่พียงแตจ่ะบอ่นท�าลายสขุภาพร่างกายและจิตใจ

ของผู้ ด่ืมเทา่นัน้ แตย่งัสง่ผลตอ่บคุคลซึง่อยูร่อบข้าง ไมว่า่จะเป็นการท�าให้เกิดความเครียดกบับคุคล 

ในครอบครัว การเกิดโรคภยัจากความเครียด ถกูประณาม รวมถงึการกระท�าความรุนแรง เน่ืองจากสรุา

ออกฤทธ์ิกดสมองสว่นท่ีเก่ียวกบัการคดิการตดัสนิใจ และการใช้เหตผุล ท�าให้ผู้ ท่ีด่ืมขาดการยบัยัง้ชัง่ใจ 

ใช้เหตใุช้ผลได้ไม่ดีนกั ขาดความรับผิดชอบ บวกกบัสรุาท�าให้เกิดความรู้สกึคกึคะนอง และก้าวร้าว  

ดงันัน้ การกระท�าความรุนแรงจงึเกิดขึน้กบับคุคลท่ีอยูร่อบข้างได้งา่ย (WHO, 2009; Su et al., 2015)

ในประเทศไทยมีผู้ ด่ืมสรุามากเป็นอนัดบั 3 ของทวีปเอเชีย เม่ือพิจารณาสดัส่วนนกัด่ืมต่อ

ประชากรทัง้หมดเพ่ิมขึน้เป็นระยะ โดยในปี 2554 มีประมาณ 17 ล้านคน (ร้อยละ 31.5) และเพ่ิมเป็น 

17.7 ล้านคน (ร้อยละ 32.3) ในปี 2557 อีกทัง้ผู้ ด่ืมสว่นใหญ่อยูใ่นวยัแรงงาน ซึง่การด่ืมสรุาเป็นปัญหา
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ตอ่การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของประเทศเน่ืองจากก่อให้เกิดภาระโรค เกิดปัญหาอาชญากรรม และ

ปัญหาสงัคมโดยรวม สง่ผลกระทบตอ่ทัง้ผู้ ด่ืม บคุคลรอบข้าง ครอบครัว และชมุชน โดยท่ีภาครัฐและ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องต้องแบกรับภาระจากผลกระทบการด่ืมสรุาด้วยการรักษาเยียวยาทางการแพทย์ 

จดัสวสัดกิารให้การปรึกษาแนะน�าและดแูลผู้ มีปัญหาตดิสรุาและปัญหาท่ีเก่ียวข้อง และร่วมกนัก�าหนด

มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ีสืบเน่ืองจากการด่ืมสรุา (Rehm et al., 2003; Lekfuangfu et al., 

2016; Department of Disease Control, 2016) ทัง้นี ้ มีงานวิจยัระดบันานาชาติสะท้อนวา่ปัญหา 

ส�าคัญท่ีเกิดขึน้อันเน่ืองจากการด่ืมสุราคือ การใช้ความรุนแรงซึ่งเกิดขึน้ได้หลายรูปแบบ ได้แก่  

การสร้างความรุนแรงในครอบครัว (WHO, 2009; Gebara et al. 2015) การใช้ความรุนแรงกบัคูค่รอง 

(WHO, 2006; Sprunger, Eckhardt, & Parrott, 2015; Rotheram-Borus et al., 2015; Gebara et al., 

2015) ก่อให้เกิดพฤตกิรรมก้าวร้าว (Witte, Kopkin, & Hollis, 2015; Sacco et al., 2015) โดยเฉพาะ

พฤตกิรรมก้าวร้าวในหมูว่ยัรุ่น ท่ีสง่ผลให้ตนเองตกเป็นเหย่ือและเป็นผู้กระท�าความรุนแรง (WHO, 2006; 

Otwombe et al., 2015) การกระท�ารุนแรงในคูรั่กวยัรุ่น (Singh et al., 2015) การมีเพศสมัพนัธ์แบบ

ไมต่ัง้ใจ (Lewis, 2015) การมีพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศและการติดเชือ้ HIV (Rich, Nkosi, & Morojele, 

2015; Rooney & Limaye, 2015) และก่อให้เกิดการบาดเจ็บในรูปแบบตา่ง ๆ   (Cherpitel et al., 2015; 

Leute et al., 2015; Goeij et al., 2015; Thai Health Promotion Foundation, 2009)

ในประเทศไทยพบว่าการด่ืมสรุานบัเป็นสาเหตหุลกัท่ีน�ามาสู่การกระท�ารุนแรง โดยเฉพาะ 

ในเด็กและผู้หญิง ซึง่ข้อมลูของศนูย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสขุ พบว่า มีเด็กและผู้หญิงถกูกระท�า

ความรุนแรงจากผู้ ด่ืมสรุาโดยเฉลี่ยวนัละ 63 คน หรือชัว่โมงละ 3 คน นอกจากนี ้ผลการวิจยัของมลูนิธิ 

เพ่ือนหญิงยงัพบอีกว่าร้อยละ 70 ของผู้ชายท่ีด่ืมสรุานัน้มกัจะน�าความรุนแรงมาสู่ครอบครัว (Thai 

Health Promotion Foundation, 2010) ขณะเดียวกนัข้อมลูของ “นิด้าโพล” (NIDA poll, 2015)  

เปิดเผยผลส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนทัว่ประเทศเร่ือง “มมุมองของประชาชนท่ีมีต่อปัญหา 

การใช้ความรุนแรงในครอบครัวไทย” พบวา่ ประชาชนสว่นใหญ่ ร้อยละ 55.58 เคยพบเห็นหรือรับรู้ 

รับทราบเก่ียวกบัการใช้ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในครอบครัว เชน่ บดิามารดาทะเลาะกนั พอ่เลีย้งท�าร้าย

ร่างกายลกูเลีย้ง พอ่เลีย้งขม่ขืนลกูเลีย้ง บตุรหลานติดยาเสพติด แล้วท�าร้ายร่างกายคนในบ้าน และ

การใช้แรงงานเดก็ เป็นต้น สาเหตท่ีุก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก คือ การด่ืมสรุา  

การทะเลาะวิวาท และการใช้สารเสพติด นอกจากนี ้ มูลนิธิเพ่ือนหญิงได้ศึกษาสถิติความรุนแรง 

ในครอบครัวจากหนงัสือพิมพ์ปี 2550-2551 พบว่าการด่ืมสรุาเป็นปัจจยักระตุ้นให้เกิดความรุนแรง 

ในครอบครัวเพ่ิมขึน้โดยในปี 2550 มีร้อยละ 18.9 สว่นปี 2551 มีร้อยละ 21.6 โดยในจ�านวนนีเ้ป็นขา่ว 

การฆา่กนัตายในครอบครัวมากท่ีสดุร้อยละ 53.3 รองลงมาเป็นขา่วการฆา่ตวัตายและการท�าร้ายกนั

ตามล�าดบั (Thai Health Promotion Foundation, 2009)
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ข้อมลูท่ีค้นพบจากการวิจยัและการส�ารวจความคิดเห็นต่างยืนยนัข้อมลูว่าการด่ืมสรุาเป็น

สาเหตใุห้เกิดความรุนแรง อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการด่ืมสรุาและ

ความรุนแรงในประเทศไทยนัน้ยงัเป็นการศกึษาเฉพาะพืน้ท่ี และศกึษาในชว่งเวลาสัน้ ๆ  จงึไมส่ามารถ

สะท้อนข้อมลูได้อย่างต่อเน่ือง ผู้ วิจยัจึงสนใจศึกษาความรุนแรงท่ีเกิดจากการด่ืมสรุาท่ีได้น�าเสนอ

ผ่านหนงัสือพิมพ์รายงานในรอบ 10 ปี (2549-2558) เน่ืองจากหนงัสือพิมพ์รายวนัเป็นแหลง่ข้อมลู 

ท่ีประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย หากแต่ผู้ อ่านทั่วไปรับรู้และแปลความหมายจากสถานการณ์ข่าว 

แตกต่างกันออกไป การวิจัยครัง้นีจ้ึงมุ่งรวบรวมเนือ้หาข่าวอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์เนือ้หา 

ตามหลกัวิชาการ ข้อมลูท่ีได้ก็จะสะท้อนข้อเท็จจริงถึงความรุนแรงจากการด่ืมสรุาท่ีมีต่อสงัคมไทย  

ซึง่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสขุ ศนูย์วิจยัปัญหาสรุา ส�านกังานสร้างเสริมสขุภาพ 

แห่งชาติ สามารถน�าข้อมูลท่ีค้นพบไปใช้ประกอบการก�าหนดนโยบายและวางแผนแก้ไขปัญหา 

การด่ืมสรุาอยา่งเหมาะสมตอ่ไป 

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือวิเคราะห์คณุลกัษณะของขา่วความรุนแรงท่ีเกิดสืบเน่ืองจากการด่ืมสรุา 

2. เพ่ือวิเคราะห์บริบทการเกิดเหตกุารณ์ความรุนแรงท่ีเกิดสืบเน่ืองจากการด่ืมสรุา 

3. เพ่ือวิเคราะห์ลกัษณะความรุนแรงท่ีเกิดสืบเน่ืองจากการด่ืมสรุา 

4. เพ่ือวิเคราะห์คณุลกัษณะของผู้ได้รับความรุนแรงท่ีเกิดสืบเน่ืองจากการด่ืมสรุา

กรอบแนวคดิการวจิยั
แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างการด่ืมสรุาและการก่อเหตคุวามรุนแรงของ 

Snowden (2015) แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งการด่ืมสรุา ความรุนแรง และผลกระทบ สามารถจ�าแนก

เป็น 4 ระดบั ดงันี ้

1. ระดบัปัจเจกบคุคล (individual level) สามารถอธิบายได้ 4 ลกัษณะ

 1.1  ผลกระทบทางตรงของการด่ืมสรุา (direct effect) ทฤษฎีวา่ด้วยการขาดความยบัยัง้

ชัง่ใจ (dis-inhabition) อธิบายวา่กลไกทางระบบประสาทของผู้ ด่ืมสรุาจะสญูเสียไปเม่ือแอลกอฮอล์

เข้าสูก่ระแสเลือด สง่ผลให้บคุคลขาดการยบัยัง้ชัง่ใจ ไมส่ามารถควบคมุการแสดงออกทางพฤตกิรรม

ท่ีเหมาะสมได้

 1.2  ผลกระทบทางอ้อมของการด่ืมสุรา (indirect effect) การด่ืมสุราท�าให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงทางสขุภาพจิต การรับรู้ และการเคลื่อนไหว ซึง่อาจน�าไปสูพ่ฤตกิรรมก้าวร้าวมากขึน้ 

เชน่ การด่ืมสรุาท�าให้ขาดการคดิใคร่ครวญและการใช้เหตผุลในการตดัสนิใจ สง่ผลให้ผู้ ด่ืมสรุาต้องใช้ 

ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา  
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 1.3  ผลท่ีคาดหวงั (expectancy) บคุคลมีการเรียนรู้วา่เม่ือมีการด่ืมสรุาจะเกิดความรุนแรง 

เน่ืองจากเคยประสบเหตกุารณ์ท่ีมีผู้ ด่ืมสรุาแล้วใช้ความรุนแรง 

 1.4  ผลกระทบระยะสัน้ (alcohol myopia) การด่ืมสรุาท�าให้มองการณ์ระยะสัน้ ฟุ้ งซา่น 

ไมส่ามารถสรุปประเดน็ส�าคญัได้ ขาดการยบัยัง้ชัง่ใจ จงึแสดงความรุนแรงออกมา 

2. กลุม่ขนาดเลก็ (small group level) พฤติกรรมการด่ืมสรุาเป็นพฤติกรรมร่วมทางสงัคม 

(social act) เม่ือผู้ ด่ืมอยู่ในสถานการณ์ บริบททางสงัคม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เกินจดุพอดี

จะถกูกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง เชน่ 1) มีคนสองคน หรือมากกวา่มาด่ืมสรุาด้วยกนั 2) มีเหตกุารณ์

บางอย่างน�าไปสู่ความวุ่นวาย หรือเกิดข้อพิพาทระหว่างเหย่ือและผู้ กระท�าผิด 3) ผู้ กระท�าผิดมี 

ความตัง้ใจ และมีความสามารถท่ีจะคกุคามเหย่ือได้ 4) ผู้กระท�าผิดประเมินความสามารถของตนวา่

สามารถเอาชนะเหย่ือได้  ดงันัน้ เม่ือผู้ใช้ความรุนแรงประสบกบัสถานการณ์ข้างต้นจงึเกิดความรุนแรงขึน้

3. ระดบัชมุชน (community level) อธิบายได้ด้วยทฤษฎีการหามาได้ของสรุาและความแพร่หลาย

ของการด่ืมสรุา และทฤษฎีโครงสร้างของชมุชน โดยทฤษฎีการหามาได้ของสรุาและความแพร่หลาย 

ของการด่ืมสรุาอธิบายวา่หากในชมุชนมีการด่ืมสรุามาก และเข้าถงึสรุาได้งา่ยก็จะท�าให้มีคนด่ืมมากขึน้ 

น�าไปสูส่ขุภาพท่ีเสื่อมลงและผลกระทบทางสงัคมตามมา สามารถป้องกนัได้ด้วยการปกป้องไมใ่ห้คน 

ในชุมชนเข้าถึงสรุาได้ง่าย ก็จะลดผลกระทบท่ีจะตามมาได้ ในขณะท่ีทฤษฎีโครงสร้างของชุมชน 

เสนอว่าการด่ืมสุรากับความรุนแรงขึน้อยู่กับโครงสร้างของชุมชน โดยพฤติกรรมดงักล่าวมักเกิด 

ในชมุชนท่ีมีความยากจนสงู หรือหยา่ร้างกนั และมีวยัรุ่นผู้ชายมาก ทฤษฎีนีส้ะท้อนวา่ความเสยีระเบียบ 

ชุมชนน�าไปสู่ความอ่อนแอของชุมชนอันมีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีการเสียระเบียบทางสังคมของ  

Shaw & McKay (1942) ซึง่เป็นทฤษฎีแรกท่ีอธิบายว่าการเสียระเบียบภายในครอบครัวและชมุชน 

น�าไปสูพ่ฤติกรรมการตอ่ต้านสงัคมลกัษณะตา่ง ๆ ซึง่การด่ืมสรุาจดัเป็นพฤติกรรมหนึง่ในนัน้ สง่ผล

ให้การบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุการด่ืมสรุาท�าได้ยาก จงึเกิดความรุนแรงตามมา

 4. ระดบัวฒันธรรม (cultural level) วฒันธรรมการด่ืมของคนในสงัคมมีมมุมองตอ่การด่ืม

แตกตา่งกนัออกไป และมมุมองวา่การด่ืมน�าไปสูปั่ญหาไมเ่หมือนกนั  สง่ผลตอ่มมุมองการจดัการปัญหา

ท่ีแตกตา่งกนั  โดยวฒันธรรมการด่ืมมี 2 ประเภทคือ 1) การด่ืมเป็นครัง้คราว (dry) และ  2) การด่ืม 

เป็นวิถีชีวิตหรือแบบปกติ (wet) ปัญหาท่ีสืบเน่ืองจากการด่ืมสุรามักเกิดจากวัฒนธรรมการด่ืม 

เป็นครัง้คราว โดยบคุคลกลุม่นีถื้อวา่การด่ืมสรุาไมไ่ด้เป็นสว่นหนึง่ของชีวิตประจ�าวนั แตม่กัจะเกิดขึน้ 

ชว่งวนัหยดุสดุสปัดาห์และวนัหยดุพกัผอ่น บคุคลเหลา่นีม้กัด่ืมสรุามากกวา่ไวน์หรือเบียร์ และมองวา่ 

การด่ืมเป็นข้อยกเว้นตามกฎหมาย ผู้ ด่ืมกลุม่นีส้ว่นใหญ่เป็นเพศชาย ไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ทางสงัคม 

ซึง่สามารถน�าไปสูค่วามรุนแรงได้ วิธีการลดการด่ืมสรุาในวฒันธรรมแบบนีส้ามารถท�าได้ด้วยการใช้

กฎหมายบงัคบัให้เข้มงวดมากขึน้ และเปลี่ยนคา่นิยมใหมใ่นการด่ืม สว่นผู้ ท่ีมีวฒันธรรมการด่ืมแบบ
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ปกตมีิการด่ืมเป็นประจ�าบนโต๊ะอาหาร เชน่ การด่ืมไวน์ หรือเบียร์ และเป็นสว่นหนึง่ของการด�าเนินชีวติ

ในสงัคมปกต ิมกัจะไมมี่ปัญหาความรุนแรง

นอกจากนีปั้ญหาการด่ืมสรุาท�าให้เกิดปัญหาโรคไม่ติดตอ่ (Noncommunicable Disease: 

NCDs) โดย Rehm et al. (2003) ได้พบวา่รูปแบบการด่ืม (pattern) และปริมาณการด่ืม (volume) 

จะก่อให้เกิดผลกระทบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ผลกระทบทางสขุภาพแบบเฉียบพลนั เชน่ การเกิดบาดเจ็บ 

หรืออุบตัิเหตุต่างๆ 2) ผลกระทบทางสขุภาพแบบเรือ้รัง เช่น โรคมะเร็ง 3) ผลกระทบทางสงัคม 

แบบเฉียบพลนั เช่น อาชญากรรม และ 4) ผลกระทบทางสงัคมแบบเรือ้รัง เช่น ปัญหาครอบครัว 

การวา่งงาน โดยผา่น 3 กลไก ได้แก่ ความเป็นพิษของแอลกอฮอล์ (toxicity) ความมนึเมา (intoxication) 

และการเสพตดิ (dependence) 

การศกึษาความรุนแรงนัน้ผู้วิจยัได้พิจารณาร่วมกบัพระราชบญัญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย

อาญา พ.ศ. 2499 ท่ีบงัคบัใช้ในประเทศไทย ในภาค 2 ความผิด โดยเน้นศกึษาในลกัษณะความผิด 

7 ประการ ได้แก่ ลกัษณะ 4 ความผิดเก่ียวกบัศาสนา ลกัษณะ 5 ความผิดเก่ียวกบัความสงบสขุ 

ของประชาชน ลักษณะ 6 ความผิดเก่ียวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ลักษณะ 

9 ความผิดเก่ียวกบัเพศ ลกัษณะ 10 ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย ลกัษณะ 11 ความผิดเก่ียวกบั

เสรีภาพและช่ือเสียง ลกัษณะ 12 ความผิดเก่ียวกบัทรัพย์  และภาค 3 ลหโุทษ (Meenakanit, 2012) 

วธีิด�าเนินการ
วธีิการวจิยั

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเอกสาร (documentary research) แบบไม่รุกล�า้ (unobtrusive 

research) ตามแนวความคิดของ Babbie (2011) ซึง่เป็นการศกึษาพฤติกรรมมนษุย์ท่ีมีการบนัทกึ 

ไว้แล้ว (recorded human communication) ถือเป็นการวจิยัแบบท่ีผู้วจิยัไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องในเหตกุารณ์  

หรือหากพิจารณาจากกลยทุธ์การวจิยัของ Plowright (2011) การวจิยัครัง้นีใ้ช้วธีิการส�ารวจจากข้อมลู

ท่ีมีอยูแ่ล้ว (artifact analysis) โดยรวบรวมในรูปแบบของตวัเลข 

การสร้างและการพฒันาเคร่ืองมือ

ผู้วจิยัออกแบบแบบบนัทกึข้อมลูขา่วท่ีน�าเสนอความรุนแรงอนัเป็นผลจากผู้ ด่ืมสรุาโดยใช้กรอบ

การวิจยั และลกัษณะเนือ้หาขา่ว ด้วยวิธีการก�าหนดรหสัจากเนือ้หาขา่วท่ีปรากฏ (coding system)  

อนัประกอบด้วย ข้อมลูทัว่ไปของขา่ว ลกัษณะการด่ืมสรุา ลกัษณะเหตกุารณ์ความรุนแรง การก่อเหต ุ

ความรุนแรงต่อผู้ อ่ืน การก่อเหตุความรุนแรงต่อตนเอง และผู้ ได้รับความรุนแรง จากนัน้เสนอ 

ผู้ ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 4 ท่าน ท่ีเช่ียวชาญด้านการวิจัย การสื่อสารมวลชน และหลักกฎหมาย 

เพ่ือพิจารณาแบบบนัทึกข้อมลู เม่ือผู้ วิจยัปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒิุแล้วจึงน�าไป

ออกแบบในโปรแกรมส�าเร็จรูป ทางสถิตเิพ่ือบนัทกึขา่ว
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ผู้วิจยัศกึษาจากขา่วในหนงัสือพิมพ์รายวนั 2 ฉบบั ได้แก่ มตชินรายวนั และขา่วสด เน่ืองจาก

หนงัสือพิมพ์มตชินรายวนัเป็นตวัแทนของหนงัสอืพิมพ์คณุภาพ (quality newspaper) และหนงัสอืพิมพ์

ขา่วสดเป็นหนงัสือพิมพ์ประชานิยมหรือหนงัสือพิมพ์ปริมาณ (popular newspaper) (Siriyuvasak, 

2004) โดยใช้ข้อมลูระหว่างปี 2549-2558  พบว่าประชากรข่าวท่ีน�าเสนอเก่ียวกบัการด่ืมสรุาแล้ว 

น�าไปสูเ่หตกุารณ์ความรุนแรง จ�านวน 585 ขา่ว ค�านวณกลุม่ตวัอยา่งเพ่ือใช้ในการศกึษาด้วยโปรแกรม 

G*Power เวอร์ชนั 3.1.9.2 (Faul et al., 2007) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 ความคลาดเคลื่อน 0.05 

ได้เทา่กบั 220 ขา่ว จากนัน้ด�าเนินการสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (multi-stage sample random 

sampling) โดยในขัน้ตอนแรกสุ่มแบบชัน้ภูมิตามสดัส่วนปีพุทธศกัราช (proportional stratified  

random sampling) และขัน้ตอ่มาใช้การสุม่อยา่งงา่ยตามจ�านวนตวัอยา่งในแตล่ะปี (simple random 

sampling) ได้ขา่วท่ีน�ามาใช้วิเคราะห์รวม 222 ขา่ว 

การรวบรวมข้อมูล

ผู้วจิยัและผู้ชว่ยวิจยั ได้ท�าความเข้าใจแบบบนัทกึข้อมลูท่ีผา่นความเหน็ชอบจากผู้ทรงคณุวฒิุ 

โดยในขัน้แรกผู้วจิยัและผู้ชว่ยวจิยัแยกกนัทดลองกรอกข้อมลูปี 2558 จากนัน้น�าข้อมลูท่ีได้มาพิจารณา

ร่วมกนั เน่ืองจากมีบางข้อความของเนือ้หาขา่วท่ีต้องมีการตีความ หรือในบางกรณีแบบบนัทกึข้อมลู 

ท่ีออกแบบไว้ไม่ครอบคลมุรายละเอียดของข่าว จึงต้องเพ่ิมเติมข้อมลูบางส่วน เช่น การบนัทึกเพศ 

ของผู้ ด่ืมสรุา จากเดมิมีเพียงเพศหญิง และเพศชาย ซึง่จากการทดลองกรอกข้อมลูพบวา่บางเหตกุารณ์

มีการด่ืมร่วมกนัทัง้เพศหญิงและเพศชาย จงึต้องเพ่ิมประเภทผู้ ด่ืม เป็นต้น เม่ือผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจยั 

มีความตรงกนัในการกรอกข้อมลู ผู้ช่วยวิจยัจงึกรอกข้อมลูปี 2549-2557 หลงัจากนัน้ผู้วิจยัได้ตรวจ

สอบความถกูต้องของข้อมลูทัง้หมดด้วยตนเองอีกครัง้ 

การวเิคราะห์ข้อมูล

ก่อนการวเิคราะห์ข้อมลูนัน้ ผู้วจิยัใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิตติรวจสอบข้อมลูท่ีมีการบนัทกึแล้ว 

(data screening) เพ่ือพิจารณาความคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาดในขัน้ตอนการบันทึกข้อมูล 

จากนัน้วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตบิรรยาย ได้แก่ ความถ่ี (frequency) และคา่ร้อยละ (percentage)

ผลการวจิยั
คุณลักษณะของข่าวความรุนแรงที่เกดิสืบเน่ืองจากการดื่มสุรา

ลกัษณะทัว่ไปของข่าวการด่ืมสรุาแล้วน�าไปสู่เหตกุารณ์ความรุนแรงระหว่างปี 2549-2558 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างข่าวท่ีน�ามาใช้วิเคราะห์เป็นข่าวท่ีน�าเสนอในหนงัสือพิมพ์ข่าวสด ร้อยละ 74.8 
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หนงัสือพิมพ์มติชน ร้อยละ 25.2 โดยข่าวท่ีน�าเสนอเหตกุารณ์การด่ืมสรุาและเก่ียวเน่ืองสูเ่หตกุารณ์

ความรุนแรงเป็นขา่วท่ีน�าเสนอในรูปหวัข้อขา่วโดยไมป่รากฏในหน้า 1 ของหนงัสือพิมพ์ ร้อยละ 73.9 

จ�านวนยอ่หน้าของเนือ้หาขา่วพบวา่ขา่วสว่นใหญ่น�าเสนอเพียงยอ่หน้าเดียว ร้อยละ 24.3 รองลงมา

คือ มีจ�านวน 3 ยอ่หน้า ร้อยละ 20.7 เม่ือพิจารณาการน�าเสนอภาพประกอบขา่วพบวา่ขา่ว ร้อยละ 

76.6 ไมมี่ภาพประกอบ ขณะท่ีจ�านวนบรรทดัของเนือ้หาขา่วน้อยท่ีสดุมีจ�านวน 9 บรรทดั มากท่ีสดุ 

จ�านวน 155 บรรทดั เม่ือก�าหนดจ�านวนบรรทดัเป็นชว่งแล้วพบวา่ขา่วสว่นใหญ่น�าเสนอ 9-25 บรรทดั 

ร้อยละ 62.2 

บริบทการเกดิเหตุการณ์ความรุนแรง

1. ลักษณะทั่วไปของผู้ดื่มสุราแล้วน�าไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรง ผลการศกึษาพบวา่ 

ผู้ ด่ืมสว่นใหญ่เป็นชาย ร้อยละ 82.0 รองลงมาเป็นหญิง ร้อยละ 7.2 สว่นท่ีเหลือเป็นการด่ืมร่วมกนัทัง้

หญิงและชาย ร้อยละ 10.8 ผู้ ด่ืมสรุาท่ีปรากฏในขา่วสว่นใหญ่อยูใ่นวยัท�างาน (15-59 ปี) ร้อยละ 85.6 

รองลงมาคือวยัเดก็วยัรุ่น/นกัศกึษา (15-21 ปี) ร้อยละ 10.4 และวยัผู้สงูอาย ุ(60 ปีขึน้ไป) ร้อยละ 3.2 

นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาจากสถานภาพผู้ ด่ืมสรุาและเก่ียวเน่ืองสูเ่หตกุารณ์ความรุนแรงท่ีปรากฏในขา่ว

สว่นใหญ่มีสถานภาพสมรส คดิเป็นร้อยละ 19.8 รองลงมาสถานภาพโสด ร้อยละ 1.4 และสถานภาพ

หม้าย หย่า แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 0.5 ทัง้นีข้่าวส่วนใหญ่ไม่กล่าวถึงสถานภาพของผู้ ด่ืมสรุา  

ร้อยละ 78.4 ขณะเดียวกันมีข้อมูลสะท้อนว่าผู้ ด่ืมสุราส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานของรัฐ  

ซึง่หมายถึงข้าราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ อาสาสมคัรในหน่วยงานรัฐ ลกูจ้างประจ�า และลกูจ้าง

ชัว่คราว ร้อยละ 14.9 ซึ่งจากการประมวลข่าวพบพนกังานของรัฐหลากหลายหน่วยงานท่ีด่ืมสรุา 

แล้วน�าไปสูก่ารก่อเหตกุารณ์ความรุนแรง เชน่ ต�ารวจ ทหาร นายกองค์การบริหารสว่นต�าบล ทนัตแพทย์ 

แพทย์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนฯ อนัดบัสอง คือ รับจ้างทัว่ไปหรือผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 13.1 และอนัดบัสาม

ได้แก่ พนกังานในสถานประกอบการ ซึง่หมายถึง พนกังานประจ�าและลกูจ้างในสถานประกอบการ  

ร้านค้าท่ีมีการก�าหนดสถานท่ีท�างานชดัเจน ร้อยละ 11.7

2. รูปแบบการดื่มสุรา การด่ืมสรุาท่ีพบมากท่ีสดุ คือ การด่ืมเป็นกลุม่ 2-5 คน ร้อยละ 36.9 

รองลงมาเป็นลกัษณะการด่ืมสรุาคนเดียว ร้อยละ 12.6 และลกัษณะการด่ืมสรุาเป็นกลุม่ 6-10 คน  

ร้อยละ 6.3 เม่ือพิจารณาสถานท่ีด่ืมสรุาท่ีนิยมมากท่ีสดุ คือ ร้านขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ซึง่รวม 

ดสิโกเธค และร้านคาราโอเกะ ร้อยละ 23.0 รองลงมาเป็นการด่ืมนอกบริเวณท่ีพกัอาศยั ร้อยละ 12.2 

และด่ืมในเขตท่ีพกัอาศยัของผู้ ด่ืมสรุาและผู้ได้รับความรุนแรง ร้อยละ 10.8

3. ช่วงเวลาและสถานที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง พบว่าเกิดเหตกุารณ์ความรุนแรง 

ในวนัอาทิตย์มากท่ีสดุ ร้อยละ 21.2 รองลงมาคือวนัเสาร์ ร้อยละ 17.1 ส่วนเวลาเกิดเหตกุารณ์ 

ความรุนแรงผู้วจิยัใช้เวลารับแจ้งเหตท่ีุปรากฏในขา่ว พบวา่เวลาท่ีสถานีต�ารวจในพืน้ท่ีท่ีเกิดเหตกุารณ์

ความรุนแรงได้รับการแจ้งเหตกุารณ์ก่อความรุนแรงท่ีมากท่ีสดุเป็นเวลากลางคืน คือ เวลาระหว่าง 
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18.00-5.59 น. ร้อยละ 50.5 ทัง้นีเ้วลาท่ีมีการแจ้งเหตสุงูสดุคือเวลา 0.00-0.59 น. ร้อยยละ 11.3  

รองลงมาเวลา 2.00-2.59 น. ร้อยละ 10.8 จังหวัดท่ีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีสืบเน่ืองจาก 

การด่ืมสรุามากท่ีสดุคือ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 21.6 รองลงมาคือ จงัหวดัชลบุรี ร้อยละ 16.2  

เม่ือวิเคราะห์โดยจ�าแนกเป็น 4 ภาค โดยยดึการแบง่ภาคของส�านกังานสถิตแิหง่ชาต ิพบวา่ภาคกลาง

มีเหตกุารณ์ความรุนแรง ร้อยละ 75.2 หรือคิดเป็นสดัสว่น 3 ใน 4 ของเหตกุารณ์ความรุนแรงท่ีเกิด

ขึน้ทัว่ประเทศ หากพิจารณาสถานท่ีเกิดเหตคุวามรุนแรงพบว่าส่วนใหญ่เกิดนอกบริเวณท่ีพกัอาศยั 

ร้อยละ 23.0 รองลงมาคือ ในเขตท่ีพักอาศยัของผู้ ด่ืมสุราและผู้ ได้รับความรุนแรง ร้อยละ 19.4  

อนัดบัสาม คือ ร้านขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 15.8

4. ผู้ก่อเหตุการณ์ความรุนแรง ผู้ก่อเหตุความรุนแรงมากสุด คือ ผู้ ด่ืมสรุาก่อเหตคุนเดียว 

ร้อยละ 62.6 รองลงมาผู้ ด่ืมสรุาและเพ่ือนท่ีร่วมด่ืมสรุา ร้อยละ 15.8 ล�าดบัสามคือ คนแปลกหน้าและ 

ไมไ่ด้ร่วมด่ืมสรุา ซึง่หมายถงึเป็นคนท่ีไมเ่คยรู้จกักนัมาก่อน ร้อยละ 12.2  นอกจากนี ้จากข้อมลูท่ีปรากฏ 

ในข่าวพบว่าผู้ ด่ืมสรุาท่ีเป็นสญัชาติไทยเก่ียวเน่ืองสู่ความรุนแรงมากท่ีสดุ ร้อยละ 93.2 ทัง้นี ้ ผู้ ด่ืม

สรุาคนเดียวเป็นผู้ ก่อเหตคุวามรุนแรงมากท่ีสดุ ร้อยละ 74.3 รองลงมาผู้ ด่ืมสรุาเป็นกลุม่เลก็ 2-5 คน  

ร้อยละ 17.1 และผู้ ด่ืมสรุากลุม่ใหญ่ 6-10 คน เป็นผู้ ก่อความรุนแรง ร้อยละ 3.6

5. อาวุธหรืออุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุการณ์ความรุนแรง ผู้ ก่อเหตคุวามรุนแรงใช้เคร่ืองมือท่ี

เป็นอาวธุโดยสภาพ และอปุกรณ์อ่ืนท่ีไมใ่ชอ่าวธุโดยสภาพ ร้อยละ 44.1 เทา่กนั รองลงมาคือ การใช้

อาวธุหรืออปุกรณ์หลายชนิดร่วมกนัในการก่อความรุนแรง ร้อยละ 6.8 ทัง้นีอ้าวธุโดยสภาพท่ีใช้ก่อเหตุ 

ความรุนแรงสว่นใหญ่ใช้ปืนเป็นอาวธุ ร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ มีด ร้อยละ 48.0 สว่นอปุกรณ์ท่ีใช้ 

ก่อเหตคุวามรุนแรงสว่นใหญ่ใช้อวยัวะในร่างกายคือ มือ แขน และขา เป็นอาวธุ ร้อยละ 49.0 รองลงมา 

คือรถยนต์ ร้อยละ 10.2 อนัดบัสามคือ ทอ่นไม้ ร้อยละ 7.1

ลักษณะความรุนแรงที่เกดิสืบเน่ืองจากการดื่มสุรา

1. ผู้อ่ืนได้รับความรุนแรง

 ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ต่อผู้ อ่ืนผู้วิจยัวิเคราะห์ตามพระราชบญัญตัิให้ใช้ประมวลกฎหมาย

อาญา พ.ศ. 2499 ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด และภาค 3 ลหโุทษ พบดงันี ้
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ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละความรุนแรงทางเพศท่ีเกิดขึน้สืบเน่ืองจากการด่ืมสรุา 
10 

 
ลักษณะความรุนแรง จาํนวน ร้อยละ 

ความรุนแรงเก่ียวกับเพศ (ลักษณะ 9)   

 การขม่ขืนกระทําชําเรา (อายเุกิน 15 ปี และไมย่ินยอม) 6 42.9 

 กระทําชําเราเดก็ (อายไุมเ่กิน 15 ปี ทัง้ยนิยอมหรือไมย่นิยอม) 1 7.1 
 อนาจารหญิง (กอด จบู ลบูคลําผู้ มีอายเุกิน 15 ปี โดยไมย่ินยอม  

       แตไ่มไ่ด้ขม่ขืน) 

6 42.9 

 อนาจารเดก็ (กอด จบู ลบูคลําผู้ มีอายไุมเ่กิน 15 ปี ทัง้ยนิยอมหรือไมย่ินยอม) 1 7.1 

 รวม 14 100.0 

ความรุนแรงต่อชีวิตผู้อ่ืน   

 ฆา่ผู้ อ่ืน 36 48.0 

 ฆา่บพุการีตาย 0 0 

 ฆา่เจ้าพนกังานตาย (เก่ียวกบัการทําหน้าท่ี) 1 1.3 

 ทําร้ายร่างกายผู้ อ่ืนจนถงึแก่ความตาย 35 46.7 

 ประมาทเป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืนตาย 3 4.0 

 รวม 75 100.0 
การทาํร้ายผู้อ่ืน   

 ทําร้ายร่างกาย (หรือจิตใจ) ผู้ อ่ืน 6 6.3 

 ทําร้ายร่างกายบพุการี 6 6.3 

 ทําร้ายร่างกายเจ้าพนกังาน (เก่ียวกบัการทําหน้าท่ี) 6 6.3 

 ทําร้ายร่างกายผู้ อ่ืนถงึอนัตรายสาหสั 76 80.0 

 ประมาทเป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืนได้รับอนัตรายสาหสั 1 1.1 

 รวม 95 100.0 

ความผิดเก่ียวกับเสรีภาพและช่ือเสียง   

 ขม่ขืนใจผู้ อ่ืนให้กระทําการ ไมก่ระทําการ หรือจํายอมตอ่สิง่ใด 3 100.0 

 รวม 3 100.0 

ความผิดเก่ียวกับทรัพย์   

 ลกัทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ 1 7.7 

 กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ 10 76.9 

 ทําให้เสียทรัพย์ (ทําให้ทรัพย์ของผู้ อ่ืน หรือทรัพย์ท่ีผู้ อ่ืนเป็นเจ้าของ)รวมอยู่

 ด้วยเกิดความเสียหาย ทําลาย ทําให้เสื่อมคา่ หรือทําให้ไร้ประโยชน์) 

2 15.4 

 รวม 13 100.0 
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ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละความรุนแรงทางเพศท่ีเกิดขึน้สืบเน่ืองจากการดื่มสรุา (ตอ่) 
 

ลักษณะความรุนแรง จาํนวน ร้อยละ 
ความผิดเก่ียวกับศาสนา   
 แตง่กายหรือใช้เคร่ืองหมายท่ีแสดงวา่เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช
 ในศาสนาโดยมิชอบ 

1 100.0 

 รวม 1 100.0 
เหตุลหุโทษ   
 ฐานพาอาวธุไปโดยเปิดเผยไมมี่เหตอุนัสมควร  1 10.0 
 ฐานทะเลาะในท่ีสาธารณะ  1 10.0 
 ฐานเมาสรุาวุน่วายในสาธารณสถาน  4 40.0 
 ฐานชกั/แสดงอาวธุในการววิาทตอ่สู้  2 20.0 
 ฐานขูเ่ข็ญผู้ อ่ืนให้กลวัหรือตกใจ  2 20.0 
 รวม 10 100.0 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่าการด่ืมสรุานําไปสู่การทําผิดตามลกัษณะ 9 ความผิดเก่ียวกบัเพศจํานวน 
14 ครัง้ โดยมีความผิดเก่ียวกบัการขม่ขืนกระทําชําเรา (อายเุกิน 15 ปี และไมย่ินยอม) และอนาจารหญิง (กอด 
จูบ ลบูคลําผู้ มีอายเุกิน 15 ปี โดยไม่ยินยอม แต่ไม่ได้ข่มขืน) ร้อยละ 42.9 เท่ากนัขณะเดียวกนัการดื่มสรุา
นําไปสูก่ารเสียชีวิตของบคุคลอ่ืนจํานวน 75 ครัง้ การทําร้ายผู้ อ่ืน 95 ครัง้ ในจํานวนนีมี้เหตทํุาร้ายร่างกายผู้ อ่ืน
ถึงอนัตรายสาหสัสงูสดุร้อยละ 80.0ส่วนการทําผิดตามลกัษณะ 11 ความผิดเก่ียวกบัเสรีภาพและช่ือเสียง

พบวา่ผู้ ด่ืมสรุามีการขม่ขืนใจผู้ อ่ืนให้กระทําการ ไมก่ระทําการ หรือจํายอมตอ่สิง่ใดจํานวน 3 ครัง้ 
 การทําผิดตามลกัษณะ 12 ความผิดเก่ียวกบัทรัพย์พบว่าผู้ ด่ืมสรุามีการทําผิดเก่ียวกบัทรัพย์ 13 
ครัง้ ในจํานวนนีร้้อยละ 76.9 เป็นการกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ส่วนการทําผิดตาม
ลกัษณะ 4 ความผิดเก่ียวกับศาสนาพบว่าผู้ ด่ืมสุรามีการแต่งกายหรือใช้เคร่ืองหมายท่ีแสดงว่าเป็นภิกษุ 
สามเณร นกัพรต หรือนกับวชในศาสนาโดยมิชอบจํานวน 1 ครัง้ นอกจากนีผู้้ ด่ืมสรุามีการทําผิดตามภาค 3 ลหุ
โทษ จํานวน 10 ครัง้ โดยสว่นใหญ่เมาสรุาวุน่วายในสาธารณสถานร้อยละ 40 

2. ตนเองได้รับความรุนแรง 
  ผลการวิจยัพบว่าความรุนแรงตอ่ตนเองท่ีเกิดขึน้สืบเน่ืองจากการด่ืมสรุามีทัง้หมด 98 ครัง้ ส่วน
ใหญ่เกิดขึน้โดยความประมาท ส่งผลให้บุคคลนัน้ถึงแก่ความตาย เช่น การจมนํา้ตาย การพลดัตกจากท่ีสูง 
การดื่มเกินขนาดจนอวยัวะภายในล้มเหลวนําไปสูก่ารเสียชีวิต เกิดอบุตัเิหตทุางรถยนต์จนเสียชีวิต เป็นต้น โดย
ความรุนแรงในรูปแบบดงักลา่วเกิดขึน้ร้อยละ 55.1 รองลงมาคือการบาดเจ็บทางกายของผู้ ด่ืมสรุาอนัเน่ืองจาก
ความประมาทร้อยละ 14.3ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละความรุนแรงทางเพศท่ีเกิดขึน้สืบเน่ืองจากการด่ืมสรุา (ตอ่)

จากตารางท่ี 1 พบว่าการด่ืมสรุาน�าไปสู่การท�าผิดตามลกัษณะ 9 ความผิดเก่ียวกับเพศ

จ�านวน 14 ครัง้ โดยมีความผิดเก่ียวกบัการขม่ขืนกระท�าช�าเรา (อายเุกิน 15 ปี และไมยิ่นยอม) และ

อนาจารหญิง (กอด จบู ลบูคล�าผู้ มีอายเุกิน 15 ปี โดยไมยิ่นยอม แตไ่มไ่ด้ขม่ขืน) ร้อยละ 42.9 เทา่กนั  

ขณะเดียวกนัการด่ืมสรุาน�าไปสูก่ารเสียชีวิตของบคุคลอ่ืนจ�านวน 75 ครัง้ การท�าร้ายผู้ อ่ืน 95 ครัง้  

ในจ�านวนนีมี้เหตทุ�าร้ายร่างกายผู้ อ่ืนถงึอนัตรายสาหสัสงูสดุ ร้อยละ 80.0 สว่นการท�าผิดตามลกัษณะ 

11 ความผิดเก่ียวกบัเสรีภาพและช่ือเสยีง พบวา่ผู้ ด่ืมสรุามีการขม่ขืนใจผู้ อ่ืนให้กระท�าการ ไมก่ระท�าการ 

หรือจ�ายอมตอ่สิง่ใดจ�านวน 3 ครัง้ 

การท�าผิดตามลกัษณะ 12 ความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ พบวา่ผู้ ด่ืมสรุามีการท�าผิดเก่ียวกบัทรัพย์ 

13 ครัง้ ในจ�านวนนี ้ ร้อยละ 76.9 เป็นการกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ ส่วน 

การท�าผิดตามลกัษณะ 4 ความผิดเก่ียวกบัศาสนา พบวา่ผู้ ด่ืมสรุามีการแตง่กายหรือใช้เคร่ืองหมาย 

ท่ีแสดงวา่เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวชในศาสนาโดยมิชอบจ�านวน 1 ครัง้ นอกจากนีผู้้ ด่ืมสรุา 

มีการท�าผิดตามภาค 3 ลหโุทษ จ�านวน 10 ครัง้ โดยสว่นใหญ่เมาสรุาวุน่วายในสาธารณสถาน ร้อยละ 40

2. ตนเองได้รับความรุนแรง

 ผลการวิจยัพบวา่ความรุนแรงตอ่ตนเองท่ีเกิดขึน้สืบเน่ืองจากการด่ืมสรุามีทัง้หมด 98 ครัง้ 

สว่นใหญ่เกิดขึน้โดยความประมาท สง่ผลให้บคุคลนัน้ถงึแก่ความตาย เชน่ การจมน�า้ตาย การพลดัตก 

จากท่ีสงู การด่ืมเกินขนาดจนอวยัวะภายในล้มเหลวน�าไปสู่การเสียชีวิต เกิดอบุตัิเหตทุางรถยนต์ 

จนเสียชีวิต เป็นต้น โดยความรุนแรงในรูปแบบดงักลา่วเกิดขึน้ ร้อยละ 55.1 รองลงมาคือ การบาดเจ็บ

ทางกายของผู้ ด่ืมสรุาอนัเน่ืองจากความประมาท ร้อยละ 14.3 ดงัแสดงในตารางท่ี 2
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ตารางที่ 2 จ�านวนและร้อยละความรุนแรงตอ่ตนเองท่ีเกิดขึน้สืบเน่ืองจากการด่ืมสรุา

12 
 
 
 
ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละความรุนแรงตอ่ตนเองท่ีเกิดขึน้สืบเน่ืองจากการดื่มสรุา 
 

ลักษณะความรุนแรง จาํนวน ร้อยละ 
ก่อความรุนแรงต่อตนเองโดยเจตนา   
 ตอ่ชีวิต (ตาย) 1 2.0 
 ตอ่ร่างกาย (บาดเจ็บ) 2 4.1 
 ตอ่ทรัพย์สนิ (เสียหาย) 1 2.0 
 ตอ่ช่ือเสียงเกียรตยิศ (ความน่าเช่ือถือ) 0  0.0 
ก่อความรุนแรงต่อตนเองโดยประมาท    
 ตอ่ชีวิต (ตาย) 27 55.1 
 ตอ่ร่างกาย (บาดเจ็บ) 7 14.3 
 ตอ่ทรัพย์สนิ (เสียหาย) 6 12.2 
 ตอ่ช่ือเสียงเกียรตยิศ (ความน่าเช่ือถือ) 5 10.2 
รวม 98 100.0 
 
 คุณลักษณะของผู้ได้รับความรุนแรง 
 การวิเคราะห์คณุลกัษณะของผู้ ได้รับความรุนแรงจะรวมทัง้ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้กบัตนและผู้ อ่ืน โดยผู้
ได้รับความรุนแรงสว่นใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 65.8 อยู่ในวยัทํางาน (อาย ุ15–59 ปี) ร้อยละ 77.9 ทัง้นีข้่าว
ร้อยละ 88.7 ไม่นําเสนอสถานภาพของผู้ ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ความรุนแรง ซึง่ในบรรดาข้อมลูข่าวท่ี
นําเสนอสถานภาพผู้ ได้รับความรุนแรงมกัเป็นผู้ มีสถานภาพสมรส เหย่ือส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทัว่ไป/ผู้ ใช้
แรงงาน ร้อยละ 13.5ทัง้นีค้วามรุนแรงท่ีเกิดขึน้แต่ละครัง้สร้างผลกระทบให้บุคคลหลายกลุ่มรวมกันเช่นกับ
บคุคลในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง และเพ่ือนบ้าน ร้อยละ 32.9 รองลงมาคือคู่ครองของตนเองร้อยละ 31.9 สว่น
สญัชาติของบคุคลผู้ ได้รับความรุนแรงท่ีเกิดขึน้สืบเน่ืองจากการดื่มสรุาพบว่าเป็นคนไทยร้อยละ 91.0 ตา่งชาติ
ร้อยละ 6.3 
 
อภปิรายผล 
 การดื่มสรุาท่ีนําไปสูค่วามรุนแรงนัน้ได้มีนกัวิชาการทบทวนข้อมลูทัง้ในทางวิทยาศาสตร์และพฤตกิรรม

มนษุย์ในสงัคมพบว่า การดื่มสรุานําไปสู่ก่อให้เกิดความรุนแรงตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนดงัเช่นปัจจยัด้านชีวภาพนัน้
พบว่าผู้ ด่ืมสุราประจําทําให้เนือ้สมองเห่ียวฝ่อลง แอลกอฮอล์มีฤทธ์ิทําลายเนือ้สมองในระยะยาว อีกทัง้
แอลกอฮอล์จะออกฤทธ์ิตอ่สมองขณะด่ืม หรือลดปริมาณแอลกอฮอล์กะทนัหนั ทําให้การทํางานของสมองด้อย
ประสิทธิภาพลง ส่งผลต่อการตดัสินใจ การใช้เหตผุล การยบัยัง้ชัง่ใจ การวางแผน การรับรู้และเข้าใจ การรับ

คุณลักษณะของผู้ได้รับความรุนแรง

การวิเคราะห์คณุลกัษณะของผู้ ได้รับความรุนแรงจะรวมทัง้ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้กบัตนและ 

ผู้ อ่ืน โดยผู้ ได้รับความรุนแรงสว่นใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 65.8 อยู่ในวยัท�างาน (อาย ุ 15–59 ปี)  

ร้อยละ 77.9 ทัง้นี ้ ข่าว ร้อยละ 88.7 ไม่น�าเสนอสถานภาพของผู้ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 

ความรุนแรง ซึง่ในบรรดาข้อมลูขา่วท่ีน�าเสนอสถานภาพผู้ได้รับความรุนแรงมกัเป็นผู้ มีสถานภาพสมรส 

เหย่ือส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทัว่ไป/ผู้ ใช้แรงงาน ร้อยละ 13.5 ทัง้นีค้วามรุนแรงท่ีเกิดขึน้แต่ละครัง้ 

สร้างผลกระทบให้บุคคลหลายกลุ่มรวมกันเช่นกับบุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง และเพ่ือนบ้าน  

ร้อยละ 32.9 รองลงมาคือ คูค่รองของตนเอง ร้อยละ 31.9 สว่นสญัชาตขิองบคุคลผู้ได้รับความรุนแรง 

ท่ีเกิดขึน้สืบเน่ืองจากการด่ืมสรุาพบวา่เป็นคนไทย ร้อยละ 91.0 ตา่งชาต ิร้อยละ 6.3 

อภปิรายผล
การด่ืมสรุาท่ีน�าไปสูค่วามรุนแรงนัน้ได้มีนกัวิชาการทบทวนข้อมลูทัง้ในทางวิทยาศาสตร์และ

พฤติกรรมมนษุย์ในสงัคมพบว่า การด่ืมสรุาน�าไปสูก่่อให้เกิดความรุนแรงต่อตนเองและผู้ อ่ืน ดงัเช่น

ปัจจยัด้านชีวภาพนัน้พบวา่ผู้ ด่ืมสรุาประจ�าท�าให้เนือ้สมองเห่ียวฝ่อลง แอลกอฮอล์มีฤทธ์ิท�าลายเนือ้

สมองในระยะยาว อีกทัง้แอลกอฮอล์จะออกฤทธ์ิตอ่สมองขณะด่ืม หรือลดปริมาณแอลกอฮอล์กะทนัหนั 

ท�าให้การท�างานของสมองด้อยประสทิธิภาพลง สง่ผลตอ่การตดัสนิใจ การใช้เหตผุล การยบัยัง้ชัง่ใจ 

การวางแผน การรับรู้และเข้าใจ การรับข้อมลู และการแปลสิง่ตา่ง ๆ ผิดเพีย้นไป สง่ผลตอ่ความเสี่ยง

ท่ีจะแสดงพฤติกรรมไมเ่หมาะสมท่ีสงัคมไมย่อมรับ สว่นปัจจยัด้านจิตใจและปัจจยัด้านสงัคมนัน้ ผู้ ท่ี 
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มีบคุลกิภาพแบบผิดปกติ เช่น บคุลกิตอ่ต้านสงัคม การมีประสบการณ์พบเห็นหรือประสบกบัการใช้

ความรุนแรงของผู้ ด่ืมสรุา ท�าให้เกิดการเรียนรู้และเลียนแบบขึน้ หรือหากผู้ ด่ืมอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีมี

ลกัษณะคกุคามจะแสดงความก้าวร้าวได้งา่ย (Suradechakul, 2013) 

ผลการวิจัยพบว่าผู้ ด่ืมสุราและผู้ ได้รับความรุนแรงจากการด่ืมสุราส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

สอดคล้องกบัข้อมลูของส�านกังานสถิติแหง่ชาติ (National Statistical Office, 2015) ท่ีพบวา่ผู้ชาย 

มีอตัราการด่ืมสงูกว่าผู้หญิงประมาณ 4 เท่า และกลุ่มวยัท�างาน (25-59 ปี) มีอตัราการด่ืมสงูกว่า 

กลุม่อ่ืน ขณะเดียวกนั Vichitkunakorn (2016a; 2016b) ได้ศกึษาการบริโภคสรุาของประชากรวยัผู้ใหญ่

ปี 2558 พบวา่เพศชายมีการด่ืมประจ�ามากกวา่เพศหญิงเกือบ 3 เทา่ คือ เพศชายด่ืม ร้อยละ 45.8  

ส่วนเพศหญิงด่ืม ร้อยละ 16 ส่วนวยัท่ีด่ืมสรุาสงูสดุเป็นวยัแรงงาน โดยผู้ ด่ืมท่ีเป็นประชากรผู้ ใหญ่  

(15 ปีขึน้ไป) มีแนวโน้มสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองจากร้อยละ 30 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 34.04 ในปี 2558  

เม่ือวยัแรงงานบริโภคสรุามากยอ่มน�าไปสูเ่หตกุารณ์ความรุนแรงมากขึน้ ซึง่ผลการวิจยัยงัสะท้อนวา่ 

ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้นัน้ส่วนใหญ่มักเกิดกับผู้ ท่ีอยู่ในวยัแรงงานด้วยกัน และผู้ ได้รับความรุนแรง 

ส่วนใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะคู่ครองของตน ดงันัน้ งานวิจัยครัง้นีจ้ึงช่วยยืนยันว่า

ประชากรวัยแรงงานของไทยตกเป็นเหย่ือความรุนแรงจากการด่ืมสุราสูงสุด อันจะส่งผลกระทบ 

ตอ่การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทัง้ปัจจบุนัและอนาคต นอกจากนี ้ ผลการวิจยัยงัค้นพบอีกวา่ 

ในเหตุการณ์ความรุนแรงจากการด่ืมสุรามักส่งผลกระทบต่อบุคคลหลายกลุ่ม แต่หากพิจารณา 

เฉพาะกลุม่จะพบวา่ความรุนแรงนัน้เกิดขึน้กบัคูค่รองของตนเองมากท่ีสดุ ซึง่ความรุนแรงตอ่คูค่รองนี ้

มีงานวิจยัในตา่งประเทศของ Sprunger, Eckhardt & Parrott (2015) พบวา่ การด่ืมสรุาเป็นสาเหตุ

ให้เกิดความรุนแรงกับคู่ครอง และการกระท�าผิด (Perpetration) โดยผู้ตกเป็นเหย่ือความรุนแรง 

จากคู่ครองมักเป็นการท�าร้ายร่างกาย เกิดได้ทัง้ผู้ หญิงและผู้ ชาย ทัง้นีใ้นบางเหตุการณ์น�าไปสู ่

การบาดเจ็บและ/หรือเสียชีวิตเพราะต่างฝ่ายก็ท�าร้ายซึ่งกนัและกนั ขณะท่ีงานวิจยัในประเทศไทย 

ก็พบข้อมลูท่ีสอดคล้องกนั ดงัเชน่ Teeraphan (2016) ได้ศกึษาความรุนแรงในครอบครัวในเขตพืน้ท่ี 

ลุม่น�า้ทะเลสาบฝ่ังตะวนัตก พบวา่ อตัราการเกิดความรุนแรงในครอบครัวเฉลี่ย 18 ครัง้ตอ่ปี สาเหต ุ

ของความรุนแรง 3 อนัดบัแรก ได้แก่ การด่ืมสรุาหรือเสพสิง่เสพตดิ ความเครียดจากการท�างาน และ 

การขาดความรักความเข้าใจในครอบครัว โดยผู้ถกูกระท�าความรุนแรงในครอบครัวสงูท่ีสดุ คือ ภรรยา   

ส่วน Laeheem (2016) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวไทยมสุลิม 

ในจงัหวดัสตลู พบวา่มีพฤตกิรรมความรุนแรงเกิดขึน้ในครอบครัว ร้อยละ 34.3 โดยการด่ืมเคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอล์ของสามีเป็นหนึ่งในหกปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว ผู้ มีสามีด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์เป็นประจ�ามักกระท�าความรุนแรงต่อภรรยาสูงกว่าสามีท่ีไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

2.4 เท่า ส่วนสามีท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นครัง้คราวกระท�าความรุนแรงต่อภรรยาสงูกว่าสามี 

ท่ีไมด่ื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 1.4 เทา่
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สถานท่ีด่ืมสรุาก่อนน�าไปสูเ่หตกุารณ์ความรุนแรงสว่นใหญ่ด่ืมในร้านขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Thammarangsee (2013) ท่ีพบวา่นกัด่ืมไทยโดยสว่นใหญ่ซือ้เคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอล์จากร้านค้า เชน่ ร้านขายของช�า ร้านสะดวกซือ้ ร้านค้าในสถานท่ีตา่ง ๆ   ร้านอาหาร ผบั บาร์

คาราโอเกะ ซึง่การเข้าถงึสถานท่ีจดัจ�าหนา่ยสรุาในประเทศไทยนัน้ท�าได้โดยสะดวกเพราะไมมี่ความผิด

ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จากข้อมลูเหลา่นีส้ะท้อนวา่แม้มีกฎหมาย

ห้ามจ�าหน่ายสรุาในสถานท่ีเหลา่นี ้ อนัประกอบด้วย ร้านค้าในวดั ร้านค้าท่ีอยูใ่นร้านขายยา ร้านค้า 

ท่ีอยูใ่นสถานท่ีราชการ ในหอพกั ในโรงเรียน ในป๊ัมน�า้มนั และในสวนสาธารณะ แตผู่้ ด่ืมยงัสามารถ 

ซือ้หาจากร้านจ�าหนา่ยสนิค้าซึง่มีจ�านวนมาก ดงัเชน่ข้อมลูในปี พ.ศ. 2557 สะท้อนวา่จ�านวนประชากร

ต่อใบอนญุาตขายสรุาลดต�่าลงอย่างต่อเน่ือง อนัหมายถึงมีร้านค้าได้รับใบอนญุาตขายสรุาจ�านวน

มากขึน้  นอกจากนีย้งัพบว่ามีร้านค้าอีกจ�านวนมากท่ีไม่มีใบอนญุาตจ�าหน่ายสรุา ถึงแม้มีบญัญัติ 

ในพระราชบญัญัติสรุา พ.ศ. 2493 แต่กฎหมายดงักล่าวยงัมีจุดอ่อน คือ โทษของผู้จ�าหน่ายสรุา 

โดยไม่มีใบอนุญาตมีโทษปรับเพียง 500 บาท ท�าให้เม่ือตรวจจบัร้านค้าท่ีท�าผิดกฎหมายควบคมุ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ซ�า้ซากจนถอนใบอนุญาตแล้ว ร้านค้าก็ยงัคงจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ต่อไป เพราะก�าไรจากการขายมีมากกว่าโทษท่ีได้รับ ผู้ ประกอบการร้านค้าจึงไม่กลัว ท�าให้มี 

การฝ่าฝืนกฎหมายกนัอยูอ่ยา่งตอ่เน่ืองสง่ผลให้คนไทยสามารถเข้าถงึเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้งา่ยมาก  

(Thammarangsee, 2013; Deoghan, 2015) อยา่งไรก็ตาม องค์การอนามยัโลกเสนอวา่การควบคมุ

ระบบใบอนญุาตขายสรุาเป็นมาตรการท่ีคุ้มค่าสงูสดุ (Best Buys) โดยรัฐบาลควรควบคมุร้านขาย 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในด้านจ�านวนวันและชั่วโมงท่ีอนุญาตให้จ�าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ซึง่วิธีการดงักล่าวประสบความส�าเร็จทัง้ในประเทศฝร่ังเศสและองักฤษ (Vichitkunakorn, 2016c)  

ดงันัน้ หากประเทศไทยสามารถควบคุมการเข้าถึงสุราผ่านร้านค้าท่ีจัดจ�าหน่ายได้ ก็จะสามารถ 

ลดการบริโภคอนัจะสง่ผลถงึการเกิดความรุนแรงตา่ง ๆ ได้

เม่ือพิจารณาลกัษณะการก่อความรุนแรงตอ่ผู้ อ่ืนของผู้ ด่ืมสรุาท่ีค้นพบในงานวจิยันีซ้ึง่เข้าขา่ย

ความผิดในหลายมาตรา ตาม พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ Snowden (2015) ท่ีว่าการด่ืมสรุาส่งผลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ ด่ืมสรุา กล่าวคือท�าให้ 

ผู้ ด่ืมมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึน้ ขาดการใช้เหตุผลในการตดัสินใจ น�าไปสู่การใช้ความรุนแรงใน 

การแก้ไขปัญหา รวมทัง้สอดคล้องกับแนวคิดของ Rehm et al. (2003) ว่าการด่ืมสรุาท�าให้เกิด 

ผลกระทบทางสังคมแบบเฉียบพลันคือการก่ออาชญากรรม นอกจากนีมี้ผลการศึกษาของ  

Waleevong (2016) พบวา่การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นปัจจยัหลกัในการประกอบอาชญากรรม 

ท่ีเก่ียวกับความผิดต่อชีวิตและร่างกาย เช่น คดีฆ่า ท�าร้ายร่างกาย ข่มขืน ลกัทรัพย์ ปล้น และ 

ค้ายาเสพตดิ โดยร้อยละ 87.6 ของผู้ ต้องขงัท่ีต้องโทษในคดีความผิดตอ่ชีวติและร่างกายล้วนเก่ียวข้อง 

กับการด่ืมสุราก่อนถูกจับกุม และมากว่าร้อยละ 50 ของผู้ ต้องขงัวยัรุ่นก่ออาชญากรรมภายหลงั 
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การด่ืมสรุาภายในระยะเวลาไมเ่กิน 5 ชัว่โมง โดยมีการใช้อาวธุ คือ มีด ดาบ ของมีคม และปืนร่วมด้วย

จงึท�าให้ผู้ เสียหายสว่นใหญ่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหสั

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้ 

จากผลการวิจยัท่ีค้นพบครัง้นีส้ามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนลดการด่ืมสรุาท่ีมี 

ความเสี่ยงตอ่การเกิดความรุนแรง ดงันี ้

1. ก�าหนดมาตรการลดความรุนแรงของปัญหา และผู้ได้รับผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอล์อย่างเป็นรูปธรรม โดยการสร้างความตระหนกัต่อสงัคมเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดขึน้จาก

การด่ืม และก�าหนดวิธีการจดัพืน้ท่ีเข้มแข็งเพ่ือสามารถจดัการกบัปัญหาการด่ืมสรุาทัง้ระดบัจงัหวดั 

อ�าเภอ ต�าบล หมูบ้่าน และครอบครัว รวมทัง้สร้างชมุชนต้นแบบท่ีสามารถจดัการกบัปัญหาการด่ืมสรุา  

เพ่ือเป็นแหลง่เรียนรู้ของชมุชนอ่ืน

2. ควบคมุการเข้าถึงสรุาทางกายภาพ ด้วยการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงัและเข้มงวด  

รวมถงึทบทวนและปรับเพ่ิมบทลงโทษส�าหรับผู้กระท�าความผิดตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้มีความแรงพอท่ีจะท�าให้เกิดความเกรงกลวัต่อการกระท�าผิดกฎหมาย เช่น  

เพ่ิมบทลงโทษ และการยดึของกลางในกรณีขายโดยไมมี่ใบอนญุาตเพ่ือให้ร้านค้าปฏิบตัติามกฎหมาย 

ทัง้นีเ้พ่ือลดโอกาสการเข้าถงึเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของคนไทย

3. สง่เสริมหน่วยงานระดบัท้องถ่ินหรืออาสาสมคัรในชมุชนให้มีสว่นร่วมกบักรมสรรพสามิต

ในการออกใบอนญุาตและการจดัเก็บค่าธรรมเนียมใบอนญุาตจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และ

เสนอให้ท้องถ่ินมีสว่นร่วมในการออกใบอนญุาต/ มีกระบวนการชมุชน หรือการท�าประชามติก่อนออก 

ใบอนญุาตขายสรุาในชมุชน รวมทัง้ให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการตรวจตราร้านค้าท่ีจ�าหนา่ยสรุาวา่ปฏิบตัิ

ตามกฎหมายหรือไมเ่พ่ือเป็นการป้องปรามการกระท�าผิดกฎหมายของร้านค้า 

4. จัดอบรมพัฒนาทักษะการควบคุมตัวเองเม่ืออยู่ในสถานการณ์จ�าเป็นต้องด่ืมสุรา 

โดยเปิดโอกาสให้ชมุชนมีส่วนร่วมคดักรองผู้ ท่ีด่ืมสรุาแล้วมีความเส่ียงต่อการก่อความรุนแรงเข้ารับ 

การอบรมหรือสร้างกิจกรรมกระตุ้นการด่ืมท่ีปลอดภยัทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน หากพบผู้ ด่ืมแบบมีปัญหา

และมีความเสี่ยงในชุมชนควรมีระบบส่งต่อบ�าบดัรักษาเพ่ือเลิกสรุา พร้อมประชาสมัพนัธ์ช่องทาง

ส�าหรับประชาชนในการแจ้งเหตพุฤติกรรมเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ในชมุชน รวมทัง้จดักิจกรรมสื่อสารโทษของ

การด่ืมสรุาอยา่งตอ่เน่ืองผา่นสือ่มวลชนหลากหลายประเภท เพ่ือกระตุ้นเตือนให้คนในสงัคมตระหนกัถงึ 

พิษภยัของสรุา

5. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการปัญหาสุรา อาทิ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ส�านักงาน 

สร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการให้ค�าปรึกษาแนะน�า 
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การแก้ไขปัญหาผู้ ท่ีด่ืมสรุาแล้วก่อปัญหาทางสงัคม เชน่ การสร้างความรุนแรงตอ่บคุคลในครอบครัว 

การมีพฤตกิรรมก้าวร้าว ให้ประชาชนทัว่ไปสามารถขอค�าปรึกษาได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

6. การตรวจตราพฤตกิรรมนกัด่ืมในบริเวณพืน้ท่ีเส่ียง เชน่ สถานบนัเทิง บริเวณท่ีมีความหนาแนน่ 

ของร้านจ�าหนา่ยสรุา บริเวณชมุชนเขตท่ีพกัอาศยั โดยเพ่ิมความเข้มงวดตรวจตราการด่ืมในกลุม่ผู้ชาย

ท่ีอยูใ่นวยัแรงงานซึง่มกัก่อเหตคุวามรุนแรงหลงัการด่ืม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

การวิจยัครัง้นีใ้ช้หนงัสือพิมพ์รายวนัเพียง 2 ฉบบั ได้แก่ มติชนรายวนั และข่าวสด ซึง่เป็น

หนงัสือพิมพ์ท่ีอยู่ภายใต้ส�านกัพิมพ์เดียวกนั ดงันัน้ ในการวิจยัครัง้ต่อไปควรวิเคราะห์ข่าวท่ีปรากฏ 

ในหนงัสือพิมพ์รายวนัท่ีน�าเสนอขา่วในสงัคมไทยให้ครอบคลมุมากขึน้ 

สรุป
ผลการวิจยัสะท้อนว่าการด่ืมสรุาน�าไปสู่การก่อเหตุการณ์ความรุนแรง ทัง้นีผู้้ ด่ืมสรุาและ 

ผู้ ได้รับความรุนแรงส่วนมากเป็นผู้ชาย และอยู่ในวยัแรงงาน ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตกุารณ์ความรุนแรง 

มกัเกิดในวนัหยดุเสาร์-อาทิตย์ มีความชกุการเกิดเหตหุลงัเท่ียงคืน ลกัษณะความรุนแรงท่ีเกิดขึน้นัน้ 

ส่งผลกระทบทัง้ต่อผู้ อ่ืนและต่อตนเอง โดยการสร้างความรุนแรงต่อผู้ อ่ืนนัน้เข้าข่ายความผิด 

ในหลายมาตรา ตาม พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มีทัง้ความรุนแรงเก่ียวกบั 

เพศ ความรุนแรงต่อชีวิต การท�าร้ายผู้ อ่ืน ความผิดเก่ียวกบัเสรีภาพและช่ือเสียง ความผิดเก่ียวกบั

ทรัพย์ ความผิดเก่ียวกบัศาสนา รวมถงึเหตลุหโุทษ ซึง่ในบรรดาความผิดเหลา่นีมี้การท�าร้ายร่างกาย 

ผู้ อ่ืนถึงอนัตรายสาหสัสงูสดุ ส่วนการเกิดเหตคุวามรุนแรงต่อตนเองของผู้ ด่ืมสรุาส่วนใหญ่เกิดจาก 

ความประมาทท�าให้ตนเองเสียชีวิต ดงันัน้ ควรมีการเข้มงวดกบัการเข้าถงึเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ควบคู่

กบัการพฒันาทกัษะการควบคมุตวัเองเม่ืออยูใ่นสถานการณ์จ�าเป็นต้องด่ืมสรุาเพ่ือป้องกนัความรุนแรง

ท่ีเกิดขึน้สืบเน่ืองจากการด่ืมสรุา

กติตกิรรมประกาศ
บทความวิจยันีเ้ป็นสว่นหนึ่งของงานวิจยัเร่ือง “ความรุนแรงและผลกระทบจากการด่ืมสรุา: 

ประมวลข่าวในรอบ 10 ปี” ซึ่งได้รับทนุงานวิจยัเร่ืองนีไ้ด้รับการสนบัสนนุจากศนูย์วิจยัปัญหาสรุา  

และส�านกังานสร้างเสริมสขุภาพแหง่ชาติ
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ภาวะผู้น�าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของสถานศกึษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 9

AUTHENTIC LEADERSHIP OF EDUCATIONAL ADMINISTRATORS

AFFECTING EDUCATTIONAL INSTITUTIONS’ EFFECTIVENESS 

UNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 9

ขวัญฤด ี อาภานันท์/ KWANRUDEE  APANUN1

นภาภรณ์  ยอดสิน/ NAPAPORN  YODSIN2

พชิญาภา  ยืนยาว/ PITCHAYAPA  YUENYAW3

บทคัดย่อ

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาระดบัภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา 

2) ศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา และ 3) วิเคราะห์ภาวะผู้ น�าท่ีแท้จริงของผู้ บริหาร 

สถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่าง คือ ข้าราชการครู 

ในสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 จ�านวน 308 คน โดยใช้วิธี 

การสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่นกระจายตามจงัหวดั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั คือ แบบสอบถาม

ท่ีสร้างขึน้โดยผู้ วิจยั วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 

การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 

ผลการวิจยัพบวา่

1. ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน 

ประกอบด้วย คณุธรรมจริยธรรมภายใน การประมวลผลท่ีสมดลุ สมัพนัธภาพท่ีโปร่งใส และการตระหนกั

รู้ในคณุคา่ของตนเอง 

2.  ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย 

ด้านหลกัสตูร ด้านภาวะผู้น�า ด้านผลลพัธ์ ด้านบรรยากาศ ด้านการตดัสนิใจ และด้านทรัพยากร 

3.  ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา ได้แก่ การประมวลผลท่ีสมดลุ การตระหนกัรู้ 

ในคณุค่าของตนเอง คณุธรรมจริยธรรมภายใน เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

โดยสามารถร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ 80.30 อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01

                
1 นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2 อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ABSTRACT

This research aimed to: 1) study the level of authentic leadership of educational  

administrators; 2) identify the level of educational institutions’ effectiveness; and 3) analyze  

the authentic leadership affecting educational institutions’ effectiveness. The research  

sample, derived by proportional stratified random sampling as distributed by province, was 

308 government teachers of educational institutions under Secondary Educational Service 

Area Office 9. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. 

Data were analyzed with percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple  

regression.

The findings of this research were as follows:

1. Overall and in specific aspects, the authentic leadership was at a high level. These 

aspects were internalized moral perspective, balanced processing, relational transparency, 

and self-awareness.

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

a high level. These aspects were curriculum, leadership, outcome, atmosphere, decision, 

and resources.

3. The authentic leadership of educational administrators in the aspects of 

balanced processing, self-awareness, and internalized moral perspective together predicted  

the educational institutions’ effectiveness at the percentage of 80.30 with statistical  

significance at .01.

Keywords:  authentic leadership, educational institution’s effectiveness, secondary education

บทน�า
สังคมไทยในปัจจุบันก�าลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ 

การก้าวเข้าสูก่ารแข่งขนักนัในทกุ ๆ ด้าน อนัก่อให้เกิดความท้าทายรูปแบบใหม่ ๆ ซึง่สง่ผลกระทบ 

ต่อสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสงัคม สิ่งแรกท่ีต้องรีบด�าเนินการ เพ่ือเตรียม 

ความพร้อมในการรับมือกบัสถานการณ์ดงักลา่ว คือ การสร้าง และพฒันาคนให้มีคณุภาพ มีศกัยภาพ 

และมีทกัษะชีวิตพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง สิ่งท่ีส�าคญัในการพฒันาคนทัง้ด้านความรู้ ความคิด 

ทกัษะชีวติและคณุธรรมจริยธรรม คือการศกึษา ซึง่นบัวา่เป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการเตรียมความพร้อม

ในการสร้างและพฒันาคน เพ่ือวางรากฐานอนาคตของประเทศไทย ปัญหาท่ีประเทศไทยก�าลงัเผชิญ
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อยูใ่นขณะนีก็้คือ การศกึษาของไทยตกต�่า อนัมีสาเหตมุาจากกระบวนการผลติครูผู้สอนด้อยคณุภาพ 

การก�ากบัติดตามในระดบัล่างท่ีไร้ประสิทธิภาพ การยุบหรือรวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไร้ผล ครูขาด

คณุภาพในการสอน และสร้างนวตักรรมใหม ่หลกัสตูรท่ีล้าหลงัไมส่อดคล้องความต้องการของประเทศ 

และผู้บริหารสถานศกึษาไมมี่คณุภาพ และไมเ่ป็นมืออาชีพ (ณรงค์ ขุ้มทอง, 2558: ออนไลน์) ปัญหา

เหลา่นีน้�าไปสูก่ารปฏิรูปการศกึษา ตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 

2557 มีบทบญัญตัิให้มีสภาปฏิรูปแหง่ชาติ ซึง่เป็นองค์กรท่ีท�าหน้าท่ีศกึษาและเสนอแนะ เพ่ือให้เกิด

การปฏิรูปประเทศในด้านตา่ง ๆ รวม 11 ด้าน และ “การศกึษา” เป็นด้านหนึง่ท่ีต้องด�าเนินการให้มี 

การปฏิรูปเพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนญูดงักลา่ว

การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาสิ่งส�าคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา 

เพราะการบริหารกิจการใด ๆ ให้ประสบความส�าเร็จและบรรลตุามเป้าหมาย ต้องมีผู้บริหารหรือ 

ผู้น�าเพ่ือท�าหน้าท่ีวางแผน จัดองค์การ ควบคุมดูแล และจูงใจหรือน�าผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้ท�างาน 

ลุล่วงตามเป้าหมาย (สุนทร โคตรบรรเทา, 2554: 14) ผู้ บริหารท่ีมีคุณภาพจะสามารถบริหาร 

จัดการ และชักจูง กระตุ้น จูงใจ ให้ผู้ตามยินดีปฏิบตัิตามด้วยความเต็มใจ สามารถปรับเปลี่ยน

พัฒนาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ น�าพาสถานศึกษาให้สามารถปรับตัวอยู่รอด หรือ

ประสบผลส�าเร็จได้ สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีมีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการจัดการศึกษา

ทุกระดับ ผู้ บริหารท่ีมีคุณภาพจึงหมายถึง การมีภาวะผู้ น�า ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญต่อความส�าเร็จ

ของการบริหารสถานศึกษา ในการด�าเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาเป็นความรับผิดชอบ

ของผู้ บริหารสถานศึกษา เพราะผู้ บริหารสถานศึกษาเป็นสมาชิกท่ีมีความรับผิดชอบสูงสุด

เพ่ือการท�าหน้าท่ีของสถานศึกษา และเป็นตัวเช่ือมระหว่างนักเรียนกับครู ระหว่างครูกับ 

ฝ่ายบริหาร และเป็นผู้น�านโยบายของฝ่ายบริหารออกใช้ ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศึกษา คือ บุคคล

ส�าคญัของสถานศึกษา ท่ีต้องรับผิดชอบต่อการสร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสมในสถานศึกษา และ 

รับผิดชอบในการตดัสนิใจเก่ียวข้องกบัวนิยัของนกัเรียน บรรยากาศในชัน้เรียน และรักษาไว้ซึง่มาตรฐาน 

การสอนทัง้หมด (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2555: 188) ในการศึกษาด้านภาวะผู้น�า นักวิชาการให้ 

ความส�าคัญในการศึกษาภาวะผู้น�าอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน โดยระยะแรกเป็นการศึกษา 

เก่ียวกับคุณลักษณะผู้ น�า (trait) ต่อมาเป็นการศึกษาด้านพฤติกรรมของผู้ น�า (behavior) 

การศกึษาภาวะผู้น�าตามสถานการณ์ การศกึษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง และการศกึษาภาวะผู้น�า 

การแลกเปลี่ยนตามล�าดบั ในปัจจบุนันกัวิชาการบางกลุม่สนใจศกึษาภาวะผู้น�าท่ีแท้จริง ซึง่หมายถงึ 

ผู้น�าท่ีมีคณุลกัษณะเข้าใจตนเอง มีพฤตกิรรมท่ีแสดงออกถงึความรู้สกึนกึคดิของตนชดัเจน มีบทบาท

การน�าองค์การท่ีบง่ถงึคณุธรรมจริยธรรมอนัเป็นคา่นิยมท่ีตนยดึถืออยา่งคงเส้นคงวา และใช้เป็นฐาน 

ในการตดัสินใจในทกุเร่ืองจนเป็นท่ียอมรับนบัถือของผู้ ร่วมงาน บริหารงานท่ีเน้นความร่วมมือร่วมใจ 

มอบอ�านาจในการตดัสนิใจ สร้างผู้น�าใหมด้่วยการปฏิบตัติวั เป็นแบบอยา่ง มีความตระหนกัรู้ในตนเอง 
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มีความโปร่งใสยดึมัน่ตอ่คา่นิยมในการด�ารงชีวติ มีคณุธรรมท่ีรับรู้ภายในตน รู้จกัคา่นิยมความเช่ือของ

ตนเองท่ีแท้จริง และสามารถแปลงคา่นิยมและความเช่ือนัน้ให้ออกมาเป็นสิง่ท่ีเป็นรูปธรรมและเป็นแนว

ปฏิบตัท่ีิชดัเจน (สชุาดา สายทิ, 2556: 46) 

การจัดการศึกษาเปรียบได้กับการวางรากฐานของประเทศ เพ่ือการก้าวเข้าสู่การแข่งขนั

ในอนาคต ปัญหาด้านการศึกษาจึงเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศ การจัดการศึกษาท่ีประสบ 

ความส�าเร็จสามารถพิจารณาได้จากประสทิธิผลของสถานศกึษา คือ การท่ีสถานศกึษามีการบริหาร

ท่ีดีน�าไปสู่ความส�าเร็จบรรลตุามเป้าหมาย และวตัถปุระสงค์ท่ีก�าหนดไว้ ซึ่งผู้น�าเป็นปัจจยัส�าคญั 

ในการขบัเคลือ่น การด�าเนินการประสานงานกบับคุลากรและทกุสว่นท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคณุภาพ 

และตรงตามความต้องการของสงัคม (วีรพงษ์ ไชยหงษ์, 2558: ออนไลน์) ผู้บริหารจงึมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

โดยตรงต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของอุษา ย่ิงยงเมธี (2550: 86)  

ผลศึกษาพบว่า ภาวะผู้น�าส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานในสถานศึกษาอย่างมีนยัส�าคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั .05 ในการจดัการศกึษาผู้บริหารสถานศกึษาเป็นผู้ มีบทบาทหน้าท่ีท่ีส�าคญัในการบริหาร 

จดัการ ทัง้การวางแผนงาน การด�าเนินงาน และประเมินผลของงาน เพ่ือให้สถานศกึษามีประสทิธิผล

ตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้ งานวิจัยส่วนใหญ่พิจารณาประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นผลลัพธ์ของ 

การปฏิบตังิาน โดยมีนกัวชิาการทางการศกึษามีความคดิสอดคล้องกนัวา่ ประสทิธิผลของสถานศกึษานัน้

ขึน้อยู่กบัผู้บริหาร กระบวนการบริหาร ครู และกระบวนการเรียนการสอน (สดุาพร ทองสวสัดิ์ และ 

สจิุตรา จรจิตร, 2556: บทคดัย่อ) นอกจากนี ้ ยงัพบว่าประสิทธิผลขององค์การยงัเป็นข้อมลู เพ่ือ

สนบัสนนุการตดัสนิใจในการบริหารของผู้บริหาร ดงันัน้ องค์การจะประสบความส�าเร็จอยูร่อดและมัน่คง

ขึน้อยู่กบัความมีประสิทธิผลขององค์การ ถ้าองค์การสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์จะสามารถด�ารงอยู ่

ตอ่ไปได้ ถ้าไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ องค์การจะลม่สลายไปในท่ีสดุ (อลษิา สคุณุพนัธ์, 2555: 45) 

จากท่ีกลา่วมาในข้างต้นจะเห็นได้วา่ การบริหารสถานศกึษาท่ีมีประสิทธิผล ผู้บริหารต้องปฏิบตัิงาน 

โดยใช้ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารให้มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธิผลของสถานศกึษา

เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ สถานศึกษาจึงควรตระหนัก

ถึงความส�าคญัของภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดการบริหารงานอย่างมี

ประสิทธิผล ทัง้นีส้ภาพปัญหาในการจัดการศึกษาของส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 โดยเปรียบเทียบจากผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ (O-NET) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 กบัระดบัประเทศ ปีการศกึษา 2555-2557 พบวา่ คะแนน

เฉลี่ยร้อยละสงูกว่าระดบัประเทศ 7 รายวิชา ยกเว้น รายวิชาภาษาองักฤษท่ีมีคะแนนเฉล่ียต�่ากว่า

ระดบัประเทศอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ 3 ปีการศกึษา และพบวา่ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 คะแนนเฉลี่ยร้อยละสงู

กวา่ระดบัประเทศ 7 รายวิชา ยกเว้น รายวิชาภาษาองักฤษท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต�่ากวา่ระดบัประเทศอยา่ง 

ต่อเน่ืองทัง้ 3 ปีการศึกษา และในปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต�่ากว่าระดบัประเทศ  
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2 รายวิชา คือ ภาษาองักฤษ และวิทยาศาสตร์ (ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9, 

2558 ก: 17) จะเหน็ได้วา่ โดยภาพรวมแล้วผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในสถานศกึษา สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 ยงัมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีจ�าเป็นต้อง

ได้รับการพฒันาให้สงูขึน้ ส�าหรับในด้านการบริหารจดัการพบวา่ ผลการประเมินคณุภาพภายในสถาน

ศกึษาโดยคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในของส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 

แสดงให้เหน็วา่ สถานศกึษาร้อยละ 47.54 ท่ีมีแผนงาน/โครงการนิเทศภายในสถานศกึษา ท่ีมุง่สง่เสริม

การพฒันาจดัการเรียนการสอน ด�าเนินการจริงตามกรอบ และปฏิทินท่ีก�าหนด มีการประเมินสรุปผล 

และรายงานผลการนิเทศในทกุภาคเรียน (ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9, 2558  

ข: 2) อาจกล่าวได้ว่า ถ้าการจัดการศึกษาดี มีคุณภาพ ย่อมท�าให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง 

พร้อมเข้าสู่การแข่งขนั ทัง้นีผ้ลการส�ารวจของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือพฒันาการจดัการ (IMD 

2015) ได้จดัอนัดบัขีดความสามารถในการแขง่ขนัด้านการศกึษาของประเทศไทยพบวา่ ตวัชีว้ดัยอ่ย 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐานประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด ปี 2557 อยูท่ี่อนัดบั 48 จาก 61 ประเทศ 

และเป็นอนัดบั 3 ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย (ส�านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2558: 5) สภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์กร ณ ปัจจบุนั ก�าลงัอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเรียกวา่ “VUCA 

World” คือมีความผนัผวน (volatility) ความไมแ่นน่อน (uncertainty) ความสลบัซบัซ้อน (complexity)  

ความก�ากวม (ambiguity) สงูเพราะฉะนัน้ผู้น�าท่ีจะน�าพาทีมงานให้มุง่มัน่ท�างานจนประสบผลส�าเร็จ

ได้นัน้ จะต้องเป็นผู้น�าท่ีมีภาวะของความเป็นผู้น�าท่ีไม่ใช่เพียงแค่มีแต่ความเก่งแต่เพียงอย่างเดียว  

แต่จะต้องมีความดีประกอบด้วย และเป็นผู้น�าท่ีครองใจทีมงานให้ได้ ผู้น�าประเภทนีจ้ะมีภาวะผู้น�า 

ท่ีเรียกว่า Authentic Leadership เป็นภาวะผู้น�าท่ีแสดงออก ส่ือความหมาย ถึงความเป็นตวัตน 

ท่ีแท้จริง ไมเ่สแสร้ง ตัง้แตแ่นวคดิ คา่นิยม พฤตกิรรมท่ีแสดงออก จงึจะสามารถครองใจคนได้ เม่ือผู้น�า

ท่ีเป็นของแท้สามารถครองใจ สร้างความศรัทธาตอ่ทีมงานได้ ไมต้่องหว่งเร่ืองการท�างานอ่ืน ๆ ไมว่า่ 

จะยากเยน็แสนเขญ็แคไ่หนก็จะส�าเร็จลลุว่งไปได้โดยงา่ย (สถาบนัเพ่ิมผลผลติแหง่ชาต,ิ 2558: ออนไลน์) 

การบริหารจดัการงานในสถานศกึษาให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีภาวะ

ผู้น�าท่ีแท้จริง ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงสามารถใช้ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของตนในการ

สร้างบรรยากาศ การท�างานในสถานศกึษา ท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาการมองโลกเชิงบวกทางวิชาการ และ

ความยดึมัน่ผกูพนัของครูมากกวา่การเน้นวิชาการโดยตรง (ธีรภทัร กโุลภาส, 2556: 125) ด้วยเหตนีุ ้

การเสริมสร้างและพฒันาภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษาจงึมีความส�าคญัตอ่การพฒันา

คณุภาพการศกึษา

จากปัญหาดงักลา่วข้างต้น ผู้วิจยัจงึสนใจศกึษาภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา

ท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพ่ือน�า

มาซึง่การปรับปรุง และพฒันาในโอกาสตอ่ไป
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วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือศึกษาระดบัภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9

2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 9 

3. เพ่ือศกึษาภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษาซึง่เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผล

ของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 

ตวัแปรการวจิยั

1. ตวัแปรต้น คือ ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษาตามแนวคิดของ Walumbwa 

et al. (2008: 95) ประกอบด้วย 1) การตระหนกัรู้ในคณุค่าของตนเอง 2) สมัพนัธภาพท่ีโปร่งใส  

3) คณุธรรมจริยธรรมภายใน และ 4) การประมวลผลท่ีสมดลุ

 2. ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิผลของสถานศกึษาแนวคิดของ Caldwell & Spinks (1990  

อ้างถงึใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555: 174-176) ประกอบด้วย 1) ด้านหลกัสตูร 2) ด้านการตดัสนิใจ  

3) ด้านทรัพยากร 4) ด้านภาวะผู้น�า 5) ด้านบรรยากาศ และ 6) ด้านผลลพัธ์ 

โดยผู้วิจยัได้น�าเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้

6 
 

 

ตวัแปรการวจิัย 
1. ตัวแปรต้นคือ ภาวะผู้ นําท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษาตามแนวคิดของ Walumbwa et al. 

(2008: 95) ประกอบด้วย 1) การตระหนกัรู้ในคณุค่าของตนเอง 2) สมัพนัธภาพท่ีโปร่งใส 3) คณุธรรม

จริยธรรมภายใน และ 4) การประมวลผลท่ีสมดลุ 

2. ตัวแปรตามคือ ประสิทธิผลของสถานศกึษาแนวคิดของCaldwell & Spinks (1990 อ้างถึงใน 

วิโรจน์  สารรัตนะ, 2555:.174-176) ประกอบด้วย 1) ด้านหลกัสตูร 2)ด้านการตดัสนิใจ 3)ด้านทรัพยากร4) 

ด้านภาวะผู้ นํา 5) ด้านบรรยากาศและ 6) ด้านผลลพัธ์ 

 โดยผู้วิจยัได้นําเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้

 

              ตวัแปรต้น              ตวัแปรตาม 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
สมมุตฐิานการวจิัย 
 ภาวะผู้ นําท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย การตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง 

สัมพันธภาพท่ีโปร่งใส คุณธรรมจริยธรรมภายใน และการประมวลผลท่ีสมดุลเป็น ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ประสทิธิผลของสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 

 

คาํจาํกัดความตวัแปรการวจิัย 
1.  ภาวะผู้ นําท่ีแท้จริง หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศกึษาเขต 9 มีความเข้าใจตนเอง มีคณุธรรมจริยธรรม มีการใช้อํานาจท่ีถกูต้องเพ่ือทีมงาน 

และเป้าหมาย มีการปฏิบตัติวัเป็นแบบอย่าง มีความโปร่งใสยดึมัน่ตอ่คา่นิยมในการดํารงชีวิต รู้จกัคา่นิยม

ภาวะผู้นําที่แท้จริงของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1) การตระหนกัรู้ในคณุคา่ของตนเอง  

2) สมัพนัธภาพท่ีโปร่งใส  

3) คณุธรรมจริยธรรมภายใน  

4) การประมวลผลท่ีสมดลุ 

ประสิทธิผลของสถานศกึษา 
  1) ด้านหลกัสตูร  

  2) ด้านการตดัสนิใจ  

  3) ด้านทรัพยากร 

  4) ด้านภาวะผู้ นํา 

  5) ด้านบรรยากาศ 
  6) ด้านผลลพัธ์ 
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สมมุตฐิานการวจิยั
ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย การตระหนกัรู้ในคณุคา่ของตนเอง           

สมัพนัธภาพท่ีโปร่งใส คุณธรรมจริยธรรมภายใน และการประมวลผลท่ีสมดุลเป็น ปัจจัยท่ีส่งผล 

ตอ่ประสทิธิผลของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9

ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
1.  ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริง หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส�านกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 มีความเข้าใจตนเอง มีคณุธรรมจริยธรรม มีการใช้อ�านาจท่ีถกูต้อง 

เพ่ือทีมงาน และเป้าหมาย มีการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง มีความโปร่งใสยึดมั่นต่อค่านิยมใน 

การด�ารงชีวิต รู้จกัคา่นิยมความเช่ือของตนเองท่ีแท้จริง และสามารถแปลงคา่นิยม และความเช่ือนัน้ 

ให้ออกมาเป็นสิง่ท่ีเป็นรูปธรรมและเป็นแนวปฏิบตัท่ีิชดัเจน และมีวนิยัในการท�างานเพ่ือบรรลเุป้าหมาย 

ประกอบด้วย 

 1.1  การตระหนกัรู้ในคณุคา่ของตนเอง หมายถงึ พฤตกิรรมของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีรู้จกั

ตนเอง การประเมินตนเองอยา่งตรงไปตรงมา เข้าใจจดุดี จดุด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกตา่งของ

ตนเอง และเข้าใจผลกระทบท่ีมีตอ่ผู้ อ่ืน รับฟังความเห็นด้านลบตอ่ตนเองได้ ควบคมุพฤติกรรมจาก

อารมณ์ตา่ง ๆ ได้ 

 1.2  สมัพนัธภาพท่ีโปร่งใส หมายถงึ พฤตกิรรมของผู้บริหารสถานศกึษา ท่ีมีการเปิดเผย

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้งานร่วมกนัอยา่งเปิดเผยถงึความคดิท่ีแท้จริงของตนมีการคดิ การพดู และ

การกระท�าท่ีสอดคล้องกนั สามารถควบคมุอารมณ์ได้

 1.3  คณุธรรม จริยธรรมภายใน หมายถงึ พฤตกิรรมของผู้บริหารสถานศกึษา ท่ีแสดงออก

ถงึคา่นิยมของตน และคณุธรรมท่ีตนมีในการบริหารงาน ใช้หลกัศีลธรรมเป็นเกณฑ์ในการตดัสนิใจ และ

ประพฤตปิฏิบตัิ

 1.4  การประมวลผลท่ีสมดลุ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศกึษา ในการรับฟัง

มมุมองของบคุคลท่ีเก่ียวข้องและคดิวิเคราะห์ข้อมลูทัง้หมดก่อนการตดัสนิ และตดัสนิใจอยา่งเช่ือมัน่

วา่เป็นสิง่ท่ีถกูต้องเพ่ือผลประโยชน์ขององค์การ  

2.  ประสทิธิผลของสถานศกึษา หมายถงึ พฤตกิรรมของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 มีความสามารถในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พฒันาเพ่ือให้มี

การปฏิบตังิานได้อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ และสิง่แวดล้อม มีการบริหารจดัการท่ีบรรลเุป้าหมาย

และวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ มีผลการด�าเนินงานท�าให้เกิดความพงึพอใจแก่บคุลากร และเกิดประโยชน์

สงูสดุแก่สถานศกึษา
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 2.1  ด้านหลกัสตูร หมายถงึ ผู้บริหารสถานศกึษามีความรู้ความสามารถ ทกัษะท่ีจ�าเป็น

ต่อการพฒันาหลกัสตูร มีการวางแผน และการบริหารจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะให้แก่ 

ผู้ เรียนให้บรรลตุามเป้าหมายตามท่ีวางไว้ การจดัการเรียนการสอนสอดคล้องกบัสภาพความต้องการ 

ของท้องถ่ิน ผู้ เรียนเกิดความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะ ทัศนคติท่ีดี และด�ารงชีวิตอยู่ในสังคม 

อยา่งถกูต้อง มีความสขุ

 2.2  ด้านการตดัสินใจ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากร ครู และ

ชมุชน มีสว่นร่วมในการคิด ปฏิบตัิ ตดัสนิใจด�าเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการพฒันางานของ 

สถานศกึษา การตดัสนิใจเป็นไปตามขัน้ตอนของกระบวนการอยา่งรอบคอบ โดยใช้ข้อมลูสารสนเทศ

ท่ีนา่เช่ือถือ และท�าให้เกิดความพงึพอใจและความรู้สกึรับผิดชอบร่วมกนั    

 2.3  ด้านทรัพยากร หมายถึง ผู้ บริหารสถานศึกษามีการจัดหาพัฒนาทรัพยากร 

ทางการศึกษาทกุประเภทท่ีมีในท้องถ่ิน และต่างท้องถ่ิน ซึง่ได้มาจากการด�าเนินงานหลายรูปแบบ  

เพียงพอกบัความต้องการของสถานศกึษา เพ่ือน�ามาใช้ให้การจดัการศกึษาบรรลวุตัถปุระสงค์ ทรัพยากร

ทางการศกึษา ได้แก่ เงิน วสัด ุอปุกรณ์ บคุลากร ท่ีดนิ เทคโนโลยี อาคารเรียน เวลา ภมิูปัญญาในชมุชน 

และองค์กรทกุอยา่งของสงัคม

 2.4  ด้านภาวะผู้ น�า หมายถึง ผู้ บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร  

การจดัองค์การ วางแผนการก�าหนดนโยบาย การตดัสนิใจ การประสานงาน การแก้ปัญหา เป็นตวัแทน

ของกลุม่ในการติดตอ่สื่อสารกบับคุคลหรือหน่วยงานภายนอก และเป็นผู้จงูใจให้ครูร่วมมือกนัปฏิบตัิ

หน้าท่ีด้วยความเต็มใจ สามารถก�าหนดนโยบายและทิศทางการท�างานการบริหารจดัการหลกัสตูร 

และการสอน การพฒันานกัเรียน การพฒันาครู และการสง่เสริมบรรยากาศ สิง่แวดล้อมและวฒันธรรม

การเรียนรู้

 2.5  ด้านบรรยากาศ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจบรรยากาศองค์การ 

ของสถานศึกษาของตน และหาวิธีปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อบรรยากาศท่ีดี 

ในองค์การ ผู้บริหารส่งเสริมการยอมรับนบัถือ การไว้วางใจ การมีขวญัก�าลงัใจสงู การมีโอกาสใน 

การท�างาน การเตบิโตทางวิชาการและสงัคมอยา่งตอ่เน่ือง ผู้บริหารมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง ครู นกัเรียน  

และบคุลากรในสถานศกึษา ท�าให้เกิดความพงึพอใจสอดคล้องกบัความต้องการของคนในองค์การ

 2.6  ด้านผลลพัธ์ หมายถึง ผลส�าเร็จของการบริหารงานในสถานศึกษาของผู้บริหาร 

สถานศกึษาท่ีสามารถบริหารงานบรรลตุามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ในแผนการด�าเนินงานของสถานศกึษา 

ตามขอบขา่ยงานทัง้ 4 ด้าน 
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

วธีิด�าเนินการ
การวิจัยเร่ือง ภาวะผู้ น�าท่ีแท้จริงของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ 

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย  

(descriptive research) โดยใช้บคุลากรเป็นหนว่ยวิเคราะห์ (unit of analysis) 

ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูในสถานศกึษา สงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9  

ในปีการศกึษา 2558 จ�านวน 3,387 คน แบง่เป็นจ�านวนประชากรในจงัหวดันครปฐมทัง้หมด 1,773 คน 

และจงัหวดัสพุรรณบรีุทัง้หมด 1,614 คน

กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานในสถานศึกษา สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 ปีการศกึษา 2558 โดยใช้ตารางก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของ Krejcie 

& Morgan (1970 อ้างถงึใน จิตตรัิตน์  แสงเลศิอทุยั, 2557: 124) การก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้

วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่น (proportional stratified random sampling) โดยกระจาย

ตามจงัหวดั ได้กลุม่ตวัอยา่งจ�านวน 346 คน ดงัปรากฏในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและโครงสร้าง

ของแบบสอบถาม ด�าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค�านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรง

เชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ IOC (index of item objective congruence) เทา่กบั 0.67 

และ 1.00 ได้ข้อกระทงค�าถาม ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา จ�านวน 19 ข้อ และข้อกระทง

ค�าถามประสิทธิผลของสถานศกึษา จ�านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิ

แอลฟา (     - coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา เทา่กบั 0.97 

และคา่ความเท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เทา่กบั 0.98 
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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การเกบ็รวมรวมข้อมูล

ผู้ วิจยัจดัส่งแบบสอบถาม จ�านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศึกษาสงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ี

ปฏิบตังิานในสถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ�านวน 

308 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 89

การวเิคราะห์ข้อมูล

ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดับ

ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา และประสิทธิผลของสถานศกึษาใช้การหาค่าเฉล่ีย (  ) 

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยัน�าคา่เฉลี่ยไปเทียบกบัเกณฑ์ขอบเขต

คา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

 คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00   หมายถงึ  มีภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผล  

        ของสถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถงึ มีภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผล 

        ของสถานศกึษาในระดบัท่ีมาก

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถงึ มีภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผล 

        ของสถานศกึษาในระดบัท่ีปานกลาง

 คา่เฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถงึ มีภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผล 

        ของสถานศกึษาในระดบัท่ีน้อย

 คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถงึ มีภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผล 

        ของสถานศกึษาในระดบัท่ีน้อยท่ีสดุ

ส�าหรับการวิเคราะห์ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 ใช้การวเิคราะห์การถดถอยพหคุณู

แบบขัน้ตอน (stepwise multiple regression analysis)

ผลการวจิยั
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของ

สถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 9

ภาวะผู้ น�า ท่ีแท้จริงของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 9 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 4.02, S.D. = 0.63) และเม่ือพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยคณุธรรม

จริยธรรมภายใน อยูใ่นล�าดบัสงูสดุ (     = 4.09, S.D. = 0.69) รองลงมา ได้แก่ การประมวลผลท่ีสมดลุ 

(     = 4.09, S.D. = 0.70) สมัพนัธภาพท่ีโปร่งใส (     = 4.01, S.D. = 0.68) และการตระหนกัรู้ในคณุคา่

ของตนเอง (    =3.89, S.D. = 0.73) ตามล�าดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และล�าดับภาวะผู้ น�าท่ีแท้จริงของผู้ บริหาร 
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ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
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แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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   สถานศกึษาในระดบัท่ีปานกลาง 
 คา่เฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ 
       สถานศกึษาในระดบัท่ีน้อย 

 คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ 
    สถานศกึษาในระดบัท่ีน้อยท่ีสดุ 

 ส าหรับการวิเคราะห์ภาวะผู้ น าท่ีแท้จริงของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบ
ขัน้ตอน (stepwise multiple regression analysis) 
 
ผลการวจิัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 
               ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดั  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�𝑿= 4.02, S.D. = 0.63) และ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยคณุธรรมจริยธรรมภายใน อยู่ในล าดบัสงูสดุ 
(�̅�𝑿= 4.09, S.D. = 0.69) รองลงมา ได้แก่ การประมวลผลท่ีสมดลุ (�̅�𝑿=4.09, S.D. = 0.70) สมัพนัธภาพท่ี
โปร่งใส (�̅�𝑿=4.01, S.D. = 0.68) และการตระหนกัรู้ในคณุค่าของตนเอง (�̅�𝑿=3.89, S.D. = 0.73) 
ตามล าดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  คา่เฉลี่ย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบั และล าดบัภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา     
                     สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9  

(n = 308) 
ข้อ ภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา  S.D. ระดับ ล าดบั 
  1. การตระหนกัรู้ในคณุคา่ของตนเอง 3.89 0.72 มาก 4 
  2. สมัพนัธภาพท่ีโปร่งใส 4.01 0.68 มาก 3 
  3. คณุธรรมจริยธรรมภายใน 4.09 0.69 มาก 1 
  4. การประมวลผลท่ีสมดลุ 4.09 0.70 มาก 2 

รวม 4.02 0.63 มาก  
 

X

ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 9 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 4.03, S.D. = 0.63) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ประสทิธิผล 

ของสถานศึกษา อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยด้านหลกัสตูร และด้านภาวะผู้น�าอยู่ในล�าดบัสงูสดุ  

(   = 4.09, S.D. = 0.64) รองลงมา คือ ด้านผลลพัธ์ (   = 4.06, S.D. = 0.70) ด้านบรรยากาศ  

(     = 4.05, S.D. = 0.73)  ด้านการตดัสนิใจ (    = 3.98, S.D. = 0.71) และด้านทรัพยากร (     = 3.90, 

S.D. = 0.69) ตามล�าดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 3
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ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และล�าดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดั 

  ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 
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ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
   ประสิทธิผลของสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก ( X̅ = 4.03, S.D. = 0.63) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิผลของ
สถานศกึษา อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยด้านหลกัสตูร และด้านภาวะผู้น าอยู่ในล าดบัสงูสดุ (X̅= 4.09, 
S.D. = 0.64) รองลงมา คือ ด้านผลลพัธ์ (X ̅= 4.06, S.D. = 0.70) ด้านบรรยากาศ (X̅ = 4.05, S.D. = 
0.73)  ด้านการตดัสินใจ (X̅ = 3.98, S.D. = 0.71) และด้านทรัพยากร (X̅ = 3.90, S.D. = 0.69) ตามล าดบั 
ดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
 
 
ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และล าดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักัด

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9  
 (n = 308) 

ข้อ ประสิทธิผลของสถานศกึษา  S.D. ระดับ ล าดบั 
1. ด้านหลกัสตูร 4.09 0.64 มาก 1 
2. ด้านการตดัสินใจ 3.98 0.71 มาก 5 
3. ด้านทรัพยากร 3.90 0.69 มาก 6 
4. ด้านภาวะผู้น า 4.09 0.64 มาก 1 
5. ด้านบรรยากาศ 4.05 0.73 มาก 4 
6. ด้านผลลพัธ์ 4.06 0.70 มาก 3 

 รวม 4.03 0.63 มาก  
 
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 
ประกอบด้วย การประมวลผลท่ีสมดลุ (X4) การตระหนกัรู้ในคณุค่าของตนเอง (X1) และคณุธรรมจริยธรรม
ภายใน (X3) เป็น ตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความผนัแปรของประสิทธิผล
ของสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 (Ytot) ได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิในการท านาย (R2) เท่ากบั 0.803 ซึ่งแสดงว่า การประมวลผลท่ีสมดลุ 
ตระหนกัรู้ในคณุค่าของตนเอง และคณุธรรมจริยธรรมภายในส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดั

X

ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น�าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 9

ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 9 ประกอบด้วย การประมวลผลท่ีสมดลุ (X
4
) การตระหนกัรู้ในคณุคา่ของตนเอง (X

1
) และคณุธรรม

จริยธรรมภายใน (X
3
) เป็น ตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความผนัแปร

ของประสทิธิผลของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 (Y
tot

) ได้อยา่ง 

มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิในการท�านาย (R2) เทา่กบั 0.803 ซึง่แสดงวา่  

การประมวลผลท่ีสมดุล ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง และคุณธรรมจริยธรรมภายในส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 และสามารถ
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Ẑ tot = 0.49 (Z4) + 0.26 (Z1) + 0.21 (Z3) 
 

 ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ี 
 สง่ผลตอ่ประสทิธิผลของสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 

 
 (n = 308) 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 3 97.88 32.63 413.67**   .00 

Residual 304 23.97 0.08   
Total 307 121.86    

ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SE.b t   Sig. 
คา่คงท่ี 0.53  0.10 5.20**   .00 
การประมวลผลท่ีสมดลุ (X4) 0.44 0.49 0.04     10.41**   .00 
การตระหนกัรู้ในคณุคา่ของตนเอง (X1) 0.23 0.26 0.04 6.35**   .00 
คณุธรรมจริยธรรมภายใน (X3) 0.20 0.21 0.04      4.59**   .00 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
R = 0.896 R2 = 0.803 SEE. = 0.280 

12 
 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 และสามารถร่วมกนัท านายภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหาร
สถานศกึษาได้ร้อยละ 80.30 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
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ตารางที่ 4 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา 

  ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  

  เขต 9

อภปิรายผล
ผลจากการวิจัยเร่ือง ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของสถานศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 สามารถอภิปรายผลตาม

วตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงันี ้

1.  ภาวะผู้ น�าท่ีแท้จริงของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดบัมากทุกด้าน โดยคณุธรรมจริยธรรมภายใน มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมา คือ การประมวลผล 

ท่ีสมดลุ สมัพนัธภาพท่ีโปร่งใส และการตระหนกัรู้ในคณุคา่ของตนเองตามล�าดบั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ 

การเข้าด�ารงต�าแหน่งผู้ บริหารสถานศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกผู้ มีความรู้ความสามารถใน 

การบริหารงานในหน้าท่ี และมีความเหมาะสมกบัต�าแหนง่ ทัง้ยงัจะได้รับการพฒันาและอบรมอยา่งเข้ม  

เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีคุณธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

ทางวิชาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้ ใต้บงัคบับญัชาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาก�าหนด ประกอบกบัพระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการครู

และบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80 ให้มี

การพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งบางต�าแหน่งและ 
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บางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ ทกัษะ เจตคติท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ท่ีเหมาะสม ในอนัท่ีจะท�าให้การปฏิบตัหิน้าท่ีราชการเกิดประสทิธิภาพประสทิธิผลและความก้าวหน้า 

แก่ราชการ สอดคล้องกบังานวิจยัของธีรภทัร กุโลภาส (2556: 125) ท่ีได้ศึกษาอิทธิพลของภาวะ

ผู้น�าท่ีแท้จริงท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโดยมีการมองโลกเชิงบวกทางวิชาการและ 

ความยืดมัน่ผกูพนัของครูเป็นตวัแปรส่งผ่านและขนาดโรงเรียนเป็นตวัแปรปรับ: การวิจยัแบบผสม

วิธี ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงสามารถใช้ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของตน 

ในการสร้างบรรยากาศการท�างานในโรงเรียน ท่ีเอือ้ต่อการพฒันาการมองโลกเชิงบวกทางวิชาการ 

และความยดึมัน่ผกูพนัของครูมากกวา่การเน้นวิชาการโดยตรง เน่ืองจากผู้บริหารสถานศกึษามีหน้าท่ี 

ส�าคญัในการตดัสินใจเพ่ือการด�าเนินงานและความก้าวหน้าของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 

ท่ีรับฟังมุมมองของบุคคลท่ีเก่ียวข้องและคิดวิเคราะห์ข้อมูลทัง้หมดก่อนการตดัสิน และตดัสินใจ 

อย่างเช่ือมัน่ว่าเป็นสิ่งท่ีถูกต้องเพ่ือผลประโยชน์ขององค์การ ย่อมเป็นท่ียอมรับและไว้วางใจของ 

ผู้ ใต้บงัคบับญัชาน�าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการด�าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศกึษา 

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล

2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 

ทกุด้าน โดยด้านหลกัสตูรและด้านภาวะผู้น�า มีคา่เฉลีย่สงูสดุ รองลงมา คือ ด้านผลลพัธ์ ด้านบรรยากาศ 

ด้านการตดัสินใจ และด้านทรัพยากร ตามล�าดบั ทัง้นีเ้น่ืองจากพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาต ิ 

พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดให้การศกึษาเป็นการเรียนรู้ เพ่ือพฒันา

ความเจริญงอกงามของบคุคล การบริหารงานสถานศกึษาเป็นกระบวนการหนึง่ท่ีช่วยให้คนในสงัคม 

มีความรู้ความสามารถในการด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข การศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือส�าคัญใน 

การพฒันาประเทศ รวมทัง้ในหมวดท่ี 8 วา่ด้วย ทรัพยากรและการลงทนุทางการศกึษา มาตรา 62  

จดัให้มีระบบการตรวจสอบ ตดิตามและประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลการใช้จา่ยงบประมาณ

การจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบัหลกัการศกึษา แนวทางจดัการศกึษาและคณุภาพมาตรฐานการศกึษา 

โดยหนว่ยงานภายในและหนว่ยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบภายนอก ประกอบกบัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 ได้ก�าหนดจดุเน้นเพ่ือใช้ในการพฒันาด้านการศกึษา ด้านงานท่ีเก่ียวกบั

การจดัการเรียนรู้ การน�าหลกัสตูรไปใช้ให้บรรลตุามจดุประสงค์ของหลกัสตูร ตลอดจนมีคณุลกัษณะ

อนัพงึประสงค์ และมีสมรรถนะส�าคญัตามท่ีก�าหนดไว้ในหลกัสตูร ครูสามารถสง่เสริมและให้โอกาส

ผู้ เรียนในการแสวงหาความรู้ คอยให้ความชว่ยเหลือ แนะน�าแก้ปัญหาและให้ก�าลงัใจ รวมถงึการจดั

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้แก่ผู้ เรียน เพ่ือการพฒันาด้านการศกึษาขึน้ เพ่ือให้โรงเรียนน�าไปประยกุต์

ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการพฒันาการศึกษาให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัง้ในด้านประสิทธิภาพ

และประสทิธิผลในการปฏิบตังิาน ครูสามารถจดัการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และผู้ เรียน 
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มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึน้ สอดคล้องกบังานวจิยัของกษมาพร  ทองเอือ้ (2555: 112) ท่ีได้ศกึษา

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า ปัจจยัลกัษณะสภาพแวดล้อม 

อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของจารุวรรณ  วจิิตรวงศ์วาน (2556: 118) ได้ศกึษาการตดัสนิใจ 

ของผู้บริหารกบัการปฏิบตังิานของครูโรงเรียนมธัยมศกึษา ผลการวจิยัพบวา่ การตดัสนิใจของผู้บริหาร 

โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของวิทยา สวนกหุลาบ (2558: 97) 

ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาก�าแพงเพชร เขต 1 โดยภาพรวม พบว่า ประสิทธิผลการจดัการศกึษาของ 

สถานศึกษา อยู่ในระดบัมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสดุ คือ ด้านความพึงพอใจในงานของครู 

รองลงมา คือ ด้านคณุลกัษณะของผู้ เรียน และด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัของปัจจยัท่ีสง่ผล

ต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ก�าแพงเพชร เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสดุ คือ 

ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านภาวะผู้น�าทางการศึกษาของผู้บริหาร และ 

น้อยท่ีสดุ คือ ด้านการจดักระบวนการเรียนรู้ สรุปได้ว่าการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผล 

มากน้อยเพียงใดนัน้ ย่อมขึน้อยู่กบัภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา ทัง้นีเ้พราะผู้บริหาร

สถานศกึษาเป็นผู้ก�าหนดทิศทางในการมุง่ไปสูก่ารยกระดบัประสิทธิผล และเป็นผู้สร้างความเช่ือมัน่

แก่ผู้ตาม ก่อให้เกิดความร่วมมือจากทกุฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เกิดการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

น�าไปสูป่ระสทิธิผลท่ีมุง่หมายร่วมกนั  

3. ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของสถานศกึษา สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ 

การประมวลผลท่ีสมดุล ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง และคุณธรรมจริยธรรมภายใน ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลของสถานศกึษา อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 งานวิจยันี ้ พบว่า ภาวะผู้น�า

ท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย การประมวลผลท่ีสมดุล การตระหนักรู้ในคุณค่า 

ของตนเอง และคุณธรรมจริยธรรมภายใน สามารถร่วมกันท�านายประสิทธิผลของสถานศึกษา  

ได้ร้อยละ 80.30 ทัง้นีเ้น่ืองจากพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบบัท่ี 2 

พ.ศ. 2545 หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษา ก�าหนดให้ผู้บริหารสถานศกึษาต้องมี

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ ซึง่การขอขึน้ทะเบียนรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศกึษา 

จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้ว และเป็นผู้ มีมาตรฐานความรู้ด้านหลักการและ

กระบวนการบริหารการศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรมส�าหรับผู้ บริหารสถานศึกษาและผ่าน 

การอบรมหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาท่ีคณะกรรมการคุรุสภารับรองประสบการณ์วิชาชีพ  

ประกอบกบัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 ได้ก�าหนดเกณฑ์การประเมินคณุภาพ 

การศึกษาตามจุดเน้นปีงบประมาณ 2559 ในจุดเน้นท่ี 6 ส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร 

ทางการศกึษาโดยสถานศกึษาด�าเนินการบริหารบคุลากรด้วยหลกัธรรมาภิบาล ส่งเสริม สนบัสนนุ  
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พฒันา มอบหมายงานตามความสามารถความถนดัของครูและบคุลากรทางการศึกษา มีกิจกรรม  

สร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ทัง้นีผู้้ บริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผู้ น�าท่ีแท้จริงคือความเข้าใจตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม 

มีการใช้อ�านาจท่ีถกูต้องเพ่ือทีมงาน และเป้าหมาย มีการปฏิบตัิตวัเป็นแบบอย่าง มีความโปร่งใส 

ยึดมั่นต่อค่านิยมในการด�ารงชีวิต และมีวินัยในการท�างานย่อมสามารถน�าพาสถานศึกษา 

ไปสู่ความมีประสิทธิผล สอดคล้องกับงานวิจัยของอุษา ย่ิงยงเมธี (2550: 86-87) ได้ศึกษา 

ภาวะผู้ น� า ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขัน้ พื น้ฐาน สังกัดส�านักงาน 

เขตพืน้ท่ีการศึกษาตาก เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น�ากับประสิทธิผล

การบริหารโดยรวมมีความสัมพันธ์ในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และ

ภาวะผู้ น�าท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานในสถานศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ท่ีระดบั .05 ตามล�าดบั ได้แก่ ความมีบารมี การดลใจ การกระตุ้น การใช้ปัญญา การมุ่งสมัพนัธ์

เป็นรายคน สอดคล้องกบังานวิจยัของงามตา ธานีวรรณ (2553: 100-101) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผล

ตอ่ประสิทธิผลโรงเรียน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษายโสธร พบวา่ ประสิทธิผลโรงเรียนสงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษายโสธร มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัด้านภาวะผู้น�าเชิงกลยทุธ์ด้านแรงจงูใจ 

ด้านการส่ือสารทุกด้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ ท่ีระดับปานกลางอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ปัจจัยในภาพรวมสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียนได้ทัง้ 3 ด้าน 

โดยเรียงล�าดบัดงันี ้ ปัจจยัด้านภาวะผู้น�าปัจจยัด้านแรงจงูใจปัจจยัด้านการสื่อสารสามารถพยากรณ์

ประสทิธิผลโรงเรียนได้ร้อยละ 34.90 อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ดงันัน้ สรุปได้วา่หวัใจของ 

การเป็นผู้น�าคือความน่าเช่ือถือ ซึง่เป็นสิ่งท่ีท�าให้ผู้ตามยอมรับและยินดีปฏิบตัิตามด้วยความเต็มใจ 

ก่อให้เกิดการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ความน่าเช่ือถือเกิดจากผู้บริหารแสดงว่าตนเองเป็นผู้ มี 

ความรู้ความสามารถ ยอมรับฟังความคดิเหน็ของผู้ อ่ืน มีการตดัสนิใจท่ีรอบคอบ ค�านงึถงึผลประโยชน์

ของสถานศึกษาเป็นส�าคญั และมีพฤติกรรมการบริหารงานท่ีแสดงถึงการเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม

จริยธรรม ผู้บริหาสถานศกึษาท่ีมีภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงเป็นผู้ ท่ีมีความนา่เช่ือถือยอ่มท�าให้การบริหารงาน

ของสถานศกึษาเจริญก้าวหน้าและบรรลผุลส�าเร็จ

ข้อเสนอแนะ
1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

 1.1 ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ควรส่งเสริมภาวะผู้ น�าท่ีแท้จริงของผู้ บริหารสถานศึกษา ด้านตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง 

โดยการฝึกอบรมผู้ บริหารสถานศึกษาในด้านรับรู้และยอมรับในจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง 

ผู้บริหารสถานศกึษาสามารถรับฟังความคดิเหน็ท่ีเป็นด้านลบของตนเองได้
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 1.2   ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรสง่เสริม 

ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านสมัพนัธภาพท่ีโปร่งใส โดยการฝึกอบรมผู้บริหาร 

สถานศกึษาให้มีความสามารถในการควบคมุอารมณ์ได้ดีแม้ในสถานการณ์วิกฤต และเป็นผู้ ท่ีแสดง

การกระท�าท่ีสอดคล้องกบัค�าพดูของตนเอง

 1.3   ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรสง่เสริม

ประสิทธิผลของสถานศกึษา ด้านทรัพยากร โดยสง่เสริมให้ผู้บริหารสถานศกึษาสามารถจดัหา และ

พฒันาทรัพยากรทางการศกึษา เพียงพอกบัความต้องการของบคุลากรในสถานศกึษา และสามารถ

จดัหา และรวบรวมทรัพยากรทางการศกึษาทัง้ในท้องถ่ิน และตา่งท้องถ่ิน

 1.4   ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรสง่เสริม

ประสิทธิผลของสถานศกึษา ด้านการตดัสินใจ โดยการพฒันาผู้บริหารสถานศกึษาให้สามารถจงูใจ 

ให้บคุลากร ครู และชมุชนเกิดความรู้สกึมีสว่นร่วมรับผิดชอบในการด�าเนินงานของสถานศกึษา และมี

การบริหารงานท่ีตรงตามความต้องการของ บคุลากร ครู และชมุชน 

 1.5   ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรสง่เสริม

ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา ด้านคณุธรรมจริยธรรมภายใน ด้านตระหนกัรู้ในคณุคา่ 

ของตนเอง และด้านการประมวลผลท่ีสมดลุ ให้มีประสทิธิภาพ เพ่ือสง่เสริมประสทิธิผลของสถานศกึษา

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

 2.1  ควรศกึษารูปแบบการพฒันาภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา ในสถานศกึษา 

ขัน้พืน้ฐาน

 2.2  ควรศกึษาภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ขวญัและก�าลงัใจของ

ข้าราชการครูในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

 2.3  ควรศกึษาองค์ประกอบของภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา ในสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน

สรุป
ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 9 โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ มีคา่เฉลี่ยอยูใ่น

ระดบัมากทกุด้าน และประสิทธิผลของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 9 โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบั

มากทกุด้าน และภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของสถานศกึษา 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมากไปหาน้อย 

ดงันี ้ การประมวลผลท่ีสมดลุ การตระหนกัรู้ในคณุคา่ของตนเอง และคณุธรรมจริยธรรมภายใน เป็น
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ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 

อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 งานวิจยันีพ้บว่า ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา  

ซึ่งได้แก่ การประมวลผลท่ีสมดุล ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง และคุณธรรมจริยธรรมภายใน  

สามารถร่วมกนัท�านายประสิทธิผลของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 9 ได้ร้อยละ 80.30 
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ความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาสังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษานครปฐม

STRESS OF EDUCATIONAL ADMINISTRATORS IN NAKHON PATHOM

PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE

ดารารัตน์  ศรีโรจน์ศลิป์/  DARARAT  SRIROTSIN1 

โยธิน ศรีโสภา/  YOTHIN  SRISOPA2 

ดวงใจ  ชนะสิทธ์ิ / DUANGJAI  CHANASID3 

บทคัดย่อ

การวิจยัในครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา  

2) เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จ�าแนกตามสถานภาพส่วนบคุคล และ 

ขนาดของสถานศึกษา และ 3) เสนอแนะแนวทางการลดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา  

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคือผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

นครปฐม จ�านวน 144 คน  ซึง่ได้มาโดยการสุม่แบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่นกระจายตามขนาดโรงเรียน  

และสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ�านวน 9 คน ได้มาด้วยวิธีเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่แบบวดัความเครียดของโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสขุภาพจิต กระทรวง

สาธารณสขุ และประเด็นในการสมัภาษณ์สร้างขึน้โดยผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าร้อยละ  

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ทดสอบ 

ความแตกตา่งรายคูโ่ดยวิธีของเชฟเฟ่ และการวิเคราะห์เนือ้หา

 ผลการวิจยัพบวา่

 1.  ผู้บริหารสถานศกึษามีความเครียดในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

 2. ผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน มีความเครียด 

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสถานศกึษาขนาดเล็กมีความเครียดมากกว่า

สถานศกึษาขนาดใหญ่ ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมี เพศ อาย ุวฒิุการศกึษา ประสบการณ์ในการท�างาน 

และวิทยฐานะตา่งกนัมีระดบัความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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 3.  ข้อเสนอแนะในการลดความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย ควรสง่เสริม

และสนบัสนนุระบบการจดัการท่ีดีในสถานศึกษา การจดัท�าโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการผ่อนคลาย

ความเครียด ควรลดความซ�า้ซ้อนของงาน เพ่ือให้สะดวกตอ่การปฏิบตังิาน ยดึการเรียนการสอนเป็น

ส�าคญั ควรหากิจกรรมท�าเม่ือเกิดความเครียด อาทิ การออกก�าลงักาย หรือท�ากิจกรรมชว่ยเหลือผู้ อ่ืน

ค�าส�าคัญ: ความเครียด ผู้บริหารสถานศกึษา ประถมศกึษา

ABSTRACT

This research aimed to: 1) study the level of stress of school administrators;  2) compare 

the level of stress of school administrators as classified by personal factors and school  

sizes; and 3) compile suggestions to reduce stress of school administrators. The research  

sample was 144 school administrators under Nakhon Pathom Primary Educational Service  

Area Office, derived by proportional stratified random sampling as distributed by school sizes, 

and 9 school administrators derived by purposive sampling.  The research instruments were 

Suanprung Stress Test questionnaire developed by the Mental Health Department, Ministry 

of Public Health and an interview form constructed by the researcher.Data were analyzed 

with percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, and pair 

difference test by Scheffe and content analysis. 

The findings of this research were as follows:

1.  Overall, the level of school administrators’ stress was at a high level.

2.  The school administrators as classified by school sizes had different stress levels 

with statistical significance at .05. Particularly, those who worked in small school experienced 

higher stress levels than that of the large schools. While, there was no difference among those 

as classified by gender, age, educational level, work experience and academic position.

3. The suggestions to reduce stress for administrators were as follows: promoting  

and supporting a proper management system in schools; organizing projects for relaxation; 

lessening work overlap to facilitate work implementation; adhering to student affairs work; and 

participating in recreational activities such as doing exercises or engaging in volunteering  

activities to help others.
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บทน�า
การศึกษาเป็นสิ่งส�าคญัท่ีสดุในการพฒันาประเทศ เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมุ่ง 

พฒันาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถเต็มตามศกัยภาพ มีการพฒันาท่ีสมดุลทัง้ร่างกาย จิตใจ  

และสงัคมปัจจบุนัการเปลี่ยนแปลงภาวะสงัคม เศรษฐกิจและการเมือง ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ชีวิตการท�างานของบคุคลในทกุประเภทของการประกอบอาชีพ จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงในการเตรียมคน 

ให้พร้อมในทกุ ๆ  ด้าน โดยใช้การศกึษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคนให้สมบรูณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ 

สถานศึกษาต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ วางแผนพัฒนาการศึกษาอย่างเหมาะสม  

รวมทัง้ตรวจสอบทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และรายงานผลอย่างสม�่าเสมอ (สุวฒัน์ ศรีวฒันพงศ์,  

2553: 1) บคุคลส�าคญัท่ีขาดมิได้ในการพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพคือ ผู้บริหารสถานศกึษา ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีจะน�าพานโยบายจากรัฐบาลมาปฏิบตัิให้บรรลผุลส�าเร็จตามท่ีก�าหนดไว้  

ผู้ บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทส�าคัญในฐานะผู้ มีส่วนรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการจัด 

การศกึษาอนัเป็นพืน้ฐานการศกึษาทกุระดบั การท่ีจะปฏิบตังิานในหน้าท่ีได้อยา่งเหมาะสม ผู้บริหาร 

จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการบริหารสถานศึกษาเพ่ือให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไป 

อย่างรวดเร็วอันเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ รัฐบาลจึงได้ก�าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยก�าหนดไว้ใน 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 

ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ก�าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษาทุกระดบัประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอก (ส�านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2553: 18-19)

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 39 ก�าหนดให้กระทรวง

ศกึษาธิการกระจายอ�านาจการบริหารและการจดัการศกึษา ไปยงัคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

และสถานศึกษาในเขตพืน้ท่ีโดยตรง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือต้องการพฒันาการศึกษาของผู้ เรียนให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ จึงเป็นเหตใุห้ผู้บริหารสถานศกึษาในปัจจบุนัมีภาระงานมากขึน้ จากการท่ี 

ผู้บริหารมีภาระหน้าท่ีมากมาย การท�างานของผู้บริหารมักเกิดอาการเครียดควบคู่ไปด้วยเสมอ 

(เมตต์ เมตการุณ์จิตต์, 2553: 56)

ความเครียดเป็นภาวะท่ีร่างกายและจิตใจเผชิญกับสถานการณ์อันเน่ืองมาจากมีสิ่งมา 

ขดัขวางการท�างานท่ีหนกัหรือเกินความสามารถท่ีจะแก้ไข มีผลท�าให้ร่างกายและจิตใจเกิดความกงัวล 

เกิดความเหน่ือยล้า ท้อแท้ ไม่พึงพอใจในงาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการท�างาน  

ความเครียดมาจากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอก เม่ือบคุคลมีความเครียดจะแสดงอาการทางจิตใจ  

และร่างกาย อาทิ ความกงัวล ซมึเศร้า หงดุหงิด เป็นต้น (ผาตคิมน์ เกลีย้งรส, 2552: 1) ซึง่สอดคล้อง

กบัฉตัรนภา รักพงษ์ (2551: 1) ท่ีกลา่ววา่ความเครียดเกิดจากหลายสาเหต ุ เช่น สิ่งแวดล้อมท่ีไม่ดี  
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การแขง่ขนัในทกุ ๆ ด้าน ทัง้ด้านภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะภาครัฐเน่ืองจากสว่นใหญ่รายได้น้อย 

ไม่พอกับรายจ่ายท�าให้เศรษฐกิจฝืดเคือง ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้ ประสบปัญหาความเครียดสูง  

โดยเฉพาะในกลุม่ผู้ ท่ีประกอบวชิาชีพครูซึง่เป็นวชิาชีพหนึง่ท่ีมีความเครียดสงู คนท่ีมีความเครียดมาก 

จะขาดความเช่ือมัน่ในการท�างาน หลีกเลี่ยงการตดัสินใจ เกิดอุบตัิเหตุในการท�างาน ขาดความ 

รอบคอบในการท�างาน และมักท�างานผิดพลาดอยู่เสมอ ผลัดวันประกันพรุ่ง ท�างานไม่เสร็จ

ตามก�าหนด ขาดสมาธิในการท�างานเบ่ืองาน เบ่ือหน่าย ขาดงานบ่อย หมดสมรรถภาพใน 

การท�างาน และส่งผลให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ดีสอดคล้องกับผาติคมน์ เกลีย้งรส 

(2552: 61) ได้ศึกษาความเครียดของผู้ บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า สาเหตุของความเครียดท่ีมีมาก 

คือ ภาวะความเครียดด้านจิตใจ ภาวะความเครียดด้านสภาพแวดล้อม ภาวะความเครียด

ด้านร่างกาย และภาวะความเครียดด้านสังคมตามล�าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของสัญญา 

ลิธรรมมา (2554: 77-78) เร่ืองระดบัภาวะความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส�านกังาน 

เขตพืน้ท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการวิจัย พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่มีระดับ

ความเครียดด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลอยู่ในระดบัมาก และผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่

พิเศษ มีระดบัภาวะความเครียดด้านตวังานในระดบัมาก ผู้บริหารสถานศกึษาขนาดเลก็ ขนาดกลาง 

และขนาดใหญ่ มีระดบัภาวะความเครียดแตกต่างกนั เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหาร 

สถานศึกษาจ�าแนกตามประสบการณ์ท�างาน โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณา 

เป็นรายด้านพบว่าผู้ บริหารท่ีมีประสบการณ์ท�างานน้อยกว่า 10 ปี มีระดับภาวะความเครียด 

ในด้านตวังานด้านความสนใจในการท�างาน มากกว่าผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ท�างาน 10 ปีขึน้ไป 

เปรียบเทียบระดับภาวะความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตามอายุ โดยรวมทุกด้าน 

ไมแ่ตกตา่งกนัเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีความแตกตา่งกนั 1 ด้าน คือ ตวังาน โดยผู้บริหารท่ีมีอายุ

น้อยกวา่ 50 ปี มีระดบัภาวะความเครียดในด้านตวังานมากกวา่ผู้บริหารท่ีมีอาย ุ50 ปีขึน้ไป

นอกจากนัน้จากประสบการณ์ของผู้ วิจัยท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้พบประสบการณ์ 

จากหลายโรงเรียน อาทิ อาคารเรียนถกูไฟไหม้ ปัญหาด้านสขุภาพของตวัผู้บริหารเอง จ�านวนของ 

บุคลากรไม่เพียงพอกับงาน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนอกสถานศึกษา และพบว่าผู้ บริหาร

สถานศึกษาในปัจจุบันเกิดความเครียดบ่อยครัง้ จากข้อมูลข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา 

ความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

ซึ่งมีพืน้ ท่ีการปฏิบัติงานของผู้ บริหารแต่ละแห่งไม่ เหมือนกัน ท�าให้ผู้ บริหารสถานศึกษา 

ต้องมีการปรับตัว และเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท�าให้ผู้ วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาความเครียดของผู้ บริหาร 

สถานศึกษา เพ่ือหาแนวทางป้องกันความเครียด และส่งเสริมให้ผู้ บริหารสถานศึกษามีความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับสาเหตุ ผลกระทบของความเครียด และแนวทางคลายเครียด เพ่ือส่งเสริม 

คณุภาพชีวิต และศกัยภาพในการท�างาน
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วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือศกึษาระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา
2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตาม เพศ อาย ุ 

วฒิุการศกึษา ประสบการณ์ในการท�างาน วิทยฐานะ และขนาดของสถานศกึษา
3.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการลดความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา 

กรอบแนวคดิการวจิยั
ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้ ผู้ วิจัยมุ่งศึกษาความเครียดผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยใช้แบบวัดความเครียดสวนปรุง  
SPST-104 (Suanprung Stress Test-104) (สวุฒัน์  มหตันิรันดร์กลุ, วนิดา  พุม่ไพศาลชยั และพิมพ์มาศ   
ตาปัญญา, 2540: 107-108) มีจ�านวน 33 ข้อ ซึง่เป็นแบบวดัความเครียดท่ีวดัอาการท่ีแสดงออก 7 อาการ 
ได้แก่ 1) อาการความเครียดทางกล้ามเนือ้โครงกระดกู 2) อาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัิ 
พาราซิมพาเทติก 3) อาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัิซิมพาเทติก 4) อาการเครียดทาง 
อารมณ์  5) อาการเครียดทางความคดิ 6) อาการเครียดทางฮอร์โมน และ 7) อาการเครียดทางภมิูคุ้มกนั
ร่างกายจิตใจและพฤติกรรม น�ามาเป็นตวัแปรตาม ด้านความเครียด เปรียบเทียบกับ เพศ อาย ุ 
วฒิุการศกึษา ประสบการณ์ในการท�างาน วทิยฐานะ และขนาดของสถานศกึษาสรุปเป็นกรอบแนวคดิ 

การวิจยั ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 1 

5 

 3.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการลดความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา  
 
 
กรอบแนวคดิการวจิัย 
 ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี  ้ผู้ วิจัยมุ่งศึกษาความเครียดผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมโดยใช้แบบวัดความเครียดสวนปรุง SPST-104 
(Suanprung Stress Test-104) (สวุฒัน์  มหตันิรันดร์กลุ, วนิดา  พุ่มไพศาลชยั และพิมพ์มาศ  ตาปัญญา, 
2540: 107-108) มีจํานวน 33 ข้อ ซึ่งเป็นแบบวดัความเครียดท่ีวดัอาการท่ีแสดงออก 7 อาการ ได้แก่ 1) 
อาการความเครียดทางกล้ามเนือ้โครงกระดกู 2) อาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัิพาราซิมพาเทติก 
3) อาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัิซิมพาเทติก 4) อาการเครียดทางอารมณ์ 5) อาการเครียดทาง
ความคดิ 6) อาการเครียดทางฮอร์โมน และ7) อาการเครียดทางภมูิคุ้มกนัร่างกายจิตใจและพฤติกรรม นํามา
เป็นตวัแปรตาม ด้านความเครียด เปรียบเทียบกบั เพศ อาย ุวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ในการทํางาน วิทย
ฐานะ และขนาดของสถานศกึษาสรุปเป็นกรอบแนวคดิการวิจยั ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 1  
 
                ตวัแปรต้น                  ตวัแปรตาม 

สถานภาพส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อาย ุ
3. วฒุกิารศกึษา 
4. ประสบการณ์ในการทํางาน 
5. วทิยฐานะ 
6. ขนาดของสถานศกึษา 
 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวจิยัแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
 
คาํจาํกัดความตวัแปรการวจิัย 

อาการของความเครียดที่แสดงออก 
1.  อาการความเครียดทางกล้ามเนือ้โครงกระดกู 
2.  อาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตั ิ
พาราซมิพาเทตกิ 
3.  อาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัซิมิพาเทตกิ 
4.  อาการเครียดทางอารมณ์ 
5.  อาการเครียดทางความคดิ 
6.  อาการเครียดทางฮอร์โมน 
7.  อาการเครียดทางภมูิคุ้มกนัร่างกายจิตใจ  
และพฤตกิรรม 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยัแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 201852

ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
ความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา หมายถึง ความรู้สกึท่ีรับรู้ได้ถึงอารมณ์ สภาพจิตใจ 

และการแสดงออกทางร่างกายของผู้บริหารท่ีบง่บอกได้วา่ อดึอดั คบัข้องใจ ไมส่บายตวั ไมส่บายใจ  

ไม่มีความสขุ ถ้าบุคคลนัน้ควบคุมตวัเองไม่ได้ก็จะท�าให้เกิดเสียภาวะสมดุลทัง้ร่างกายและจิตใจ 

ความเครียดท่ีวดัอาการท่ีแสดงออกทางสรีระ 7 อาการ ได้แก่ 

1. อาการความเครียดทางกล้ามเนือ้โครงกระดกู หมายถงึ ความเครียดท่ีแสดงออกทางอาการ

กล้ามเนือ้ตงึหรือปวด ปวดหวั ปวดหลงั นัง่น่ิงไมไ่ด้

2. อาการความเครียดทางประสาทอัตโนมัติพาราซิมพาเทติก หมายถึง ความเครียด 

ท่ีแสดงออกทางอาการ ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง ท้องเสีย คลื่นไส้ จกุเสียด คอแห้ง ปากแห้ง

3. อาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัิซิมพาเทติก หมายถึง ความเครียดท่ีแสดงออก

ทางอาการ เหง่ือออกมากท่ีฝ่ามือ มือเยน็เท้าเยน็ หวัใจเต้นเร็ว เจ็บหน้าอก ปวดศีรษะข้างเดียว

4. อาการเครียดทางอารมณ์ หมายถึง ความเครียดท่ีแสดงออกทางอาการ รู้สกึวิตกกงัวล 

คบัข้องใจ โกรธหรือหงดุหงิด รู้สกึอบัอาย จนหนทาง สิน้หวงั รู้สกึเศร้า

5. อาการเครียดทางความคิด หมายถึง ความเครียดท่ีแสดงออกทางอาการ ความจ�าไม่ดี 

สบัสน รู้สกึวา่ในท่ีสดุทกุสิง่ทกุอยา่งออกมาในทางท่ีเลวร้าย หลบัยาก ตัง้สมาธิยาก

6. อาการเครียดทางฮอร์โมน หมายถึง ความเครียดท่ีแสดงออกทางอาการ ประจ�าเดือน 

มีปัญหา อณุหภมิูร่างกายเปลี่ยนแปลงไมเ่หมือนปกต ิผิวเป็นผ่ืนเป็นสวิ รู้สกึเหน่ือยงา่ย

7. อาการเครียดทางภมิูคุ้มกนัร่างกาย จิตใจ และพฤตกิรรม หมายถงึ ความเครียดท่ีแสดงออก

ทางอาการ เป็นหวดับอ่ย เป็นโรคภมิูแพ้ รู้สกึไมค่อ่ยสบายหรือป่วยเสมอเจ็บคอ เจ็บในปาก 

วธีิด�าเนินการ
การวิจัยเร่ือง ความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษานครปฐม ในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงบรรยาย ผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเป็นหน่วยวิเคราะห์ โดยมีวิธีด�าเนินการ 

ตามล�าดบัหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวจิยั คือ ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีปฏิบตังิานในสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม ปีการศกึษา 2557 จ�าแนกตามอ�าเภอในจงัหวดันครปฐม 

ผู้บริหารสถานศกึษา จ�านวน 232 คน
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กลุ่มตวัอย่าง 

กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีปฏิบตัิงานในสถานศกึษา สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม ปีการศกึษา 2557 ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง 

โดยใช้ตารางการก�าหนดกลุม่ตวัอยา่งของ Krejcie & Morgan (1970: 607-610 อ้างถงึใน จิตติรัตน์   

แสงเลิศอทุยั, 2554: 124) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วนโดยจ�าแนกตามขนาดโรงเรียน 

ในจังหวดันครปฐม ได้ผู้บริหาร จ�านวน 144 คน ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 

ท่ีปฏิบตังิานในสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม โรงเรียนละ 1 คน  

โดยค�านึงถึงความสะดวกในการเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ วิจัยจึงสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น  

โดยเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจงรวมทัง้สิน้ 9 คน

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมีขัน้ตอนการสร้างและการพฒันาดงันี ้

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัชดุท่ี 1  

ขัน้ท่ี 1 การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้แบบวดัความเครียดสวนปรุง SPST-104 (สวุฒัน์ มหตันิรันดร์กลุ, 

วนิดา พุ่มไพศาลชยั และพิมพ์มาศ ตาปัญญา, 2540: 107-108) ซึ่งเป็นแบบวดัความเครียดของ 

โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ โดยนายแพทย์สวุฒัน์ มหตันิรันดร์กลุ  

และคณะ ได้สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2540 ลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั มาใช้ จ�านวน 

33 ข้อ ท่ีได้ผา่นการตรวจสอบคณุภาพด้านความเท่ียง (reliability) และด้านความตรง (validity) แล้ว

ขัน้ท่ี 2 น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ เพ่ือตรวจสอบคณุภาพความเท่ียงอีกครัง้ของแบบวดั

ความเครียดสวนปรุง โดยหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (  –coefficient) ของ Cronbach (1970: 161)  

กบัผู้บริหารสถานศกึษาซึง่ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จ�านวน 30 คน ได้คา่ความเท่ียงเทา่กบั 0.82  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัชดุท่ี 2 ผู้ วิจยัน�าผลการสมัภาษณ์รายบคุคล ในส่วนท่ีเป็นค�าถาม 

ปลายเปิดมาหาค่าความถ่ี จากนัน้คิดออกมาเป็นความถ่ีของแบบสอบถาม และสร้างประเด็น 

ในการสมัภาษณ์ เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง น�าประเดน็ในการสมัภาษณ์ 

มาแก้ไขเพ่ือให้มีความสมบรูณ์ แล้วน�าไปสมัภาษณ์รายบคุคล โดยเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล

ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา ในสงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถม

ศกึษานครปฐม ด้วยตนเอง จ�านวน 144 ฉบบั ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมาจ�านวน 

141 ฉบบั จากสถานศกึษา 144 แหง่ คิดเป็นร้อยละ 97.92 แล้วน�าไปวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม 

ส�าเร็จรูป และเดินทางไปสมัภาษณ์ผู้บริหารรายบุคคล ณ สถานศึกษา สงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษานครปฐม จ�านวน 9 คน

7 

โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ตามสัดส่วนโดยจําแนกตามขนาดโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ได้ผู้ บริหาร 
จํานวน 144 คนผู้ตอบแบบสมัภาษณ์คือ ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบตัิงานในสถานศกึษา สงักดัสํานกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมโรงเรียนละ 1 คน โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางไป
สมัภาษณ์ผู้วิจยัจงึสุม่แบบไมอ่าศยัความน่าจะเป็น โดยเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจงรวมทัง้สิน้ 9 คน 
 

 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมีขัน้ตอนการสร้างและการพฒันาดงันี ้
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัชดุท่ี 1   
 ขัน้ท่ี 1 การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ใช้แบบวดัความเครียดสวนปรุงSPST-104 (สุวฒัน์มหัตนิรันดร์กุล, 
วนิดา  พุ่มไพศาลชัย และพิมพ์มาศ  ตาปัญญา, 2540: 107-108) ซึ่งเป็นแบบวัดความเครียดของ
โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ โดยนายแพทย์สวุฒัน์ มหตันิรันดร์กลุ และคณะ 
ได้สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2540 ลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั มาใช้ จํานวน 33 ข้อ ท่ีได้ผ่านการ
ตรวจสอบคณุภาพด้านความเท่ียง (reliability) และด้านความตรง (validity)แล้ว 
 ขัน้ท่ี 2 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงอีกครัง้ของแบบวัด
ความเครียดสวนปรุง โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α–coefficient) ของCronbach (1970: 161) กบั

ผู้บริหารสถานศกึษาซึง่ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 30 คน ได้คา่ความเท่ียงเท่ากบั 0.82   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัชดุท่ี 2 ผู้วิจยันําผลการสมัภาษณ์รายบคุคล ในส่วนท่ีเป็นคําถามปลายเปิด
มาหาค่าความถ่ี จากนัน้คิดออกมาเป็นความถ่ีของแบบสอบถาม และสร้างประเด็นในการสมัภาษณ์ เสนอ
ตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง นําประเด็นในการสมัภาษณ์มาแก้ไขเพ่ือให้มีความสมบรูณ์ 
แล้วนําไปสมัภาษณ์รายบคุคล โดยเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง  
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้ บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม ด้วยตนเอง จํานวน 144 ฉบบั ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 141 ฉบบั
จากสถานศึกษา 144 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.92แล้วนําไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป และ
เดินทางไปสมัภาษณ์ผู้บริหารรายบุคคล ณ สถานศึกษา สงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม จํานวน 9คน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมลูสําหรับการวิจยั โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์คา่สถิตดิงันี ้

 1.  ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหาคา่ความถ่ีร้อยละ 
 2.  ระดบัความเครียดผู้บริหารใช้การหาคา่เฉลี่ย (X̄)สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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การวเิคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมลูส�าหรับการวิจยั โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์คา่สถิตดิงันี ้

1.  ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหาคา่ความถ่ีร้อยละ

2.  ระดบัความเครียดผู้บริหารใช้การหาคา่เฉลี่ย (    ) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาจ�าแนกตามเพศอายุของ 

ผู้บริหาร ประสบการณ์ในการท�างาน และวิทยฐานะ ใช้การทดสอบคา่ที 

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาเม่ือจ�าแนกตามวฒิุการศกึษา  

และขนาดของสถานศกึษา วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA เม่ือพบความแตกต่างอย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถิต ิท�าการทดสอบความแตกตา่งรายคูด้่วยวิธีของ Scheffe'

5. การวิเคราะห์ค�าถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ และวิเคราะห์ข้อมลู 

ท่ีได้จากสมัภาษณ์ผู้บริหารรายบคุคล ใช้การวิเคราะห์เนือ้หาเชิงพรรณนา 

ผลการวจิยั
1.  การวิเคราะห์ระดบัความเครียดผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษานครปฐม

ตารางที่ 1 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและล�าดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา 

 โดยภาพรวม

จากตารางท่ี 1 แสดงวา่ระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา มีอาการเครียดทกุด้านใน 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยพิจารณาตามอาการ

พบวา่ผู้บริหารสถานศกึษามีอาการเครียดทางฮอร์โมนอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่ซึง่สงูกวา่อาการด้านอ่ืน ๆ  
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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 3.  วิเคราะห์เปรียบเทียบความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาจําแนกตามเพศอายขุองผู้บริหาร 
ประสบการณ์ในการทํางาน และวิทยฐานะ ใช้การทดสอบคา่ที  
 4.  วิเคราะห์เปรียบเทียบความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาเม่ือจําแนกตามวฒุิการศกึษา และขนาด
ของสถานศกึษา วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ One-way ANOVAเม่ือพบความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ทํา
การทดสอบความแตกตา่งรายคูด้่วยวิธีของ Scheffe' 
 5.  การวิเคราะห์คําถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ และวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จาก
สมัภาษณ์ผู้บริหารรายบคุคล ใช้การวิเคราะห์เนือ้หาเชิงพรรณนา  
 
ผลการวจิัย 
 1.  การวิเคราะห์ระดบัความเครียดผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษานครปฐม 
ตารางที่ 1ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
ภาพรวม 
                  (n = 141) 
อาการของความเครียดที่แสดงออก 7 อาการ X̄  S.D. ระดบั ลาํดบั 
1.  อาการความเครียดทางกล้ามเนือ้โครงกระดกู 3.81 0.65 มาก 7 
2.  อาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัพิาราซมิพาเทตกิ 4.17 0.67 มาก 3 
3.  อาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัซิมิพาเทตกิ 4.33 0.70 มาก 2 
4.  อาการเครียดทางอารมณ์ 3.87 0.79 มาก 6 
5.  อาการเครียดทางความคิด 3.99 0.66 มาก 5 
6.  อาการเครียดทางฮอร์โมน 4.35 0.56 มาก 1 
7.  อาการเครียดทางภมูิคุ้มกนัร่างกายจิตใจและพฤตกิรรม 4.15 0.76 มาก 4 
คะแนนรวมของอาการความเครียดทุกด้าน 4.10 0.68 มาก  
 
 จากตารางท่ี1 แสดงว่าระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา มีอาการเครียดทุกด้านใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยพิจารณาตามอาการ
พบวา่ผู้บริหารสถานศกึษามีอาการเครียดทางฮอร์โมนอยูใ่นระดบัมากมีคา่เฉลี่ยซึง่สงูกวา่อาการด้านอ่ืน ๆ  
 แสดงว่าระดับความเครียดของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษานครปฐม ความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาตาม
อาการเครียด พบว่าผู้บริหารมีอาการเครียดในระดบัมากเรียงลําดบัจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย ได้แก่ อาการ
เครียดทางฮอร์โมน  รองลงมาคืออาการความเครียดทางประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก ตามด้วยอาการ



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 2018 55

 แสดงว่าระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษานครปฐม ความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา 

ตามอาการเครียด พบว่าผู้บริหารมีอาการเครียดในระดบัมากเรียงล�าดบัจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย  

ได้แก่ อาการเครียดทางฮอร์โมน รองลงมาคือ อาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัิซิมพาเทติก  

ตามด้วยอาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัพิาราซมิพาเทตกิ อาการเครียดทางภมิูคุ้มกนัร่างกาย

จิตใจและพฤติกรรม อาการเครียดทางความคิด อาการเครียดทางอารมณ์ และอาการความเครียด 

ทางกล้ามเนือ้โครงกระดูกตามล�าดบั โดยอาการของความเครียดท่ีแสดงออก 7 อาการ มีระดบั

ความเครียดดงันี ้

 ด้านอาการความเครียดทางกล้ามเนือ้โครงกระดูก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุหนึ่งด้านคือ นอนกดัฟัน และด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย 

ต�่าสดุคือ ปวดหลงั 

 ด้านอาการเครียดทางประสาทอตัโนมตัิพาราซิมพาเทติก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยด้านท่ีมีคา่เฉลีย่สงูสดุคือ การปัสสาวะมีปัญหา

และด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยต�่าสดุคือ ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง

 ด้านอาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัิซิมพาเทติก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุอยู่สองด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสงูสดุคือ มือเย็น 

เท้าเยน็และด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยต�่าสดุ คือ ปวดศีรษะข้างเดียว
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หรือป่วยอยูเ่สมอ

2.  ผลการเปรียบเทียบระดบัความเครียดผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษานครปฐม โดยจ�าแนกตาม เพศ อาย ุวฒิุการศกึษาประสบการณ์ในการท�างานวิทยฐานะ

และขนาดของสถานศกึษาปรากฏดงัตารางท่ี 2-7
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จ�าแนกตามเพศ 

          

10 

           (n = 141) 
เพศ n X̄  S.D. t Sig. 
ชาย 107 4.10 0.51 0.31 0.91 
หญิง 34 4.07 0.55   

 

 จากตารางท่ี 2แสดงวา่ระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาจําแนกตามเพศ พบวา่เพศชาย
และเพศหญิงมีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 3ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จําแนกตามอาย ุ 
            (n = 141) 

อายุ n X̄  S.D. t Sig. 
ไมเ่กิน 50  ปี 22 3.94 0.48 -1.50 0.28 
อาย ุ 50  ปีขึน้ไป 119 4.12 0.53   

 

 จากตารางท่ี 3 แสดงว่าระดับความเครียดของผู้ บริหารสถานศึกษา จําแนกตามอายุ พบว่า
ผู้บริหารท่ีมีอาย ุ50 ปีขึน้ไป และอายไุมเ่กิน 50 ปีมีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่  4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความเครียดของผู้ บริหารสถานศึกษาจําแนกตาม
 วุฒิการศึกษา 
                            (n = 141) 
 แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
วฒุิการศกึษา ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
138 
140 

0.242 
37.84 
38.08 

0.12 
0.27 

0.44 0.64 

 

 จากตารางท่ี 4 แสดงว่าระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
พบวา่ มีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จําแนกตามประสบการณ์ในการ 
ทํางาน  
 
 
 

10 

           (n = 141) 
เพศ n X̄  S.D. t Sig. 
ชาย 107 4.10 0.51 0.31 0.91 
หญิง 34 4.07 0.55   

 

 จากตารางท่ี 2แสดงวา่ระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาจําแนกตามเพศ พบวา่เพศชาย
และเพศหญิงมีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 3ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จําแนกตามอาย ุ 
            (n = 141) 

อายุ n X̄  S.D. t Sig. 
ไมเ่กิน 50  ปี 22 3.94 0.48 -1.50 0.28 
อาย ุ 50  ปีขึน้ไป 119 4.12 0.53   

 

 จากตารางท่ี 3 แสดงว่าระดับความเครียดของผู้ บริหารสถานศึกษา จําแนกตามอายุ พบว่า
ผู้บริหารท่ีมีอาย ุ50 ปีขึน้ไป และอายไุมเ่กิน 50 ปีมีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่  4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความเครียดของผู้ บริหารสถานศึกษาจําแนกตาม
 วุฒิการศึกษา 
                            (n = 141) 
 แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
วฒุิการศกึษา ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
138 
140 

0.242 
37.84 
38.08 

0.12 
0.27 

0.44 0.64 

 

 จากตารางท่ี 4 แสดงว่าระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
พบวา่ มีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จําแนกตามประสบการณ์ในการ 
ทํางาน  
 
 
 

10 

           (n = 141) 
เพศ n X̄  S.D. t Sig. 
ชาย 107 4.10 0.51 0.31 0.91 
หญิง 34 4.07 0.55   

 

 จากตารางท่ี 2แสดงวา่ระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาจําแนกตามเพศ พบวา่เพศชาย
และเพศหญิงมีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 3ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จําแนกตามอาย ุ 
            (n = 141) 

อายุ n X̄  S.D. t Sig. 
ไมเ่กิน 50  ปี 22 3.94 0.48 -1.50 0.28 
อาย ุ 50  ปีขึน้ไป 119 4.12 0.53   

 

 จากตารางท่ี 3 แสดงว่าระดับความเครียดของผู้ บริหารสถานศึกษา จําแนกตามอายุ พบว่า
ผู้บริหารท่ีมีอาย ุ50 ปีขึน้ไป และอายไุมเ่กิน 50 ปีมีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่  4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความเครียดของผู้ บริหารสถานศึกษาจําแนกตาม
 วุฒิการศึกษา 
                            (n = 141) 
 แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
วฒุิการศกึษา ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
138 
140 

0.242 
37.84 
38.08 

0.12 
0.27 

0.44 0.64 

 

 จากตารางท่ี 4 แสดงว่าระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
พบวา่ มีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จําแนกตามประสบการณ์ในการ 
ทํางาน  
 
 
 

จากตารางท่ี 3 แสดงวา่ระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จ�าแนกตามอาย ุ พบวา่ 

ผู้บริหารท่ีมีอาย ุ50 ปีขึน้ไป และอายไุมเ่กิน 50 ปี มีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาจ�าแนกตาม 

 วฒิุการศกึษา

 

จากตารางท่ี 4 แสดงวา่ระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จ�าแนกตามวฒิุการศกึษา 

พบวา่ มีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั

จากตารางท่ี 2 แสดงว่าระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาจ�าแนกตามเพศ พบว่า 

เพศชายและเพศหญิงมีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จ�าแนกตามอาย ุ
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตาม 

 ประสบการณ์ในการท�างาน

 

11 

               (n = 141) 
ประสบการณ์ในการทาํงาน n X̄  S.D. t Sig. 
น้อยกวา่  10 ปี 7 3.93 0.34 -0.85 0.12 
10 ปีขึน้ไป 134 4.10 0.53   
 

 จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จําแนก
ตามประสบการณ์ในการทํางาน พบวา่ มีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 6ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จําแนกตามวิทยฐานะ  
               (n = 141) 
วิทยฐานะ n X̄  S.D. t Sig. 
ผู้ อํานวยการชํานาญการ 16 3.93 041 -1.33 0.18 
ผู้ อํานวยการชํานาญการพิเศษ 125 4.12 0.53   
 

 จากตารางท่ี 6 แสดงว่าระดบัความเครียดผู้ของบริหารสถานศกึษา จําแนกตามวิทยฐานะ พบว่า
มีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 7ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จําแนกตาม
 ขนาดของสถานศกึษา 
                 (n = 141) 
ขนาดของสถานศึกษา ค่าเฉล่ีย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

4.15 
4.03 
3.65 

- 
-0.12426 
-0.50601* 

0.12426 
- 

-0.38175 

0.50601* 
0.3817 

- 
* มีนยัสําคญัทางสถิตทิางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

 จากตารางท่ี 7แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาท่ีบริหารงานในสถานศึกษาขนาดเล็กกับ
สถานศกึษาขนาดใหญ่ มีความเครียดแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 จากผลการวิจยัสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีเพศ อาย ุวฒุิการศึกษาประสบการณ์ในการ
ทํางานวิทยฐานะแตกตา่งกนั มีระดบัความเครียดไม่แตกตา่งกนั และผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีขนาดตา่งกนัมี
ระดับความเครียดแตกต่างกันโดยผู้ บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีความเครียดมากกว่าผู้ บริหารใน

สถานศกึษาขนาดใหญ่ 
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 จากผลการวิจยัสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีเพศ อาย ุวฒุิการศึกษาประสบการณ์ในการ
ทํางานวิทยฐานะแตกตา่งกนั มีระดบัความเครียดไม่แตกตา่งกนั และผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีขนาดตา่งกนัมี
ระดับความเครียดแตกต่างกันโดยผู้ บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีความเครียดมากกว่าผู้ บริหารใน

สถานศกึษาขนาดใหญ่ 
 

11 

               (n = 141) 
ประสบการณ์ในการทาํงาน n X̄  S.D. t Sig. 
น้อยกวา่  10 ปี 7 3.93 0.34 -0.85 0.12 
10 ปีขึน้ไป 134 4.10 0.53   
 

 จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จําแนก
ตามประสบการณ์ในการทํางาน พบวา่ มีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 6ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จําแนกตามวิทยฐานะ  
               (n = 141) 
วิทยฐานะ n X̄  S.D. t Sig. 
ผู้ อํานวยการชํานาญการ 16 3.93 041 -1.33 0.18 
ผู้ อํานวยการชํานาญการพิเศษ 125 4.12 0.53   
 

 จากตารางท่ี 6 แสดงว่าระดบัความเครียดผู้ของบริหารสถานศกึษา จําแนกตามวิทยฐานะ พบว่า
มีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 7ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จําแนกตาม
 ขนาดของสถานศกึษา 
                 (n = 141) 
ขนาดของสถานศึกษา ค่าเฉล่ีย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

4.15 
4.03 
3.65 

- 
-0.12426 
-0.50601* 

0.12426 
- 

-0.38175 

0.50601* 
0.3817 

- 
* มีนยัสําคญัทางสถิตทิางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

 จากตารางท่ี 7แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาท่ีบริหารงานในสถานศึกษาขนาดเล็กกับ
สถานศกึษาขนาดใหญ่ มีความเครียดแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 จากผลการวิจยัสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีเพศ อาย ุวฒุิการศึกษาประสบการณ์ในการ
ทํางานวิทยฐานะแตกตา่งกนั มีระดบัความเครียดไม่แตกตา่งกนั และผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีขนาดตา่งกนัมี
ระดับความเครียดแตกต่างกันโดยผู้ บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีความเครียดมากกว่าผู้ บริหารใน

สถานศกึษาขนาดใหญ่ 
 

จากตารางท่ี 5 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จ�าแนก

ตามประสบการณ์ในการท�างาน พบวา่ มีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั

ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตาม 

 วิทยฐานะ 

         

จากตารางท่ี 6 แสดงว่าระดบัความเครียดผู้ของบริหารสถานศกึษา จ�าแนกตามวิทยฐานะ 

พบวา่มีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั

ตารางที่ 7  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระดับความเครียดของผู้ บริหารสถานศึกษา 

 จ�าแนกตาม ขนาดของสถานศกึษา

จากตารางท่ี 7 แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาท่ีบริหารงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

กบัสถานศกึษาขนาดใหญ่ มีความเครียดแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05
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จากผลการวิจยัสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีเพศ อายุ วุฒิการศึกษาประสบการณ์ 

ในการท�างานวิทยฐานะแตกตา่งกนั มีระดบัความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั และผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมี 

ขนาดตา่งกนัมีระดบัความเครียดแตกตา่งกนั โดยผู้บริหารสถานศกึษาขนาดเลก็มีความเครียดมากกวา่ 

ผู้บริหารในสถานศกึษาขนาดใหญ่

3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการลดความเครียดของผู้ บริหารสถานศึกษา 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม สรุปได้ดงันี ้

ตารางที่ 8 ข้อเสนอแนะในการลดความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา 13 

ความคดิเหน็เพิ่มเตมิ           ความถี่ ร้อยละ 
1. ควรลดความซํา้ซ้อนของเนือ้งาน และจดัระบบงานให้เป็นหมวดหมูช่ดัเจน เพ่ือให้สะดวก 
ตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีทัง้ 4 สายงาน คือ งานวิชาการ งานบริหารบคุคล งานด้านการเงิน และ 
งานบริหารทัว่ไป 

7 18.92 

2. สร้างเป้าหมายในการทํางานเพ่ือตําแหน่งหน้าท่ีท่ีสงูขึน้เพ่ือเงินเดือนท่ีสงูขึน้ 
3. สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่โรงเรียนเพ่ือการร่วมมือกนัของผู้บริหาร ไมว่า่จะเป็น 
การร่วมมือในด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี และงานวิชาการเพ่ือช่วยเหลือผู้บริหารด้วยกนั 
4. ควรมีการกระจายภาระงานให้เหมาะสมกบัความสามารถของบคุลากรในสถานศกึษา  
เพ่ือบคุลากรจะได้ทําหน้าท่ีได้เตม็ตามศกัยภาพ 
5. จดัเตรียมงานประกนัคณุภาพการศกึษาตัง้แตเ่น่ิน ๆ พฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษา
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามขนาดของสถานศกึษา 
6. ควรมีการจดัระดมทรัพยากรทางการศกึษาให้เพียงพอตอ่ความต้องการของสถานศกึษา 
7. มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบตังิานให้เป็นระบบ  เพ่ือความรวดเร็ว และเพ่ือ 
การปฏิบตังิานให้เป็นปัจจบุนั 
8. ปฏิบตัธิรรม ฝึกสมาธิ สงบจิตใจ และควรจดักิจกรรมนนัทนาการในบรรดาผู้บริหารทกุระดบั 
เพ่ือแลกเปล่ียนความคดิและประสบการณ์ในการทํางาน เพ่ือลดภาวะความเครียด 
9. ผู้บงัคบับญัชาควรติดตาม ดแูลผู้บริหาร ห่วงใยต่อการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและผู้บริหาร
ควรมีการประชมุ พดูคยุกบัผู้บงัคบับญัชาของตนอยูเ่สมอ 
10. ผู้บงัคบับญัชาควรจดักิจกรรมทางวิชาการท่ีสง่เสริมความสามารถทางการศกึษาโดยตรง 
ไม่ควรจัดกิจกรรมทางวิชาการบ่อยเกินความจําเป็น และการทดสอบความสามารถของ
นกัเรียนท่ีบางเร่ืองก็สิน้เปลืองงบประมาณ ไมส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนตามท่ีควรจะเป็น 
11. ผู้บริหารควรพิจารณาความดีความชอบ การขึน้ขัน้เงินเดือน ตามความเป็นจริง  
ไมล่ําเอียง เพ่ือลดปัญหาการขดัแย้งในองค์กร 
12. ผู้บริหารควรรับฟังความคดิเห็นของบคุลากรในสถานศกึษาเพ่ือการบริหารบคุลากร 
จะได้ไมมี่ปัญหาขดัแย้ง 
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จากตารางท่ี 8ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวทางการลดความเครียดของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ท่ีเสนอแนะในแบบวดัความเครียด
สว่นมาก ให้ปฏิบตัธิรรม ฝึกสมาธิ สงบจิตใจ และควรจดักิจกรรมนนัทนาการในบรรดาผู้บริหารทกุระดบั เพ่ือ
แลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ในการทํางานจะช่วยลดภาวะความเครียดลงได้ รองลงมาคือควรลด
ความซํา้ซ้อนของเนือ้งาน และจดัระบบงานให้เป็นหมวดหมู่ชดัเจน เพ่ือให้สะดวกต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีทัง้ 4 

13 

ความคดิเหน็เพิ่มเตมิ           ความถี่ ร้อยละ 
1. ควรลดความซํา้ซ้อนของเนือ้งาน และจดัระบบงานให้เป็นหมวดหมูช่ดัเจน เพ่ือให้สะดวก 
ตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีทัง้ 4 สายงาน คือ งานวิชาการ งานบริหารบคุคล งานด้านการเงิน และ 
งานบริหารทัว่ไป 

7 18.92 

2. สร้างเป้าหมายในการทํางานเพ่ือตําแหน่งหน้าท่ีท่ีสงูขึน้เพ่ือเงินเดือนท่ีสงูขึน้ 
3. สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่โรงเรียนเพ่ือการร่วมมือกนัของผู้บริหาร ไมว่า่จะเป็น 
การร่วมมือในด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี และงานวิชาการเพ่ือช่วยเหลือผู้บริหารด้วยกนั 
4. ควรมีการกระจายภาระงานให้เหมาะสมกบัความสามารถของบคุลากรในสถานศกึษา  
เพ่ือบคุลากรจะได้ทําหน้าท่ีได้เตม็ตามศกัยภาพ 
5. จดัเตรียมงานประกนัคณุภาพการศกึษาตัง้แตเ่น่ิน ๆ พฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษา
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามขนาดของสถานศกึษา 
6. ควรมีการจดัระดมทรัพยากรทางการศกึษาให้เพียงพอตอ่ความต้องการของสถานศกึษา 
7. มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบตังิานให้เป็นระบบ  เพ่ือความรวดเร็ว และเพ่ือ 
การปฏิบตังิานให้เป็นปัจจบุนั 
8. ปฏิบตัธิรรม ฝึกสมาธิ สงบจิตใจ และควรจดักิจกรรมนนัทนาการในบรรดาผู้บริหารทกุระดบั 
เพ่ือแลกเปล่ียนความคดิและประสบการณ์ในการทํางาน เพ่ือลดภาวะความเครียด 
9. ผู้บงัคบับญัชาควรติดตาม ดแูลผู้บริหาร ห่วงใยต่อการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและผู้บริหาร
ควรมีการประชมุ พดูคยุกบัผู้บงัคบับญัชาของตนอยูเ่สมอ 
10. ผู้บงัคบับญัชาควรจดักิจกรรมทางวิชาการท่ีสง่เสริมความสามารถทางการศกึษาโดยตรง 
ไม่ควรจัดกิจกรรมทางวิชาการบ่อยเกินความจําเป็น และการทดสอบความสามารถของ
นกัเรียนท่ีบางเร่ืองก็สิน้เปลืองงบประมาณ ไมส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนตามท่ีควรจะเป็น 
11. ผู้บริหารควรพิจารณาความดีความชอบ การขึน้ขัน้เงินเดือน ตามความเป็นจริง  
ไมล่ําเอียง เพ่ือลดปัญหาการขดัแย้งในองค์กร 
12. ผู้บริหารควรรับฟังความคดิเห็นของบคุลากรในสถานศกึษาเพ่ือการบริหารบคุลากร 
จะได้ไมมี่ปัญหาขดัแย้ง 

1 
1 
 
2 
 
5 
 
1 
1 
 

11 
 
1 
 
2 
 
 
3 
 
2 

2.70 
2.70 

 
5.41 

 
13.51 

 
2.70 
2.70 

 
29.73 

 
2.70 

 
5.41 

 
 

8.11 
 

5.41 

  
จากตารางท่ี 8ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวทางการลดความเครียดของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ท่ีเสนอแนะในแบบวดัความเครียด
สว่นมาก ให้ปฏิบตัธิรรม ฝึกสมาธิ สงบจิตใจ และควรจดักิจกรรมนนัทนาการในบรรดาผู้บริหารทกุระดบั เพ่ือ
แลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ในการทํางานจะช่วยลดภาวะความเครียดลงได้ รองลงมาคือควรลด
ความซํา้ซ้อนของเนือ้งาน และจดัระบบงานให้เป็นหมวดหมู่ชดัเจน เพ่ือให้สะดวกต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีทัง้ 4 

13 

ความคดิเหน็เพิ่มเตมิ           ความถี่ ร้อยละ 
1. ควรลดความซํา้ซ้อนของเนือ้งาน และจดัระบบงานให้เป็นหมวดหมูช่ดัเจน เพ่ือให้สะดวก 
ตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีทัง้ 4 สายงาน คือ งานวิชาการ งานบริหารบคุคล งานด้านการเงิน และ 
งานบริหารทัว่ไป 

7 18.92 

2. สร้างเป้าหมายในการทํางานเพ่ือตําแหน่งหน้าท่ีท่ีสงูขึน้เพ่ือเงินเดือนท่ีสงูขึน้ 
3. สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่โรงเรียนเพ่ือการร่วมมือกนัของผู้บริหาร ไมว่า่จะเป็น 
การร่วมมือในด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี และงานวิชาการเพ่ือช่วยเหลือผู้บริหารด้วยกนั 
4. ควรมีการกระจายภาระงานให้เหมาะสมกบัความสามารถของบคุลากรในสถานศกึษา  
เพ่ือบคุลากรจะได้ทําหน้าท่ีได้เตม็ตามศกัยภาพ 
5. จดัเตรียมงานประกนัคณุภาพการศกึษาตัง้แตเ่น่ิน ๆ พฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษา
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามขนาดของสถานศกึษา 
6. ควรมีการจดัระดมทรัพยากรทางการศกึษาให้เพียงพอตอ่ความต้องการของสถานศกึษา 
7. มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบตังิานให้เป็นระบบ  เพ่ือความรวดเร็ว และเพ่ือ 
การปฏิบตังิานให้เป็นปัจจบุนั 
8. ปฏิบตัธิรรม ฝึกสมาธิ สงบจิตใจ และควรจดักิจกรรมนนัทนาการในบรรดาผู้บริหารทกุระดบั 
เพ่ือแลกเปล่ียนความคดิและประสบการณ์ในการทํางาน เพ่ือลดภาวะความเครียด 
9. ผู้บงัคบับญัชาควรติดตาม ดแูลผู้บริหาร ห่วงใยต่อการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและผู้บริหาร
ควรมีการประชมุ พดูคยุกบัผู้บงัคบับญัชาของตนอยูเ่สมอ 
10. ผู้บงัคบับญัชาควรจดักิจกรรมทางวิชาการท่ีสง่เสริมความสามารถทางการศกึษาโดยตรง 
ไม่ควรจัดกิจกรรมทางวิชาการบ่อยเกินความจําเป็น และการทดสอบความสามารถของ
นกัเรียนท่ีบางเร่ืองก็สิน้เปลืองงบประมาณ ไมส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนตามท่ีควรจะเป็น 
11. ผู้บริหารควรพิจารณาความดีความชอบ การขึน้ขัน้เงินเดือน ตามความเป็นจริง  
ไมล่ําเอียง เพ่ือลดปัญหาการขดัแย้งในองค์กร 
12. ผู้บริหารควรรับฟังความคดิเห็นของบคุลากรในสถานศกึษาเพ่ือการบริหารบคุลากร 
จะได้ไมมี่ปัญหาขดัแย้ง 
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จากตารางท่ี 8ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวทางการลดความเครียดของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ท่ีเสนอแนะในแบบวดัความเครียด
สว่นมาก ให้ปฏิบตัธิรรม ฝึกสมาธิ สงบจิตใจ และควรจดักิจกรรมนนัทนาการในบรรดาผู้บริหารทกุระดบั เพ่ือ
แลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ในการทํางานจะช่วยลดภาวะความเครียดลงได้ รองลงมาคือควรลด
ความซํา้ซ้อนของเนือ้งาน และจดัระบบงานให้เป็นหมวดหมู่ชดัเจน เพ่ือให้สะดวกต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีทัง้ 4 
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จากตารางท่ี 8 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบัแนวทางการลดความเครียด 

ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม ท่ีเสนอแนะในแบบ

วดัความเครียดสว่นมาก ให้ปฏิบตัธิรรม ฝึกสมาธิ สงบจิตใจ และควรจดักิจกรรมนนัทนาการในบรรดา

ผู้บริหารทกุระดบั เพ่ือแลกเปลีย่นความคดิและประสบการณ์ในการท�างานจะชว่ยลดภาวะความเครียด

ลงได้ รองลงมาคือควรลดความซ�า้ซ้อนของเนือ้งาน และจดัระบบงานให้เป็นหมวดหมูช่ดัเจน เพ่ือให้

สะดวกต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีทัง้ 4 สายงาน นอกจากนี ้ เห็นควรว่าคนท่ีจะเป็นผู้บริหารควรพิจารณา 

ความดีความชอบ การขึน้ขัน้เงินเดือน ตามความเป็นจริง ไมล่�าเอียงเพ่ือลดปัญหาการขดัแย้งในองค์กร

จะชว่ยลดความเครียดของผู้บริหารได้

 

อภปิรายผล
การวจิยัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

นครปฐม มีประเดน็ท่ีนา่จะน�ามาอภิปรายผลการวิจยั ดงันี ้

1.  ระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม

ศกึษานครปฐม ภาพรวมความเครียดอยูใ่นระดบัมากทกุอาการเครียด เม่ือพิจารณาตามอาการเครียด 

พบว่าผู้บริหารมีอาการเครียดในระดบัมากเรียงล�าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย ได้แก่ อาการเครียด 

ทางฮอร์โมน รองลงมาคืออาการความเครียดทางประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก ตามด้วยอาการ 

ความเครียดทางประสาทอัตโนมัติพาราซิมพาเทติก อาการเครียดทางภูมิคุ้ มกันร่างกายจิตใจ 

และพฤติกรรม อาการเครียดทางความคิด อาการเครียดทางอารมณ์ และอาการความเครียด 

ทางกล้ามเนือ้โครงกระดูก ท่ีเป็นเช่นนี ้ อาจสืบเน่ืองมาจากภาระงานท่ีรับผิดชอบมีจ�านวนมาก 

ทัง้ภาระงานตามมาตรฐานต�าแหน่ง  และงานนโยบายท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย  

ตลอดจนสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีผู้ บริหารต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของสุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, วนิดา พุ่มไพศาลชัย และพิมพ์มาศ ตาปัญญา (2540: 

10-13) ได้ศึกษาระดับความเครียดของครูและบุคลากรทางการศึกษาพบว่าอาการเครียด

ทางฮอร์โมนส่วนใหญ่ในผู้ หญิงจะมีประจ�าเดือนมาไม่ปกติ อาการความเครียดทางประสาท

อัตโนมัติซิมพาเทติกคือหัวใจเต้นผิดปกติ มีความดันโลหิตสูง  หรือปวดศีรษะข้างเดียว  

อาการมือเย็นเท้าเย็น อาการเครียดทางประสาทอัตโนมัติพาราซิมพาเทติก เกิดจากปฏิกิริยา 

ตอ่การกระตุ้นทางร่างกาย ควบคมุการเต้นของหวัใจระบบยอ่ยอาหาร การขบัถ่ายและเร่ืองเพศ และ

อาการเครียดทางภมิูคุ้มกนัร่างกายจิตใจ คือเป็นหวดับอ่ย เป็นโรคภมิูแพ้ ไมค่อ่ยสบาย เจ็บคอ เจ็บในปาก  

ซึ่งอาการเครียดทัง้ 4 อาการเป็นอาการเครียดท่ีผิดปกติทางร่างกาย และสอดคล้องกบัทฤษฎีของ  

Martin & Osborne (1989: 132-138) สภาวะท่ีท�าให้เกิดความเครียด แบ่งเป็น 4 ลกัษณะ คือ  

ความเครียดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (environmental stressors) ความเครียดท่ีมีสาเหตจุาก
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ปัญหาด้านสงัคม (social stressors) ความเครียดท่ีมีปัญหาด้านจิตใจ (psychological stressors) 

และความเครียดท่ีมาจากสาเหตปัุญหาด้านร่างกาย (physical stressors) ซึง่สอดคล้องกบัผาตคิมน์  

เกลีย้งรส (2552: 62) ท่ีได้ศกึษาสภาวะความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาในการบริหารงานในโรงเรียน 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้การศกึษาอบุลราชธานี เขต 5 ผลการศกึษาพบวา่ สภาวะความเครียดโดยรวม 

อยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้ บริหารโรงเรียน เป็นตัวจักรท่ีส�าคัญท่ีจะท�าให้การศึกษา 

มีประสทิธิภาพ มีประสทิธิภาพสงู เน่ืองจากเป็นผู้น�าในการบริหารงานตา่ง ๆ ในโรงเรียนให้ตอบสนอง 

ต่อวตัถปุระสงค์ของการศึกษา รวมทัง้ยงัต้องเป็นผู้ตดัสินปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในการบริหารงาน 

ในสถานศึกษา โดยงานทัง้หมดเป็นงานในหน้าท่ีท่ีจะต้องอาศยัการตดัสินใจท่ีรวดเร็วและถูกต้อง 

แม่นย�า ถ้าหากว่าผู้ บริหารตัดสินใจผิดพลาด ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการศึกษาของชาติ 

อยา่งรุนแรงได้ โดยเฉพาะในปัจจบุนัต้องการให้บคุลากรทางการศกึษาปฏิรูปการศกึษา และการท�างาน 

เพ่ือให้สามารถพฒันาคณุภาพการศกึษาและพฒันาคนอยา่งแท้จริง ต้องมีระบบการประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษา และมีการประเมินสถานศึกษาจากหน่วยงานภายนอก จากสภาวะงานเหล่านี ้

อาจท�าให้ผู้บริหารเกิดความเครียดในการปฏิบตัิงานมาก ยอ่มสง่ผลเสียตอ่สขุภาพและประสทิธิภาพ

ในการท�างาน

2.  เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษานครปฐม กบัเพศ อายขุองผู้บริหาร วฒิุการศกึษา ประสบการณ์ในการท�างาน วิทยฐานะ 

และขนาดของสถานศกึษา

 2.1 เปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา จ�าแนกตามเพศ อายขุอง 

ผู้บริหาร วฒิุการศกึษา ประสบการณ์ในการท�างาน วิทยฐานะดงันี ้

   จ�าแนกตามเพศ เม่ือเปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาเพศชาย 

และเพศหญิง ปรากฏวา่มีระดบัความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั สรุปได้วา่ไมว่า่ผู้บริหารสถานศกึษาจะเป็น 

เพศชายหรือเพศหญิงก็ตามจะมีความเครียดไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  

อาจเป็นเพราะเพศไมใ่ชปั่จจยัส�าคญัของการบริหารงาน ซึง่สอดคล้องกบัสดุแสง หม่ืนราม (2554: 84) 

ท่ีศกึษาปัจจยัท่ีท�าให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาชลบลีุ เขต 2 พบวา่ระดบัความเครียดผู้บริหารสถานศกึษาเพศชายและเพศหญิง ไมแ่ตกตา่งกนั

   จ�าแนกตามอายุของผู้ บริหาร เม่ือเปรียบเทียบระดับความเครียดของผู้ บริหาร 

สถานศกึษาท่ีมีช่วงอายตุา่งกนัปรากฏวา่มีระดบัความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั อาจเป็นเพราะอายไุมใ่ช่

ปัจจยัส�าคญัของการบริหารงาน และการปฏิบตังิานของผู้บริหารสถานศกึษาเป็นไปตามอ�านาจหน้าท่ี 

มีการด�าเนินการไปตามกรอบนโยบายของกระทรวงไมว่า่ผู้บริหารจะมีอายท่ีุแตกตา่งกนัอยา่งไร ก็ต้อง

ด�าเนินงานไปตามกรอบอ�านาจหน้าท่ีท่ีก�าหนดไว้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานให้บรรลเุป้าหมายท�าให้

ผู้บริหารท่ีมีอายตุา่งกนัมีความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบัค�ารณ ทศสริิวฒัน์ (2546: 69-70) 
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ท่ีได้ศึกษาภาวะความเครียดของผู้ บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัด

นครราชสีมา พบวา่ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 50 ปี กบัผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีอายตุัง้แต ่50 ปีขึน้ไป 

มีภาวะความเครียดไม่แตกต่างกัน นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับชาญชัย เสียงสังข์ (2547: 72) 

ท่ีพบวา่ ปัจจยัสว่นบคุคล ด้านอายขุองผู้บริหารโรงเรียน มีความสมัพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบตังิาน 

ของผู้บริหารโรงเรียนอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากผู้บริหารมีขอบข่ายและ 

ภารกิจงานพืน้ฐานท่ีต้องปฏิบตัติามตามกรอบนโยบาย ระเบียบ และกฎหมายฉบบัเดียวกนั ซึง่ตรงกบั

ผาตคิมน์  เกลีย้งรส (2552: 62) ท่ีศกึษาสภาวะความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาในการบริหารงาน 

ในโรงเรียน สงักดัส�านกังานเขตพืน้การศกึษาอบุลราชธานี เขต 5 พบวา่ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีอาย ุ

และวุฒิการศึกษาต่างกัน มีสภาวะความเครียดไม่แตกต่างกัน เพราะอายุและวุฒิการศึกษา 

ไม่ใช่ปัจจยัส�าคญัของการบริหารงาน ท�าให้ผู้บริหารท่ีมีอายแุละวฒิุการศกึษาต่างกนัมีความเครียด

ไมแ่ตกตา่งกนั 

   จ�าแนกตามวฒิุการศกึษา เม่ือเปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา

ท่ีมีวฒิุการศกึษาแตกตา่งกนัปรากฏวา่มีระดบัความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีเป็นเชน่นีอ้าจเน่ืองมาจาก 

ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี และสงูกว่าปริญญาตรีสามารถน�าความรู้ 

ความสามารถไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับชาญชัย เสียงสงัข์  

(2547: 72) ท่ีพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ วุฒิการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความเครียดใน 

การปฏิบตัิงานของผู้บริหารโรงเรียนอย่างไม่มีนยัส�าคญัทางสถิติ และสอดคล้องกบันคร สรุวาทกลุ  

(2548: 143-145) ได้ศกึษาความเครียดในการปฏิบตัิงานของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบวา่เม่ือเปรียบเทียบสถานภาพของผู้บริหารท่ีมีระดบั

การศกึษาตา่งกนัมีความเครียดในการปฏิบตัิงานไมแ่ตกตา่งกนั 

   จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน เม่ือเปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหาร 

สถานศกึษาท่ีมีประสบการณ์ในการท�างานแตกต่างกนัปรากฏว่ามีระดบัความเครียดไม่แตกต่างกนั  

ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการเรียนรู้ภาระงานท่ีเกิดจากประสบการณ์ในเวลาท่ีน้อยกวา่ 10 ปี หรือมากกวา่  

10 ปี สามารถเรียนรู้และถ่ายทอดกนัได้ เพราะสายงานท่ีปฏิบตัิเป็นสายงานเดียวกนัจึงท�าให้เกิด

ความเครียดในลกัษณะท่ีใกล้เคียงกนั สอดคล้องกบัภารดี ค�ามา (2548: 139) ได้ศกึษาเก่ียวกบัปัจจยั 

ท่ีสง่ผลตอ่ความเครียดของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษาสงักดัส�านกังานการประถมศกึษา จงัหวดัเลย  

ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัสภาพส่วนตวัซึ่งได้แก่ ตวัแปรเพศ อายุ วฒิุการศึกษาประสบการณ์ 

การท�างาน ไม่ถกูคดัเลือกเข้าสมการพยากรณ์ เพราะตวัแปรเหล่านีไ้ม่ส่งผลต่อระดบัความเครียด 

ของผู้บริหารโรงเรียน และสอดคล้องกับนคร สุรวาทกุล (2548: 144) ได้ศึกษาความเครียดใน 

การปฏิบตังิานของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาร้อยเอด็ เขต 2 

พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบสถานภาพของผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ในการท�างาน ตา่งกนัมีความเครียด 

ในการปฏิบตังิานไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ใกล้เคียงกบัฉตัรนถา รักพงษ์ (2551: 79) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์
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ระหว่างการบริหารเวลากับความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาในอ�าเภอแม่จนั สงักัดส�านกังาน 

เขตพืน้ท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่าประสบการณ์ท�างานมีความเครียดไม่แตกต่างกันทัง้นี ้

ผู้ บริหารในทุกช่วงวัยมีทักษะในการเข้าใจปัญหาแก้ปัญหาได้ดี การเข้าสู่ต�าแหน่งผู้ บริหาร

โรงเรียนต้องผ่านการอบรมผู้บริหารระดบัสูงตามหลกัสูตรและวิธีการท่ีคณะกรรมการข้าราชการ

ครูก�าหนดท�าให้ผู้ บริหารได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานตลอดจนได้รับ 

ทักษะท่ีจ� า เ ป็นเ พ่ิมพูนขึ น้ท� าให้อายุ  วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท� างานท่ีต่างกัน 

มีความเครียดไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับสัญญา ลิธรรมมา (2554: 83-84) ได้ศึกษา 

ระดับภาวะความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาหนองคาย 

เขต 1 ประสบการณ์ท�างาน อาย ุมีภาวะความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาไมแ่ตกตา่งกนั

   จ�าแนกตามวิทยฐานะ เม่ือเปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา 

ท่ีมีวิทยฐานะแตกต่างกันปรากฏว่ามีระดบัความเครียดไม่แตกต่างกัน ทัง้นีเ้น่ืองมาจากผู้บริหาร 

สถานศึกษาท่ีมีวิทยฐานะแตกต่างกนัมีความรู้เก่ียวกบัการท�าวิทยฐานะ และมีการจดัการเก่ียวกบั 

วิทยฐานะระดบัตา่ง ๆ ได้เป็นอยา่งดี ซึง่สอดคล้องกบัชาญชยั  เสียงสงัข์ (2547: 72) ท่ีศกึษาเก่ียวกบั 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สงักัดเทศบาล 

และเมืองพทัยาเขตการศึกษา 12 ท่ีพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์

บริหาร และต�าแหนง่วิทยฐานะของผู้บริหารโรงเรียนมีความสมัพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบตัิงาน 

ของผู้บริหารโรงเรียนอยา่งไมมี่นยัส�าคญัทางสถิติ

   กล่าวได้ว่าระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตามเพศ อายุของ 

ผู้บริหาร วฒิุการศกึษา ประสบการณ์ในการท�างาน วิทยฐานะ มีระดบัความเครียดไมแ่ตกตา่งกนั  

 2.2 เปรียบเทียบระดับความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตามขนาดของ 

สถานศึกษา เม่ือเปรียบเทียบระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีขนาดของสถานศึกษา 

ต่างกนัปรากฏว่า ระดบัความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่  

มีระดบัความเครียดแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 

ท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีเ้พราะผู้บริหารมีสภาพแวดล้อมในการท�างานทัง้ภายในและภายนอกของสถานศึกษา 

ท่ีแตกตา่งกนัมาก ภาระงานท่ีมีมากน้อยแตกตา่งกนัมาก ถึงแม้วา่จะมีกรอบแนวทางการปฏิบตัิงาน 

ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัก็ตามแต่จ�านวนภาระงานนัน้แตกต่างกนัไปตามจ�านวนนกัเรียน ครูและ

บคุลากรภายในสถานศกึษา ผู้ปกครอง และผู้ ร่วมงาน การขาดแคลนบคุลากร หรือจ�านวนบคุลากร 

ท่ีมากเกินไปปัญหาท่ีมาพร้อมกบัจ�านวนคนท่ีเพ่ิมมากขึน้ การจดัการงบประมาณหรือความสมัพนัธ์ 

กบัชมุชนก็มีปัญหามากขึน้ตามล�าดบัมีผลท�าให้งานไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย ซึง่สอดคล้องกบัคณูศกัดิ์  

ศรีล�าไพ (2549: 86) ท่ีศกึษาความเครียดตอ่การปฏิบตังิานของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน 

เขตพืน้ท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่าภาวะความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก  

สถานศกึษาขนาดกลาง และสถานศกึษาขนาดใหญ่มีภาวะความเครียดแตกต่างกนั สอดคล้องกบั 
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ผาตคิมน์ เกลีย้งรส (2552: 22) ท่ีศกึษาสภาวะความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาในการบริหารงาน 

ในโรงเรียน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอบุลราชธานี เขต 5 พบวา่ผู้บริหารสถานศกึษาปฏิบตัิ

หน้าท่ีในสถานศกึษาขนาดตา่งกนั มีภาวะความเครียดในการบริหารงานโดยภาพรวมแตกตา่งกนั และ

สอดคล้องกบัสญัญา ลธิรรมมา (2554: 80) ได้ศกึษาระดบัภาวะความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา 

สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา 

ขนาดเลก็ และขนาดใหญ่มีภาวะความเครียดแตกตา่งกนั ทัง้โดยรวมและรายด้าน

ข้อเสนอแนะ
1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน�าไปใช้

 1.1 เน่ืองจากผลการวิจยัพบวา่ ผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษานครปฐม มีอาการของความเครียดท่ีแสดงออกทกุอาการอยู่ในระดบัมาก ความเครียด 

ท�าให้มีผลกระทบต่อสขุภาพร่างกายและจิตใจของผู้บริหารสถานศกึษา ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษา 

ควรให้ความส�าคญัและเอาใจใสก่ารดแูลสขุภาพจิตของตนเองอยา่งสม�่าเสมอ

 1.2 ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ควรมีการจัดท�าโครงการ 

ท่ีเก่ียวข้องกบัการผอ่นคลายความเครียด ควรลดความซ�า้ซ้อนของเนือ้งาน เพ่ือให้สะดวกตอ่การปฏิบตัิ

หน้าท่ีทัง้ 4 สายงาน คือ งานวิชาการ งานบริหารบคุคล งานด้านการเงิน และงานบริหารทัว่ไป

2.  ข้อเสนอแนะในการท�าวิจยัครัง้ตอ่ไป

 2.1 เน่ืองจากการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบความเครียดของผู้ บริหาร 

สถานศึกษาเพียงอย่างเดียวจึงควรศึกษาการปฏิบตัิงานในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความเครียดของ 

ผู้บริหารสถานศกึษาส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม

 2.2 ผู้ วิจยัควรออกแบบเคร่ืองมือในการท�าการวิจยัให้เหมาะสมกบับริบทของการวิจยั 

ด้วยตวัเอง

 

สรุป
จากผลการวิจยัสรุปได้ว่า ระดบัความเครียดผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษานครปฐม ภาพรวมความเครียดอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามอาการเครียด 

พบว่าผู้บริหารมีอาการเครียดในระดบัมากเรียงล�าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย ได้แก่ อาการเครียด 

ทางฮอร์โมน รองลงมาคือ อาการความเครียดทางประสาทอตัโนมตัิซิมพาเทติก ตามด้วยอาการ

ความเครียดทางประสาทอตัโนมตัิพาราซิมพาเทติก อาการเครียดทางภูมิคุ้มกนัร่างกายจิตใจและ

พฤตกิรรม อาการเครียดทางความคดิ อาการเครียดทางอารมณ์ และอาการความเครียดทางกล้ามเนือ้ 

โครงกระดกู ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีสถานภาพสว่นบคุคลโดยจ�าแนกตาม เพศ อาย ุ วฒิุการศกึษา  



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 201864

และวิทยฐานะ พบวา่มีระดบัความเครียดผู้บริหารสถานศกึษาไมแ่ตกตา่งกนั สว่นระดบัความเครียด 

ของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีมีสถานภาพส่วนบุคคล ด้านขนาดของสถานศึกษาท่ีต่างกันมีระดับ

ความเครียดแตกต่างกัน โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีความเครียดมากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่  

ด้านข้อเสนอแนะแนวทางการลดความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาสรุปได้ดงันี ้

1. การส่งเสริมระบบการบริหารจดัการท่ีดีในสถานศึกษาเพ่ือลดความเครียดของผู้บริหาร 

สถานศกึษา ลดภาระงานด้านงานวิชาการท่ีมีเอกสารต้องสง่ส�านกังานเขตพืน้ท่ีเกินความจ�าเป็นควร

ลดความซ�า้ซ้อนของเนือ้งาน และจดัระบบงานให้เป็นหมวดหมูช่ดัเจน

2. สง่เสริมโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการผ่อนคลายความเครียด ทศันศกึษาดงูาน หรือวิธีการ

จดัการความเครียดให้กบัผู้บริหารสถานศกึษาเพ่ือให้ผู้บริหารสถานศกึษาสามารถรักษาความเครียด

ของตนเอให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และสามารถรับมือกับสุขภาพจิตของตนเองได้ ซึ่งจะช่วยให้ 

สถานศกึษาเป็นองค์การท่ีมีการด�าเนินงานอยา่งมีประสทิธิภาพบนพืน้ฐานความสขุของคนในองค์การ  

3. การพัฒนาตนเอง ผู้ บริหารท่ีดีต้องเป็นผู้ ใฝ่รู้ รักความก้าวหน้า หมั่นศึกษาค้นคว้า 

เพ่ือพฒันาตนเองให้รู้เทา่ทนัการเปลี่ยนแปลง สามารถน�าพาสถานศกึษาไปสูเ่ป้าหมายปลายทางได้

อยา่งเป็นระบบ

กติตกิรรมประกาศ
งานวิจยันี ้ส�าเร็จได้เป็นอยา่งดีด้วยความกรุณาจากนายแพทย์สวุฒัน์ มหตันิรันดร์กลุ, วนิดา   

พุ่มไพศาลชยั และพิมพ์มาศ ตาปัญญากรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ โรงพยาบาลสวนปรุง  

จงัหวดัเชียงใหม ่โดยผู้วจิยัน�าเอาเคร่ืองมือวจิยัซึง่เป็นแบบวดัความเครียดสวนปรุงมาใช้ในการวิจยัครัง้นี ้

ผู้วิจยัขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ในโอกาสนี ้
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อทิธิพลส่วนประสมการตลาดที่มีต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว

MARKETING MIX FACTORS AFFECTING BUYING DECISION 

OF PROCESSED GAC FRUIT AGRICULTURAL PRODUCTS 

IN NAKHONPATHOM PROVINCE

ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา/THONGCHAI  PONGSITTIKANCHANA1 

บทคัดย่อ

งานวจิยัมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภค 

ในจงัหวดันครปฐม 2) เปรียบเทียบการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดั

นครปฐมจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ศึกษาปัจจัยอิทธิพลส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อ 

การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐมกลุม่ตวัอยา่ง คือ ผู้บริโภค

สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว จ�านวน 406 คน ผลการวิจยัพบวา่

1. ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้ความส�าคญัตอ่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผล 

ต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านคือ ด้านราคาด้านส่งเสริมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ และด้านช่องทาง 

การจดัจ�าหน่ายอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั ส่วนระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ

ซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

อยูใ่นระดบัมากเชน่เดียวกนั

2. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดั

นครปฐมจ�าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคลพบวา่ เพศ อาย ุ รายได้ตอ่เดือน ระดบัการศกึษาของผู้บริโภค 

ท่ีแตกต่างกนั ท�าให้ความคิดเห็นต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว แตกต่างกนัอย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถิติท่ี .05 สว่นสถานภาพการสมรส อาชีพท่ีแตกต่างกนั ไม่ท�าให้ระดบัความคิดเห็น 

ตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว แตกตา่งกนั

3. ปัจจยัอิทธิพลสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว

ของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐมพบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดทัง้ 4 ด้าน คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา  

ชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ย การสง่เสริมการตลาด สง่ผลทางบวกตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูป

ฟักข้าว อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานปัจจยัสว่นประสมการตลาด 

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ทัง้ 4 ด้าน สามารถท�านายการตดัสินใจซือ้สมนุไพรแปรรูปฟักข้าวคิดเป็นร้อยละ 43.30 เรียงล�าดบั 

ความส�าคญัดงันีคื้อ ชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ย การสง่เสริมการตลาด ผลติภณัฑ์และราคา  และสามารถ

เขียนสมการท�านายได้ดงันี ้

การตดัสนิใจซือ้สมนุไพรแปรรูปฟักข้าว = 1.196 + 0.122 (ผลติภณัฑ์) + 0.100 (ราคา) + 

          0.290 (ช่องทางการจัดจ�าหน่าย) + 0.166  

          (การสง่เสริมการตลาด)

ค�าส�าคัญ: สว่นประสมการตลาดการตดัสนิใจซือ้ สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว

ABSTRACT

This research aimed to: 1) study the consumer behavior in buying processed  

agricultural products from gac fruits in Nakhon Pathom Province; 2) compare the buying  

decision on processed agricultural products from gac fruits, classified by personal factors; 

3) study the marketing mix factors affecting buying decision on processed agricultural  

products from gac fruits in Nakhon Pathom Province. The research sample was 406  

consumers of processed agricultural products from gac fruits. The research found that:

1. Overall, theopinion about importance of marketing mix factors affecting  

buying decision on processed agricultural products from gac fruit was at a high level.  

When considering each aspect, all aspects-price, promotion, product, and distribution 

channel were at a high level. Additionally, the opinion about buying decision process on 

processed agricultural products from gac fruits wasoverall at a high level. When considering 

each aspect, all aspects were also at a high level.

2.  As for comparison of buying decision, consumers as classified by gender, 

age, monthly income, and education level have different opinion aboutbuying decision on  

processed agricultural products from gac fruits with statistical significance at .05. However, 

there was no difference among consumers with difference in marital status and occupation.

3.  All marketing mix factors-product, price, distribution channel, and promotion-

positively affected buying decision on processed agricultural products from gac fruits with  

statistically significance at .05, consistent with the hypothesis. All marketing mix factors 

together predicted buying decision on processed agricultural products at percentage of 

43.30. The factors in order of priority were distribution channel, promotion, product, and price.  
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The equation was buying decision on processed agricultural products from gac fruits = 

1.196 + 0.122 (product) + 0.100 (price) + 0.290 (distribution channels) + 0.166 (promotion).

Keywords: marketing mix, buying decision, processed agricultural product from gac fruit

บทน�า

จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจตกต�่า สงัคมแตกแยก ประชาชนตกงานเป็นจ�านวนมาก สาเหตุ

หลกัเกิดจากการพึ่งพิงเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นพฒันาทางการเงิน และความเจริญก้าวหน้าทางด้านวตัถุ

เป็นหลกั สง่ผลตอ่ปัญหาสิง่แวดล้อม จนถงึเวลาลม่สลายทางการเงินครัง้ย่ิงใหญ่ทัว่ทัง้โลก ในขณะท่ี

ประเทศไทยก็ไมพ้่นจากปัญหานีเ้ชน่เดียวกนั จากปัญหาดงักลา่วท่ีเป็นวกิฤต แตก็่เป็นโอกาสท่ีจะก้าว

ไปได้อยา่งมัน่คง ด้วยการพฒันาเศรษฐกิจกระแสรองให้เกิดขึน้มาแทนท่ี คือการท�าธรุกิจด้านการเกษตร 

รักษาสิ่งแวดล้อมให้อดุมสมบรูณ์ เพ่ิมทนุทางสงัคมให้มากขึน้ เพ่ือให้คนอยู่ด้วยกนัอย่างมีความสขุ  

ซึง่ธรุกิจท่ีจะชว่ยสร้างความเข้มแขง็ให้กบัเศรษฐกิจของประเทศนัน้ควรเป็นวสิาหกิจชมุชนหรือวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม มากกวา่ท่ีจะเป็นธรุกิจขนาดใหญ่ เพราะการกลบัไปสร้างฐานรากท่ีเข้มแขง็

จะชว่ยให้อนาคตมีความยัง่ยืน

รัฐบาลชดุปัจจบุนัได้ให้ความส�าคญักบัความแขง็แกร่งของผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม และพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการชว่ยเหลือและสนบัสนนุ SMEs ให้เป็นกลไกหนึง่ท่ีชว่ย

กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงภาวะเศรษฐกิจท่ีก�าลงัฟืน้ตวัอยา่งในปัจจบุนั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการก�าหนด

ให้ SMEs เป็นวาระแหง่ชาต ิซึง่จะเน้นการสร้างเสริมศกัยภาพให้แก่ SMEs ในลกัษณะของการบรูณาการ 

การท�างานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ของทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธิ์ 

ในการด�าเนินนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรมชดัเจนและขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดนิหน้าตอ่ไป  SMEs 

ถือเป็นกลไกส�าคญัท่ีมีบทบาทในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด ผา่นการซือ้ขายสนิค้าและ

บริการ การสร้างรายได้ การจ้างงาน และการสง่ออก ในปัจจบุนั SMEs มีจ�านวนประมาณ 2.7 ล้านราย

ทัว่ประเทศ หรือคดิเป็นร้อยละ 97.2 ของวสิาหกิจทัง้ประเทศ และผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 

ของ SMEs มีสดัสว่นคดิเป็นร้อยละ 37.4 ของ GDP รวมทัง้ประเทศ นอกจากนี ้จ�านวน SMEs ยงัมี 

แนวโน้มเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง จากคา่นิยมการเป็นเจ้าของกิจการของคนรุ่นใหมท่ี่ท�าให้มีผู้ประกอบการ 

รายใหม่เข้าสู่ตลาดเพ่ิมขึน้ ดังนัน้ความแข็งแกร่งของ SMEs จึงเป็นส่วนส�าคัญท่ีจะช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจได้ดี อยา่งไรก็ดี SMEs ยงัคงมีข้อจ�ากดัเร่ืองการเข้าถงึแหลง่เงินทนุและความมัน่คงของกิจการ 

โดยเฉพาะในชว่งภาวะเศรษฐกิจชะลอในปัจจบุนั (กระทรวงการคลงั, 2558)
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จังหวัดนครปฐมมีพืน้ท่ีเกษตรกรรม จ�านวนทัง้สิน้ 798,093 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.89  

ของพืน้ท่ีทัง้จงัหวดั การเกษตรกรรมเป็นสาขาการผลติท่ีส�าคญัของจงัหวดันครปฐม ประชากรสว่นใหญ่

ร้อยละ 23.59 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรรมท่ีส�าคญั ได้แก่ การท�านา ท�าไร่ ท�าสวน 

ผลไม้และพืชผกั การเลีย้งสตัว์และการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ระบบการเกษตรในจงัหวดันครปฐม จดัเป็น 

เขตเกษตรก้าวหน้า เพราะมีระบบชลประทานท่ีดี โดยอาศยัแหลง่น�า้จากลุม่แมน่�า้เจ้าพระยา ทา่จีน  

และแมก่ลอง ประกอบกบัเกษตรกรจงัหวดันครปฐมมีศกัยภาพสงู สามารถเรียนรู้วทิยาการแบบใหม ่ๆ  

และมีการใช้เทคโนโลยีภาคการเกษตรท่ีพฒันามากขึน้ระดบัหนึง่ พืชเศรษฐกิจ ท่ีท�ารายได้ให้จงัหวดั 

ได้แก่ ข้าว อ้อย ไม้ผล พืชผกัต่าง ๆ และไม้ดอกไม้ประดบั การเกษตรกรรมของจงัหวดันครปฐม 

มีความเป็นไปได้สงูตอ่การวางแผนจดัระบบการผลติ เพ่ือเช่ือมโยงการสง่ออก สว่นการอตุสาหกรรม

เป็นสาขาท่ีท�ารายได้เข้าสู่จงัหวดันครปฐมมากท่ีสดุ มีการขยายตวัทางอตุสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง 

เพราะเป็นเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร หา่งจากกรุงเทพฯ เพียง 56 กิโลเมตร โดยภาพรวมแล้ว

อตุสาหกรรมในจงัหวดันครปฐม มีการประกอบกิจการหลากหลายประเภทปะปนกนัไปไม่กระจกุตวั

อยู่ในอตุสาหกรรมหนึง่เป็นพิเศษ และอตุสาหกรรมท่ีมีสดัสว่นการลงทนุมากท่ีสดุ คือ อตุสาหกรรม

การบริการ รองลงมาคือ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

และอตุสาหกรรมเคมีและพลาสติก ตามล�าดบั สว่นอตุสาหกรรมท่ีมีสดัสว่นการลงทนุน้อยท่ีสดุ คือ 

อตุสาหกรรมแปรรูปไม้ และอตุสาหกรรมก่อสร้างตามล�าดบั จะเห็นได้วา่ในภาคอตุสาหกรรมอาหาร

และเคร่ืองด่ืมนัน้มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นจ�านวนมาก (กลุม่งานข้อมลู

สารสนเทศและการสื่อสาร ส�านกังานจงัหวดันครปฐม, 2559)

จากแนวโน้มของการรักษาสุขภาพก�าลังเป็นกระแสหลักท่ีท�าให้ผู้ บริโภคหันมาบริโภค

สินค้าและบริการเก่ียวกบัสขุภาพ ซึง่รายงานจากบริษัท วีดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชัน่แนล เปิดเผยวา่  

จากผลส�ารวจสัดส่วนของผู้ บริโภคในภาพรวมปี 2554-2556 ท่ีบริโภคเคร่ืองด่ืมประเภทไม่มี 

แอลกอฮอล์ พบวา่กลุม่ท่ีเตบิโตสงูขึน้ทกุปี อาทิ น�า้อดัลม โดยปีท่ีผา่นมาผู้บริโภคเลือกจะด่ืมน�า้อดัลม 

ร้อยละ 79.8 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.2 จากปีก่อนหน้าชาพร้อมด่ืม คดิเป็นร้อยละ 59.4 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 13.6 

จากปีก่อนหน้า ขณะท่ีน�า้ด่ืมและน�า้แร่ท่ีได้รับความนิยมร้อยละ  84.6 ในปีท่ีผา่นมา เพ่ิมขึน้ร้อยละ 18.9 

ส่วนกลุ่มท่ีมีการเติบโตท่ีเปลี่ยนแปลงเสมอในแต่ละปีพบว่า กลุ่มน�า้ผลไม้ปรุงแต่งนมยเูอชที และ 

กาแฟทรีอินวนั เป็นกลุม่ท่ีมีการเติบโตสงูขึน้ เน่ืองจากเป็นกลุม่ท่ีมีการแขง่ขนัท่ีรุนแรงและมีรายใหม่

เข้ามาในตลาดเพ่ิมขึน้ และมีการทุม่งบประมาณในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์อยา่งตอ่เน่ือง ขณะท่ี 

กลุ่มโซดามีการเติบโตลดลง และกลุ่มท่ีเติบโตลดลงทุกปี ได้แก่ น�า้ผลไม้ 100% เพราะผู้บริโภค 

เลือกด่ืมน�า้ผลไม้ปรุงแต่งท่ีเข้าใจว่าได้สารอาหารท่ีมีประโยชน์มากกว่า รายงานชิน้นีย้งัระบดุ้วยว่า 

ปีท่ีผา่นมา “น�า้ด่ืม” กลายเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีผู้บริโภคนิยมด่ืมมากท่ีสดุ อยูท่ี่ร้อยละ 84.6 ขณะท่ีน�า้อดัลม

ตกลงมาอยูอ่นัดบัสองท่ีร้อยละ 79.8 ซึง่แม้อตัราการเติบโตของน�า้อดัลมจะเพ่ิมสงูขึน้ทกุปี แตส่งูขึน้ 
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ในอตัราท่ีลดลง สว่นหนึง่มาจากผู้บริโภคใสใ่จเร่ืองสขุภาพมากขึน้ (ประชาชาติธุรกิจ, 2557) ดงันัน้ 

ธุรกิจเก่ียวกับน�า้ด่ืมเพ่ือสขุภาพจึงเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตได้อีก เม่ือพิจารณาในจงัหวดั

นครปฐมมีธรุกิจวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ท่ีท�าน�า้ด่ืมเพ่ือสขุภาพท่ีสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภค

ได้คือ ผลติภณัฑ์จากฟักข้าว 

ผลการศึกษาวิจัยทางการแพทย์พิสูจน์แล้วว่า ไลโคปีนจากเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวเป็นสาร 

ต้านมะเร็ง มีฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระสงู ชว่ยเสริมภมิูคุ้มกนัให้ร่างกาย มีสว่นชว่ยลดความเสีย่งของการเกิด 

โรคหลอดเลือดหวัใจ โรคมะเร็งตอ่มลกูหมาก มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะอาหาร ดงันัน้ จงึอาจ 

กล่าวได้ว่า ฟักข้าว เป็นอาหารอีกหนึ่งชนิดท่ีต้านมะเร็งได้ดี (นฐพร ลยัรัตน์, 2556) ประกอบกบั 

การบริโภคอาหารปัจจบุนัเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจในสขุภาพ 

มากขึน้ ทัง้การออกก�าลงักายจนถงึอาหารท่ีรับประทานเข้าสูร่่างกาย ฟักข้าวเป็นผกัโบราณผกัพืน้บ้าน

ท่ีผ่านการวิจยัแล้วว่ามีสารอาหารท่ีเป็นคณุประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิด ประกอบกบัพฤติกรรม 

ของผู้บริโภคให้ความส�าคญักบัการสร้างเสริมสขุภาพมากกวา่การซอ่มแซมร่างกายท่ีเจ็บป่วย จงึเป็น

แนวทางให้เกิดผู้ประกอบการแปรรูปผลผลิตจากฟักข้าวในรูปแบบของอาหารท่ีรับประทานได้เป็น

ประจ�าทกุวนั เช่น น�า้ผลไม้สมนุไพรจากฟักข้าวสด ไอศกรีมฟักข้าว ฟักข้าวผงส�าเร็จรูป ซุปฟักข้าว 

กึ่งส�าเร็จรูป เย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวสด เป็นต้น ด้วยเหตนีุจ้ึงท�าให้ผู้ประกอบการในจงัหวดันครปฐม 

มีแนวคดิในการด�าเนินธรุกิจด้วยการปลกู แปรรูปผลผลติและจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์จากฟักข้าว โดยสร้าง

ความแตกตา่งด้านคณุภาพและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม ่ พร้อมกระจายสินค้า ไปทัว่ประเทศและขยาย

ธรุกิจด้วยการสง่ออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น จีน และยโุรป ปัจจบุนัก�าลงัด�าเนินการอยูใ่นขัน้ตอนการศกึษา

วจิยัพฒันาผลติภณัฑ์ และการสง่เสริมการปลกูให้พอเพียงตอ่ความต้องการของตลาด แตก็่ประสบกบั

ปัญหาคือไม่ได้ท�าการวิเคราะห์ตลาดว่าผู้บริโภคต้องการอะไร ถึงแม้จะเป็นสินค้าท่ีมีคณุประโยชน์ 

ต่อสุขภาพ แต่สิ่งหนึ่งท่ีส�าคัญคือการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผู้ บริโภคกลับมามีความส�าคัญกว่า 

ท่ีผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีตลาดถูกแรงกดดนัจากการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้ การเปลี่ยนรูปแบบ 

การใช้ชีวติของผู้บริโภค สิง่เหลา่นีส้ง่ผลกระทบตอ่พฤตกิรรมผู้บริโภคอยา่งมาก และการเปล่ียนแนวคดิ

จากมุง่การผลิตมาสูแ่นวคิดมุง่การตลาด ตัง้แตน่ัน้มาความต้องการท่ีจะศกึษาให้เข้าใจในพฤติกรรม

ของผู้บริโภคจงึเป็นหวัข้อส�าคญัของธรุกิจทัว่โลก (Blackwell, Miniard & Engel, 2001) 

ผู้วิจยัมีความสนใจท่ีจะศกึษาถึงอิทธิพลส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซือ้สินค้า

เกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภค ในจงัหวดันครปฐม เพ่ือหาค�าตอบวา่สว่นประสมการตลาดตวัไหน 

ท่ีสง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ตลอดจนศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าและเปรียบเทียบการตดัสนิใจซือ้สนิค้า

ของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐมจ�าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคลอนัจะน�ามาซึง่การได้แนวทางในการพฒันา

ธรุกิจสนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคตอ่ไป
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วัตถุประสงค์
1. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม

2. เพ่ือเปรียบเทียบการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม

จ�าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัอิทธิพลส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตร

แปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม

กรอบแนวคดิในการวจิยั
ผู้วจิยัได้ด�าเนินการศกึษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องในสว่น 1) ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัฟักข้าว 

2) แนวคดิ ทฤษฎี เก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคและการตดัสนิใจซือ้ของผู้บริโภค 3) แนวคดิการตลาด 

และสว่นประสมทางการตลาด และ 4) งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง ซึง่จากการสงัเคราะห์งานจากแนวคดิทฤษฎี

ท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมและการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคของ Hawkins  

et al. (2007) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ Kotler & Armstrong (2010) และแนวคิด 

เร่ืองการตดัสินใจซือ้ ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 145) มาสนบัสนนุซึง่สามารถแสดง 

กรอบแนวคดิการวิจยัได้ดงันี ้

ปัจจยัส่วนบุคคล

ส่วนประสมทางการตลาด (4'P)

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม

การตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูป

ฟักข้าวของผู้บริโภค

1. เพศ

2. สถานภาพสมรส

3. อายุ

4. อาชีพ

5. รายได้

6. ระดบัการศกึษา

1. ด้านผลติภณัฑ์

2. ด้านราคา

3. ด้านชอ่งทางการจ�าหนา่ย

4. ด้านการสง่เสริมการตลาด

1. การรับรู้ถงึความต้องการ

2. การค้นหาข้อมลู

3. การประเมินผลทางเลือก

4. การตดัสนิใจซือ้

5. พฤติกรรมภายหลงัจากซือ้

ภาพที่ 1  กรอบแนวคดิแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
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วธีิด�าเนินการ
ประชากรในการวิจยั คือ ผู้บริโภคสินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวในเขตพืน้ท่ีจงัหวดันครปฐม

เน่ืองจากไม่ทราบจ�านวนท่ีชดัเจนจึงใช้การหาขนาดกลุ่มตวัอย่างตามสตูรของ Cochran (1953)  

ได้กลุม่ตวัอยา่ง จ�านวน 385 คน มีการเพ่ิมขนาดกลุม่ตวัอยา่งเป็น 406 คน ใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบ

บงัเอิญ (Accidental Sampling)

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้โดยแบง่

ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นค�าถามปลายปิด 

จ�านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อาย ุอาชีพ รายได้ และระดบัการศกึษา  

สว่นท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้เป็นค�าถามปลายปิด จ�านวน 7 ข้อ ได้แก่ 

ความถ่ีในการซือ้ ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซือ้ ช่วงเวลาในการซือ้ บคุคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ

ซือ้ สิง่ท่ีเป็นเหตจุงูใจในการตดัสนิใจซือ้ ประเภทของของสนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวท่ีนิยมซือ้ ปัจจยั 

ท่ีเก่ียวกบัสนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวท่ีควรได้รับการปรับปรุงคณุภาพให้ดีขึน้

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเป็นแบบสอบถามเพ่ือให้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นตอ่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (4 P’s) วา่มีความส�าคญั

ต่อการตัดสินใจซือ้มากน้อยเพียงใด โดยเป็นค�าถามปลายปิดค�าตอบท่ีให้เลือกตอบมีลักษณะ 

เป็นมาตรวดั 5 ระดบั

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภค 

ประกอบด้วย การรับรู้ถงึความต้องการ การค้นหาข้อมลู การประเมินผลทางเลือก การตดัสนิใจเลือก 

และพฤตกิรรมภายหลงัจากซือ้ โดยเป็นค�าถามปลายปิดค�าตอบท่ีให้เลอืกตอบมีลกัษณะเป็นมาตรวดั 

5 ระดบั

ในการทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูวิจยัครัง้นี ้ ได้น�าเอาเคร่ืองมือท่ีใช้ใน 

การวิจยัมาตรวจสอบความเท่ียงตรง (validity) และความเช่ือมัน่ (reliability) ดงันี ้

1. น�าแบบสอบถามท่ีได้ออกแบบให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการตลาดและสถิติจ�านวน 3 คนตรวจ

ความเท่ียงตรงของวตัถปุระสงค์  เนือ้หาและภาษาท่ีใช้ หลงัจากนัน้น�าข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญมา

ปรับปรุงเนือ้หาของค�าถามแต่ละข้อของแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

ค�าถามวิจยั โดยมีดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00

2. การทดสอบหาคา่ความเช่ือมัน่ โดยคณะผู้วิจยัได้น�าเอาแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจจาก

ผู้ เช่ียวชาญไปท�าการทดสอบกบัผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่างจ�านวน 40 ราย แล้ว

น�ามาหาคา่ความเช่ือมัน่โดยใช้สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค เพ่ือดคูวามเช่ือมัน่วา่อยูใ่นระดบัท่ี
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ยอมรับได้หรือไม ่โดยคา่อลัฟ่าทัง้ฉบบัได้เทา่กบั 0.819 แสดงวา่แบบสอบถามมีคา่ความเช่ือมัน่วา่อยู่

ในระดบัท่ียอมรับได้

ผลการวจิยั
ตอนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล

พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.30 เป็นเพศชาย 

คดิเป็นร้อยละ 36.70 สว่นใหญ่มีสถานภาพการสมรส โสด คดิเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมา มีสถานภาพ

สมรส คิดเป็นร้อยละ 46.60 สว่นใหญ่มีอาย ุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.70 รองมาอาย ุ 21-30 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 20.70 ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาชีพรับจ้างทัว่ไป คดิเป็นร้อยละ 22.41 รองลงมา 

มีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา คิดเป็นร้อยละ 21.43  มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 33.00 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.06 มีระดบั 

การศกึษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 39.70 รองลงมามีระดบัการศกึษามธัยมปลายหรือเทียบเท่า  

คดิเป็นร้อยละ 24.90

ตอนที่ 2 พฤตกิรรมการซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว
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การศกึษาความคดิเหน็เก่ียวกบัการให้ความส�าคญัตอ่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผล
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลเก่ียวกับการให้ความส�าคัญต่อปัจจัย 

  สว่นประสมทางการตลาดของสนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวด้านภาพรวม  

                                                                                                                (n=406) 
ความคดิเหน็  S.D. แปลผล 

ด้านผลติภณัฑ์ 3.94 0.55 มาก 
ด้านราคา 4.07 0.53 มาก 

ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย 3.94 0.61 มาก 
ด้านสง่เสริมการตลาด 3.98 0.68 มาก 

ภาพรวม 3.89 0.49 มาก 
  

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสินค้า
เกษตรแปรรูปฟักข้าวในภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (X=3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทกุราย
ข้ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ได้แก่ด้านราคา( X=4.07) ด้านส่งเสริมการตลาด( X=3.98) ด้าน
ผลติภณัฑ์ (X=3.94) และ ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย(X=3.94) 

ตอนที่ 4 ข้อมูลกระบวนการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว 
 

ตารางที่ 2คา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูเก่ียวกบักระบวนการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตร 
แปรรูปฟักข้าวด้านภาพรวม 
                                   (n=406) 

ความคดิเหน็  S.D. แปลผล 

การรับรู้ถึงความต้องการ 3.91 0.81 มาก 
การค้นหาข้อมลู 3.76 0.84 มาก 
การประเมนิผลทางเลือก 3.92 0.81 มาก 
การตดัสนิใจเลือก 3.89 0.86 มาก 
พฤตกิรรมภายหลงัจากซือ้ 3.92 0.77 มาก 
                                   ภาพรวม 3.89 0.79 มาก 
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เช่นเดียวกัน ได้แก่ การรับรู้ถึงความต้องการ( X=3.91)การค้นหาข้อมูล ( X=3.76)การค้นหาข้อมูล(X
=3.92)การตดัสนิใจเลือก(X=3.89)และ พฤตกิรรมภายหลงัจากซือ้ (X=3.92)  
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เป็นรายด้าน พบวา่ทกุรายข้ออยูใ่นระดบัมากเชน่เดียวกนั ได้แก่ ด้านราคา (   = 4.07) ด้านสง่เสริม 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมลูเก่ียวกับกระบวนการตดัสินใจซือ้สินค้า 

  เกษตรแปรรูปฟักข้าวด้านภาพรวม
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
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 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
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(    = 3.92) 
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ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 
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ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
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เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
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เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
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คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
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 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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                                                                                                                (n=406) 

ความคดิเหน็  S.D. แปลผล 

ด้านผลติภณัฑ์ 3.94 0.55 มาก 

ด้านราคา 4.07 0.53 มาก 

ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย 3.94 0.61 มาก 

ด้านสง่เสริมการตลาด 3.98 0.68 มาก 

ภาพรวม 3.89 0.49 มาก 
  

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสินค้า

เกษตรแปรรูปฟักข้าวในภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (X=3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทกุราย

ข้ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ได้แก่ด้านราคา( X=4.07) ด้านส่งเสริมการตลาด( X=3.98) ด้าน

ผลติภณัฑ์ (X=3.94) และ ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย(X=3.94) 

ตอนที่ 4 ข้อมูลกระบวนการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว 
 

ตารางที่ 2คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมลูเก่ียวกบักระบวนการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตร 
แปรรูปฟักข้าวด้านภาพรวม 

                                   (n=406) 
ความคดิเหน็  S.D. แปลผล 

การรับรู้ถึงความต้องการ 3.91 0.81 มาก 

การค้นหาข้อมลู 3.76 0.84 มาก 
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ผลติภณัฑ์ (X=3.94) และ ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย(X=3.94) 

ตอนที่ 4 ข้อมูลกระบวนการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว 
 

ตารางที่ 2คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมลูเก่ียวกบักระบวนการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตร 
แปรรูปฟักข้าวด้านภาพรวม 

                                   (n=406) 
ความคดิเหน็  S.D. แปลผล 

การรับรู้ถึงความต้องการ 3.91 0.81 มาก 

การค้นหาข้อมลู 3.76 0.84 มาก 

การประเมนิผลทางเลือก 3.92 0.81 มาก 

การตดัสนิใจเลือก 3.89 0.86 มาก 

พฤตกิรรมภายหลงัจากซือ้ 3.92 0.77 มาก 

                                   ภาพรวม 3.89 0.79 มาก 
  

พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัข้อมลูกระบวนการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวด้านการตดัสินใจซือ้ 

ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก (X=3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกรายข้ออยู่ในระดบัมาก

เช่นเดียวกัน ได้แก่ การรับรู้ถึงความต้องการ( X=3.91)การค้นหาข้อมูล ( X=3.76)การค้นหาข้อมูล(X
=3.92)การตดัสนิใจเลือก(X=3.89)และ พฤตกิรรมภายหลงัจากซือ้ (X=3.92)  
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ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมตฐิาน

ผลการเปรียบเทียบการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม

จ�าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคลสามารถน�าเสนอได้ดงันี ้

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม  

  จ�าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล

ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
ผลการเปรียบเทียบการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม

จําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคลสามารถนําเสนอได้ดงันี ้
ตารางที่ 3การเปรียบเทียบการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม 
จําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 
 

ตวัแปรต้น การตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม 
เพศ ยอมรับสมมตฐิาน (t = 3.307 sig = 0.003**) 

สถานภาพ ปฏิเสธสมมตฐิาน (F =2.887 sig = 0.057) 
อาย ุ ยอมรับสมมตฐิาน (F =3.053  sig = 0.017*) 
อาชีพ ปฏิเสธสมตฐิาน (F = 1.977sig = 0.068) 
รายได้ ยอมรับสมมตฐิาน (F =2.625sig = 0.034*) 

การศกึษา ยอมรับสมมตฐิาน (F = 4.274sig = 0.001**) 
 
ผลการวิจัยพบว่าการตัดสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม

แตกตา่งกนัไปตาม เพศ อาย ุรายได้ และการศกึษาของผู้บริโภค สว่นปัจจยัด้านสถานภาพ และอาชีพไม่มี
ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม 
ตารางที่ 4การวิเคราะห์การถดถอยพหขุองการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว 
 

ตวัแปร b SE. ß t sig 
ผลติภณัฑ์ .122 .044 .136 2.758 .006* 
ราคา .100 .047 .107 2.125 .034* 
ช่องทางการจดัจําหน่าย .290 .038 .358 7.636 .000* 
การสง่เสริมการตลาด .166 .033 .229 5.075 .000* 
คา่คงท่ี (Constant) 1.196 .163  7.353 .000** 

R = .663     R Square = .439     Adjusted R Square = .433     Standard Error = .370 
* ระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิ .05 

ผลการวิจยัพบวา่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม

แตกตา่งกนัไปตาม เพศ อาย ุรายได้ และการศกึษาของผู้บริโภค สว่นปัจจยัด้านสถานภาพ และอาชีพ

ไมมี่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม

ตารางที่ 4  การวิเคราะห์การถดถอยพหขุองการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว

ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
ผลการเปรียบเทียบการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม

จําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคลสามารถนําเสนอได้ดงันี ้
ตารางที่ 3การเปรียบเทียบการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม 
จําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 
 

ตวัแปรต้น การตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม 
เพศ ยอมรับสมมตฐิาน (t = 3.307 sig = 0.003**) 
สถานภาพ ปฏิเสธสมมตฐิาน (F =2.887 sig = 0.057) 
อาย ุ ยอมรับสมมตฐิาน (F =3.053  sig = 0.017*) 
อาชีพ ปฏิเสธสมตฐิาน (F = 1.977sig = 0.068) 
รายได้ ยอมรับสมมตฐิาน (F =2.625sig = 0.034*) 
การศกึษา ยอมรับสมมตฐิาน (F = 4.274sig = 0.001**) 

 
ผลการวิจัยพบว่าการตัดสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม

แตกตา่งกนัไปตาม เพศ อาย ุรายได้ และการศกึษาของผู้บริโภค สว่นปัจจยัด้านสถานภาพ และอาชีพไม่มี
ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม 
ตารางที่ 4การวิเคราะห์การถดถอยพหขุองการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว 
 

ตวัแปร b SE. ß t sig 
ผลติภณัฑ์ .122 .044 .136 2.758 .006* 
ราคา .100 .047 .107 2.125 .034* 
ช่องทางการจดัจําหน่าย .290 .038 .358 7.636 .000* 
การสง่เสริมการตลาด .166 .033 .229 5.075 .000* 
คา่คงท่ี (Constant) 1.196 .163  7.353 .000** 

R = .663     R Square = .439     Adjusted R Square = .433     Standard Error = .370 
* ระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิ .05 
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จากตารางท่ี 4 พบวา่ปัจจยัสว่นประสมการตลาดทัง้ 4 ด้านคือ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทาง 

การจดัจ�าหนา่ย การสง่เสริมการตลาด สง่ผลทางบวกตอ่ การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว  

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน

ผลการวิเคราะห์มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (R) เท่ากบั .663 ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ 

ท่ีปรับแล้ว (Adjusted R square) เทา่กบั .433 และคา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตดัสนิใจ 

(SE) เท่ากบั .370 แสดงว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดทัง้ 4 ด้าน คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทาง 

การจดัจ�าหน่าย การส่งเสริมการตลาดสามารถท�านายการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว  

เรียงล�าดบัความส�าคญัดงันี ้ ช่องทางการจดัจ�าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ผลิตภณัฑ์และราคา 

โดยเขียนสมการท�านายได้ดงันี ้

การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว =  1.196 + .122 (ผลติภณัฑ์) +.100 (ราคา) 

               + .290 (ชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ย) + .166 

               (การสง่เสริมการตลาด)

อภปิรายผล
1. ผลความคดิเหน็เก่ียวกบัความส�าคญัตอ่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของสนิค้าเกษตร

แปรรูปฟักข้าว ในภาพรวมและรายด้านพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล�าดบั ด้านราคาด้านสง่เสริม

การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสายพิณ 

วิศลัยางกรู และอิทธิกร ข�าเดช (2554) ท่ีได้ศกึษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซือ้ผลติภณัฑ์เพ่ือสขุภาพ 

ของคนวยัท�างานในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า โดยภาพรวมกลุม่ตวัอย่างให้ความส�าคญั 

ในระดบัมากต่อทุกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สอดคล้องกับสืบพงษ์ กุลสถาพรชยั (2551) 

ได้ศกึษาพฤติกรรมและปัจจยัในการซือ้นมแพะพร้อมด่ืมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 

ผู้บริโภคให้ความส�าคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคนมแพะพร้อมด่ืมพบว่า 

โดยภาพรวมให้ความส�าคญัอยู่ในระดบัมากนัน่แสดงให้เห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดนัน้ 

มีความส�าคญัตอ่ผู้บริโภคในการท่ีจะตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวในทกุ ๆ ปัจจยันัน้ 

มีความส�าคญัไมแ่ตกตา่งกนั 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการตดัสินใจ 

ซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว จ�าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคลพบว่า เพศ อาย ุ รายได้ต่อเดือน และ 

ระดบัการศึกษาของผู้บริโภคต่างกัน ความคิดเห็นต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว 

แตกตา่งอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิ .05 สอดคล้องกบังานวิจยัของเกรียงศกัดิ์ เอ่ียมพทุธรักษ์ (2553) 

ศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้เคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า

ลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพท่ีแตกต่างกนั 
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การตดัสนิใจซือ้เคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพแตกตา่งกนั แสดงให้เหน็วา่ เพศ อาย ุรายได้ตอ่เดือน และระดบั

การศึกษา มีการรับรู้เก่ียวกบัสินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวท่ีแตกต่างกนั จึงส่งผลให้การตดัสินใจซือ้ 

แตกตา่งกนัด้วย เชน่ อาย ุ51-60 ปี มีการตดัสนิใจซือ้ท่ีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.00 ในขณะท่ี อาย ุ41-50 ปี  

มีการตดัสนิใจซือ้ท่ีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.75 แสดงให้เหน็วา่ผู้บริโภคท่ีมีอายมุากมีความใสใ่จดแูลสขุภาพ

สงูกว่าส่วนสถานภาพ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ระดบัการตดัสินใจซือ้แตกต่างอย่างไม่มีนยัส�าคญั 

ทางสถิตนิัน้เพราะวา่ ทกุสถานภาพ และทกุอาชีพให้ความส�าคญัตอ่สนิค้าเพ่ือสขุภาพท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

จงึท�าให้ระดบัการตดัสนิใจซือ้ไมแ่ตกตา่งกนั

3. ปัจจยัอิทธิพลสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว

ของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐมพบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดทัง้ 4 ด้าน คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา 

ชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ย การสง่เสริมการตลาด สง่ผลทางบวกตอ่ การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูป

ฟักข้าว อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคล้องกบังานวิจยัของสายพิณ วิศลัยางกรู และ 

อิทธิกร ข�าเดช (2554) ได้ศกึษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพของคนวยัท�างาน 

ในกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

กบัการตดัสินใจเลือกซือ้พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ด้านช่องทางการจ�าหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาด 

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพของคนวัยท�างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของเกรียงศกัดิ์ เอ่ียมพทุธรักษ์ (2553) เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซือ้เคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพในเขตกรุงเทพมหานครการให้ความส�าคญักบัส่วนประสม

ทางการตลาดทุกด้านท่ีแตกต่างกันมีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติท่ี .05 โดยด้านผลิตภัณฑ์ 

มีความส�าคญัมากท่ีสดุแสดงให้เห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดนัน้มีความส�าคญัต่อการตดัสินใจ 

ซือ้สินค้า รวมทัง้สอดคล้องกบัการศึกษาของ Nguyen et al. (2015) ท่ีศึกษาเร่ืองผลกระทบของ 

องค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการซือ้อาหารของผู้บริโภคท่ีซูเปอร์มาร์เก็ต 

ในเวียดนาม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญระหว่างตัวแปร 

สว่นประสมทางการตลาดและพฤตกิรรมการซือ้อาหาร

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวจิยั

 1.1 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทัง้ 4 ด้าน คือ  ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด

จ�าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ส่งผลทางบวกต่อ การตัดสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว  

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 เรียงล�าดบัความส�าคญัดงันีช้อ่งทางการจดัจ�าหนา่ย การสง่เสริม

การตลาด ผลิตภณัฑ์และราคา ดงันัน้ จึงควรเน้นกลยทุธ์การพฒันาช่องทางการจดัจ�าหน่ายสินค้า  
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เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เข้าถงึงา่ยขึน้อนัจะช่วยสง่ผลให้เกิดการตดัสนิใจซือ้เพ่ิมขึน้ อาจใช้รูปแบบการขาย 

online marketing ผา่นโซเชียลมีเดียตา่ง ๆ ในการเข้าถงึผู้บริโภค และยงัมีต้นทนุในการด�าเนินธรุกิจ

ท่ีคอ่นข้างต�่า กลยทุธ์การสง่เสริมการตลาดนัน้ก็เน้นไปท่ีกลยทุธ์แบบปากตอ่ปาก เน่ืองจากเป็นสนิค้า

เก่ียวกับสขุภาพจึงต้องการผู้บริโภคท่ีได้รับประทานหรือใช้สินค้าเป็นผู้บอกต่อ กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ 

ควรใช้การพฒันาปรับปรุงคณุภาพร่วมกบัการออกแบบบรรจภุณัฑ์ท่ีทนัสมยั เพ่ือดงึดดูใจให้ผู้บริโภค

สนใจและมีความมัน่ใจย่ิงขึน้ในการบริโภคสินค้า สว่นกลยทุธ์ด้านราคาท�าได้โดยการแถมพว่งไปกบั

สนิค้าท่ีขายดี การจดัชดุสนิค้าท่ีมีราคาถกูกวา่การซือ้แยกชิน้ 

 1.2 ปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุรายได้ตอ่เดือน และระดบัการศกึษาของผู้บริโภค

ต่างกัน ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติท่ี .05 ดังนัน้ควรให้ความสนใจในปัจจัยส่วนบุคคล โดยสามารถจัดแบ่งกลุ่มเป้าหมาย 

ออกเป็นสว่น ๆ ตามปัจจยัสว่นบคุคล ทัง้ 4 ประเภท ดงักลา่ว แล้วใช้กลยทุธ์การสง่เสริมการตลาด 

ท่ีแตกตา่งกนัเพ่ือชว่ยให้เกิดการตดัสนิใจซือ้ได้เร็วขึน้และตอบสนองได้ตรงกลุม่เป้าหมาย

2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป

 2.1 การวจิยัครัง้นีศ้กึษาเฉพาะปัจจยัอิทธิพลสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีตอ่การตดัสนิใจ 

ซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม ยงัขาดประเด็นท่ีสามารถเพ่ิมเติมได้  

เชน่ การส่ือสารการตลาดเชิงบรูณาการ การสร้างภาพลกัษณ์ ซึง่ผู้ ท่ีสนใจสามารถน�าแนวทางดงักลา่ว

ไปเพ่ิมเตมิเพ่ือศกึษาในงานวิจยัในมิตท่ีิเพ่ิมเตมิมากขึน้

 2.2  งานวจิยัดงักลา่วมุง่เน้นไปท่ีงานวิจยัเชิงปริมาณ หากมีการตอ่ยอดเป็นการวิจยัแบบผสม 

โดยเพ่ิมการวิจยัเชิงคณุภาพ ก็จะได้มิติท่ีมีความชดัเจนมากย่ิงขึน้

 2.3  การวิจยัครัง้ต่อไป ควรมุ่งไปท่ีประเด็นการพฒันาช่องทางการจดัจ�าหน่าย เพ่ือให้ 

ผู้บริโภคได้ซือ้สนิค้าเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากมีสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์มากท่ีสดุ 

สรุป
การเปรียบเทียบการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม

จ�าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล พบวา่ เพศ อาย ุรายได้ตอ่เดือน ระดบัการศกึษาของผู้บริโภคแตกตา่งกนั 

ท�าให้ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิตท่ีิ .05 สว่นสถานภาพการสมรส อาชีพแตกตา่งกนั ท�าให้ความคดิเหน็ตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้า

เกษตรแปรรูปฟักข้าว แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส�าคญัทางสถิตท่ีิ .05 ส�าหรับปัจจยัอิทธิพลสว่นประสม 

ทางการตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม  

พบวา่ปัจจยัสว่นประสมการตลาดทัง้ 4 ด้าน คือ ผลติภณัฑ์ ราคา ชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ย การสง่เสริม
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การตลาด สง่ผลทางบวกตอ่ การตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมการตลาดทัง้ 4 ด้าน สามารถท�านาย 

การตัดสินใจซือ้สมุนไพรแปรรูปฟักข้าวคิดเป็นร้อยละ 43.30 เรียงล�าดับความส�าคัญดังนี ้ คือ 

ชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ย การสง่เสริมการตลาด ผลติภณัฑ์และราคา  
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ความคดิเหน็ของนักศกึษาครูที่มีต่อกจิกรรมการเรียนการสอน

ที่ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ

OPINIONS OF TEACHER STUDENTS ON INSTRUCTIONAL ACTIVITIES 

USING COOPERATIVE LEARNING

นันท์นภสั  นิยมทรัพย์/ NANNABHAT  NIYOMSAP1  

บทคัดย่อ

งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียน 

การสอนท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยรูปแบบจ๊ิกซอว์และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ ประชากรท่ีใช้ใน 

การวิจยัเป็นนกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศกึษา ชัน้ปีท่ี 3 ของมหาวิทยาลยั

ราชภฏันครปฐม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2559 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิา 1122301 หลกัการสอนและ 

การจดัการเรียนรู้ จ�านวน 63 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจดักิจกรรมการเรียน 

การสอนรูปแบบจ๊ิกซอว์และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ จ�านวน 2 แผน และ 2) ค�าถามปลายเปิด จ�านวน  

4 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การรายงานความคิดเห็นโดยเรียงล�าดับตามความถ่ี  

ผลการวจิยัพบวา่ ความคดิเหน็ด้านบวกของนกัศกึษาครูท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้ 

แบบร่วมมือ 5 อนัดบัแรก คือ 1) ได้แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ 2) ได้ความสามคัคี 3) ได้รู้จกัการรับฟัง

ความคดิเหน็ของผู้ อ่ืน 4) กล้าแสดงความคดิเหน็ และ 5) สร้างการตดัสนิใจ สว่นความคดิเหน็ด้านลบ 

5 อนัดบัแรก คือ 1) ยากตอ่การตดัสนิใจในค�าตอบของกลุม่ 2) วุน่วายในการเปลี่ยนกลุม่และจ�านวน 

คนมาก 3) บางคนไมก่ล้าแสดงความคดิเหน็ 4) ประสานงานยาก และ 5) กลวัเพ่ือนต�าหนิเม่ือตนเอง 

ตอบผิด  

ค�าส�าคัญ : ความคดิเหน็ นกัศกึษาครู การเรียนรู้แบบร่วมมือ จ๊ิกซอว์ ร่วมกนัเรียนรู้
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ABSTRACT
This research aimed to study opinions of teacher students toward instructional  

activities using the cooperative learning with jigsaw and learning together models. 

The population for this study consisted of 63 third-year students of Nakhon Pathom  

Rajabhat University, who is study in Bachelor of Education Program in Social Studies from the 

Faculty of Education.  The instruments used include 1) the two plans for instructional activities 

(jigsaw model and learning together model) and 2) the 4 open-end questions items. 

Qualitative data were analyzed with the list of opinions ordered by frequency. The results 

revealed that the top five positive opinions of teacher students toward instructional  

activities using the cooperative learning were 1) opportunity to exchange opinions 2) learning 

about unity 3) learning to listen to other people's opinions 4) feeling free to comments and  

5) making a decision. The top five negative opinions were 1) difficulty in making a decision on a 

group answer 2) chaos in changing groups and number of people 3) feeling of uncomfortable  

to comment 4) difficulty in coordination and 5) being scare of friends’ complaints.  

Keywords : opinions, teacher students, cooperative learning, jigsaw, learning together

ความส�าคัญของปัญหาการวจิยั

ความส�าคัญของการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาคุณลักษณะนิสัยของผู้ เ รียนด้าน 

ความสามคัคี ความมีน�า้ใจ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัเป็นสิ่งจ�าเป็นดงัจะเห็นได้จากกระแส 

 พระราชด�ารัสเก่ียวกบัการปฏิรูปการศกึษาของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช ดงันี ้

“ให้ครูรักเดก็และเดก็รักครู” 

“ให้ครูสอนเดก็ให้มีน�า้ใจตอ่เพ่ือน ไมใ่ห้แขง่ขนักนั แตใ่ห้แขง่กบัตวัเอง ให้เดก็ท่ีเรียนเก่งกวา่ 

ชว่ยสอนเพ่ือนท่ีเรียนช้ากวา่” 

“ให้ครูจดักิจกรรมให้เดก็ท�าร่วมกนั เพ่ือให้เหน็คณุคา่ของความสามคัคี”

ข้อความข้างต้นนีเ้ป็นกระแสพระราชด�ารัสเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช ท่ีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสวุรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้น�ามาเผยแพร่และใช้เป็น 

จดุเน้นและแนวทางในการขบัเคลื่อนนโยบายด้านการศกึษาโดยได้แถลงนโยบาย เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี  

27 สงิหาคม 2558 (ขา่วส�านกังานรัฐมนตรี, 2558: ออนไลน์) แสดงให้เหน็ถงึความจ�าเป็นของครูผู้สอน 

ในการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือสง่เสริมความสามคัคีในการเรียนรู้ไมล่ะทิง้เดก็ท่ีเรียนออ่น 
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ซึ่งสอดคล้องกบัคณุลกัษณะของผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 ประการหนึ่งคือ “ทกัษะด้านการร่วมมือ”  

ซึง่เป็นทกัษะจ�าเป็นในการด�ารงชีวิตในโลกปัจจบุนัท่ีควรต้องพฒันาให้แก่ผู้ เรียน (The Partnership 

for 21st Century Learning, 2015: 9) สอดคล้องกบั Johnson, Johnson & Smith (2014: 87-88) 

ท่ีได้ให้ความหมายของความร่วมมือและแนวคิดในการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ว่าความร่วมมือ คือ 

การท�างานด้วยกันเพ่ือบรรลเุป้าหมายร่วมกัน ในสถานการณ์ของความร่วมมือนัน้จะพบว่าบุคคล

แสวงหาผลลพัธ์ซึง่ก็คือสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและตอ่สมาชิกในกลุม่และการเรียนรู้แบบร่วมมือ

คือการใช้การสอนกลุ่มเล็กเพ่ือให้นกัเรียนท�างานด้วยกนัเพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้ของแต่ละคนด้วยตวัเอง 

ซึง่ตรงข้ามกบัการเรียนรู้แบบแข่งขนัท่ีนกัเรียนท�างานเทียบกบัคนอ่ืนเพ่ือบรรลเุป้าหมายทางวิชาการ 

และได้ให้หลักการของการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ 5 ข้อ ได้แก่ 1) การพึ่งพากันในทางบวกเป็น 

การให้สมาชิกได้รับรู้วา่บคุคลหนึง่เก่ียวข้องกบัคนอ่ืนด้วยเง่ือนไขท่ีวา่บคุคลหนึง่จะประสบความส�าเร็จ 

ไม่ได้นอกจากคนอ่ืนจะประสบความส�าเร็จหรือถ้าคนอ่ืนประสบความส�าเร็จเราก็ประสบความส�าเร็จ

ด้วย  2) ความรับผิดชอบของบคุคลเป็นการให้สมาชิกกลุม่ได้รับผิดชอบในการท�างานท่ีได้รับการจดัสรร 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีท�าให้กลุ่มมีความสมบูรณ์และอ�านวยความสะดวกในการท�างานให้กับสมาชิก 

คนอ่ืนในกลุ่ม 3) การส่งเสริมปฏิสมัพนัธ์เป็นการให้ผู้ เรียนได้ส่งเสริมความส�าเร็จของคนอ่ืนด้วย 

การให้ความช่วยเหลือหรือสอนความรู้ของคนหนึ่งไปสู่เพ่ือนในชัน้เรียน 4) ทกัษะสงัคมเป็นการให้ 

โอกาสผู้ เรียนใช้ทกัษะระหวา่งบคุคลในกลุม่ขนาดเลก็ ได้ใช้ภาวะความเป็นผู้น�า การตดัสนิใจ การสร้าง 

ความไว้ใจ การส่ือสาร รวมถงึการจดัการข้อขดัแย้ง และ 5) กระบวนการกลุม่เป็นการเพ่ิมประสทิธิภาพ

การท�างานของผู้ เรียนด้วยตนเองและเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยการให้ผู้ เรียนระบุถึงวิธีการ

ปรับปรุงกระบวนการท�างานของตนเองได้

งานวิจัยจ�านวนมากยืนยันว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถเพ่ิมแรงจูงใจ (motivation)  

ของผู้ เรียนและท�าให้ผู้ เรียนประสบความส�าเร็จทางวชิาการ แตก่ารเรียนการสอนในระดบัมหาวทิยาลยั

มกัจะละเลยการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแม้วา่จะมีบทพิสจูน์ถึงความส�าเร็จและแรงจงูใจของผู้ เรียน 

ในระดบัอนบุาล ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา (Tombak & Altun, 2016: 174) การประยกุต์การเรียนรู้ 

แบบร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถใช้รูปแบบจ๊ิกซอร์และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ การจดัการ

เรียนรู้รูปแบบจ๊ิกซอร์มี 7 ขัน้ตอน (นนัท์นภสั นิยมทรัพย์, 2560: 97 - 98) ดงันี ้ 1) ตดัสนิใจเลือกเกณฑ์

การจดักลุ่มท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หา โดยผู้สอนพิจารณาเนือ้หาและจดักลุ่มผู้ เรียน เช่น การสอนเร่ือง

วฒันธรรมอาจใช้เกณฑ์คละภมิูล�าเนา การสอนเร่ืองหลกัศีลธรรมอาจใช้เกณฑ์คละศาสนา การสอน

เร่ืองกีฬาอาจคละเพศหรือสดัสว่นน�า้หนกัหรือสว่นสงู เนือ้หาอ่ืนโดยทัว่ไปอนัได้แก่ การค�านวณในวชิา

คณิตศาสตร์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ อาจใช้เกณฑ์คละเกรดเฉลี่ยเป็นหลกั ทัง้นีค้วรใช้เกณฑ์อ่ืน

ร่วมด้วย เชน่ คละเกรดเฉลี่ยและเพศ หรือในวิชาสงัคมเร่ืองภมิูศาสตร์อาจใช้เกณฑ์คละเพศเป็นหลกั 

ร่วมกบัการพิจารณาภมิูล�าเนาหรือเพศของนกัเรียนร่วมด้วย ทัง้นีค้รูต้องเตรียมการโดยส�ารวจข้อมลู
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เบือ้งต้นของนกัเรียนแล้วจดักลุม่ไว้ลว่งหน้าซึง่ควรมีจ�านวนสมาชิก 3 - 6 คน 2) แนะน�าการด�าเนิน

กิจกรรมแบบจ๊ิกซอว์ แจ้งให้ผู้ เรียนทราบถงึลกัษณะของการท�างานกลุม่ท่ีสมาชิกต้องรับผิดชอบเนือ้หา 

1 เร่ือง และเม่ือสมาชิกกลุ่มรวมกนัจะมีเนือ้หาครบทกุเร่ืองท่ีต้องรู้ในกลุ่มจึงจะเป็นบ้านท่ีสมบูรณ์  

แตป่ลายทางของการเรียนรู้นัน้สมาชิกแตล่ะคนต้องรู้เนือ้หาครบทกุเร่ือง ดงันัน้ทกุคนจงึมีหน้าท่ีต้อง

ท�าให้เพ่ือนในกลุ่มรู้ในสิ่งท่ีตนเองรู้ เน่ืองจากสมาชิกทกุคนมีผลต่อการท�าให้กลุ่มมีคะแนนเพ่ิมขึน้

หรือลดลงจากคะแนนเฉลี่ยหรือจากการตอบค�าถามของสมาชิกแต่ละคน ทกุคนจึงต้องตระหนกัว่า 

คนอ่อนต้องพยายามให้มากในขณะท่ีคนเก่งต้องไม่ละทิง้สมาชิกคนอ่ืนด้วย 3) เข้ากลุ่มบ้าน เป็น 

การจดันกัเรียนเข้ากลุม่บ้านท่ีมีความหลากหลายหรือแตกต่างด้านคณุลกัษณะท่ีครูได้จดัสรรไว้แล้ว 

พร้อมแจ้งหัวข้อเนือ้หาท่ีเป็นภาพรวมทัง้หมดของการเรียนในครัง้นัน้ซึ่งควรจัดหัวข้อของเนือ้หา 

ให้พอดีกบัจ�านวนสมาชิกในกลุม่  4) สรุปหน้าท่ีรับผิดชอบเนือ้หาของสมาชิกภายในกลุม่ ส�าหรับนกัเรียน 

ระดับประถมศึกษาครูควรเป็นผู้ จัดสรรให้เพ่ือกระชับเวลาและคุมชัน้เรียน ส�าหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษาสามารถให้ผู้ เรียนจัดสรรกันเองได้ อย่างไรก็ตามบางหัวข้อท่ีมี 

ความยากง่ายต่างกันอย่างชัดเจนควรใช้การสุ่ม โดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่มนับเลขล�าดบัก่อนแล้ว 

จงึแจ้งวา่แตล่ะหมายเลขคือเนือ้หาใด หรือใช้วธีิการจบัฉลากเลอืกเนือ้หา 5) กลุม่ผู้ เช่ียวชาญด�าเนินการ 

โดยนักเรียนแยกย้ายไปยังกลุ่มท่ีรับผิดชอบเนือ้หาหัวข้อเดียวกัน โดยครูต้องจัดเตรียมกิจกรรม 

บางอยา่งให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เนือ้หาในหวัข้อท่ีรับผิดชอบด้วยตนเอง เชน่ ศกึษาเนือ้หาจากสื่อ ค้นคว้า

เพ่ือท�าภาระงานบางอยา่ง หาค�าตอบ แก้ปริศนา ก�าหนดประเดน็ให้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเหน็

หรือสรุปข้อมลู ในตอนนีค้รูควรก�าหนดหลกัฐานการเรียนรู้ให้ชดัเจนวา่สมาชิกในกลุม่ผู้ เช่ียวชาญต้องได้

ความรู้อะไรไปบอกสมาชิกกลุม่บ้าน ทัง้นีค้วรเสริมแรงด้วยคะแนนหรือรางวลัแก่ผู้ เรียน  6) แลกเปลีย่น

ความรู้ในกลุ่มบ้าน นกัเรียนแยกย้ายจากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญกลบัมารวมในกลุ่มบ้านและแลกเปล่ียน 

ความรู้กัน ในขัน้นีค้รูควรแนะน�าวิธีการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดความรู้เพ่ือสอนให้นักเรียนรู้จัก 

การด�าเนินงานท่ีมีระบบและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ให้สมาชิกเนือ้หาท่ี 1 สตัว์เลีย้งลกู 

ด้วยน�า้นม อธิบายให้เพ่ือนทราบถงึ ความหมาย ลกัษณะส�าคญั และช่ือของสตัว์เลีย้งลกูด้วยน�า้นม 

และให้เพ่ือนในกลุม่บอกช่ือสตัว์เลีย้งลกูด้วยน�า้นมคนละ 1 ชนิด จากนัน้สมาชิกคนอ่ืนอธิบายเนือ้หา

ของตนเองต่อไปตามล�าดบั พร้อมท�าแบบฝึกหดัหรือท�าใบงานร่วมกนั ทัง้นีอ้าจเป็นการให้นกัเรียน 

น�าความรู้หรือค�าตอบท่ีได้จากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญมาตอบในแบบฝึกหดัหรือใบงานของกลุ่มบ้านก็ได้ 

7) รวมคะแนนสะสม ครูให้นกัเรียนสรุปรวมคะแนนสะสมในกลุม่บ้าน โดยครูให้นกัเรียนตรวจค�าตอบ

จากแบบฝึกหดัหรือใบงานของกลุม่ หรือของสมาชิกแตล่ะคนแล้วหารเฉล่ียเป็นคะแนนของกลุม่และใน

สว่นของรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้มี 4 ขัน้ตอน (นนัท์นภสั นิยมทรัพย์, 2560: 99) ดงันี ้1) ครูจดันกัเรียน

เป็นกลุม่ท่ีมีจ�านวนสมาชิก 4-6 คน คละความสามารถ 2) ครูมอบหมายงานท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หา 

ให้นกัเรียนท�าเป็นกลุม่ อาจเป็นแบบฝึกหดั ใบงาน ชิน้งานท่ีมีขัน้ตอนการท�างานชดัเจน  3) ครูจดัแบง่
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ภาระหน้าท่ีอยา่งชดัเจนให้สมาชิกในกลุม่ แล้วให้สลบัหน้าท่ีกนัในกิจกรรมครัง้ตอ่ไป  4) ครูให้รางวลั

หรือคะแนนโดยพิจารณาผลงานจากการด�าเนินงานของกลุม่

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นถึงความจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีครูต้องรู้วิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือเพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มผู้ เรียน สร้างทกัษะการท�างานร่วมกับผู้ อ่ืน ส่งเสริม 

ความรับผิดชอบในการท�างานกลุ่มร่วมกัน การท�างานกลุ่มอย่างมีระบบ กล่าวได้ว่าทักษะด้าน 

การร่วมมือในการท�างานเป็นทกัษะส�าคญัท่ีควรพฒันาให้แก่ผู้ เรียนในปัจจุบนัซึ่งผู้สอนสามารถใช้

แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงได้น�าแนวคิด

การเรียนรู้แบบร่วมมือมาประยุกต์ในกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา  

จากประสบการณ์การสอนนกัศกึษาครุศาสตรบณัฑิตในรายวิชาหลกัการสอนและการจดั การเรียนรู้ 

ท่ีผู้สอนได้ใช้รูปแบบแบบจ๊ิกซอร์และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้กบันกัศกึษา จึงสนใจศกึษาความคิดเห็น 

ของผู้ เรียนเพ่ือสะท้อนสิ่งท่ีผู้ เรียนได้รับจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งผลวิจัยจะเป็นประโยชน์ 

ในการน�าเสนอข้อมูลไปปรับปรุงแนวการสอนท่ีอาจจะเป็นจุดอ่อนซึ่งท�าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้

วัตถุประสงค์การวจิยั
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้ 

แบบร่วมมือรูปแบบจ๊ิกซอว์และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้

สมมตฐิานงานวจิยั
1.  ความคิดเห็นด้านบวกของนกัศึกษาครูท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้ 

แบบร่วมมือ คือ ได้แลกเลี่ยนความคดิเหน็ รูปแบบจ๊ิกซอว์ คือ ได้ความรับผิดชอบ และรูปแบบร่วมกนั

เรียนรู้ คือ ได้ความสามคัคี  

2. ความคิดเห็นด้านลบของนักศึกษาครูท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้ 

แบบร่วมมือ คือ ประสานงานยาก รูปแบบจ๊ิกซอว์ คือ ไมก่ล้าแสดงความคดิเหน็ และรูปแบบร่วมกนั

เรียนรู้ คือ ยากตอ่การตดัสนิใจในค�าตอบของกลุม่

ค�าจ�ากัดความ
ความคิดเห็นของนักศึกษาครู หมายถึง การแสดงออกทางความรู้สึกด้วยการพูดและ 

การเขียนของนกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศกึษา ชัน้ปีท่ี 3 (หมู่เรียน 57/6)  

จากประสบการณ์ท่ีได้รับผา่นการร่วมกิจกรรมท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในห้องเรียนวชิาหลกัการสอน

และการจดัการเรียนรู้
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กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอน 

ผู้ เรียน และสื่อการเรียนรู้รวมถงึขัน้ตอนการเรียนการสอนท่ีเกิดขึน้ตามล�าดบัในแผนการจดัการเรียนรู้ 

ในรายวิชาหลกัการสอนและการจดัการเรียนรู้ จ�านวน 2 แผน ท่ีใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

2 รูปแบบ คือ รูปแบบจ๊ิกซอว์ มี 7 ขัน้ตอน คือ 1) ตดัสนิใจเลอืกเกณฑ์การจดักลุม่ท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หา  

2) แนะน�าการด�าเนินกิจกรรมแบบจ๊ิกซอว์  3) เข้ากลุม่บ้าน  4) สรุปหน้าท่ีรับผิดชอบเนือ้หาของสมาชิก

ภายในกลุม่ 5) กลุม่ผู้ เช่ียวชาญศกึษาความรู้   6) แลกเปลี่ยนความรู้ในกลุม่บ้าน 7) รวมคะแนนสะสม 

และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ มี 4 ขัน้ตอน คือ 1) ครูจดันกัเรียนเป็นกลุ่มท่ีมีจ�านวนสมาชิก 4-6 คน  

คละความสามารถ 2) ครูมอบหมายงานท่ีสอดคล้องกับเนือ้หาให้นกัเรียนท�าเป็นกลุ่มท่ีมีขัน้ตอน 

การท�างานชัดเจน 3) ครูจัดแบ่งภาระหน้าท่ีอย่างชัดเจนให้สมาชิกในกลุ่ม แล้วให้สลบัหน้าท่ีกัน 

ในกิจกรรมครัง้ตอ่ไป 4) ครูให้รางวลัหรือคะแนน

  

วธีิด�าเนินการ

1.  ประชากร

 กลุม่ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศกึษา 

ชัน้ปีท่ี 3 (หมูเ่รียน 57/6) ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1122301 

หลกัการสอนและการจดัการเรียนรู้ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2559 จ�านวน 63 คน

2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้ 

แบบร่วมมือ จ�านวน 2 แผน ได้แก่ แผนเร่ืองรูปแบบการสอนใช้รูปแบบจ๊ิกซอว์ (8 ชัว่โมง) และแผน 

เร่ืองนวตักรรมการเรียนการสอนใช้รูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ (4 ชัว่โมง) เน่ืองจากในการเรียนการสอน

รายวิชาหลกัการสอนและการจัดการเรียนรู้นัน้ผู้ สอนใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือให้นักศึกษา

เห็นตวัอย่างการประยุกต์วิธีสอนท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หาแต่ละหวัข้อ ซึ่งมี 2 หวัข้อในรายวิชานีท่ี้ใช้ 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้วจิยัจงึน�าเสนอเคร่ืองมือวจิยัจ�านวน 2 แผน รวม 12 ชัว่โมง 2) ค�าถามปลายเปิด 

ในการสอบถามแบบไมเ่ป็นทางการและแบบเป็นทางการ โดยมีขัน้ตอนการสร้างดงันี ้

 2.1  ผู้วิจยัศกึษาทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบจ๊ิกซอว์ และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ 

แล้วเลือกเนือ้หาการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบท่ีได้ศกึษาไว้

     2.2  ผู้ วิจยัออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเร่ิมจาก ก�าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ 

ก�าหนดหลกัฐานหรือภาระงานท่ีผู้ เรียนต้องด�าเนินการ ก�าหนดกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละ 

ขัน้ตอน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ืองรูปแบบการสอน 5 รูปแบบ  และเร่ืองนวตักรรม

การเรียนการสอน  ดงันี ้
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2.2.1 เร่ือง รูปแบบการสอน 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบจ๊ิกซอว์ 2) รูปแบบการสอน 

มโนทศัน์ 3) รูปแบบโครงงาน 4) รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 5) รูปแบบสืบสอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียน

1)  สามารถอธิบายแนวคิด และหลกัการ วตัถุประสงค์ และขัน้ตอนของรูปแบบการสอน 

แตล่ะรูปแบบได้

2)  สามารถเรียงล�าดบัขัน้ตอนการเรียนการสอนแตล่ะรูปแบบได้

3)  สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบัผู้ อ่ืน

4)  มีความสามคัคีและความรับผิดชอบ

หลักฐานหรือภาระงาน

1)  ชดุบตัรค�ารูปแบบการสอน (10 คะแนน)

2)  กระดาษชาร์จเปรียบเทียบขัน้ตอนการสอนแตล่ะรูปแบบ (5 คะแนน)

3)  การน�าเสนอข้อมลูการค้นคว้ารูปแบบการสอนโดยการอภิปรายเปรียบเทียบกบักลุม่อ่ืน

กจิกรรมการเรียนการสอนรูปแบบจิก๊ซอว์ จ�านวน  2 ครัง้ แตล่ะครัง้มีรายละเอียดดงันี ้

ครัง้ที่ 1

1) ผู้สอนทบทวนความหมายและองค์ประกอบของรูปแบบการสอน และแจ้งผู้ เรียนทราบ

ขอบเขตเนือ้หา

2) จดัผู้ เรียนนัง่เป็นกลุม่กลุม่ละ 6 คน ตามท่ีผู้สอนได้จดัเตรียมไว้แล้ว และเรียกว่า กลุม่ 

บ้านท่ี 1, 2, 3, ...

3) ผู้สอนอธิบายวธีิการเรียนรู้โดยใช้จ๊ิกซอว์ และข้อตกลงเก่ียวกบัคะแนนและความรับผิดชอบ 

ท่ีมีร่วมกนัของสมาชิกให้ผู้ เรียนทราบ

4) ผู้สอนให้สมาชิกในแตล่ะกลุม่นบัเลข 1-6 หรือ 7 ตามจ�านวนสมาชิก แล้วแจ้งหวัข้อให้

สมาชิกกลุม่ ทราบดงันี ้

 คนท่ีนบั 1 รับผิดชอบหวัข้อรูปแบบจ๊ิกซอว์  

 คนท่ีนบั 2 รับผิดชอบหวัข้อรูปแบบการสอนมโนทศัน์  

 คนท่ีนบั 3 รับผิดชอบหวัข้อรูปแบบโครงงาน  

 คนท่ีนบั 4 รับผิดชอบหวัข้อรูปแบบปัญหาเป็นฐาน  

 คนท่ีนบั 5 รับผิดชอบหวัข้อรูปแบบสืบสอบ 

 คนท่ีนับ 6 และ 7 เลือกรูปแบบใดก็ได้แต่ควรหลีกเลี่ยงการซ�า้กับคนท่ีนับ 6 และ  

7 ของกลุม่อ่ืน 
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5) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนค้นคว้าองค์ประกอบของรูปแบบท่ีแตล่ะคนได้รับผิดชอบ โดย

มีรายละเอียดท่ีต้องค้นคว้า คือ แนวคดิและหลกัการ วตัถปุระสงค์ และขัน้ตอนของรูปแบบการสอน

6) ผู้ เรียนแยกย้ายไปเข้ารวมกลุม่ของผู้ ท่ีรับผิดชอบรูปแบบเดียวกนัเรียกกวา่ กลุม่เช่ียวชาญ

โดยการค้นคว้าจากหนังสือเรียนและสมาร์ทโฟน โดยมีผู้ สอนเดินดูแลซักถามความก้าวหน้าใน 

การค้นคว้าข้อมลูทีละกลุม่และสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน

7) กลุม่ผู้ เช่ียวชาญรายงานความก้าวหน้าของการค้นคว้า 

8) ผู้ เรียนแยกย้ายกลบักลุม่บ้านแล้วบนัทกึข้อมลูท่ีค้นคว้าได้ในห้วข้อแนวคิดและหลกัการ 

วตัถปุระสงค์ และขัน้ตอนของรูปแบบการสอนของแต่ละรูปแบบลงในสมดุของตนเองพร้อมอธิบาย 

ให้เพ่ือนฟัง ตามล�าดบัจนครบทกุรูปแบบในกลุม่

9) ผู้สอนเดนิสงัเกตพฤตกิรรมการท�างานของสมาชิกแตล่ะกลุม่ สอบถามความสมบรูณ์ของ

ข้อมลู  แล้วให้แตล่ะกลุม่สรุปผล 

10) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนไปค้นคว้าเพ่ิมเติมจากหนงัสือในห้องสมดุในห้วข้อท่ีกลุม่บ้าน

ของตนยงัได้รับข้อมลูท่ีไมส่มบรูณ์ โดยให้ส�าเนาเอกสารหรือยืมหนงัสือมาท�ากิจกรรมในครัง้ถดัไป

ครัง้ที่ 2

1) ผู้สอนให้ผู้ เรียนนัง่ตามกลุม่บ้านแล้วเลา่ถงึการค้นคว้าหนงัสอืจากห้องสมดุโดยให้บอกช่ือ

หนงัสือและผู้แตง่

2) ผู้สอนแจ้งผู้ เรียนเก่ียวกบัการท�ากิจกรรมในครัง้นีมี้คะแนนท่ีสมาชิกแตล่ะคนสามารถท�า

เพ่ือกลุม่บ้านของตน แล้วให้แยกย้ายไปรวมกนัในกลุม่เช่ียวชาญ

3) ผู้สอนแจกชดุบตัรกิจกรรมรูปแบบการสอนให้กลุม่เช่ียวชาญ คนละ 1 ชดุ ตามรูปแบบ 

การสอนท่ีสมาชิกกลุม่รับผิดชอบแล้วอธิบายดงันี ้

 “ชดุบตัรค�าประกอบด้วยชิน้สว่นข้อความเก่ียวกบัแนวคดิ และหลกัการ วตัถปุระสงค์ และ

ขัน้ตอนของรูปแบบการสอน ซึง่มีชิน้สว่นของรูปแบบอ่ืนปะปนเป็นตวัลวงอยู ่ให้สมาชิกกลุม่เช่ียวชาญ

ชว่ยกนัเลือกตวัลวงออกกลุม่ละ 2 ชิน้ จงึจะได้ 2 คะแนน กลบัไปให้กลุม่บ้านของตน แล้วน�าชิน้สว่น 

ขัน้ตอนการสอนมาเรียงล�าดบัให้เป็นกระบวนการสอนตามรูปแบบนัน้”

4) ผู้สอนเดินสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แต่ละกลุ่มและให้ค�าแนะน�าในการคิดวิเคราะห์ 

หาชิน้สว่นตวัลวงและให้ผู้ เรียนน�าข้อมลูท่ีได้จากการค้นคว้ามาชว่ยในการพิจารณาตดัสนิใจ จากนัน้ 

สรุปคะแนนท่ีได้แตล่ะกลุม่

5) ผู้ เรียนเข้ารวมในกลุม่บ้านแล้ว สรุปคะแนนของสมาชิกแตล่ะคนรวมเป็นคะแนนเก็บของ

กลุม่บ้าน (รูปแบบละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน สมาชิกในกลุม่ท่ีได้หวัข้อรูปแบบซ�า้กนัให้นบัคะแนน

เพียงคนเดียว) จากนัน้ทกุกลุม่รายงานผลคะแนนให้เพ่ือนในห้องรับทราบทีละกลุม่
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6) ผู้สอนให้สมาชิกกลุ่มแจกกระดาษชาร์จให้กลุ่มบ้านกลุ่มละ 1 แผ่น แล้วให้น�าชิน้ส่วน 

ขัน้ตอนการสอนแตล่ะรูปแบบตดิลงในกระดาษชาร์จตามล�าดบัให้ถกูต้อง 

7) สมาชิกในกลุม่บ้านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมสรุปข้อมลูท่ีได้จากการค้นคว้าและ

จากกลุม่เช่ียวชาญมาเป็นข้อสรุปของกลุม่ในการตดิชิน้สว่นขัน้ตอนการสอนลงในกระดาษชาร์จ

8) ผู้สอนเฉลยและตรวจกระดาษชาร์จพร้อมกนั รูปแบบท่ีมีการล�าดบัขัน้ตอนได้ถกูต้องได้ 

รูปแบบละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน แล้วให้แต่ละกลุ่มน�าไปรวมกับคะแนนท่ีสะสมไว้  

รวมคะแนนเตม็ 15 คะแนน

9) ผู้สอนและผู้ เรียนสรุปบทเรียนร่วมกนัโดยผู้สอนใช้ค�าถาม เช่น รูปแบบโครงงานมาจาก

ทฤษฎีใดและเพราะเหตใุดจึงคิดเช่นนัน้ รูปแบบสืบสอบมีขัน้ตอนใดท่ีเป็นจดุเด่น รูปแบบการสอน 

มโนทศัน์ใช้หลกัการของการอปุนยัอยา่งไร เป็นต้น 

10) ผู้ สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนทบทวนบทเรียนโดยในครัง้ต่อไปผู้สอนใช้เกมการแข่งขัน 

ในการสุม่ตวัแทนสมาชิกแตล่ะกลุม่บ้านออกมาตอบค�าถามเร่ืองรูปแบบการสอน

2.2.2  เร่ือง นวัตกรรมการเรียนการสอน  

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียน

1)  สามารถบอกความหมายและลกัษณะของนวตักรรมการเรียนการสอนได้

2)  สามารถวเิคราะห์ลกัษณะของนวตักรรมการเรียนการสอนจากสถานการณ์ท่ีก�าหนดให้ได้

3)  สามารถแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบัผู้ อ่ืน

4)  มีความสามคัคีและความรับผิดชอบ

หลักฐานหรือภาระงาน

1)  ใบงานเร่ือง นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นข้อค�าถามแบบอัตนัย จ�านวน 7 ข้อ 

(15 คะแนน)

กจิกรรมการเรียนการสอนรูปแบบร่วมกันเรียนรู้

1) ผู้สอนกล่าวถึงผลงานการเขียนแผนการสอนของผู้ เรียนท่ีได้ใช้การผสมสานรูปแบบ วิธี

และเทคนิคการสอนในครัง้ท่ีผ่านมาแล้วสอบถามวา่กระบวนการสอนท่ีผู้ เรียนเขียนนัน้เป็นนวตักรรม

การเรียนการสอนหรือไมอ่ยา่งไร แล้วแจ้งหวัข้อการเรียน 

2) จดัผู้ เรียนเข้ากลุ่มเดิมเหมือนครัง้ท่ีผ่านมา แจ้งกิจกรรมการเรียนแบบร่วมกนัเรียนรู้ให้ 

ผู้ เรียนทราบโดยใช้ช่ือวา่ “ท�าร่วมกนั  ปันความคดิ” แล้วให้ผู้ เรียนนบั 1-6 หรือ 7 ตามจ�านวนสมาชิก 

แจ้งวา่ตวัเลขท่ีแตล่ะคนนบัคือเลขข้อท่ีตนเองต้องท�า เชน่ 

คนท่ีนบั 1  เป็นผู้น�ากลุม่และรับผิดชอบค�าตอบข้อ 1       

คนท่ีนบั 2  รับผิดชอบค�าตอบข้อ 2        
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คนท่ีนบั 3-6  รับผิดชอบค�าตอบข้อ 3-6 ตามล�าดบั        

คนท่ีนบั 7  รับผิดชอบค�าตอบข้อ 7 และกลุม่ท่ีมี 6 คน ชว่ยกนัท�าข้อ 7

3) ผู้สอนแจกเอกสารความรู้และใบงานเร่ือง นวตักรรมการเรียนการสอน แล้วให้แตล่ะคน

อา่นและท�าข้อท่ีตนเองรับผิดชอบ

4) คนท่ีนบั 1 ก�ากบัติดตามให้สมาชิกกลุม่ด�าเนินการแลกเปลี่ยนความเห็นในการท�างาน 

ร่วมกนัทีละข้อตามล�าดบัดงันี ้

คนท่ีนบั 1 อา่นค�าถามและบอกค�าตอบของตนเองให้สมาชิกกลุม่ฟัง แล้วให้สมาชิกกลุม่แสดง

ความคิดเห็นในการแก้ไขปรับปรุงค�าตอบนัน้ เวียนไปรอบวงจนครบทกุคน เม่ือได้ค�าตอบของข้อท่ี 1 

แล้ว ให้คนท่ีนบั 2 ด�าเนินการตามกระบวนการเชน่เดียวกบัคนท่ีนบั 1 แล้วกระท�าเชน่นีจ้นครบสมาชิก

ทกุคนในกลุม่

5) ผู้สอนเฉลยร่วมกันโดยให้สมาชิกคนท่ีนบั 1 ของทุกกลุ่มยืนขึน้แล้ว อ่านค�าตอบของ 

แตล่ะคนเวียนไปจนครบทกุกลุม่ แล้วเฉลยให้คะแนนแตล่ะข้อพร้อมกนั ท�าเชน่นีจ้นครบทกุข้อ แล้วให้

รวมคะแนนของกลุม่ แล้วรายงานผลคะแนนให้เพ่ือนในชัน้เรียนทราบ

6) ผู้ สอนให้ผู้ เรียนสรุปความหมายและลกัษณะของนวตักรรมการเรียนการสอนร่วมกัน  

พร้อมใช้ค�าถามช่วยในการสรุป เช่น สิ่งเดิมน�ามาปรับปรุงบางส่วนแล้วน�าไปใช้ใช่นวตักรรมหรือไม ่ 

สิง่เดมิแตเ่ราเป็นครูคนใหมน่�าเอามาใช้ใชน่วตักรรมหรือไม ่สิง่เดมิเอาไปใช้ในสถานท่ีใหมใ่ชน่วตักรรม

หรือไม ่เป็นต้น

2.3  ผู้ วิจยัสร้างข้อค�าถามและหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน 

ประเมินความสอดคล้องของข้อค�าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะ ได้คา่ดชันีความสอดคล้องเทา่กบั 1.00 

ทกุข้อ แล้วน�าข้อค�าถามไปใช้โดยสอบถามนกัศกึษาโดยรวมทัง้ชัน้เรียนแล้วให้ผู้ เรียนตอบปากเปลา่

พร้อมกบัผู้สอนจดบนัทกึค�าตอบ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล

 1. ผู้วิจยัจดัเตรียมกลุม่ผู้ เรียน จ�านวน 63 คน โดยใช้เกรดเฉลี่ยรวมของผู้ เรียนมาพิจารณา 

จดักลุ่มละ 6 คน ได้ 10 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิกคละความรู้ความสามารถระดบัเก่ง กลาง อ่อน  

ทัง้นีมี้บางกลุ่มท่ีมีสมาชิก 7 คน แล้วด�าเนินการสอนเร่ืองรูปแบบการสอน จ�านวน 2 ครัง้ ครัง้ละ  

4 ชัว่โมง รวม 8 ชัว่โมง โดยใช้รูปแบบ จ๊ิกซอว์ เม่ือเสร็จสิน้การสอนแล้วผู้วิจยัสอบถามความคดิเหน็

อย่างไม่เป็นทางการแล้วจดบนัทกึโดยถามนกัศกึษาทัง้ชัน้เรียนเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่การเรียน

การสอนโดยใช้รูปแบบจ๊ิกซอว์ โดยมีค�าถามดงันี ้

 นกัศกึษามีความคิดเห็นหรือความรู้สกึอย่างไรตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอว์

ในการเรียนรู้เร่ืองรูปแบบการสอน 
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2. ผู้วิจยัสอนเร่ืองนวตักรรมการเรียนการสอน จ�านวน 1 ครัง้ รวม 4 ชัว่โมง โดยใช้รูปแบบ 

ร่วมกนัเรียนรู้ เม่ือเสร็จสิน้การสอนแล้วผู้วิจยัสอบถามความคดิเหน็ของนกัศกึษาอยา่งไมเ่ป็นทางการ

แล้วจดบนัทกึโดยถามนกัศกึษาทัง้ชัน้เรียนเก่ียวกบัความคดิเหน็ท่ีมีตอ่การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ

ร่วมกนัเรียนรู้ โดยมีค�าถามดงันี ้

     นกัศกึษามีความคดิเหน็หรือความรู้สกึอยา่งไรตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมกนั

เรียนรู้ในการเรียนรู้เร่ืองนวตักรรมการเรียนการสอน 

3. ก่อนการสอบปลายภาคในรายวิชาหลกัการสอนและการจดัการเรียนรู้ ผู้ วิจยัสอบถาม 

ความคิดเห็นของนกัศกึษาอยา่งเป็นทางการ โดยให้ผู้ เรียนเขียนความคิดเห็นท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียน

การสอนรูปแบบจ๊ิกซอว์และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ทัง้ในด้านบวกและด้านลบลงในกระดาษเป็นราย

บคุคล โดยมีค�าถาม 4 ข้อ ดงันี ้

      3.1 นกัศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรในด้านบวกท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 

    จ๊ิกซอว์ในการเรียนรู้เร่ืองรูปแบบการสอน 

     3.2 นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรในด้านลบท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 

    จ๊ิกซอว์ในการเรียนรู้เร่ืองรูปแบบการสอน

     3.3   นกัศกึษามีความคดิเหน็อยา่งไรในด้านบวกตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมกนั 

    เรียนรู้ในการเรียนรู้เร่ืองนวตักรรมการเรียนการสอน 

     3.4 นกัศกึษามีความคิดเห็นอยา่งไรในด้านลบตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมกนั 

    เรียนรู้ในการเรียนรู้เร่ืองนวตักรรมการเรียนการสอน

การวเิคราะห์ข้อมูล

ผู้ วิจัยน�าความคิดเห็นท่ีรวบรวมได้จากนักศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้                      

การจ�าแนกประเภทข้อมลูระดบัค�าหรือประโยคท่ีเรียกว่าการวิเคราะห์กลุ่มค�าโดยพิจารณาจากค�า 

หรือข้อความท่ีอยู่ในชดุเดียวกนั (สภุางค์ จนัทวานิช, 2559: 73) โดยผู้วิจยัน�าความเห็นท่ีนกัศกึษา 

ท่ีตอบอยา่งเป็นทางการมาพิจารณาค�าท่ีมีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกนัแล้วนบัความถ่ีจากนัน้

เรียงล�าดบัความคดิเหน็ตามความถ่ีของข้อมลู

ผลการวจิยั
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูความคิดเห็นของนกัศกึษาครู จ�านวน 63 คน จากการสอบถาม 

แบบไมเ่ป็นทางการโดยให้นกัศกึษาครูตอบปากเปลา่ภายหลงัการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ

จ๊ิกซอว์และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ พบวา่นกัศกึษาโดยรวมให้ความคดิเหน็ท่ีมีตอ่รูปแบบจ๊ิกซอว์ไว้ดงันี ้
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“ห้องแคบไป นัง่เป็นกลุ่มไม่สะดวก” “อยากใช้เวลาในการคิดและตดัสินใจมากกว่านี้”  

“เพือ่นในกลุ่มไม่ค่อยได้พบกนัเลยไม่ได้ปรึกษางานกนัเลย” “เพือ่นอธิบายไม่เข้าใจ” “เนื้อหาของ 

รูปแบบการสอนบางอนัยากทีจ่ะเขา้ใจ”

นกัศกึษาโดยรวมให้ความคดิเหน็ท่ีมีตอ่รูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ ดงันี ้

“ชอบเพราะไดช่้วยกนัท�าทกุคน” “เพือ่นอธิบายว่าเราคิดผิดอย่างไรท�าใหเ้ขา้ใจจนไดค้�าตอบ

ทีถู่ก” “ไม่เครียดเพราะช่วยกนัท�าในหอ้งเรียน” “ไดค้ะแนนดีกว่าท�าเองคนเดียว” “ตัง้ใจท�าดว้ยตนเอง

มากข้ึนเพราะเพือ่นรอฟังขอ้ของเรา” “ชอบกิจกรรมนี ้ง่ายกว่าจ๊ิกซอว์และไม่ซบัซ้อน อยากเอาไปใช”้

สรุปผลการวิจัยจากการสอบถามอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็น 

โดยรวมทัง้ด้านบวกและด้านลบตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบจ๊ิกซอว์และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้  

โดยเฉพาะรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ท่ีนกัศกึษามีความชอบมากกวา่รูปแบบจ๊ิกซอว์

จากการสอบถามแบบเป็นทางการด้วยค�าถามปลายเปิดโดยให้นักศึกษาครูตอบด้วย 

การเขียนได้ผลการศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาครูท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้ 

แบบร่วมมือจ�าแนกเป็นรูปแบบจ๊ิกซอว์และรูปแบบร่วมกันเรียนรู้ได้ผลการวิเคราะห์ด้านบวกและ 

ด้านลบ ตามตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความคดิเหน็ด้านบวกของนกัศกึษาท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้ 

  การเรียนรู้แบบร่วมมือ
13 

(N= 63) 
ความคิดเหน็ด้านบวก จาํนวน (คน)  

 จิก๊ซอว์ ร่วมกัน
เรียนรู้ 

รวม 

1. ได้เข้าใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แลกเปลีย่นความคดิเห็น 22 15 37 

2. ได้ความสามคัคี ได้ช่วยเหลอืเพ่ือนและได้รับความชว่ยเหลือจากเพ่ือนใน

การสรุปและแก้ไขคําตอบ รู้จกัแบง่ปัน 
10 8 18 

3. ได้รู้จกัการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เร่ืองยากกลบักลายเป็นเร่ืองงา่ยม่ือ

ได้ฟังความเห็นจากคนอื่น 
5 12 17 

4. ได้โอกาสในการเสนอความคิดและความรู้ความสามารถของตน กล้าแสดง

ความคดิเห็นและแสดงออก 
4 10 14 

5. ได้สร้างการตดัสนิใจ ช่วยกนัคิดและสรุปคําตอบจากความคดิเห็นท่ี      

แตกต่างกนั โต้เถียงเพ่ือหาข้อสรุปอยา่งมีเหตผุล  
4 9 13 

6. ได้เรียนรู้ระบบการทํางานกบัเพ่ือนนอกกลุม่ 12 - 12 

7. ได้สร้างมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนนอกกลุม่ ได้มิตรภาพท่ีดี 9 3 12 

8. ฝึกความรับผดิชอบของตนเองและเพ่ือนในกลุม่ 7 5 12 

9. สนกุ ต่ืนตวัตลอดเวลา ไม่งว่ง ไม่นา่เบื่อ กระตือรือร้นในการหาคําตอบ 7 4 11 

10. ได้รู้จกัการทํางานเป็นทีม 5 2 7 

11. ได้รู้วธีิคิดของเพ่ือนและเข้าใจเพ่ือนมากขึน้ 5 2 7 

12. สร้างโอกาสในการเป็นผู้ นํา ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนในการเป็นผู้ นําจงึทํา

ให้ต้องตัง้ใจและรับฟังความคิดเห็นเพ่ือนให้มากขึน้ 
2 2 4 

13. ได้ฝึกยอมรับฟังเสียงคนสว่นใหญ่ - 3 3 

14. ได้ความคดิดี ๆ ท่ีคาดไมถ่งึ ได้รู้สิง่ใหม่จากผู้ อ่ืน ได้ความคิดท่ีหลากหลาย 2 1 3 

15. ได้ฝึกการทํางานด้วยตนเองและค้นคว้าข้อมลู 1 2 3 

16. เข้าใจเนือ้หาได้ดีกวา่เดมิ ได้ความรู้ 1 2 3 

17. ได้รู้จกัการให้อภยั - 2 2 

18. ได้วธีิการแบง่งานท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 2 - 2 

19. ทกุคนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ - 2 2 

20. ได้โอกาสอยูก่ลุม่เดียวกบัเพ่ือนท่ีเรียนเก่ง 2 - 2 

21. ได้เพ่ิมความอดทนให้ตนเองในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 1 - 1 
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จากตารางท่ี 1 พบวา่ ความคดิเหน็ด้านบวกของนกัศกึษาครูท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอน 

ท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ 1) ได้เข้าใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น (37 คน) 2) ได้ความสามคัคี ได้ช่วยเหลือเพ่ือนและได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือน 

ในการสรุปและแก้ไขค�าตอบ รู้จกัแบ่งปัน (18 คน) 3) ได้รู้จกัการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน เร่ือง

ยากกลบักลายเป็นเร่ืองงา่ยม่ือได้ฟังความเหน็จากคนอ่ืน  (17 คน)  4) ได้โอกาสในการเสนอความคดิ  

กล้าแสดงความคิดเหน็และแสดงออก (14 คน) 5) สร้างการตดัสนิใจ ชว่ยกนัคดิและสรุปค�าตอบจาก

ความคดิเหน็ท่ีแตกตา่งกนั โต้เถียงเพ่ือหาข้อสรุปอยา่งมีเหตผุล (13 คน) 

เม่ือจ�าแนกความคิดเห็นด้านบวกของนักศึกษาครูท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนตาม 

รูปแบบการสอน พบวา่ ความคดิเหน็ด้านบวกของนกัศกึษาครูท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ

จ๊ิกซอว์ 5 อนัดบัแรก ได้แก่  1) ได้เข้าใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ (22 คน)  

2) ได้เรียนรู้ระบบการท�างานกบัเพ่ือนนอกกลุม่ (12 คน)  3) ได้ความสามคัคี ได้ชว่ยเหลือเพ่ือนและ 

ได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนในการสรุปและแก้ไขค�าตอบ รู้จักแบ่งปัน (10 คน) 4) ได้สร้าง

มนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี ได้มิตรภาพท่ีดี (9 คน) 5) ฝึกความรับผิดชอบของตนเองและเพ่ือนในกลุม่ (7 คน) 

และสนกุ ต่ืนตวัตลอดเวลา ไมง่ว่ง ไมน่า่เบ่ือ กระตือรือร้นในการหาค�าตอบ (7 คน) สว่นความคดิเหน็ 

ด้านบวกของนกัศกึษาครูท่ีมีต่อท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ 5 อนัดบัแรก 

ได้แก่ 1) ได้เข้าใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (15 คน) 2) ได้รู้จัก 

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน เร่ืองยากกลับกลายเป็นเร่ืองง่ายม่ือได้ฟังความเห็นจากคนอ่ืน  

(12 คน) 3) ได้โอกาสในการเสนอความคิด กล้าแสดงความคิดเห็นและแสดงออก (10 คน) 

4) สร้างการตดัสนิใจชว่ยกนัคดิและสรุปค�าตอบจากความคดิเหน็ท่ีแตกตา่งกนั โต้เถียงเพ่ือหาข้อสรุป 

อย่างมีเหตผุล (9 คน) 5) ได้ความสามคัคี ได้ช่วยเหลือเพ่ือนและได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือน 

ในการสรุปและแก้ไขค�าตอบ รู้จกัแบง่ปัน (8 คน)
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านลบของนกัศกึษาท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้ 

  การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
15 

(N= 63) 
ความคิดเห็นด้านลบ จํานวน (คน)  

 จ๊ิก

ซอว์ 
ร่วมกนั

เรียนรู้ 
รวม 

1. ยากตอ่การตดัสนิใจในคําตอบของกลุม่ มีการถกเถียงกนั เกิดความสบัสนระหวา่งคําตอบ
ของตนเองและของเพ่ือน 

3 11 14 

2. วุน่วายในการเปลี่ยนกลุม่ จํานวนคนมากทําให้ เสียเวลาจดัโต๊ะ ยุง่ยาก ห้องแคบไป  13 - 13 
3. บางคนไม่กล้าแสดงความคดิเห็น 5 3 8 
4. ไม่กล้าตดิตามงานจากเพ่ือนในกลุม่ ทํางานกบัเพ่ือนท่ีไม่สนิทกนัทําให้ติดตอ่ 

ประสานงานยาก 7 - 7 

5. กลวัเพ่ือนตําหนิเม่ือตนเองตอบผิด 2 4 6 
6. ทกุคนใช้ความเห็นของตนเองเป็นหลกั 2 2 4 
7. เวลาในการทํากิจกรรมน้อยไป 3 - 3 
8. บางคนไม่คดิและรอคอยคําตอบจากเพ่ือน 1 2 3 
9. ความเห็นไมต่รงกนัก็จะเกิดความไมพ่อใจ 1 2 3 
10. เครียดเพราะกลวัทําหน้าท่ีไมด่ี ไม่สามารถทําให้เพ่ือนเข้าใจได้ 1 1 2 
11. ทํางานช้ากวา่จะเข้าใจ 1 1 2 
12.การเช่ือผู้ นําทําให้สมาชิกไม่เกิดการเรียนรู้ คนเกง่จะเป็นผู้ นําอยูต่ลอด 1 1 2 
13. คําตอบท่ีถกูต้องแต่ขดัแย้งกบัคนสว่นใหญ่จงึมีผลต่อการตดัสนิใจและคะแนน - 2 2 
14.คะแนนของกลุม่บางครัง้ไมใ่ช่ความคดิของตนเองซึง่ตนเองตอบถกู - 2 2 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นด้านลบของนักศึกษาครูท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้               

การเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ 1) ยากต่อการตดัสินใจในคําตอบของกลุม่ มีการถกเถียงกนั เกิด
ความสบัสนระหว่างคําตอบของตนเองและของเพื่อน (14 คน) 2) วุน่วายในการเปลี่ยนกลุม่ จํานวนคนมากทํา
ให้ เสียเวลาจดัโต๊ะ ยุ่งยาก ห้องแคบไป  (13 คน)  3) บางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น (8 คน) 4) ไม่กล้า
ติดตามงานจากเพ่ือนในกลุม่ ทํางานกบัเพื่อนท่ีไม่สนิทกนัทําให้ติดตอ่ประสานงานยาก (7 คน) และ 5) กลวั
เพ่ือนตําหนิเม่ือตนเองตอบผิด (6 คน)  
  เมื่อจําแนกความคิดเห็นของนกัศกึษาครูด้านลบที่มีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอน 
พบวา่ ความคิดเห็นด้านลบของนกัศกึษาครูท่ีมีตอ่ท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบจ๊ิกซอว์ 3 อนัดบัแรก 
ได้แก่  1) วุน่วายในการเปลี่ยนกลุม่ จํานวนคนมากทําให้ เสียเวลาจดัโต๊ะ ยุ่งยาก ห้องแคบไป (13 คน) 2) ไม่
กล้าติดตามงานจากเพ่ือนในกลุม่ ทํางานกบัเพ่ือนท่ีไม่สนิทกนัทําให้ติดตอ่ประสานงานยาก (7 คน) และ 3) 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ความคดิเหน็ด้านลบของนกัศกึษาครูท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอน 

ท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ยากต่อการตัดสินใจในค�าตอบของกลุ่ม  

มีการถกเถียงกัน เกิดความสบัสนระหว่างค�าตอบของตนเองและของเพ่ือน (14 คน) 2) วุ่นวาย 

ในการเปลี่ยนกลุม่ จ�านวนคนมากท�าให้เสียเวลาจดัโต๊ะ ยุ่งยาก ห้องแคบไป (13 คน)  3) บางคน 

ไมก่ล้าแสดงความคดิเหน็ (8 คน) 4) ไมก่ล้าตดิตามงานจากเพ่ือนในกลุม่ ท�างานกบัเพ่ือนท่ีไมส่นิทกนั

ท�าให้ตดิตอ่ประสานงานยาก (7 คน) และ 5) กลวัเพ่ือนต�าหนิเม่ือตนเองตอบผิด (6 คน) 

เม่ือจ�าแนกความคดิเหน็ของนกัศกึษาครูด้านลบท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ

การสอน พบวา่ ความคิดเห็นด้านลบของนกัศกึษาครูท่ีมีตอ่ท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ 

จ๊ิกซอว์ 3 อนัดบัแรก ได้แก่  1) วุน่วายในการเปลี่ยนกลุม่ จ�านวนคนมากท�าให้ เสียเวลาจดัโต๊ะ ยุง่ยาก 

ห้องแคบไป (13 คน) 2) ไมก่ล้าตดิตามงานจากเพ่ือนในกลุม่ ท�างานกบัเพ่ือนท่ีไมส่นิทกนัท�าให้ตดิตอ่



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 2018 97

ประสานงานยาก (7 คน) และ 3) บางคนไมก่ล้าแสดงความคดิเหน็ (5 คน) สว่นความคดิเหน็ด้านลบ

ของนกัศกึษาครูท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ 1) ยากตอ่ 

การตดัสินใจในค�าตอบของกลุ่ม มีการถกเถียงกนั เกิดความสบัสนระหว่างค�าตอบของตนเองและ 

ของเพ่ือน (11 คน) 2) กลวัเพ่ือนต�าหนิเม่ือตนเองตอบผิด (4 คน) และ 3) บางคนไม่กล้าแสดง 

ความคดิเหน็ (3 คน)  

สรุปผลการวิจัยพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก�าหนดไว้ คือ ความคิดเห็นด้านบวกของ

นกัศกึษาครูท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ ได้แลกเลี่ยนความคดิเหน็ 

รูปแบบจ๊ิกซอว์ คือ ได้ความรับผิดชอบ และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ คือ ได้ความสามคัคี ความคิดเหน็ 

ด้านลบของนกัศกึษาครูท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ ประสานงานยาก 

รูปแบบจ๊ิกซอว์ คือ ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ คือ ยากต่อการตดัสินใจ 

ในค�าตอบของกลุม่

ความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

รูปแบบ จ๊ิกซอว์และรูปแบบร่วมกันเรียนรู้มีทัง้ด้านบวกและด้านลบโดยความคิดเห็นด้านบวก 

5 อนัดบัแรก คือ 

 อนัดบั  1  ได้แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 

 อนัดบั 2  ได้ความสามคัคี 

 อนัดบั  3  ได้รู้จกัการรับฟังความคดิเหน็ของผู้ อ่ืน 

 อนัดบั  4  กล้าแสดงความคิดเหน็ 

 อนัดบั  5  สร้างการตดัสนิใจ 

 ความคดิเหน็ด้านลบ 5 อนัดบัแรก คือ 

 อนัดบั  1  ยากตอ่การตดัสนิใจในค�าตอบของกลุม่ 

 อนัดบั  2  วุน่วายในการเปลี่ยนกลุม่และจ�านวนคนมาก 

 อนัดบั  3  บางคนไมก่ล้าแสดงความคดิเหน็ 

 อนัดบั  4  ประสานงานยาก 

 อนัดบั  5  กลวัเพ่ือนวา่เม่ือตนเองตอบผิด

อภปิรายผล

ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ในด้านบวกท่ีได้กลา่วถงึการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ การรับฟังความคดิเหน็ และกล้าแสดงความคดิเหน็ 

ความสามัคคี และสร้างการตดัสินใจ ช่วยกันคิดและสรุปค�าตอบจากความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน 

โต้เถียงเพ่ือหาข้อสรุปอยา่งมีเหตผุล อีกทัง้จากการถามความคดิเหน็อยา่งไมเ่ป็นทางการของนกัศกึษา 
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ได้กลา่วถึงคะแนนดีขึน้และตัง้ใจท�างานมากขึน้ซึง่ความคิดเห็นเหลา่นีส้อดคล้องกบันฤนาท จัน่กล้า 

(2558: ง) ท่ีได้ศกึษาพฤติกรรมการท�างานกลุม่ของนกัศกึษาท่ีเรียนเร่ือง คอนกรูเอนซ์โดยการเรียน

แบบร่วมมือโดยพิจารณาพฤตกิรรม 6 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ การแสดงความคดิเหน็ การยอมรับ

ฟังความคดิเหน็ การตรวจสอบงาน ท�างานเสร็จทนัเวลา และผลส�าเร็จของงาน พบวา่ นกัศกึษาท่ีเรียน

โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือมีพฤตกิรรมดงักลา่วในระดบัสงูมาก แสดงให้เหน็วา่นอกจากการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือจะพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแล้วยงัพฒันาคณุลกัษณะด้านสงัคมตามท่ี Arends (2015: 

370-372) ได้ระบุถึงผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้เรียนแบบร่วมมือในด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

การเรียนรู้แบบร่วมมือท�าให้เกิดผลดีทัง้สมาชิกท่ีมีผลการเรียนเก่งและผลการเรียนอ่อนท่ีต้องท�า 

ภาระงานทางวิชาการร่วมกัน คือ คนท่ีเรียนเก่งจะเป็นติวเตอร์ให้คนเรียนอ่อนท�าให้คนเรียนเก่ง 

ได้พฒันาเชิงวิชาการเพราะต้องอธิบายให้คนเรียนออ่นเข้าใจในขณะท่ีคนเรียนออ่นได้รับความรู้วชิาการ

จากเพ่ือนสมาชิก ในด้านความอดทนและยอมรับความหลากหลาย การเรียนรู้แบบร่วมมือจะให้โอกาส

สมาชิกท่ีแตกตา่งด้านเพศ วฒันธรรม เชือ้ชาต ิสถานะทางสงัคม และความสามารถได้มาท�าภาระงาน

ร่วมกนัโดยมีรางวลัของความร่วมมือ ให้สมาชิกได้การเรียนรู้ถงึความซาบซึง้ในความชว่ยเหลอืของเพ่ือน

สมาชิก ในด้านทกัษะสงัคมเป็นเป้าหมายส�าคญัในการพฒันาผู้ เรียนของการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือท่ีจะ 

สอนทกัษะการท�างานแบบร่วมมือ การเรียนรู้แบบร่วมมือให้ผู้ เรียนได้พบกับสถานการณ์ระหว่าง 

การท�าภาระงานท่ีสมาชิกอาจมีความคดิเหน็แตกตา่งกนั ไมล่งรอยกนั การแสดงออกถงึความไมพ่งึพอใจ 

ในการท�างาน บุคลิกภาพของสมาชิก ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลท่ีส่งผลต่อภาระงาน  

ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้ในการก�าจดัข้อขดัแย้ง การประนีประนอม ถ้อยทีถ้อยอาศยั การประสานงานท่ีดี 

จนท�าให้การด�าเนินภาระงานนัน้ส�าเร็จลลุว่ง

นอกจากนีค้วามคดิเหน็ของนกัศกึษาในด้านความสนกุในการเรียนนัน้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยั 

ของอรุณี เผ่ือนด้วง และรัตนาภรณ์ ศิริวฒัน์ชยัพร (2558: ง) ท่ีได้ประยกุต์ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ในวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลร่วมกับการเขียนแผนผงัมโนทศัน์ (concept  

mapping) พบว่า ท�าให้ผู้ เรียน ตัง้ใจเรียน มีความสนใจ กระตือรือร้นท่ีจะสืบค้นข้อมูล ท�าให้มี 

ความสนใจอยากติดตาม ไม่ง่วงนอน และสามารถจดจ�าได้ง่าย จากเดิมท่ีมีเวลาอ่านด้วยตนเอง 

น้อยมากเม่ือมาเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน ท�าให้รู้และเข้าใจสิ่งท่ีอ่านมากขึน้ ผลการวิจัยของ 

Intratat (2010: 198) ท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกบันกัศกึษาในรายวชิาภาษาองักฤษ พบวา่ นกัศกึษา

มีความสขุในการท�างานกลุม่เป็นผลมาจากมิตรภาพ ปฏิสมัพนัธ์ในการท�างาน มีกระบวนการเก่ียวกบั

ประชาธิปไตย เช่น การลงคะแนนเสียงเพ่ือการแก้ปัญหาและเคารพความคิดเห็นของสมาชิกทกุคน 

ในกลุม่และงานวิจยัของ Okur Akçay & Doymuş (2014: 17) ท่ีพบวา่นกัศกึษาท่ีใช้การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือมีความเห็นว่าได้ฝึกความรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน การฟัง 

และการแลกเปล่ียนเรียนรู้สร้างความสนกุสนาน ความน่าสนใจในการเรียนและจงูใจให้ท�ากิจกรรม 
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ได้แลกเปลี่ยนความรู้กบัสมาชิกท่ีอยูต่า่งกลุม่ ได้ตรวจทานข้อมลูท่ีขาดหายด้วยกนัและได้เรียนรู้สิง่ท่ี

แตกตา่ง

ส่วนความคิดเห็นในด้านลบนัน้พบว่าการตัดสินใจในค�าตอบของกลุ่มเป็นเร่ืองยาก มี 

การถกเถียงกนั เกิดความสบัสนระหวา่งค�าตอบของเราและของเพ่ือน มีความวุน่วายในการเปลีย่นกลุม่ 

เน่ืองจากจ�านวนคนมากท�าให้ เสียเวลาจัดโต๊ะ ยุ่งยาก ห้องแคบไป อีกทัง้บางคนไม่กล้าแสดง 

ความคิดเห็น ไม่กล้าติดตามงานจากเพ่ือนในกลุ่ม การท�างานกับเพ่ือนท่ีไม่สนิทกันท�าให้ติดต่อ 

ประสานงานยาก และกลวัเพ่ือนวา่เม่ือตนเองตอบผิด สอดคล้องกบังานวิจยัของอรทยั อินตา (2559: ง)  

พบว่าปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการเรียนเร่ืองการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู 

โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือพบว่า โดยรวมแล้วจะเป็นปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการท�างานกลุม่  

อาทิ เพ่ือนสมาชิกบางคนขาดความรับผิดชอบท�าให้งานกลุม่ลา่ช้า ความคดิเหน็ท่ีไมต่รงกนั และรูปแบบ 

การเขียนแผนไม่เหมือนกัน ท�าให้เสียเวลาในการจดัรูปแบบการพิมพ์ และงานวิจยัของ Sarobol  

(2012: 111) ท่ีพบว่าแม้นกัศึกษาจะมีเจคติทางบวกและชอบการเรียนแบบร่วมมือ แต่มีนกัศึกษา 

บางสว่นมีเจตคตทิางลบเก่ียวกบัประสบการณ์การท�างานกลุม่ เน่ืองจากมีสมาชิกบางคนไมรั่บผิดชอบ 

ต่อกลุ่มโดยมักจะท�างานของตนเองก่อนท�าให้กลุ่ม ด้วยเหตุผลท่ีว่ากลัวพลาดเนือ้หาท่ีไม่ได้ 

ถกูมอบหมายให้รับผิดชอบ และยากท่ีจะพบปะประชมุกบัเพ่ือนสมาชิก แสดงให้เห็นวา่ผู้ เรียนยงัคง 

มีปัญหาในด้านการประสานงาน

ข้อเสนอแนะ
1. ส�าหรับการน�าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์  

   ผู้สอนควรเลือกเนือ้หาและก�าหนดภาระงานให้เหมาะสมกับรูปแบบการสอนท่ีใช้ คือ  

แบบจ๊ิกซอว์ควรแบ่งภาระหน้าท่ีของสมาชิกตามเนือ้หาโดยเลือกเนือ้หาท่ีแบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้ 

ตามจ�านวนสมาชิกในกลุม่ และในแตล่ะหวัข้อยอ่ยนัน้ควรก�าหนดประเดน็เดียวกนัให้ผู้ เรียนได้ค้นคว้า

และเปรียบเทียบกนัได้ เชน่ หนึง่กลุม่แบง่เป็นหวัข้อยอ่ย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก 

ภาคกลาง และในแตล่ะภาคให้ไปค้นคว้าในประเดน็ท่ีเหมือนกนัทกุภาค อาทิ ภมิูประเทศ ภมิูอากาศ 

เทือกเขา แมน่�า้ ทรัพยากร เศรษฐกิจ สว่นแบบร่วมกนัเรียนรู้ควรแบง่ให้สมาชิกรับผิดชอบตามบทบาท

จากชิน้งานท่ีท�าร่วมกนัโดยก�าหนดวา่ใครท�าต้องท�าอะไร ซึง่ไมว่า่จะใช้รูปแบบใดก็ตามผู้สอนควรต้อง

ให้ความส�าคญักบัการสงัเกตพฤติกรรมการให้ความร่วมมือของแตล่ะบคุคลและสุม่ตรวจสอบความรู้

เป็นรายบคุคลอยูเ่สมอ และจ�านวนกลุม่ท่ีเหมาะสมตอ่ชัน้เรียนคือจ�านวนไมเ่กิน 5 กลุม่ กลุม่ละ 5-6 คน

2. ส�าหรับการวจิยัครัง้ต่อไป  

 ควรมีการออกแบบการสอนในระดบัอดุมศกึษาท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบอ่ืน

นอกจากจ๊ิกซอว์และร่วมกันเรียนรู้ และควรมีการผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือกับรูปแบบหรือ 

เทคนิคอ่ืน
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สรุป

ทักษะด้านการร่วมมือถือว่าเป็นทักษะจ�าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ท่ีควรต้องพัฒนาผู้ เรียน 

ครูจงึต้องรู้วธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือสง่เสริมความสามคัคีในกลุม่ผู้ เรียนสร้างทกัษะ 

การท�างานร่วมกบัผู้ อ่ืน ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัผู้ เรียนระดบัปริญญาตรี 

และได้ท�าการวิจัยศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้ 

การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยรูปแบบจ๊ิกซอว์และรูปแบบร่วมกนัเรียนรู้ มีกลุม่ท่ีใช้ในการวจิยัเป็นนกัศกึษา

หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศกึษา ชัน้ปีท่ี 3 ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม จ�านวน 

63 คน พบวา่ ความคิดเห็นด้านบวกของนกัศกึษาครูท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้

แบบร่วมมือคือ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ความสามคัคี ได้รู้จกัการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 

กล้าแสดงความคิดเห็น และสร้างการตดัสินใจ กล่าวได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถ 

สนองตอบตามกระแสพระราชด�ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 9 ท่ีให้มีการเสริมสร้าง 

ความสามัคคีและให้ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ส่วนความคิดเห็นอ่ืนในด้านลบนัน้ 

ผู้สอนจ�าเป็นต้องใช้กิจกรรมการเรียนรู้ให้สม�่าเสมอในทุกรายวิชาเพ่ือปรับพฤติกรรมการเรียนของ 

ผู้ เรียนอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป
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สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการ

ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8

THE ACTUAL AND THE EXPECTED CONDITIONS OF PARTICIPATION 

IN ACADEMIC ADMINISTRATION OF THE SCHOOL BOARD 

OF BASIC SECONDARY EDUCATION SCHOOLS UNDER 

THE OFFICE OF DISTRICT 8

นิจพชิา ตนัสุวรรณ / NITPICHA  TANSUWAN1 

โยธิน  ศรีโสภา/ YOTHIN  SRISOPHA2 

 

บทคัดย่อ

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1)ศึกษาระดบัความคิดเห็นของครูและผู้บริหารต่อสภาพ 

ท่ีคาดหวังและสภาพท่ีเป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2) เปรียบเทียบระดบัความคดิเหน็ของครูและผู้บริหารตอ่สภาพท่ีคาดหวงัและ

สภาพท่ีเป็นจริงของการมีสว่นร่วมในการบริหารงานวชิาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

จ�าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และต�าแหน่งงาน 

3) เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูและผู้บริหารต่อสภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงของ 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่ประกอบด้วย 

การส่งเสริมงานวิชาการ การพฒันาคณุภาพการศึกษา สื่อและนวตักรรมการเรียนรู้ และการสร้าง 

ความร่วมมือกบัเครือขา่ยและชมุชน กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูและผู้บริหารสถานศกึษา

ของโรงเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 จ�านวน 335 คน ซึง่ได้มาโดยวิธี

การสุม่แบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่นของขนาดโรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถามท่ีสร้าง

โดยผู้ วิจยั สถิตท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที 

และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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 ผลการวิจยัพบวา่

 1. ระดับความคิดเห็นของครูและผู้ บริหารต่อสภาพท่ีคาดหวังของการมีส่วนร่วมใน 

การบริหารงานวชิาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยภาพรวมเหน็ด้วยอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากเรียงตามล�าดับดังนี ้ ด้านการส่งเสริมวิชาการ  

ด้านการสร้างความร่วมมือกบัเครือขา่ยและชมุชน ด้านสื่อและนวตักรรมและด้านการพฒันาคณุภาพ

การศึกษา ส�าหรับระดับความคิดเห็นของสภาพท่ีเป็นจริงโดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล�าดบัดงันี ้ด้านการพฒันาสือ่และนวตักรรม 

ด้านการสร้างความร่วมมือกบัเครือขา่ยและชมุชน ด้านการสง่เสริมวชิาการ และด้านการพฒันาคณุภาพ

การศกึษา

 2. ครูและผู้บริหารท่ีมีอายแุละระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ี

เป็นจริงของการมีสว่นร่วมในการบริหารงานวิชาการในภาพรวมแตกตา่งกนั สว่นครูและผู้บริหารท่ีมี

เพศและต�าแหนง่หน้าท่ีตา่งกนัมีความคดิเหน็ตอ่ระดบัสภาพท่ีเป็นจริงของการมีสว่นร่วมในการบริหาร

งานวิชาการในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส�าหรับครูและผู้บริหารท่ีมีเพศ ต�าแหน่งงาน อายแุละระดบั 

การศกึษาตา่งกนัมีความคดิเหน็ตอ่ระดบัสภาพท่ีคาดหวงัของการมีสว่นร่วมในการบริหารงานวชิาการ

ในภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั  

 3. ครูและผู้บริหารมีความคิดเหน็ตอ่สภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงของการมีสว่นร่วม 

ในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคญั 

ทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยความคดิเหน็ตอ่สภาพท่ีคาดหวงัสงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริง

ค�าส�าคัญ :  สภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงการบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการสถานศกึษา 

  ขัน้พืน้ฐาน

ABSTRACT

 The purposes of this research were to: 1) study the level of teachers and  

administrators’ opinion regarding expectation and reality of school committee participation 

in academic administration in schools under the Jurisdiction of the Secondary Educational 

Service Area Office 8; 2) compare the level of opinions regarding expectation and reality 

as classified by sex, age, educational level and position; and 3) analyze the level of  

opinions regarding expectation and reality in the aspects of academic promotion,  

educational quality development, learning media and innovation and establishment of partnerships  

with networks  and communities. The research sample was 335 teachers and administrators 
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in schools under the Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 8,  

derived by stratified random sampling as distributed by school sizes. The research instrument 

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

percentage, mean, standard deviation and one-way analysis   of variance.

 The results found that:

 1. The teachers and administrators’ level of opinion regarding expectation was 

generally at a high level. When considering in each aspect, academic promotion was the 

highest, followed by establishment partnerships with networks and communities, media and 

innovation, and educational quality development respectively. As for the opinions regarding 

reality, it was overall at the high level.  When considering each aspect, media and innovation 

was the highly establishment partnerships with networks and communities, academic  

development, and educational quality development respectively. 

 2.  The teachers and administrators with differences in age and educational level 

had different level opinions regarding the reality of school committee’s participation with 

statistical significance at .05; while there was no statistical differences in sex and position.

  The teachers and administrators with differences in sex, position, age and  

educational level had no differenrence in level of opinions regarding  the expectation. 

 3.  There was difference in teachers and administrators level of opinions regarding 

expectation and reality of school committee participation in academic administration with 

statistical significance at .05; level of opinions regarding expectation was higher than that of 

the reality in all aspects. 

Keywords: expectations and reality, academic administration, basic education board

บทน�า

 การจัดการศึกษายึดหลกัว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และ

ถือว่าผู้ เรียนมีความส�าคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนา 

ตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ ตามแนวพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2542 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศกัราช 2545 มาตราท่ี 22 การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของ 

แต่ละพืน้ท่ีให้มีความเหมาะสมจ�าเป็นต้องให้แต่ละท้องท่ีมีสว่นร่วมกนัจดัการศกึษาให้แก่บตุรหลาน 

ของตนกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้สืบทอดเจตนารมณ์นีโ้ดยกล่าวไว้ในหลักการของ 
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หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ข้อหนึง่วา่ “....ให้สงัคมมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

ให้สอดคล้องกบัสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน” การศกึษามีความส�าคญัมากเป็นกระบวนการ 

ขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้สามารถก้าวหน้าได้ทัดเทียมนานาประเทศทั่วโลก เพราะ

การศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีมีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

และคณุสมบตัเิหมาะสมกบัความต้องการของแรงงานในประเทศและแรงงานโลก การศกึษาชว่ยสร้าง

และเพ่ิมพูนความรู้ และความคิดของบุคคลเพ่ือให้สามารถปรับตวัได้ในสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวกับ 

การด�ารงชีวิตของคนในสงัคม สงัคมจะพฒันาได้มากเม่ือสมาชิกในสงัคมมีความสามารถมาก สงัคม

จงึต้องสง่เสริมการศกึษาหาความรู้ของสมาชิก

 การบริหารและการจดัการศกึษาของรัฐตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติพทุธศกัราช 

2542 หมวดท่ี 5 ให้กระทรวงกระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการไปยัง 

เขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษาตามท่ีก�าหนดไว้ในมาตราท่ี 38  การบริหารงาน 

ด้านวิชาการต้องใช้กระบวนการทัง้ศาสตร์และศิลป์เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ และเป้าหมายของ 

สถานศกึษานัน้ ๆ  การบริหารวชิาการทกุชนิดมีเป้าหมายเพ่ือสง่เสริมกระบวนการจดัการเรียนการสอน

กระบวนการเรียนรู้ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือให้การศกึษาของสถานศกึษาเป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ กระทรวงศกึษาธิการจงึได้ออกกฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการกระจายอ�านาจ 

การบริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550 พิจารณาด�าเนินการกระจายอ�านาจการบริหารและ 

การจดัการศกึษาในด้านวชิาการดงัตอ่ไปนี ้(ราชกิจจานเุบกษา, 2550) (1) การพฒันาหรือการด�าเนินการ

เก่ียวกบัการให้ความเหน็การพฒันาสาระหลกัสตูรท้องถ่ิน (2) การวางแผนงานด้านวชิาการ (3) การจดั 

การเรียนการสอนในสถานศกึษา (4) การพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา (5) การพฒันากระบวนการ

เรียนรู้ (6) การวดัผล ประเมินผล และด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน (7) การวิจยัเพ่ือพฒันา

คณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา (8) การพฒันาและสง่เสริมให้มีแหลง่เรียนรู้ (9) การนิเทศการศกึษา  

(10) การแนะแนว (11) การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา (12) การสง่เสริม 

ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ 

สถานศกึษา และองค์กรอ่ืน (14) การสง่เสริมและสนบัสนนุงานวิชาการแก่บคุคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศกึษา (15) การจดัท�าระเบียบและแนวปฏิบตั ิ

เก่ียวกบังานด้านวิชาการของสถานศกึษา (16) การคดัเลือกหนงัสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศกึษา 

และ (17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจากกฎกระทรวงดังกล่าวท�าให้บริบท 

งานวิชาการมีความชดัเจนย่ิงขึน้ สถานศกึษาใดก็ตามท่ีสามารถบริหารงานวิชาการให้มีความถกูต้อง

เข้มแข็ง ชดัเจนและรวดเร็ว สถานศกึษานัน้ก็จะสามารถผลตินกัเรียนท่ีมีคณุภาพกลายเป็นประชากร

ท่ีมีคณุภาพสามารถพฒันาประเทศชาตไิด้ตอ่ไป

 ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูและผู้บริหารต่อสภาพท่ีคาดหวงัและ

สภาพท่ีเป็นจริงของการมีสว่นร่วมของการบริหารงานวชิาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
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ของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 8  เพ่ือน�าผลการวจิยัมาพฒันาปรับปรุง

ขอบขา่ยและบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานให้มีประสทิธิภาพและ

ประสทิธิผลตอ่สถานศกึษาเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจดัการสถานศกึษาและพฒันาคณุภาพการศกึษา

ให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ตอ่ไป

วัตถุประสงค์
 1. ระดบัความคิดเห็นของครูและผู้บริหารตอ่สภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงของการมี

สว่นร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

 2. เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูและผู้ บริหารต่อสภาพท่ีคาดหวังและสภาพ 

ท่ีเป็นจริงของการมีสว่นร่วมในการบริหารงานวชิาการจ�าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคล ซึง่ประกอบด้วย 

เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และต�าแหนง่งาน

 3. เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูและผู้บริหารต่อสภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็น

จริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 

การส่งเสริมงานวิชาการการพฒันาคุณภาพการศึกษาส่ือและนวตักรรมการเรียนรู้ และการสร้าง 

ความร่วมมือกบัเครือขา่ยและชมุชน  

สมมตฐิานการวจิยั
 1.  ครูและผู้บริหารท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศกึษาและต�าแหนง่งานตา่งกนัมีระดบัความคดิเหน็

ตอ่สภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงตอ่การมีสว่นร่วมในการบริหารงานวชิาการของคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 แตกตา่งกนั

 2.  ครูและผู้ บริหารมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ีคาดหวังและสภาพท่ีเป็นจริงต่อ 

การมีสว่นร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานแตกตา่งกนั

นิยามศัพท์ตวัแปรการวจิยั
 สภาพท่ีคาดหวงั หมายถึง สภาพท่ีเป็นนามธรรมหรือนามสมมติตามรูปแบบและบทบาท

หน้าท่ีนัน้ ๆ ก�าหนดโดยสื่อท่ีอาจจะเป็นความเช่ือ ความรู้สกึนกึคิด ทศันคติ ความคาดหวงัพืน้ฐาน  

การรับรู้เร่ืองราวต่าง ๆ การตีความหรือการคาดการณ์ต่อเหตกุารณ์ต่าง ๆ ลว่งหน้าเพ่ือต้องการให้ 

บคุคลนัน้ ๆ ประพฤตปิฏิบตัใินสิง่ท่ีตนต้องการหรือคาดหวงัจะประพฤตปิฏิบตัใินทางท่ีดีขึน้

 สภาพท่ีเป็นจริงหรือสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนัหมายถงึสภาพท่ีเกิดจากหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ตามบทบาทและภาระงานท่ีได้รับในฐานะสมาชิกของสงัคมในการประพฤติปฏิบตัิตามบทบาทและ

หน้าท่ีท่ีได้รับ



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 2018 107

 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาของ 

โรงเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

วิชาการของสถานศกึษา คือ สว่นร่วมในการตดัสนิใจ สว่นร่วมในการปฏิบตั ิสว่นร่วมในผลประโยชน์ 

และสว่นร่วมในการประเมินผลในงานวิชาการซึง่ประกอบด้วย 4 ด้าน ดงันี ้

 1. การส่งเสริมงานวิชาการ หมายถึง การวางแผนวิชาการเพ่ือพิจารณาตามความพร้อม 

ในการจัดการสอนให้บรรลเุป้าหมาย ร่วมพฒันาความเป็นเลิศของผู้ เรียนตามความแตกต่างของ 

ผู้เรียน ร่วมจดัท�าโครงสร้างหลกัสตูรท้องถ่ินให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา การพฒันา 

สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ร่วมวิเคราะห์หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือจัดท�าหลกัสตูร 

สถานศกึษา สง่เสริมและสนบัสนนุผู้สอนจดัท�าหลกัสตูรสถานศกึษา ร่วมก�าหนดกระบวนการประเมิน

และปรับปรุงการจดักระบวนการเรียนรู้ ร่วมส่งเสริมให้ผู้สอนจดัท�าแผนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

ท่ีหลากหลายแก่นกัเรียน ประสานความร่วมมือในชมุชนให้มีการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ติดตาม

กระบวนการวัดผลและประเมินผลผู้ เรียน ก�าหนดเป้าหมายระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการ  

การส่งเสริมผู้สอนจดัท�าแผนการเรียนรู้ทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการส่งเสริมการวิจยัเพ่ือพฒันา 

การเรียนการสอนทกุกลุม่สาระการเรียนรู้

 2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ สอนเข้ารับ 

การอบรมเก่ียวกบัการวจิยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการสอน ร่วมสนบัสนนุส่ือและอปุกรณ์เพ่ือใช้ในการวจิยั 

ส่งเสริมการนิเทศภายในเพ่ือน�าผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน การวิเคราะห์ปัญหาอปุสรรคของ 

การนิเทศการศกึษา สง่เสริมการอบรมให้ความรู้การแนะแนวให้กบัครูผู้สอน การประสานกบัหนว่ยงาน

อ่ืนเพ่ือแนะแนวให้ค�าปรึกษาแก่ผู้เรียน ร่วมสง่เสริมและสนบัสนนุให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการพฒันาระบบ

ประกนัคณุภาพสถานศกึษา และการประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานอ่ืนในการปรับปรุงพฒันาระบบ

ประกนัคณุภาพและการพฒันาคณุภาพการศกึษา   

 3. สื่อและนวตักรรมการเรียนรู้ หมายถึง การสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในสถานศกึษาและ

นอกสถานศกึษา ร่วมสง่เสริมให้ชมุชนจดัแหลง่เรียนรู้ทัง้ในและนอกชมุชน ร่วมพฒันาห้องสมดุของ

สถานศกึษาให้เป็นแหลง่เรียนรู้ของสถานศกึษาและชมุชน ก�าหนดแนวทางการคดัเลือกหนงัสือแบบ

เรียนเพ่ือใช้ในการจดัการเรียนรู้ การประสานงานเพ่ือพฒันาเทคโนโลยีทางการศกึษากบัหน่วยงาน

ภายในและภายนอก และร่วมประเมินผลการพฒันาเทคโนโลยีทางการศกึษา

 4. การสร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายและชมุชน หมายถึง การส่งเสริมความเข้มแข็งของ

ชมุชนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัในชมุชน การสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีกิจกรรมแลกเปลีย่น

เรียนรู้ระหว่างครูกับชุมชน การพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้ เรียน ร่วมระดมทรัพยากรทาง 

การศกึษาจากหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา การประสานความร่วมมือกบั 

สถานศกึษาอ่ืนเพ่ือพฒันาคณุภาพวิชาการ การวางแผนในการสนบัสนนุงานวิชาการเพ่ือให้บริการ 

แก่ชมุชนให้สอดคล้องกบัความต้องการ การสง่เสริมให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมวชิาการ 
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และการจดับคุลากรในโรงเรียนในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์ระหวา่งบคุคล ครอบครัว ชมุชน

และท้องถ่ิน

กรอบแนวคดิในการวจิยั
 การวิจัยครัง้นีใ้ช้ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน (2550: 31) ซึง่ผู้วิจยัได้วิเคราะห์แล้วมาใช้เป็นขอบข่ายของการมีสว่นร่วมในการบริหาร

งานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีส�าคญัเป็นอยา่งย่ิง มีอยู ่4 ด้าน ประกอบด้วย 

การส่งเสริมงานวิชาการ การพฒันาคณุภาพการศึกษาสื่อและนวตักรรมการเรียนรู้ และการสร้าง 

ความร่วมมือกบัเครือข่ายและชุมชน ผู้ วิจยัได้ศึกษาและได้น�ากรอบแนวคิดดงักล่าวข้างต้นมาเป็น

แนวทางในการศกึษาวิจยั สามารถเขียนประกอบเป็นแผนภมิู ดงัตอ่ไปนี ้
7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวจิยัแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต้นและตวัแปรตามขอบเขตของการวิจยั 
 
วธีิดาํเนินการ 

การวิจัยในครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูและผู้ บริหารต่อสภาพท่ี

คาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงของการมีสว่นร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้

พืน้ฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ซึ่งผู้ วิจัยได้นําเสนอ
วิธีดําเนินการตามลําดบัหวัข้อตอ่ไปนี ้
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 1. ประชากรประชากรท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ คณะครูและผู้บริหารในโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 8 ปีการศึกษา 2558 จําแนกตามท่ีตัง้ของจงัหวดักาญจนบุรี และจงัหวดั
ราชบรีุ ประกอบด้วยผู้บริหาร 139 คน ครู 2,415 คน รวมทัง้สิน้ 2,554 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต8 จํานวน 2,554 คน โดยใช้การสุม่แบบชัน้ภมูิตามขนาดกลุ่มโรงเรียน แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ตามขนาด
โรงเรียน (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) และกําหนดกลุ่มตวัอย่างตามตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่ 
และมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 1970 อ้ างถึงในธีรวฒุิ  เอกะกลุ, 2543:178) ได้จํานวนกลุม่ตวัอย่าง335 
คน โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่ง ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี  1 
ตารางที่ 1จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 

 

ตวัแปรตาม 
 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ  
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
    1. การสง่เสริมงานวิชาการ   
    2. การพฒันาคณุภาพการศกึษา   
    3. สื่อและนวตักรรมการเรียนรู้   
    4. การสร้างความร่วมมือกบัเครือขา่ยและชมุชน  

ตวัแปรต้น 
 

สถานภาพส่วนบุคคลของครู
และผู้บริหารโรงเรียน 

1.1. เพศ  
1.2. อาย ุ
1.3. ระดบัการศกึษา 
   4. ตําแหน่ง 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัยแสดงความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรต้นและตวัแปรตามขอบเขต 

  ของการวิจยั

วธีิด�าเนินการ

 การวิจยัในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นของครูและผู้บริหารต่อสภาพ

ท่ีคาดหวังและสภาพท่ีเป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 ซึง่ผู้วิจยั

ได้น�าเสนอวิธีด�าเนินการตามล�าดบัหวัข้อตอ่ไปนี ้
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 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 1. ประชากรประชากรท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ คณะครูและผู้บริหารในโรงเรียนสงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 ปีการศกึษา 2558 จ�าแนกตามท่ีตัง้ของจงัหวดักาญจนบรีุ และ

จงัหวดัราชบรีุ ประกอบด้วยผู้บริหาร 139 คน ครู 2,415 คน รวมทัง้สิน้ 2,554 คน

 2. กลุม่ตวัอยา่งได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 8 จ�านวน 2,554 คน โดยใช้การสุ่มแบบชัน้ภมิูตามขนาดกลุ่มโรงเรียน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

ตามขนาดโรงเรียน (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) และก�าหนดกลุ่มตัวอย่างตาม

ตารางส�าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan, (1970 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543: 178) 

ได้จ�านวนกลุม่ตวัอยา่ง 335 คน โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่ง ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี  1

ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผู้ ศึกษาสร้างขึน้จ�านวน 1 ฉบับ 

น�าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคล้องของข้อค�าถามกับนิยามของตวัแปร 

เพ่ือหาคา่ความตรง (validity) ของแบบสอบถามโดยการหาคา่ความสอดคล้อง IOC (index of item 

objective congruence) ส�าหรับงานวิจยันี ้ผู้วิจยัคดัเลือกเฉพาะข้อกระทงค�าถามท่ีมีคา่ IOC 0.67-

1.00 ได้ข้อค�าถามการมีสว่นร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

จ�านวน 35 ข้อ ใช้เก็บข้อมลูจากผู้บริหารและครูของโรงเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 8 ปีการศกึษา 2558 และน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) กบักลุม่ตวัอยา่ง 

จ�านวน 30 คน เพ่ือหาคา่ความเท่ียง (reliability) โดยหาคา่สมัประสทิธ์ิของครอนบาค ได้คา่ความเท่ียง 

เทา่กบั 0.97 ซึง่แบบสอบถามดงักลา่วแบง่เป็น 2 ตอน ประกอบด้วยตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัข้อมลู

พืน้ฐานและสถานภาพสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบส�ารวจรายการ (check 

list) ในด้านเพศ อาย ุ ระดบัการศกึษาและต�าแหน่งตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของครู 

8 

ขนาดโรงเรียน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน 

1. ขนาดเลก็ 50 7 3 3 
2. ขนาดกลาง 1,004 35 14 21 
3. ขนาดใหญ่ 1,500 303 60 243 

รวม 2,554 335 335 
 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี เ้ ป็นแบบสอบถามท่ีผู้ ศึกษาสร้างขึน้ จํานวน  1 ฉบับนํา
แบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถามกับนิยามของตวัแปรเพ่ือหาค่า

ความตรง (validity) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าความสอดคล้อง IOC (index of item objective 
congruence) สําหรับงานวิจยันี ้ผู้วิจยัคดัเลือกเฉพาะข้อกระทงคําถามท่ีมีค่าIOC0.67-1.00 ได้ข้อคําถาม
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน จํานวน 35 ข้อ ใช้เก็บ
ข้อมลูจากผู้บริหารและครูของโรงเรียนในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 8ปีการศกึษา 
2558และนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) กับกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเท่ียง 
(reliability) โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิของครอนบาค ได้ค่าความเท่ียง เท่ากบั 0.97ซึง่แบบสอบถามดงักล่าว
แบง่เป็น 2 ตอนประกอบด้วยตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานและสถานภาพส่วนบคุคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (check list) ในด้านเพศ อาย ุระดบัการศกึษาและตําแหน่ง
ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัความคดิเห็นของครูและผู้บริหารตอ่สภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงของการ
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานซึ่งมีลักษณะเป็น

แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ (rating scale) 5 ระดบัตามวิธีของ Likert 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยันําหนงัสือจากสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 8 พร้อมแนบแบบสอบถามสง่ให้
ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้ครูในโรงเรียนกลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถาม                   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ข้อที่ 
การบริหารงาน 

วิชาการของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

สภาพที่
คาดหวัง ระดบั 

 
ลาํดบั 

สภาพที่ 
เป็นจริง ระดบั ลาํดบั 

x  S.D. x  S.D. 
1. การสง่เสริมวิชาการ 4.16 0.70 มาก 1 3.90 0.92 มาก 3 
2. การพฒันาคณุภาพการศกึษา 3.94 0.82 มาก 4 3.83 0.83 มาก 4 
3. สื่อและนวตักรรมการเรียนรู้ 4.00 0.66 มาก 3 4.01 0.87 มาก 1 
4. การสร้างความร่วมมือกบั

เครือขา่ยและชมุชน 
4.02 0.83 มาก 2 

 
3.91 0.77 มาก 2 

 รวม 4.05 0.74 มาก  3.90 0.82 มาก  
 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูและผู้ บริหารต่อสภาพที่
คาดหวังและสภาพที่ เป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จาํแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล (เพศอายุระดบัการศึกษาตาํแหน่ง) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าครูและผู้บริหารเพศชาย มีความคิดเห็นต่อ
สภาพท่ีคาดหวงัของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการด้านการส่งเสริมวิชาการค่าเฉล่ีย( x = 4.17) 
และสภาพท่ีเป็นจริงค่าเฉล่ีย( x = 3.91)มีความแตกต่างกนั สภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉล่ียสงูกว่าสภาพท่ีเป็น
จริงสําหรับสภาพท่ีคาดหวงัของครูและผู้บริหารเพศหญิงค่าเฉลี่ย( x = 4.15)และสําหรับสภาพท่ีเป็นจริง
ของครูและผู้บริหารเพศหญิงค่าเฉลี่ย( x = 3.88)มีความแตกต่างกัน สภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
สภาพท่ีเป็นจริง 
 การพฒันาคณุภาพการศึกษา เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าครูและผู้บริหารเพศชายมีความ
คดิเห็นตอ่สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ย( x = 4.00)และสภาพท่ีเป็นจริงของครูและผู้บริหารเพศชายมีคา่เฉลี่ย 
( x = 3.73) มีความแตกต่างกนัสภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าสภาพท่ีเป็นจริงสําหรับสภาพท่ีคาดหวงั
ของครูและผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลี่ย( x = 3.93) และสภาพท่ีเป็นจริงของครูและผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลี่ย 
( x = 3.86)มีความแตกตา่งกนั สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ยสงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริง 

สื่อและนวัตกรรมเปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าครูและผู้บริหารเพศชายมีความคิดเห็นต่อ
สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ย( x = 4.12)และสภาพท่ีเป็นจริงของครูและผู้บริหารเพศชายคา่เฉลี่ย( x = 3.82)
มีความแตกต่างกัน สภาพท่ีคาดหวังมีค่าเฉล่ียสูงกว่าสภาพท่ีเป็นจริงสําหรับความคิดเห็นต่อสภาพท่ี
คาดหวงัของครูและผู้บริหารเพศหญิงค่าเฉลี่ย( x = 3.95)และความคิดเห็นต่อสภาพท่ีเป็นจริงของครูและ
ผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลี่ย( x = 4.08)มีความแตกตา่งกนั สภาพท่ีเป็นจริงสงูกวา่สภาพท่ีคาดหวงั 

(     ) = 3.83 อยูใ่นล�าดบัท่ี 4 เชน่กนั สือ่และนวตักรรม พบวา่ระดบัสภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลีย่ (     ) = 4.00 

อยูใ่นล�าดบัท่ี 3 ส�าหรับสภาพท่ีเป็นจริงมีคา่เฉลี่ย (   ) = 4.01 อยูใ่นล�าดบัท่ี 1 การสร้างความร่วมมือ 

กบัเครือขา่ยและชมุชน พบวา่ระดบัสภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ย (  ) = 4.02 อยูใ่นล�าดบัท่ี 2 ส�าหรับ 

สภาพท่ีเป็นจริงมีคา่เฉลี่ย (   ) = 3.91 อยูใ่นล�าดบัท่ี 2 เชน่กนัรายละเอียดดงัตารางท่ี 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดบัความคิดเห็นของครูและผู้บริหาร 

  สภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ 

  คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

  มธัยมศกึษา เขต 8 โดยภาพรวม
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
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 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
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เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  
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ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
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คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของครูและผู้บริหารต่อสภาพที่คาดหวัง 

และสภาพที่เป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการของคณะกรรมการสถานศกึษา 

ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ�าแนก 

ตามสถานภาพส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ต�าแหน่ง)

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าครูและผู้บริหารเพศชาย มีความคิดเห็น

ต่อสภาพท่ีคาดหวงัของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการด้านการส่งเสริมวิชาการค่าเฉลี่ย  

(   = 4.17) และสภาพท่ีเป็นจริงคา่เฉลี่ย (   = 3.91) มีความแตกตา่งกนั สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ย

สงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริงส�าหรับสภาพท่ีคาดหวงัของครูและผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลี่ย (   = 4.15) และ

ส�าหรับสภาพท่ีเป็นจริงของครูและผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลี่ย (   = 3.88) มีความแตกตา่งกนั สภาพท่ี

คาดหวงัมีคา่เฉลี่ยสงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริง
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 (n=335) 

ข้อที่ 
การบริหารงาน 

วิชาการของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

สภาพที่
คาดหวัง ระดบั 

 
ลาํดบั 

สภาพที่ 
เป็นจริง ระดบั ลาํดบั 

x  S.D. x  S.D. 
1. การสง่เสริมวิชาการ 4.16 0.70 มาก 1 3.90 0.92 มาก 3 
2. การพฒันาคณุภาพการศกึษา 3.94 0.82 มาก 4 3.83 0.83 มาก 4 
3. สื่อและนวตักรรมการเรียนรู้ 4.00 0.66 มาก 3 4.01 0.87 มาก 1 
4. การสร้างความร่วมมือกบั

เครือขา่ยและชมุชน 
4.02 0.83 มาก 2 

 
3.91 0.77 มาก 2 

 รวม 4.05 0.74 มาก  3.90 0.82 มาก  
 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูและผู้ บริหารต่อสภาพที่
คาดหวังและสภาพที่ เป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จาํแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล (เพศอายุระดบัการศึกษาตาํแหน่ง) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าครูและผู้บริหารเพศชาย มีความคิดเห็นต่อ
สภาพท่ีคาดหวงัของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการด้านการส่งเสริมวิชาการค่าเฉล่ีย( x = 4.17) 
และสภาพท่ีเป็นจริงค่าเฉล่ีย( x = 3.91)มีความแตกต่างกนั สภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉล่ียสงูกว่าสภาพท่ีเป็น
จริงสําหรับสภาพท่ีคาดหวงัของครูและผู้บริหารเพศหญิงค่าเฉลี่ย( x = 4.15)และสําหรับสภาพท่ีเป็นจริง
ของครูและผู้บริหารเพศหญิงค่าเฉลี่ย( x = 3.88)มีความแตกต่างกัน สภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
สภาพท่ีเป็นจริง 
 การพฒันาคณุภาพการศึกษา เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าครูและผู้บริหารเพศชายมีความ
คดิเห็นตอ่สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ย( x = 4.00)และสภาพท่ีเป็นจริงของครูและผู้บริหารเพศชายมีคา่เฉลี่ย 
( x = 3.73) มีความแตกต่างกนัสภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าสภาพท่ีเป็นจริงสําหรับสภาพท่ีคาดหวงั
ของครูและผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลี่ย( x = 3.93) และสภาพท่ีเป็นจริงของครูและผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลี่ย 
( x = 3.86)มีความแตกตา่งกนั สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ยสงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริง 

สื่อและนวัตกรรมเปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าครูและผู้บริหารเพศชายมีความคิดเห็นต่อ
สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ย( x = 4.12)และสภาพท่ีเป็นจริงของครูและผู้บริหารเพศชายคา่เฉลี่ย( x = 3.82)
มีความแตกต่างกัน สภาพท่ีคาดหวังมีค่าเฉล่ียสูงกว่าสภาพท่ีเป็นจริงสําหรับความคิดเห็นต่อสภาพท่ี
คาดหวงัของครูและผู้บริหารเพศหญิงค่าเฉลี่ย( x = 3.95)และความคิดเห็นต่อสภาพท่ีเป็นจริงของครูและ
ผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลี่ย( x = 4.08)มีความแตกตา่งกนั สภาพท่ีเป็นจริงสงูกวา่สภาพท่ีคาดหวงั 
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 (n=335) 

ข้อที่ 
การบริหารงาน 

วิชาการของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

สภาพที่
คาดหวัง ระดบั 

 
ลาํดบั 

สภาพที่ 
เป็นจริง ระดบั ลาํดบั 

x  S.D. x  S.D. 
1. การสง่เสริมวิชาการ 4.16 0.70 มาก 1 3.90 0.92 มาก 3 
2. การพฒันาคณุภาพการศกึษา 3.94 0.82 มาก 4 3.83 0.83 มาก 4 
3. สื่อและนวตักรรมการเรียนรู้ 4.00 0.66 มาก 3 4.01 0.87 มาก 1 
4. การสร้างความร่วมมือกบั

เครือขา่ยและชมุชน 
4.02 0.83 มาก 2 

 
3.91 0.77 มาก 2 

 รวม 4.05 0.74 มาก  3.90 0.82 มาก  
 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูและผู้ บริหารต่อสภาพที่
คาดหวังและสภาพที่ เป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จาํแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล (เพศอายุระดบัการศึกษาตาํแหน่ง) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าครูและผู้บริหารเพศชาย มีความคิดเห็นต่อ
สภาพท่ีคาดหวงัของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการด้านการส่งเสริมวิชาการค่าเฉล่ีย( x = 4.17) 
และสภาพท่ีเป็นจริงค่าเฉล่ีย( x = 3.91)มีความแตกต่างกนั สภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉล่ียสงูกว่าสภาพท่ีเป็น
จริงสําหรับสภาพท่ีคาดหวงัของครูและผู้บริหารเพศหญิงค่าเฉลี่ย( x = 4.15)และสําหรับสภาพท่ีเป็นจริง
ของครูและผู้บริหารเพศหญิงค่าเฉลี่ย( x = 3.88)มีความแตกต่างกัน สภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
สภาพท่ีเป็นจริง 
 การพฒันาคณุภาพการศึกษา เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าครูและผู้บริหารเพศชายมีความ
คดิเห็นตอ่สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ย( x = 4.00)และสภาพท่ีเป็นจริงของครูและผู้บริหารเพศชายมีคา่เฉลี่ย 
( x = 3.73) มีความแตกต่างกนัสภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าสภาพท่ีเป็นจริงสําหรับสภาพท่ีคาดหวงั
ของครูและผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลี่ย( x = 3.93) และสภาพท่ีเป็นจริงของครูและผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลี่ย 
( x = 3.86)มีความแตกตา่งกนั สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ยสงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริง 

สื่อและนวัตกรรมเปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าครูและผู้บริหารเพศชายมีความคิดเห็นต่อ
สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ย( x = 4.12)และสภาพท่ีเป็นจริงของครูและผู้บริหารเพศชายคา่เฉลี่ย( x = 3.82)
มีความแตกต่างกัน สภาพท่ีคาดหวังมีค่าเฉล่ียสูงกว่าสภาพท่ีเป็นจริงสําหรับความคิดเห็นต่อสภาพท่ี
คาดหวงัของครูและผู้บริหารเพศหญิงค่าเฉลี่ย( x = 3.95)และความคิดเห็นต่อสภาพท่ีเป็นจริงของครูและ
ผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลี่ย( x = 4.08)มีความแตกตา่งกนั สภาพท่ีเป็นจริงสงูกวา่สภาพท่ีคาดหวงั 
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 การพฒันาคณุภาพการศกึษา เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบวา่ครูและผู้บริหารเพศชายมี

ความคดิเหน็ตอ่สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลีย่ (     = 4.00) และสภาพท่ีเป็นจริงของครูและผู้บริหารเพศชาย 

มีคา่เฉลี่ย (  = 3.73) มีความแตกตา่งกนั สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ยสงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริงส�าหรับ

สภาพท่ีคาดหวงัของครูและผู้บริหารเพศหญิงค่าเฉลี่ย (  = 3.93) และสภาพท่ีเป็นจริงของครูและ 

ผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลี่ย (  = 3.86) มีความแตกตา่งกนั สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ยสงูกวา่สภาพท่ี

เป็นจริง 

 ส่ือและนวตักรรมเปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าครูและผู้บริหารเพศชายมีความคิดเห็น

ตอ่สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ย (   = 4.12) และสภาพท่ีเป็นจริงของครูและผู้บริหารเพศชายคา่เฉล่ีย 

(    = 3.82) มีความแตกตา่งกนั สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ยสงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริงส�าหรับความคดิเหน็ 

ต่อสภาพท่ีคาดหวงัของครูและผู้บริหารเพศหญิงค่าเฉล่ีย (  = 3.95) และความคิดเห็นต่อสภาพท่ี 

เป็นจริงของครูและผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลี่ย (    = 4.08) มีความแตกตา่งกนั สภาพท่ีเป็นจริงสงูกวา่

สภาพท่ีคาดหวงั

 การสร้างความร่วมมือกบัเครือขา่ย เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบวา่ครูและผู้บริหารเพศชาย 

มีความคิดเห็นตอ่สภาพท่ีคาดหวงัของคา่เฉลี่ย (  = 4.08) และสภาพท่ีเป็นจริงของครูและผู้บริหาร 

เพศชายค่าเฉลี่ย (  = 4.12) มีความแตกต่างกนั สภาพท่ีเป็นจริงมีค่าเฉล่ียสงูกว่าสภาพท่ีคาดหวงั 

ส�าหรับความคิดเห็นของครูและผู้บริหารเพศหญิงสภาพท่ีคาดหวงัคา่เฉลี่ย (  = 4.00) และสภาพท่ี 

เป็นจริงของครูและผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลีย่ (     = 3.83) มีความแตกตา่งกนัสภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลีย่ 

สงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริง

 ระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ีคาดหวังของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

เพศตา่งกนั มี 2 ด้าน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิต ิได้แก่ ด้านสื่อและนวตักรรมและการสร้าง

ความร่วมมือกบัเครือข่ายและชมุชนส�าหรับระดบัความคิดเห็นสภาพท่ีเป็นจริงของการมีสว่นร่วมใน 

การบริหารงานวชิาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั ดงัรายละเอียด

ในตารางท่ี 3
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
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เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูและผู้บริหารตอ่สภาพท่ีคาดหวงัและสภาพ 

  ท่ีเป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษา 

  ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   

  จ�าแนกตามเพศ

 ผลการวเิคราะห์ เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบวา่ผู้บริหารมีความคดิเหน็ตอ่สภาพท่ีคาดหวงั

ของการมีสว่นร่วมในการบริหารงานวชิาการด้านการสง่เสริมวชิาการมีคา่เฉล่ีย (     = 4.33) และสภาพ 

ท่ีเป็นจริงมีค่าเฉลี่ย (  = 4.14) มีความแตกต่างกนัโดยสภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าสภาพท่ี 

เป็นจริงส�าหรับสภาพท่ีคาดหวงัตามความคิดเห็นของครูมีคา่เฉลี่ย (   = 4.15) และส�าหรับสภาพท่ี 

เป็นจริงตามความคิดเห็นของครูค่ามีเฉลี่ย (  = 3.87) มีความแตกต่างกันโดยสภาพท่ีคาดหวงัมี 

คา่เฉลี่ยสงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริง

 การพฒันาคุณภาพการศึกษาเปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าผู้บริหารมีความคิดเห็น 

ต่อสภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉลี่ย (  = 4.21) และสภาพท่ีเป็นจริงของผู้บริหารมีค่าเฉลี่ย (  = 4.03)  

มีความแตกต่างกนัโดยสภาพท่ีเป็นจริงมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าสภาพท่ีคาดหวงั ส�าหรับสภาพท่ีคาดหวงั 

ตามความคดิเหน็ของครูมีคา่เฉลี่ย (    = 3.93) และสภาพท่ีเป็นจริงตามความคดิเหน็ของครูมีคา่เฉลี่ย 

(    = 3.82) มีความแตกตา่งกนัโดยสภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ยสงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริง
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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การสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าครูและผู้บริหารเพศชายมี
ความคิดเห็นต่อสภาพท่ีคาดหวงัของค่าเฉล่ีย( x = 4.08)และสภาพท่ีเป็นจริงของครูและผู้บริหารเพศชาย
ค่าเฉลี่ย( x = 4.12) มีความแตกต่างกนั สภาพท่ีเป็นจริงมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าสภาพท่ีคาดหวงั สําหรับความ
คิดเห็นของครูและผู้บริหารเพศหญิงสภาพท่ีคาดหวงัค่าเฉล่ีย( x = 4.00)และสภาพท่ีเป็นจริงของครูและ
ผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลี่ย( x = 3.83)มีความแตกตา่งกนัสภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ยสงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริง 

ระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ีคาดหวังของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เพศ
ต่างกัน มี 2 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ได้แก่ ด้านส่ือและนวตักรรมและการสร้างความ
ร่วมมือกับเครือข่ายและชุมชนสําหรับระดับความคิดเห็นสภาพท่ีเป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดงัรายละเอียดใน
ตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูและผู้บริหารต่อสภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็น

จริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของ

โรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 8 จําแนกตามเพศ 
(n = 335) 

การบริหารงานวชิาการของ
คณะกรรมการสถานศกึษา 

ขัน้พืน้ฐาน 

สภาพที่คาดหวัง  สภาพที่เป็นจริง 

เพศชาย 
(n = 91) 

เพศหญิง 
(n = 244) 

สภาพที่
คาดหวัง 

เพศชาย 
(n = 91) 

เพศหญิง 
(n = 244) 

สภาพ
ที่เป็น
จริง 

x  S.D. x  S.D. t x  S.D. x  S.D. t 
1.  การสง่เสริมวิชาการ 4.17 0.63 4.15 0.73 0.21 3.91 0.93 3.88 0.91 0.21 
2.  การพฒันาคณุภาพ
การศกึษา 

4.00 0.57 3.93 0.90 0.59 3.73 0.66 3.86 0.88 1.28 

3.  ส่ือและนวตักรรม 4.12 0.42 3.95 0.72 2.11* 3.82 0.96 4.08 0.82 2.47 
4.  การสร้างความร่วมมือกบั 4.08 0.48 4.00 0.92 0.75* 4.12 0.62 3.83 0.80 3.13 
เครือข่ายและชมุชน           

รวม 4.10 0.53 4.03 0.80 0.74 3.90 0.78 3.90 0.83 0.10 
*มีนยัสําคญัทางสถิตริะดบั .05  
  
 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าผู้บริหารมีความคิดเห็นตอ่สภาพท่ีคาดหวงัของ
การมีสว่นร่วมในการบริหารงานวิชาการด้านการสง่เสริมวิชาการมีคา่เฉลี่ย( x = 4.33) และสภาพท่ีเป็นจริง
มีค่าเฉล่ีย( x = 4.14)มีความแตกต่างกันโดยสภาพท่ีคาดหวังมีค่าเฉล่ียสูงกว่าสภาพท่ีเป็นจริงสําหรับ
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 สื่อและนวัตกรรม เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อสภาพท่ี 

คาดหวงัมีคา่เฉล่ีย (    = 4.28) และสภาพท่ีเป็นจริงตามความคดิเหน็ของผู้บริหารมีคา่เฉลีย่ (    = 4.14) 

มีความแตกต่างกันโดยสภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสภาพท่ีเป็นจริงส�าหรับสภาพท่ีคาดหวงั 

ตามความคดิเหน็ของครูมีคา่เฉลี่ย (   = 3.98) และสภาพท่ีเป็นจริงตามความคดิเหน็ของครูมีคา่เฉลี่ย 

(    = 4.00) มีความแตกตา่งกนัโดยสภาพท่ีเป็นจริงมีคา่เฉลี่ยสงูกวา่สภาพท่ีคาดหวงั

 การสร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายและชมุชน เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าผู้บริหาร 

มีความคิดเห็นต่อสภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉลี่ย (  = 4.25) และสภาพท่ีเป็นจริงตามความคิดเห็นของ 

ผู้บริหารมีคา่เฉล่ีย (     = 4.21) มีความแตกตา่งกนัโดยสภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลีย่สงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริง 

ส�าหรับสภาพท่ีคาดหวงัตามความคิดเห็นของครูมีค่าเฉลี่ย (   = 3.98) และสภาพท่ีเป็นจริงตาม 

ความคิดเห็นของครูมีคา่เฉลี่ย (   = 4.00) มีความแตกตา่งกนัโดยสภาพท่ีเป็นจริงมีคา่เฉลี่ยสงูกวา่ 

สภาพท่ีคาดหวงั

 ระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ีคาดหวังของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ�าแนกตามต�าแหน่ง ในภาพรวมไม่แตกตา่งกนัเม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านพบวา่ แตกตา่งกนัอยู ่ 2 ด้าน คือ ด้านการสง่เสริมวิชาการและด้านการพฒันาคณุภาพ 

การศึกษาส�าหรับระดบัความคิดเห็นสภาพท่ีเป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 

ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่

มีด้านเดียวท่ีแตกตา่งกนั คือ การสง่เสริมวิชาการดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูและผู้ บริหารต่อสภาพท่ีคาดหวังและ 

  สภาพท่ีเป็นจริงของการมีสว่นร่วมในการบริหารงานวชิาการของคณะกรรมการสถานศกึษา 

  ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 จ�าแนก 

  ตามต�าแหนง่
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
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1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  
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(n = 335) 

การบริหารงานวชิาการของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน 

สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เป็นจริง 
ผู้บริหาร 
 (n = 19) 

ครู 
(n = 316) 

สภาพที่
คาดหวัง 

ผู้บริหาร 
 (n = 19) 

ครู 
(n = 316) 

สภาพที่
เป็นจริง 

x  S.D. x  S.D. t x  S.D. x  S.D. t 

1.  การสง่เสริมวิชาการ 4.33 0.46 4.15 0.72 1.14* 4.14 0.63 3.87 0.92 1.25* 
2.  การพฒันาคณุภาพการศกึษา 4.21 0.52 3.93 0.83 1.46* 4.03 0.55 3.82 0.84 1.07 
3.  สื่อและนวตักรรม 4.28 0.48 3.98 0.66 1.90 4.14 0.66 4.00 0.88 0.64 
4.  การสร้างความร่วมมือกบั 4.25 0.44 4.01 0.84 1.22 4.21 0.58 3.89 0.77 1.73 
เครือข่ายและชมุชน           

รวม 4.28 0.45 4.04 0.75 1.38 4.13 0.55 3.89 0.82 1.26 

*มีนยัสําคญัทางสถิตริะดบั .05   
 
 ผู้บริหารและครูท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีคาดหวงัของการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาโดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนัรายละเอียดดงั
ตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพท่ีคาดหวังของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษาเขต 8 จําแนกตามอาย ุ
                                                                                                                                  (n = 335) 

การบริหารงานวชิาการของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

แหล่งของ 
ความแปรปรวน 

สภาพที่คาดหวัง 

df SS MS F 
1.  การส่งเสริมวชิาการ ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

2.04 
166.23 
168.22 

0.68 
0.50 

1.35 

2.  การพฒันาคุณภาพการศึกษา ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

0.92 
227.68 
228.61 

0.30 
0.68 

0.45 

3.  ส่ือและนวัตกรรม ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

1.74 
145 

147.08 

0.58 
0.43 

1.32 

4.  การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและ
ชุมชน 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

8.57 
221.65 
230.22 

2.85 
0.67 

4.26 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
331 
334 

1.25 
181.86 
183.86 

0.41 
0.54 

0.75 

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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181.86 
183.86 

0.41 
0.54 
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*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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 ผู้บริหารและครูท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีคาดหวงัของการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั 

รายละเอียดดงัตารางท่ี 5

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพท่ีคาดหวงัของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 

  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ี 

  การศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 จ�าแนกตามอายุ

 ครูและผู้บริหารท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีเป็นจริงของการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยภาพรวมและรายด้าน  

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 รายละเอียดดงัตารางท่ี 6

13 

(n = 335) 

การบริหารงานวชิาการของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน 

สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เป็นจริง 
ผู้บริหาร 
 (n = 19) 

ครู 
(n = 316) 

สภาพที่
คาดหวัง 

ผู้บริหาร 
 (n = 19) 

ครู 
(n = 316) 

สภาพที่
เป็นจริง 

x  S.D. x  S.D. t x  S.D. x  S.D. t 

1.  การสง่เสริมวิชาการ 4.33 0.46 4.15 0.72 1.14* 4.14 0.63 3.87 0.92 1.25* 
2.  การพฒันาคณุภาพการศกึษา 4.21 0.52 3.93 0.83 1.46* 4.03 0.55 3.82 0.84 1.07 
3.  สื่อและนวตักรรม 4.28 0.48 3.98 0.66 1.90 4.14 0.66 4.00 0.88 0.64 
4.  การสร้างความร่วมมือกบั 4.25 0.44 4.01 0.84 1.22 4.21 0.58 3.89 0.77 1.73 
เครือข่ายและชมุชน           

รวม 4.28 0.45 4.04 0.75 1.38 4.13 0.55 3.89 0.82 1.26 

*มีนยัสําคญัทางสถิตริะดบั .05   
 
 ผู้บริหารและครูท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีคาดหวงัของการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาโดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนัรายละเอียดดงั
ตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพท่ีคาดหวังของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษาเขต 8 จําแนกตามอาย ุ
                                                                                                                                  (n = 335) 

การบริหารงานวชิาการของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

แหล่งของ 
ความแปรปรวน 

สภาพที่คาดหวัง 

df SS MS F 
1.  การส่งเสริมวชิาการ ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

2.04 
166.23 
168.22 

0.68 
0.50 

1.35 

2.  การพฒันาคุณภาพการศึกษา ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

0.92 
227.68 
228.61 

0.30 
0.68 

0.45 

3.  ส่ือและนวัตกรรม ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

1.74 
145 

147.08 

0.58 
0.43 

1.32 

4.  การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและ
ชุมชน 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

8.57 
221.65 
230.22 

2.85 
0.67 

4.26 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
331 
334 

1.25 
181.86 
183.86 

0.41 
0.54 

0.75 

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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4.  การสร้างความร่วมมือกบั 4.25 0.44 4.01 0.84 1.22 4.21 0.58 3.89 0.77 1.73 
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รวม 4.28 0.45 4.04 0.75 1.38 4.13 0.55 3.89 0.82 1.26 

*มีนยัสําคญัทางสถิตริะดบั .05   
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มธัยมศกึษาเขต 8 จําแนกตามอาย ุ
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สภาพที่คาดหวัง 

df SS MS F 
1.  การส่งเสริมวชิาการ ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

2.04 
166.23 
168.22 

0.68 
0.50 

1.35 

2.  การพฒันาคุณภาพการศึกษา ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

0.92 
227.68 
228.61 

0.30 
0.68 

0.45 

3.  ส่ือและนวัตกรรม ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

1.74 
145 

147.08 

0.58 
0.43 

1.32 

4.  การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและ
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ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

8.57 
221.65 
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ตารางที่ 6  ผลการเปรียบเทียบระดบัความคดิเหน็ตอ่สภาพท่ีเป็นจริงของการมีสว่นร่วมในการบริหาร 

  งานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนจ�าแนกตามอายุ

 

 ผู้บริหารและครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีคาดหวังของ

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามี 1 ด้านท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ  

ด้านการสง่เสริมความร่วมมือกบัเครือขา่ยและชมุชน รายละเอียดดงัตารางท่ี 7

14 

 
 ครูและผู้บริหารท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีเป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยภาพรวมและรายด้าน แตกตา่งกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 รายละเอียดดงัตารางท่ี 6 
 
ตารางที่6 ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อสภาพท่ีเป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนจําแนกตามอาย ุ
(n = 335) 

การบริหารงานวชิาการ 
ของคณะกรรมการสถานศกึษา 

แหล่งของ 
ความแปรปรวน 

สภาพที่เป็นจริง 
df SS MS F 

1.  การส่งเสริมวชิาการ ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

69.29 
211.27 
280.57 

23.09 
0.63 

36.18* 

2.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

53.77 
177.43 
231.20 

17.92 
0.53 

33.43* 

3.  ส่ือและนวัตกรรม ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

89.38 
163.20 
252.60 

29.80 
0.50 

60.43* 

4.  การสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
และชุมชน 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

38.27 
159.17 
197.45 

12.75 
0.48 

26.52* 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
331 
334 

56.43 
166.63 
223.07 

18.81 
0.50 

37.38* 

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
  
 ผู้บริหารและครูท่ีมีระดบัการศกึษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีคาดหวงัของการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่ามี 1 ด้านท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ ด้านการส่งเสริมความ
ร่วมมือกบัเครือขา่ยและชมุชน รายละเอียดดงัตารางท่ี 7 
ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพท่ีคาดหวังของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษาเขต 8 จําแนกตามระดบัการศกึษา 
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ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพท่ีคาดหวงัของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 

  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ี 

  การศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 จ�าแนกตามระดบัการศกึษา

 ผู้บริหารและครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับสภาพท่ีเป็นจริงของ 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกัน 3 ด้าน คือ  

ด้านการสง่เสริมวิชาการ ด้านการพฒันาคณุภาพการศกึษา และด้านส่ือและนวตักรรม รายละเอียด 

ดงัตารางท่ี 8

15 

                                                                                                                (n = 335) 
การบริหารงานวชิาการของ 
คณะกรรมการสถานศกึษา 

แหล่งของ 
ความแปรปรวน 

สภาพที่คาดหวัง 
df SS MS F 

1.  การส่งเสริมวชิาการ ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
331 
334 

0.75 
167.53 
168.28 

0.37 
0.50 

0.74 

2.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
331 
334 

0.68 
227.93 
228.61 

0.34 
0.68 

0.50 

3.  ส่ือและนวัตกรรม ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
331 
334 

0.48 
146.60 
147.08 

0.24 
0.44 

0.54 

4.  การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและ
ชุมชน 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
331 
334 

4.80 
225.42 
230.22 

2.40 
0.42 

3.53* 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
331 
334 

0.82 
182.30 
183.01 

0.41 
0.54 

0.75 

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
 ผู้บริหารและครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีเป็นจริงของการมี
สว่นร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกตา่งกนั 3 ด้าน คือ ด้านการสง่เสริมวิชาการ ด้าน
การพฒันาคณุภาพการศกึษา และด้านส่ือและนวตักรรมรายละเอียดดงัตารางท่ี 8 
 
ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นสภาพท่ีเป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการของ คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน จําแนกตามระดบัการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 

15 

                                                                                                                (n = 335) 
การบริหารงานวชิาการของ 
คณะกรรมการสถานศกึษา 

แหล่งของ 
ความแปรปรวน 

สภาพที่คาดหวัง 
df SS MS F 

1.  การส่งเสริมวชิาการ ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
331 
334 

0.75 
167.53 
168.28 

0.37 
0.50 

0.74 

2.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
331 
334 

0.68 
227.93 
228.61 

0.34 
0.68 

0.50 

3.  ส่ือและนวัตกรรม ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
331 
334 

0.48 
146.60 
147.08 

0.24 
0.44 

0.54 

4.  การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและ
ชุมชน 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
331 
334 

4.80 
225.42 
230.22 

2.40 
0.42 

3.53* 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
331 
334 

0.82 
182.30 
183.01 

0.41 
0.54 

0.75 

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
 ผู้บริหารและครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีเป็นจริงของการมี
สว่นร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกตา่งกนั 3 ด้าน คือ ด้านการสง่เสริมวิชาการ ด้าน
การพฒันาคณุภาพการศกึษา และด้านส่ือและนวตักรรมรายละเอียดดงัตารางท่ี 8 
 
ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นสภาพท่ีเป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการของ คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน จําแนกตามระดบัการศกึษา 
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ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบระดบัความคดิเหน็สภาพท่ีเป็นจริงของการมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 

  วชิาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน จ�าแนกตามระดบัการศกึษา

 ผู้บริหารและครูมีความคดิเหน็ตอ่ระดบัสภาพท่ีคาดหวงัและระดบัความคดิเหน็สภาพท่ีเป็นจริง 

ของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน 

ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 จ�าแนกตามลกัษณะการบริหารงานวิชาการ 

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 รายละเอียดดงัตารางท่ี 9

16 

(n = 335) 
การบริหารงานวชิาการของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

แหล่งของ 
ความแปรปรวน 

สภาพที่เป็นจริง 

df SS MS F 
1.  การส่งเสริมวชิาการ ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
331 
334 

35.87 
244.70 
280.57 

17.93 
0.73 

24.33* 

2.  การพฒันาคุณภาพการศึกษา ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
331 
334 

26.93 
204.26 
231.20 

13.46 
0.61 

21.88* 

3.  ส่ือและนวัตกรรม ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
331 
334 

29.01 
223.57 
252.60 

14.50 
0.67 

21.54* 

4.  การสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย 
และชุมชน 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
331 
334 

3.40 
194.04 
197.45 

1.70 
.58 

2.91 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
331 
334 

22.60 
200.46 
223.07 

11.30 
0.60 

18.71* 

 

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
 ผู้บริหารและครูมีความคดิเห็นตอ่ระดบัสภาพท่ีคาดหวงัและระดบัความคิดเห็นสภาพท่ีเป็นจริงของ

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในสงักัด

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 8 จําแนกตามลกัษณะการบริหารงานวิชาการ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05รายละเอียดดงัตารางท่ี 9 
 
ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพท่ีคาดหวงัและระดบัความคิดเห็นสภาพท่ีเป็นจริงของการมีสว่น

ร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในสงักัด

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 8 
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ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพท่ีคาดหวงัและระดบัความคดิเหน็สภาพท่ีเป็นจริงของการ 

  มีสว่นร่วมในการบริหารงานวชิาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน 

  ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 8

อภปิรายผล
 จากผลการวิจยัเร่ือง สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของการมีส่วนร่วมในการบริหาร

งานวชิาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 8 มีประเดน็ท่ีสามารถน�ามาสูก่ารอภิปรายผลได้ดงันี ้

 1.  จากผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในด้านการสง่เสริมวิชาการ พบวา่ระดบัสภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ย (   = 4.16) 

ส�าหรับสภาพท่ีเป็นจริงมีค่าเฉลี่ย (  = 3.90) มีความแตกต่างกัน ครูและผู้บริหารมีความคิดเห็น 

ต่อสภาพท่ีคาดหวงัสงูกว่าสภาพท่ีเป็นจริงในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษา 

ขัน้พืน้ฐานการพฒันาคณุภาพการศกึษาพบวา่ ระดบัสภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ย (  = 3.94) ส�าหรับ

สภาพท่ีเป็นจริงมีคา่เฉลี่ย (   = 3.83) มีความแตกตา่งกนั ครูและผู้บริหารมีความคดิเหน็ตอ่สภาพท่ี 

คาดหวังสูงกว่าสภาพท่ีเป็นจริงในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาสื่อและ

นวตักรรม พบว่าระดบัสภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉล่ีย (  = 4.00) ส�าหรับสภาพท่ีเป็นจริงมีค่าเฉล่ีย  

(      = 4.01) มีความแตกตา่งกนัครูและผู้บริหารมีความคดิเหน็ตอ่สภาพท่ีเป็นจริงสงูกวา่สภาพท่ีคาดหวงั 

ในการบริหารงานวชิาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน การสร้างความร่วมมือกบัเครือขา่ย 

และชุมชน พบว่าระดบัสภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉลี่ย (  = 4.02) ส�าหรับสภาพท่ีเป็นจริงมีค่าเฉลี่ย 

(     = 3.91) มีความแตกตา่งกนั พบวา่ครูและผู้บริหารมีความคดิเหน็ตอ่สภาพท่ีคาดหวงัสงูกวา่สภาพ

ท่ีเป็นจริงในการบริหารงานวชิาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยภาพรวมการบริหาร

งานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตามความคดิเหน็ของครูและผู้บริหาร สภาพท่ี 

คาดหวงัมีค่าเฉลี่ย (  = 4.05) ส�าหรับสภาพท่ีเป็นจริงมีค่าเฉล่ีย (  = 3.90) มีความแตกต่างกนั  

สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลีย่สงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริงของการบริหารงานวชิาการของคณะกรรมสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐานซึง่ข้อค้นพบท่ีได้ในครัง้นีส้อดคล้องกบัผลการวจิยัของนงนิตย์  โสพธุออ่น (2550: บทคดัยอ่) 

ได้ท�าการวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการจดัท�าหลกัสตูร 

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
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ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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(n=335) 
การบริหารงานวชิาการของคณะกรรมการสถานศึกษา x S.D. t Sig. 

สภาพท่ีเป็นจริง 4.05 0.74 4.22* 0.00 
สภาพท่ีคาดหวงั 3.90 0.81   
*มีนยัสําคญัทางสถิตริะดบั .05   
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษาเขต 8 มีประเดน็ท่ีสามารถนํามาสูก่ารอภิปรายผลได้ดงันี ้  
 1.  จากผลการวิเคราะห์การมีสว่นร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานในด้านการสง่เสริมวิชาการ พบว่าระดบัสภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉล่ีย ( x = 4.16) สําหรับสภาพท่ีเป็น
จริงมีค่าเฉลี่ย ( x = 3.90) มีความแตกต่างกนั ครูและผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อสภาพท่ีคาดหวงัสงูกว่า
สภาพท่ีเป็นจริงในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานการพฒันาคณุภาพ

การศกึษาพบว่าระดบัสภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ย( x= 3.94)สําหรับสภาพท่ีเป็นจริงมีคา่เฉลี่ย( x = 3.83)มี
ความแตกต่างกัน ครูและผู้ บริหารมีความคิดเห็นต่อสภาพท่ีคาดหวังสูงกว่าสภาพท่ีเป็นจริงในการ
บริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาส่ือและนวตักรรม พบวา่ระดบัสภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ย(
x = 4.00)สําหรับสภาพท่ีเป็นจริงมีคา่เฉลี่ย( x = 4.01) มีความแตกตา่งกนัครูและผู้บริหารมีความคิดเห็น
ต่อสภาพท่ีเป็นจริงสูงกว่าสภาพท่ีคาดหวงัในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้

พืน้ฐาน การสร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายและชมุชน พบว่าระดบัสภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉล่ีย ( x = 4.02)
สําหรับสภาพท่ีเป็นจริงมีค่าเฉลี่ย ( x= 3.91) มีความแตกต่างกนั พบว่าครูและผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อ
สภาพท่ีคาดหวงัสงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริงในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
โดยภาพรวมการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตามความคดิเห็นของครูและ
ผู้บริหาร สภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉล่ีย( x = 4.05) สําหรับสภาพท่ีเป็นจริงมีค่าเฉล่ีย ( x= 3.90) มีความ
แตกต่างกัน สภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าสภาพท่ีเป็นจริงของการบริหารงานวิชาการของคณะกรรม
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานซึ่งข้อค้นพบท่ีได้ในครัง้นีส้อดคล้องกบัผลการวิจยัของนงนิตย์  โสพุธอ่อน (2550: 
บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการจัดทํา
หลกัสตูรสถานศกึษาในโรงเรียน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 
ระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบวา่อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน 
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สถานศึกษาในโรงเรียน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 

ระดบัการมีสว่นร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา 

เป็นรายด้านพบวา่อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน

 2. ผู้บริหารและครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีคาดหวงัการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารงานวชิาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาพรวมไมต่า่งกนัเม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่ามี 2 ด้าน แตกต่างกนั ได้แก่ ด้านสื่อและนวตักรรมและการสร้างความร่วมมือ 

กบัเครือขา่ยและชมุชน ส�าหรับระดบัความคดิเหน็ตอ่สภาพท่ีเป็นจริงของการมีสว่นร่วมในการบริหาร

งานวิชาการในภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนัท่ีเป็นเชน่นีแ้สดงให้เห็นวา่ ครูและผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีเพศ

ตา่งกนันัน้มีความตระหนกัและให้ความส�าคญัในเร่ืองสือ่และนวตักรรมและการสร้างความร่วมมือของ

เครือขา่ยและชมุชนตา่งกนัซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของเบญจรงค์  แสงสกุวาว (2551: 169) ได้ศกึษา

วิจยัเร่ือง การมีสว่นร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการบริหารการศกึษาโรงเรียน

สงักดัเทศบาลนคร ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีมีเพศ

ตา่งกนัเป็นคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตา่งกนั มีความคดิเหน็ตอ่การมีสว่นร่วมในการบริหาร

การศกึษา โดยภาพรวมและรายด้านแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01

 ผู้บริหารและครูท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีคาดหวงัต่อการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั 

ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัจิราพร ธรรมเจริญ (2553: บทคดัย่อ) ได้วิจยัเร่ือง รูปแบบการมีส่วนร่วม 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน และผู้ปกครองในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของ 

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบว่า คณะกรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและผู้ปกครองท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีความคดิเหน็เก่ียวกบัรูปแบบการมีสว่นร่วม 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของสถานศึกษา 

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนัส�าหรับระดบัสภาพท่ีเป็นจริงต่อการมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 

วิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคญั 

ทางสถิตท่ีิระดบั .05 ท่ีเป็นเชน่นีอ้าจเน่ืองมาจาก ในสภาพจริงของโรงเรียนคณะกรรมการสถานศกึษา

มีช่วงอายท่ีุหลากหลาย ทศันะการท�างานและเจตคติเป็นสิ่งส�าคญั คนท่ีมีอายนุ้อยกว่าต้องเคารพ 

การท�างานของรุ่นพ่ี วฒันธรรมองค์กรเป็นตวัเช่ือมส�าคญัในการท�างานท่ีมีสว่นร่วมทางการศกึษา

 ผู้บริหารและครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีคาดหวังของ 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามี 1 ด้านท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ 

ด้านการส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายและชุมชนส�าหรับสภาพท่ีเป็นจริงของการมีส่วนร่วมใน 

การบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 
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ทางสถิตท่ีิระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ แตกตา่งกนั 3 ด้าน คือ ด้านการสง่เสริมวิชาการ 

ด้านการพฒันาคณุภาพการศึกษา และด้านสื่อและนวตักรรมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของอาณัต  

สายโสภา (2554: บทคดัยอ่) ได้วิจยัเร่ือง การมีสว่นร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใน

การบริหารสถานศกึษา กลุม่เครือข่ายพฒันาคณุภาพการศกึษาวงัสมบรูณ์สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ซึ่งมีวุฒิการศึกษาต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมมีส่วนร่วมใน 

การบริหารงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทัง้นีย้่อมแสดงให้เห็นว่า  

วุฒิการศึกษามีความส�าคัญต่อการท�างานและความเช่ียวชาญของสายงาน ส่งผลไปยังการจัด 

การศึกษาของโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

 3. ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงของการมี 

ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในสงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

โดยสภาพท่ีคาดหวงัมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าสภาพท่ีเป็นจริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของสรุศกัดิ์  

รัตนมงัสงัค์ (2557: บทคดัย่อ) ผลการวิจยัพบวา่ 1) บคุลากรบริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากดั 

(มหาชน) มีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และต่อสภาพความคาดหวงัของการพฒันาองค์กรไปสู่องค์กรแห่ง 

การเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก 2) การเปรียบเทียบความคดิเหน็ตอ่สภาพปัจจบุนัของบคุลากรท่ีมีสถานภาพ 

แตกตา่งกนั พบวา่ บคุลากรท่ีมีเพศ อาย ุต�าแหนง่งาน ระดบัการศกึษา และประสบการณ์การท�างาน 

มีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ส่วน 

การเปรียบเทียบความคดิเหน็ตอ่ความคาดหวงัของบคุลากรท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั พบวา่ บคุลากร 

ท่ีมีอายตุ�าแหน่งงาน ระดบัการศกึษา และประสบการณ์การทางานมีความคิดเห็นตอ่สภาพปัจจบุนั 

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และ 3) การเปรียบเทียบความคดิเหน็ตอ่ความคาดหวงั 

และสภาพปัจจุบันของการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมและรายด้านมี 

ความแตกตา่งกนั และสอดคล้องกบังานวิจยัของกนกกรานต์ คชชะ (2550: บทคดัย่อ) ผลการวิจยั 

พบว่า คณุลกัษณะท่ีเป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในภาพรวมและรายด้านทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก ดงันีด้้านทกัษะ ด้านบคุลกิภาพ 

ด้านลกัษณะนิสยั และด้านความรู้ ตามล�าดบั สว่นคณุลกัษณะท่ีคาดหวงัของผู้บริหารสถานศกึษา

สตรีตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ดงันี ้ด้านบคุลกิภาพ ด้านลกัษณะนิสยั ด้านทกัษะ และด้านความรู้ เม่ือเปรียบ

เทียบคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครู 

ในสถานศกึษา จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ในภาพรวมและรายด้านทกุด้านแตกตา่งกนั
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

  ข้อค้นพบท่ีได้จากวิจยัครัง้นี ้  ดงันี ้

  1.1 จากผลการวจิยัในครัง้นีใ้นด้านสภาพท่ีเป็นจริงของการสร้างความร่วมมือกบัเครือขา่ย

และชมุชน มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัต�า่กวา่ด้าน ๆ อ่ืน ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโรงเรียนและส�านกังาน 

เขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ควรก�าหนดนโยบายเพ่ือน�ามาพัฒนาคณะกรรมการ 

สถานศกึษาด้านของการสร้างความร่วมมือของเครือขา่ยและชมุชน

  1.2 จากผลการวิจยัสถานภาพสว่นบคุคลของผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา่ เพศและอาย ุ

ท่ีต่างกัน  มีความคิดเห็นแตกต่างกัน และอายุและต�าแหน่งท่ีต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน  

ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโรงเรียนและส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 ควรก�าหนด

นโยบายหรือสง่เสริมเพ่ือพฒันาทศันคตแิละเจตคตขิองการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

  2.1  ควรด�าเนินการพัฒนาหลกัสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการก�าหนดบทบาทและหน้าท่ีของ 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

  2.2  ควรมีการน�าผลการวิจัยท่ีได้ครัง้นีไ้ปใช้ในการพัฒนาเก่ียวกับบทบาทและหน้าท่ี 

ของการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สรุป
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารต่อสภาพท่ี 

คาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงของการมีสว่นร่วมในการบริหารงานวชิาการของคณะกรรมการสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 โดยภาพรวมอยูใ่น 

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาสภาพท่ีคาดหวงัเป็นรายด้านพบวา่ ด้านการสง่เสริมวิชาการอยูใ่นล�าดบัแรก

ด้านการสร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายและชุมชน ด้านส่ือและนวตักรรม และการพฒันาคณุภาพ 

การศึกษาอยู่ในล�าดับถัดมาตามล�าดับส�าหรับสภาพท่ีเป็นจริงพบว่าด้านสื่อและนวัตกรรมอยู่ใน 

ล�าดับแรกด้านการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและชุมชน ด้านการส่งเสริมวิชาการและด้าน 

การพฒันาคณุภาพทางการศึกษาอยู่ในล�าดบัถดัมาตามล�าดบัเม่ือพิจารณาตามสมมติฐานครูและ 

ผู้บริหารท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศกึษาและต�าแหนง่งานตา่งกนัมีความคดิเหน็ตอ่สภาพท่ีคาดหวงัและ

สภาพท่ีเป็นจริงแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05

 งานวิจยันีพ้บวา่การบริหารวิชาการท่ีควรด�าเนินการ ได้แก่ การสง่เสริมวิชาการ การพฒันา

คณุภาพวิชาการ การพฒันาสื่อและนวตักรรมการสร้างความร่วมมือกบัเครือขา่ยและชมุชนการวดัผล
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ประเมินผลการวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา การพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษาและหลกัสตูร

ท้องถ่ิน การพฒันาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและร่วมกันจัดท�าหลกัสตูรตลอดจน 

การก�าหนดบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานให้มีความเข้าใจและสามารถ

พฒันาการจดัการเรียนและการพฒันาการศกึษาให้ก้าวหน้าตอ่ไป
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ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อการท�างานเป็นทมีของครู

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวัดนครปฐม

SCHOOL ADMINISTRATORS’ QUOTIENT AFFECTING TEACHERS’ 

TEAMWORK IN GOVERNMENT PRIMARY SCHOOLS, 

NAKHON PATHOM PROVINCE

ประกายดาว ค�าป้อม/ PRAKAYDOW KOMPOM1 

พชิญาภา ยืนยาว/ PITCHAYAPA YUENYAW2 

นภาภรณ์ ยอดสิน/ NAPAPORN YODSIN3 

บทคัดย่อ

 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความฉลาดของผู้ บริหารสถานศึกษา  

2) ศกึษาระดบัการท�างานเป็นทีมของครู 3) วเิคราะห์ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษาซึง่เป็นปัจจยั 

ท่ีสง่ผลตอ่การท�างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม กลุม่ตวัอยา่งได้แก่  

ครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม จ�านวน 341 คน โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ 

ตามสดัส่วนกระจายตามอ�าเภอ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้โดยผู้วิจยั  

มีค่าความตรงด้านเนือ้หาระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามตอนท่ี 1 ด้าน 

ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา เทา่กบั 0.83 และตอนท่ี 2 ด้านการท�างานเป็นทีม เทา่กบั 0.85 

วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 

 ผลการวิจยัพบวา่

 1. ความฉลาดของผู้ บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน  

ประกอบด้วย ความฉลาดทางสงัคม ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม ความฉลาดทางปัญญา 

ความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค

 2. การท�างานเป็นทีมของครู อยู่ในระดับมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย  

ความสมดุลในบทบาท การสนับสนุนและไว้วางใจของสมาชิก การมีเป้าหมายท่ีชัดเจนร่วมกัน  

การร่วมมือ การตดิตอ่สื่อสารและเปิดกว้างภายในทีม และความคดิสร้างสรรค์ 

1นกัศกึษาปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
2ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม, อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
3ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม, อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
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 3. ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า

อปุสรรค (X
4
) ความฉลาดทางปัญญา (X

1
) และความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (X

3
) เป็นปัจจยั 

ท่ีส่งผลต่อการท�างานเป็นทีมของครู (Y
tot

) โดยสามารถร่วมกันท�านายได้ร้อยละ 24.40 อย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ = 2.10 + 0.18 (X
4
) + 0.17 (X

1
) + 

0.15 (X
3
) 

ค�าส�าคัญ: ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา การท�างานเป็นทีมของครู ประถมศกึษา

ABSTRACT

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

2) identify the level of teachers’ teamwork; and 3) analyze the schools administrators’  

quotient affecting teachers’ teamwork. The research sample, derived by proportional stratified 

random sampling as distributed by district, was 341 teachers of government primary schools 

in Nakhon Pathom Province. The research instrument was a questionnaire constructed by 

the researcher with IOC content between 0.67 to 1.00. The internal consistency reliability 

coefficients of the questionnaire: part 1 school administrators’ quotient was 0.83, and part 

2 teachers’ teamwork was 0.85. Data were analyzed with percentage, mean, standard  

deviation and stepwise multiple regression.

 The findings of this research were as follows:

 1.  Overall and in specific aspects, the school administrators’ quotient was at a high 

level. These aspects were social quotient, intelligence quotient, moral quotient, emotional 

quotient and adversity quotient.

 2. Overall and in specific aspects, the teachers’ teamwork was at a high level. 

These aspects were balanced roles, support and trust, clear objective and agreed goals, 

co-operation, team’s communication and openness, and creative thinking.

  3.  The administrator’s quotient in the aspects of adversity quotient (X
4
), intelligence 

quotient (X
1
) and moral quotient (X

3
) together predicted teachers’ teamwork (Y

tot
) at the  

percentage of 24.40 with statistical significance at .05. The regression equation was = 2.10 

+ 0.18 (X
4
) + 0.17 (X

1
) + 0.15 (X

3
).

Keywords: administrator’s quotient, teacher’s teamwork, primary education 
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บทน�า
 การพฒันาการศกึษาของประเทศให้บรรลผุลตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ คือ เน้นให้คนไทย 

เป็นคนดี เก่ง มีความสขุ มีความรู้เชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ มีคณุธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ 

และแสวงหาความรู้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต ด�ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสขุภาพ 

ทัง้กายและใจท่ีสมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข เพ่ือเป็น 

เป้าหมายและฐานหลกัของการพฒันาประเทศ ตามแผนการศกึษาแหง่ชาต ิฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552- 

2559) การศึกษาจึงเป็นรากฐานท่ีส�าคญัในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ท่ีจะน�าพาให้ประเทศ 

สูค่วามก้าวหน้าโดยเร่ิมต้นท่ีองค์การ และในองค์การผู้น�าเป็นบคุคลท่ีมีความส�าคญัท่ีสดุตอ่ความส�าเร็จ

หรือความล้มเหลวขององค์การ ดงัท่ี เนตร์พณัณา ยาวิราช (2556: 1) ได้กลา่ววา่ ผู้น�าเป็นบคุคลท่ีมี

อ�านาจ มีอิทธิพลในการบงัคบับญัชา มอบหมายงานในก�ากบัดแูลให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 

ผู้น�าจงึเป็นผู้ประสานความต้องการของบคุคล ความต้องการของงาน และความต้องการขององค์การ

เข้าด้วยกนั

 ผู้น�าคือปัจจยัท่ีส�าคญัท่ีจะน�าพาองค์กรสู่ทิศทางตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ นอกจากนีย้งัมี 

หน้าท่ีบริหารในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการร่วมงานระหว่างบคุคล การวางแผน การจดัการองค์กร และ 

การควบคมุท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหาร ซึง่สอดคล้องกบั Dubrin (2007 อ้างถึงใน พิชาภพ พนัธ์แพ,  

2554: 106) ท่ีกลา่ววา่ ผู้น�ายงัต้องมีภาวะผู้น�าท่ีเก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลง การดลใจ การกระตุ้น 

จูงใจ และการใช้อิทธิพลต่อผู้ ใต้บงัคบับญัชา ส�าหรับผู้น�าท่ีสมาชิกในองค์การต้องการ คือ ผู้น�า 

ในอดุมคติหรือผู้น�าท่ีสมบรูณ์นัน้ ต้องมาจาก “ความสมดลุของความฉลาดทางปัญญา” ทัง้ 5 ด้าน 

ซึ่งประกอบด้วย ความฉลาดทางปัญญา (IQ: intelligence quotient) ความฉลาดทางอารมณ์  

(EQ: emotional quotient) ความฉลาดทางด้านศีลธรรมและจริยธรรม (MQ: moral quotient)  

ความฉลาดในการเผชิญปัญหา (AQ: adversity quotient) และความฉลาดทางสงัคม (SQ: social 

quotient) หากผู้น�ามีความฉลาดครบทกุด้าน ก็เกิดความสมดลุ ซึง่เป็นพืน้ฐานในทางท่ีดีท่ีจะสง่ผล

ให้สามารถบริหารองค์กรให้ไปสูค่วามส�าเร็จ ดงัท่ี Patton (1998 อ้างถงึใน ดลิกฤทธ์ิ อภิวฒันสงิหะ, 

2550: 127) กลา่ววา่ บคุคลสว่นใหญ่เช่ือวา่ ผู้ ท่ีมีระดบัความสามารถทางสติปัญญาสงู จะประสบ 

ความส�าเร็จในการเรียน สามารถประกอบอาชีพ และเข้าท�างานในต�าแหนง่ท่ีดี ทัง้นีเ้พราะความสามารถ

ทางสติปัญญาสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสมัฤทธ์ิทางการศึกษาและการปฏิบตัิงานในอาชีพ 

ต่าง ๆ ได้ แต่ในความเป็นจริง จากการวิจัยของวีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2551: 4) พบว่าการมี 

ความสามารถทางสติปัญญาอยู่ในระดบัสงู ไม่ได้เป็นหลกัประกนัว่าจะประสบความส�าเร็จในอาชีพ 

หรือความส�าเร็จในชีวิตเสมอไป นอกจากผู้น�าจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะในการท�างานแล้ว 

ผู้น�าท่ีสมบรูณ์แบบควรมีความฉลาดครบทัง้ 5 ด้าน ทัง้นีต้้องมีทกัษะในการบริหารการท�างานเป็นทีม

ของบคุลากรในองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ โดยผู้น�าต้องมีความสามารถในการสร้างความพงึพอใจ 
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การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี การสร้างความนบัถือ และความไว้วางใจซึง่กนัและกนัในการท�างาน ให้เกิด

การร่วมมือ ร่วมใจในการท�างานของสมาชิกทกุคน

 นอกจากนัน้ การขบัเคลือ่นองค์การให้สูเ่ป้าหมายนัน้มาจากบคุลากรในองค์กร ซึง่การท�างาน

ร่วมกนัของสมาชิก หรือการทุ่มเทการท�างานของสมาชิกย่อมเป็นสิ่งท่ีผู้น�าทกุคนคาดหวงั เพราะมี 

ความต้องการให้องค์กรประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ร่วมกัน ดังนัน้ในองค์กรจึงมี 

ผู้ ร่วมงานท่ีเป็นส่วนส�าคญัในการขบัเคลื่อนให้เกิดความส�าเร็จบรรลเุป้าหมาย โดยท่ีผู้น�าจะต้องมี 

ทักษะ ความสามารถ และความฉลาดในด้านการบริหารทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยอาศยั 

หลกัการท�างานเป็นทีมร่วมกนัของสมาชิกในองค์การ ซึง่สอดคล้องกบัศรีศกัดิ์ ศนูย์โศรก (2550: 2)  

ได้กลา่ววา่ การบริหารองค์การท่ีได้รับความนิยม และน�ามาใช้ปฏิบตักินัเป็นอยา่งมาก ในปัจจบุนั คือ 

การบริหารงานโดยยดึหลกัการท�างานร่วมกนัเป็นทีม สร้างทีมให้แข็งแกร่งโดยเน้นให้บคุลากรทกุคน

เห็นความส�าคญัของกระบวนการในการท�างานเป็นทีมเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร อีกทัง้ยงั

สอดคล้องกบัสวุฒัน์ อินทวงศ์ (2550: 2) ท่ีได้กลา่ววา่ การท�างานหรือการด�าเนินงานตามกระบวน การ 

บริหารงานดงักล่าวไม่อาจประสบความส�าเร็จได้ หากปราศจากความร่วมมือของบุคลากรทุกคน 

ในหน่วยงาน จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการท�างานเป็นทีมเป็นปัจจัยท่ีผู้ บริหารควรหันมา 

ให้ความส�าคญัเป็นอยา่งมาก เพราะการท�างานทัง้หลายต้องอาศยัความร่วมมือจากบคุลากรทกุฝ่าย  

จึงจะท�าให้องค์กรสามารถขบัเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การท�างานเป็นทีมจึงเป็นพืน้ฐานของ 

ความส�าเร็จของการบริหารจดัการท่ีผู้บริหารสถานศกึษาและจะท�าให้ประสบความส�าเร็จเป้าหมาย

ได้หรือไม่ขึน้อยู่กับปัจจัยของการท�างานร่วมกันของสมาชิกซึ่งส่งผลต่อความส�าเร็จขององค์กร 

เชน่กนั สอดคล้องกบัแนวคดิของเนตร์พณัณา ยาวิราช (2556: 192) ได้กลา่วไว้วา่การท�างานเป็นทีม 

ให้มีประสิทธิภาพนัน้ จะต้องมีความสามารถในการปฏิบตัิงานให้บรรลเุป้าหมายขององค์กรท่ีตัง้ไว้ 

ร่วมกนัของสมาชิก การท�างานท่ีมีประสทิธิภาพนัน้ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องมีทกัษะ ความสามารถ 

และความฉลาด ครบทกุด้าน จงึจะท�าให้การท�างานเป็นทีมของบคุลากรในองค์กร ประสบความส�าเร็จ

และบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ร่วมกันของสมาชิก ทัง้นีย้งัสอดคล้องกับงานวิจยัของสรีุย์พร รุ่งจ�ากัด  

(2556: 94) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะความฉลาด 

ทางอารมณ์ เป็นคณุสมบตัิท่ีผู้บริหารควรมีและเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทในการควบคมุ จดัการกบัอารมณ์ 

ในลกัษณะตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้อย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และแรงจงูใจในการท�างาน อนัจะ

น�าไปสูก่ารปฏิบตังิานอยา่งเตม็ใจของสมาชิกในทีมงาน ทัง้นี ้ผู้บริหารจงึต้องมีความฉลาดทัง้ 5 ด้าน  

ท่ีมาจากความสามารถ สมรรถนะ ทกัษะ ของผู้บริหารท่ีจะน�าพาองค์กรไปในทิศทางตามเป้าหมาย  

ก่อให้เกิดการท�างานเป็นทีมร่วมกนั ผู้บริหารสถานศกึษาจงึต้องมีแนวทางในการสง่เสริมและการพฒันา 

การท�างานร่วมกนัของครูให้เกิดประสทิธิภาพ และประสทิธิผลอยา่งสงูสดุ 
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 ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในฐานะหน่วยงานทาง 

การศกึษาได้ก�าหนดทิศทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา โดยมีเป้าประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ 1) ผู้ เรียน 

ทกุคนมีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานและพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ 2) ประชากรวยัเรียน

ทกุคนได้รับโอกาสในการศกึษาขัน้พืน้ฐานตัง้แตอ่นบุาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน อย่างมีคณุภาพ

ทัว่ถึงและเสมอภาค 3) ครู และบคุลากรทางการศกึษา สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เต็มตามศักยภาพ 4) ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและเป็นกลไกขบัเคลือ่น การศกึษาขัน้พืน้ฐานสูค่ณุภาพระดบัมาตรฐานสากล  5) ส�านกังาน 

เขตพืน้ท่ีการศกึษา บรูณาการกบัการท�างานภายในส�านกังานสร้างเครือขา่ยและการกระจายอ�านาจ 

สู่สถานศึกษา (ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2559: ออนไลน์) 

จากเป้าประสงค์ท่ีก�าหนดไว้ จะเห็นได้วา่ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2  

ให้ความส�าคญักบัผู้บริหารสถานศกึษาท่ีจ�าเป็นต้องมีทกัษะ ความสามารถ รวมถงึการพฒันาบคุลากร

ในด้านการท�างานให้เต็มตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ทัง้นีเ้กิดจากสภาพปัจจุบันผู้บริหาร 

ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์การท�างานท่ียังน้อย จึงท�าให้วุฒิภาวะในการบริหารงาน 

ขาดประสิทธิภาพ และการไม่ได้รับการพัฒนาตนเอง จึงต้องหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง 

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะในการส่งเสริมการท�างานของครูในองค์กร โดยใช้เทคนิควิธีการดึงผู้ ร่วมงาน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบตัิงานสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เตม็ตามศกัยภาพ ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม 

เขต 2 นอกจากนีผู้้ บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องส่งเสริมให้ครูในโรงเรียน 

ได้ร่วมมือกันในปฏิบัติงานงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ทัง้นีเ้พ่ือ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ บริหารจึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับปฏิบัติงานของครู และ 

ใช้ทกัษะ ความสามารถ และความฉลาดแตล่ะด้านของตนเอง ในการสง่เสริม พฒันาครูให้ปฏิบตัหิน้าท่ี  

อยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือความส�าเร็จขององค์กร

วัตถุประสงค์
 1.  เพ่ือศึกษาระดบัความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

จงัหวดันครปฐม 

 2. เพ่ือศกึษาระดบัการท�างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม

 3. เพ่ือวิเคราะห์ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท�างาน 

เป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม
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ตวัแปรการวจิยั
 1. ตัวแปรต้น คือ ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา ซึง่ประกอบด้วย 1) ความฉลาด 

ทางปัญญา 2) ความฉลาดทางอารมณ์ 3) ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม 4) ความฉลาด 

ในการเผชิญปัญหา และ 5) ความฉลาดทางสงัคม 

 2. ตัวแปรตาม คือ การท�างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจงัหวดั

นครปฐม ประกอบด้วย 1) การมีเป้าหมายท่ีชัดเจนร่วมกัน 2) การติดต่อสื่อสารและเปิดกว้าง 

ภายในทีม 3) การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก 4) การร่วมมือ 5) ความสมดลุในบทบาท และ 

6) ความคดิสร้างสรรค์ ดงัแสดงในภาพท่ี 1

6 
 

สนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก 4) การร่วมมือ 5) ความสมดลุในบทบาท และ 6) ความคิดสร้างสรรค์ 
ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
 

   ตวัแปรต้น                     ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
สมมุตฐิานการวจิัย 
  
สมมุตฐิาน 
 ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา ซึง่ประกอบด้วย ความฉลาดทางปัญญา ความฉลาดทาง

อารมณ์ ความฉลาดทางด้านศีลธรรมและจริยธรรม ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค 
และความฉลาดทางสงัคม เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ 
จงัหวดันครปฐม 
 
คาํจาํกัดความตวัแปรการวจิัย 
 ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดันครปฐม ท่ีจําเป็นต่อการพฒันาวิชาชีพ มี
ความสามารถในการเป็นผู้ นําทางวิชาการ มีทักษะและคุณลักษณะท่ีส่งเสริมให้สถานศึกษาประสบ
ความสําเร็จอยา่งมีประสทิธิภาพตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยความฉลาดทัง้ 5 ด้าน ดงันี ้

1. ความฉลาดทางปัญญา หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษา ท่ีมีทกัษะทางการคิด
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ทําความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีความรู้ท่ีหลากหลายและเรียนรู้สิ่งท่ี
ซบัซ้อนได้ ตลอดจนการคิดได้อย่างมีคณุภาพ สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ใหม่ ๆ พร้อมรับความ

ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา 
1. ความฉลาดทางปัญญา 
2. ความฉลาดทางอารมณ์ 
3. ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม 
4. ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและ 

ฟันฝ่าอปุสรรค 
5. ความฉลาดทางสงัคม 

 

การทาํงานเป็นทมีของครู 
1.  การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั 
2.  การตดิตอ่สื่อสารและเปิดกว้างภายในทีม 
3.  การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก 
4.  การร่วมมือ 
5.  ความสมดลุในบทบาท 
6. ความคดิสร้างสรรค์ 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั

สมมตฐิานการวจิยั
 ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา ซึง่ประกอบด้วย ความฉลาดทางปัญญา ความฉลาดทาง

อารมณ์ ความฉลาดทางด้านศีลธรรมและจริยธรรม ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค 

และความฉลาดทางสงัคม เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท�างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 

ของรัฐ จงัหวดันครปฐม

ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
 ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา หมายถงึ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวดันครปฐม ท่ีจ�าเป็นต่อการพัฒนา

วิชาชีพ มีความสามารถในการเป็นผู้น�าทางวิชาการ มีทกัษะและคณุลกัษณะท่ีสง่เสริมให้สถานศกึษา 

ประสบความส�าเร็จอยา่งมีประสทิธิภาพตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ โดยความฉลาดทัง้ 5 ด้าน ดงันี ้
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 1.  ความฉลาดทางปัญญา หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีมีทักษะ 

ทางการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ท�าความเข้าใจในสิ่งตา่ง ๆ อย่างเป็นระบบ มีความรู้ท่ีหลากหลาย

และเรียนรู้สิ่งท่ีซบัซ้อนได้ ตลอดจนการคิดได้อย่างมีคณุภาพ สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์

ใหม่ ๆ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้อยู่เสมอ สามารถน�าความรู้และทกัษะท่ีจ�าเป็นมาใช้ 

ให้เกิดประโยชน์ตอ่การบริหารสถานศกึษาอยา่งมีประสิทธิภาพ และใช้ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม ่ ๆ  

ขึน้มา ในการท�างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ

 2.  ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีสามารถ

ตระหนกัรู้และรู้จกัตนเอง ควบคมุอารมณ์ตนเอง มีการบริหารจดัการอารมณ์ได้ สามารถใช้ปัญญา

เพ่ือแยกแยะและเข้าใจความรู้สกึของผู้ อ่ืนอยู่เสมอ มองโลกในแง่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ 

สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีให้กบัผู้ ร่วมงาน สามารถชีน้�าความคิดและการกระท�าของตนเองในการท�างาน

ร่วมกบัผู้ อ่ืน ตลอดจนการด�าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุ

 3.  ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษา 

ในด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรม พฤติกรรมการปฏิบตัิตามประเพณีอนัดีงามของศาสนา วฒันธรรม 

และค่านิยมของสงัคม ประพฤติปฏิบตัิในทางท่ีถกูต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความรัก มีความเมตตา 

ปรารถนาท่ีดีตอ่เพ่ือนร่วมงาน มีเจตนาท่ีดีงามในทกุสถานการณ์ มีความยตุิธรรมเพ่ือนร่วมงานและ

สงัคม มีจิตส�านกึท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืน

 4.  ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค หมายถงึ ความสามารถของผู้บริหาร

สถานศึกษาใน ด้านการตอบสนองต่อปัญหาอุปสรรคด้วยเจตคติทางบวก มีสติ มีความมุ่งมั่น  

มีความมานะพยายาม มีความอดทน ไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรค สามารถควบคมุสถานการณ์ได้ สามารถ 

ท่ีจะเผชิญและเอาชนะต่ออุปสรรคในเหตุการณ์ท่ีไม่ดี ด้วยสติ ความเพียรพยายาม มีวิธีการ 

ท่ีชาญฉลาดท่ีจดัการตอ่ปัญหาด้วยวิธี ท่ีดีท่ีสดุ สามารถเปลี่ยนวิกฤตใิห้เป็นโอกาสได้

 5.  ความฉลาดทางสงัคม หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการท�างาน

ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข และให้ความส�าคัญกับการท�างานร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อ

สงัคม ตระหนกัถึงความถกูต้องทางสงัคม สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรรมให้เข้ากบัสงัคมได้ แสดง 

ความรู้สึกยินดีเ ม่ือได้ปฏิบัติงานร่วมกับเ พ่ือนร่วมงานและผู้ ใ ต้บังคับบัญชาด้วยเต็มใจ  

พร้อมชว่ยเหลือเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บงัคบับญัชาเม่ือเกิดปัญหาด้วยความเตม็ใจ

 การท�างานเป็นทีม หมายถึง กระบวนการท�างานท่ีครู มารวมกลุ่มกนัเพ่ือร่วมกนัท�างาน 

ประสานงานกนั ซึง่แตล่ะบคุคลมีพืน้ฐานความคดิ ทศันคต ิและประสบการณ์ท่ีแตกตา่งกนั แตก็่สามารถ

มุง่ดงึศกัยภาพท่ีมีจากบคุคลแตล่ะคนภายในกลุม่ออกมาร่วมมือกนัในการกระท�าสิง่หนึง่สิง่ใดให้ส�าเร็จ

ลลุว่งด้วยดี มีความพงึพอใจและสนกุสนานในการท�างาน มีเป้าหมายเดียวกนัคือความส�าเร็จของงาน

ท่ีมีประสทิธิภาพ ประกอบด้วย
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 1.  การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั หมายถึง ครูในโรงเรียนร่วมกบัสมาชิกทกุคนในโรงเรียน 

มีการก�าหนดเป้าหมายวตัถปุระสงค์ของการท�างานท่ีชดัเจนว่าต้องการอะไร มีการตัง้จดุหมายหรือ

ทิศทางความส�าเร็จของการท�างานเดียวกนั สมาชิกทกุคนเข้าใจวตัถปุระสงค์และประโยชน์ของงาน

อยา่งชดัเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการท�างานให้บรรลผุลส�าเร็จและเป้าหมายของสถานศกึษา

 2.  การติดต่อสื่อสารและเปิดกว้างภายในทีม หมายถึง ครูในโรงเรียนมีการสื่อความหรือ 

แลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน ท�าให้เกิดความสมัพันธ์ท่ีดีเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดข้อมูล 

ตรงไปตรงมา ทกุคนรับทราบข้อมลูขา่วสารอยา่งทัว่ถงึกนั เข้าใจซึง่กนัและกนัในปัญหาของงานปฏิบตัิ

ท่ีเกิดขึน้และสามารถแก้ไขได้ทนัทว่งทีต้องมีการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารและสนบัสนนุให้สมาชิกทีมงาน

มีอิสระในการให้ข้อมลู

 3.  การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก หมายถึง ครูในโรงเรียน มีความไว้วางใจซึ่งกนั 

และกนั มีความจริงใจตอ่กนั คอยชว่ยเหลอืสนบัสนนุบคุลากรและสมาชิกภายในสถานศกึษา มีความยินดี 

และให้ความชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั เปิดโอกาสให้สมาชิกท�างานท่ีเหมาะสมอยา่งเตม็ท่ี สามารถท�าให้

เกิดการเปิดเผยตอ่กนัและกล้าท่ีจะเผชิญหน้า เพ่ือแก้ปัญหาตา่ง ๆ ได้เป็นอยา่งดี

 4.  การร่วมมือ หมายถึง ครูในโรงเรียน ให้ความร่วมมือในการท�างาน มีการประสาน 

การท�างานอย่างมีระบบ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทัง้เร่ืองการปฏิบตัิงานและการแก้ปัญหา  

มีความสมัครสมานสามัคคี ทุกคนห่วงใยต่อความส�าเร็จของทีมงาน สมาชิกตัง้ใจท�างานและ 

ให้ความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ี เพ่ือบรรลเุป้าหมายของสถานศกึษา

 5. ความสมดลุในบทบาท หมายถงึ ครูในโรงเรียน มีการก�าหนดบทบาทหน้าท่ีให้เหมาะสม

กบัความรู้ ความสามารถ ตามความถนดัของแตล่ะบคุคล ก�าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน 

มีอ�านาจในการตดัสินใจ สัง่การ ควบคมุงานได้อย่างเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ ท่ีได้รับ 

มอบหมาย

 6. ความคดิสร้างสรรค์ หมายถงึ ครูในโรงเรียน มีความคดิสิง่ใหม ่หลากหลาย มีความริเร่ิม

และสร้างสรรค์ผลงานหรือสิง่ใหม ่ ๆ แตกตา่งไปจากเดิมและใช้ประโยชน์ได้อยา่งเหมาะสม สามารถ

คิดนอกกรอบโดยใช้จินตนาการของตนเองในการสร้างสรรค์ผลงาน สามารถพฒันาสถานศกึษาให้มี

คณุภาพ

วธีิด�าเนินการ
 การวิจัยเร่ือง ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการท�างานเป็นทีมของครู 

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive 

research) 
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 ประชากร ได้แก่  ครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดนครปฐม  

ประกอบด้วย อ�าเภอเมือง อ�าเภอก�าแพงแสน อ�าเภอดอนตมู อ�าเภอนครชยัศรี อ�าเภอสามพราน  

อ�าเภอบางเลน และอ�าเภอพทุธมณฑล จ�านวน 2,934 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัด 

นครปฐม ในปีการศกึษา 2559 ได้มาโดยวิธีการก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งจากจ�านวนประชากร

ทัง้หมด จ�านวน 2,934 คน โดยเทียบกับตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างส�าเร็จรูปของ Krejcie  

& Morgan (1970 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2557: 179-180) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

แบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วน (proportional stratified random sampling) โดยการกระจายตามท่ีตัง้ 

ของอ�าเภอ ได้จ�านวนกลุม่ตวัอยา่ง 341 คน 

 

 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

 ผู้ วิจยัศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและโครงสร้าง

ของแบบสอบถาม ด�าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค�านิยามศัพท์ตัวแปร โดยผ่านการตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) 

เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงค�าถาม ด้านฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 47 ข้อ 

และการท�างานเป็นทีมของครู จ�านวน 38 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา ได้ค่าความเท่ียงของความฉลาดของผู้ บริหารสถานศึกษา เท่ากับ 0.83 และด้าน 

การท�างานเป็นทีม เทา่กบั 0.85

 

 การเกบ็รวมรวมข้อมูล

 ผู้วจิยัจดัสง่แบบสอบถาม จ�านวน 341 ฉบบั พร้อมหนงัสือถงึผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียน

ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดันครปฐม เพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากผู้บริหารสถานศกึษา  

และข้าราชการครูท่ีปฏิบตังิานในสถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์

กลบัคืนมาจ�านวน 341 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 100

 

 การวเิคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดับ 

ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการท�างานเป็นทีมของครู ใช้การหาค่าเฉลี่ย (  )  

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยัน�าคา่เฉลี่ยไปเทียบกบัเกณฑ์ขอบเขต

คา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
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 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 
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 คา่เฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถงึ ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา / การท�างานเป็นทีม 

        ของครูอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ

  คา่เฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถงึ ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา / การท�างานเป็นทีม 

        ของครูอยูใ่นระดบัมาก

 คา่เฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถงึ ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา / การท�างานเป็นทีม 

        ของครูอยูใ่นระดบัปานกลาง

 คา่เฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถงึ ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา / การท�างานเป็นทีม 

        ของครูอยูใ่นระดบัน้อย

 คา่เฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถงึ ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา / การท�างานเป็นทีม 

        ของครูอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ

 ส�าหรับการวิเคราะห์ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการท�างานเป็นทีม 

ของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม ใช้การวเิคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 

(stepwise multiple regression analysis)

ผลการวจิยั

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการท�างานเป็นทีม 

ของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม

  ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ระดบัความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษาโรงเรียนประถม 

ศกึษาของรัฐ จงัหวัดนครปฐม

 ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 4.28, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ความฉลาด

ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยความฉลาดทางสงัคม อยู่ในล�าดบัสงูท่ีสดุ 

(  = 4.36, S.D. = 0.52) รองลงมา ได้แก่ ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (  = 4.30,  

S.D. = 0.53) ความฉลาดทางปัญญา (   = 4.24, S.D. = 0.46) ความฉลาดทางอารมณ์ (   = 4.24, 

S.D. = 0.48) และความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค อยูใ่นล�าดบัต�่าสดุ (   = 4.24, 

S.D. = 0.52) ดงัปรากฏในตารางท่ี 1
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ตารางที่ 1 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และล�าดบัความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา 

  ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม

  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการท�างานเป็นทมีของครู ในโรงเรียนประถมศึกษา

ของรัฐ จงัหวัดนครปฐม 

  การท�างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวดันครปฐม โดยภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.19, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบวา่การท�างานเป็นทีมของครู 

อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยความสมดลุในบทบาท อยู่ในล�าดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.23, S.D. = 0.53)  

รองลงมา ได้แก่ การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก (  = 4.21, S.D. = 0.53) การมีเป้าหมาย 

ท่ีชัดเจนร่วมกัน (  = 4.20, S.D. = 0.48) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48)  

การร่วมมือ (    = 4.20, S.D. = 0.52) และความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นล�าดบัต�่าสดุ (   = 4.14, S.D. = 

0.57) ตามล�าดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 2

ตารางที่ 2 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และล�าดบัการท�างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน  

   ประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม
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ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
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 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และลําดบัการทํางานเป็นทีมของครู ในโรงเรียน    
                   ประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 

 (n = 341) 
การทาํงานเป็นทมีของครู  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั 
2. การตดิตอ่สื่อสารและเปิดกว้างภายในทีม 

4.20 
4.16 

0.48 
0.53 

มาก 
มาก 

3 
5 

3. การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก 4.21 0.53 มาก 2 
4. การร่วมมือ 
5. ความสมดลุในบทบาท 
6. ความคดิสร้างสรรค์ 

4.20 
4.23 
4.14 

0.52 
0.53 
0.57 

มาก 
มาก 
มาก 

4 
1 
6 

รวม 4.19 0.45 มาก  
 
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการทาํงานเป็น
ทมีของครู    ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม 

ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา ด้านความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค (X4) 
ความฉลาดทางปัญญา (X1) และความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (X3) เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้า
สมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผนัแปรของความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดนครปฐม (Ytot) ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่า
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากับ 0.244 ซึ่งแสดงว่า ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อปุสรรค ความฉลาดทางปัญญา และความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม ในโรงเรียนประถมศกึษาของ
รัฐ จงัหวดันครปฐม และสามารถร่วมทํานายการทํางานเป็นทีมของครู ได้ร้อยละ 24.40  โดยสามารถเขียน
สมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 

= 2.10 + 0.18(X4) + 0.17(X1) + 0.15(X3)  
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 

 = 0.18 (Z4) + 0.17(Z1) + 0.15(Z3)     ดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
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   (n = 341) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของครู    
ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 
               ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ระดับความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม 

ความฉลาดของผู้ บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.28, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าความฉลาดของ
ผู้บริหารสถานศกึษา อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยความฉลาดทางสงัคม อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.36, 
S.D. = 0.52) รองลงมา ได้แก่ ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (  = 4.30, S.D. = 0.53) ความฉลาด
ทางปัญญา (  = 4.24, S.D. = 0.46) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) และความฉลาด
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค อยู่ในลําดบัต่ําสดุ  (  = 4.24, S.D. = 0.52) ดงัปรากฏในตารางท่ี 
1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และลําดบัความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา                     
                   ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัการทาํงานเป็นทีมของครู ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

จังหวัดนครปฐม  
  การทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (  = 4.19, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าการทํางานเป็นทีมของครู อยู่ในระดบั
มากทกุด้าน โดยความสมดลุในบทบาท อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.23, S.D. = 0.53) รองลงมา ได้แก่                
การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก (  = 4.21, S.D. = 0.53) การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั (  = 
4.20, S.D. = 0.48) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) การร่วมมือ (  = 4.20, S.D. = 
0.52) และความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นลําดบัต่ําสดุ (  = 4.14, S.D. = 0.57) ตามลําดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 
2 

ข้อ      ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา   S.D. ระดบั ลาํดบั 
1.   ความฉลาดทางปัญญา    4.24   0.46 มาก        3 
2.   ความฉลาดทางอารมณ์ 
3.   ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม             
4.   ความฉลาดในการเผชิญปัญหา 
5.   ความฉลาดทางสงัคม 

   4.24 
   4.30   
   4.24 
   4.36 

  0.48 
  0.53 
  0.52 
  0.52 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

       4 
       2 
       5 
       1 

              รวม                                 4.28    0.45          มาก 

10 
 

   (n = 341) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของครู    
ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 
               ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ระดับความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม 

ความฉลาดของผู้ บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.28, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าความฉลาดของ
ผู้บริหารสถานศกึษา อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยความฉลาดทางสงัคม อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.36, 
S.D. = 0.52) รองลงมา ได้แก่ ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (  = 4.30, S.D. = 0.53) ความฉลาด
ทางปัญญา (  = 4.24, S.D. = 0.46) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) และความฉลาด
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค อยู่ในลําดบัต่ําสดุ  (  = 4.24, S.D. = 0.52) ดงัปรากฏในตารางท่ี 
1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และลําดบัความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา                     
                   ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัการทาํงานเป็นทีมของครู ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

จังหวัดนครปฐม  
  การทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (  = 4.19, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าการทํางานเป็นทีมของครู อยู่ในระดบั
มากทกุด้าน โดยความสมดลุในบทบาท อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.23, S.D. = 0.53) รองลงมา ได้แก่                
การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก (  = 4.21, S.D. = 0.53) การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั (  = 
4.20, S.D. = 0.48) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) การร่วมมือ (  = 4.20, S.D. = 
0.52) และความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นลําดบัต่ําสดุ (  = 4.14, S.D. = 0.57) ตามลําดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 
2 

ข้อ      ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา   S.D. ระดบั ลาํดบั 
1.   ความฉลาดทางปัญญา    4.24   0.46 มาก        3 
2.   ความฉลาดทางอารมณ์ 
3.   ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม             
4.   ความฉลาดในการเผชิญปัญหา 
5.   ความฉลาดทางสงัคม 

   4.24 
   4.30   
   4.24 
   4.36 

  0.48 
  0.53 
  0.52 
  0.52 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

       4 
       2 
       5 
       1 

              รวม                                 4.28    0.45          มาก 

10 
 

   (n = 341) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของครู    
ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 
               ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ระดับความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม 

ความฉลาดของผู้ บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.28, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าความฉลาดของ
ผู้บริหารสถานศกึษา อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยความฉลาดทางสงัคม อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.36, 
S.D. = 0.52) รองลงมา ได้แก่ ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (  = 4.30, S.D. = 0.53) ความฉลาด
ทางปัญญา (  = 4.24, S.D. = 0.46) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) และความฉลาด
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค อยู่ในลําดบัต่ําสดุ  (  = 4.24, S.D. = 0.52) ดงัปรากฏในตารางท่ี 
1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และลําดบัความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา                     
                   ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัการทาํงานเป็นทีมของครู ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

จังหวัดนครปฐม  
  การทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (  = 4.19, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าการทํางานเป็นทีมของครู อยู่ในระดบั
มากทกุด้าน โดยความสมดลุในบทบาท อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.23, S.D. = 0.53) รองลงมา ได้แก่                
การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก (  = 4.21, S.D. = 0.53) การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั (  = 
4.20, S.D. = 0.48) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) การร่วมมือ (  = 4.20, S.D. = 
0.52) และความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นลําดบัต่ําสดุ (  = 4.14, S.D. = 0.57) ตามลําดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 
2 

ข้อ      ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา   S.D. ระดบั ลาํดบั 
1.   ความฉลาดทางปัญญา    4.24   0.46 มาก        3 
2.   ความฉลาดทางอารมณ์ 
3.   ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม             
4.   ความฉลาดในการเผชิญปัญหา 
5.   ความฉลาดทางสงัคม 

   4.24 
   4.30   
   4.24 
   4.36 

  0.48 
  0.53 
  0.52 
  0.52 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

       4 
       2 
       5 
       1 

              รวม                                 4.28    0.45          มาก 

10 
 

   (n = 341) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของครู    
ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 
               ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ระดับความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม 

ความฉลาดของผู้ บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.28, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าความฉลาดของ
ผู้บริหารสถานศกึษา อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยความฉลาดทางสงัคม อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.36, 
S.D. = 0.52) รองลงมา ได้แก่ ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (  = 4.30, S.D. = 0.53) ความฉลาด
ทางปัญญา (  = 4.24, S.D. = 0.46) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) และความฉลาด
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค อยู่ในลําดบัต่ําสดุ  (  = 4.24, S.D. = 0.52) ดงัปรากฏในตารางท่ี 
1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และลําดบัความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา                     
                   ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัการทาํงานเป็นทีมของครู ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

จังหวัดนครปฐม  
  การทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (  = 4.19, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าการทํางานเป็นทีมของครู อยู่ในระดบั
มากทกุด้าน โดยความสมดลุในบทบาท อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.23, S.D. = 0.53) รองลงมา ได้แก่                
การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก (  = 4.21, S.D. = 0.53) การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั (  = 
4.20, S.D. = 0.48) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) การร่วมมือ (  = 4.20, S.D. = 
0.52) และความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นลําดบัต่ําสดุ (  = 4.14, S.D. = 0.57) ตามลําดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 
2 

ข้อ      ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา   S.D. ระดบั ลาํดบั 
1.   ความฉลาดทางปัญญา    4.24   0.46 มาก        3 
2.   ความฉลาดทางอารมณ์ 
3.   ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม             
4.   ความฉลาดในการเผชิญปัญหา 
5.   ความฉลาดทางสงัคม 

   4.24 
   4.30   
   4.24 
   4.36 

  0.48 
  0.53 
  0.52 
  0.52 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

       4 
       2 
       5 
       1 

              รวม                                 4.28    0.45          มาก 

10 
 

   (n = 341) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของครู    
ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 
               ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ระดับความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม 
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ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.28, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าความฉลาดของ
ผู้บริหารสถานศกึษา อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยความฉลาดทางสงัคม อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.36, 
S.D. = 0.52) รองลงมา ได้แก่ ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (  = 4.30, S.D. = 0.53) ความฉลาด
ทางปัญญา (  = 4.24, S.D. = 0.46) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) และความฉลาด
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค อยู่ในลําดบัต่ําสดุ  (  = 4.24, S.D. = 0.52) ดงัปรากฏในตารางท่ี 
1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และลําดบัความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา                     
                   ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 
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  การทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (  = 4.19, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าการทํางานเป็นทีมของครู อยู่ในระดบั
มากทกุด้าน โดยความสมดลุในบทบาท อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.23, S.D. = 0.53) รองลงมา ได้แก่                
การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก (  = 4.21, S.D. = 0.53) การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั (  = 
4.20, S.D. = 0.48) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) การร่วมมือ (  = 4.20, S.D. = 
0.52) และความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นลําดบัต่ําสดุ (  = 4.14, S.D. = 0.57) ตามลําดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 
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1.   ความฉลาดทางปัญญา    4.24   0.46 มาก        3 
2.   ความฉลาดทางอารมณ์ 
3.   ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม             
4.   ความฉลาดในการเผชิญปัญหา 
5.   ความฉลาดทางสงัคม 
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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 ตอนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อการท�างาน

เป็นทมีของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวัดนครปฐม

 ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา ด้านความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค 
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4
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1
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 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ

 

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนเกณฑ์ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา 

  ท่ีสง่ผลตอ่การท�างานเป็นทีมของครู ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และลําดบัการทํางานเป็นทีมของครู ในโรงเรียน    
                   ประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 

 (n = 341) 
การทาํงานเป็นทมีของครู  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั 
2. การตดิตอ่สื่อสารและเปิดกว้างภายในทีม 

4.20 
4.16 

0.48 
0.53 

มาก 
มาก 

3 
5 

3. การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก 4.21 0.53 มาก 2 
4. การร่วมมือ 
5. ความสมดลุในบทบาท 
6. ความคดิสร้างสรรค์ 

4.20 
4.23 
4.14 

0.52 
0.53 
0.57 

มาก 
มาก 
มาก 

4 
1 
6 

รวม 4.19 0.45 มาก  
 
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการทาํงานเป็น
ทมีของครู    ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม 

ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา ด้านความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค (X4) 
ความฉลาดทางปัญญา (X1) และความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (X3) เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้า
สมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผนัแปรของความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดนครปฐม (Ytot) ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่า
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากับ 0.244 ซึ่งแสดงว่า ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อปุสรรค ความฉลาดทางปัญญา และความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม ในโรงเรียนประถมศกึษาของ
รัฐ จงัหวดันครปฐม และสามารถร่วมทํานายการทํางานเป็นทีมของครู ได้ร้อยละ 24.40  โดยสามารถเขียน
สมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 

= 2.10 + 0.18(X4) + 0.17(X1) + 0.15(X3)  
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 

 = 0.18 (Z4) + 0.17(Z1) + 0.15(Z3)     ดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนเกณฑ์ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผล
ตอ่การทํางานเป็นทีมของครู ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม                         

 
     (n = 341) 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 3 17.16 5.71 36.32 .00 

Residual 337 53.05 0.15   
Total 340 70.21    

ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 0.63  0.11 5.52* .00 
ความฉลาดในการเผชิญปัญหา (X4)             
ความฉลาดทางปัญญา (X1) 
ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (X3) 

0.39 
0.20 
0.13 

0.42 
0.21 
0.14 

0.06 
0.06 
0.05 

6.15* 
3.49* 
2.56* 

.00 

.00 

.01 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
R = 0.494  R2 = 0.244  SEE. = 0.238 
 
อภปิรายผล 

ผลจากการวิจัยเร่ือง ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของครู        
ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม สามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงันี ้

1. ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความฉลาดทางสงัคม มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสดุ 
รองลงมาได้แก่ ความฉลาดทางปัญญา ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ 
และความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ตามลําดับ โดยความฉลาดของผู้ บริหาร
สถานศกึษาใน 5 ด้าน ซึง่ประกอบด้วย ความฉลาดทางปัญญา (IQ: intelligence quotient) ความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ: emotional quotient) ความฉลาดทางด้านศีลธรรมและจริยธรรม (MQ: moral quotient) 
ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค (AQ: adversity quotient) และความฉลาดทางสงัคม 
(SQ: social quotient) เป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีผู้ นําสามารถนําความฉลาดดงักล่าว มาพฒันาตนเองให้เกิด
สมรรถนะ ทกัษะ ในการปฏิบตัิงาน     เพ่ือนําพาองค์กรสูค่วามสําเร็จ ซึง่ผู้ นําท่ีสมบรูณ์ย่อมเป็นความ
คาดหวงัของผู้ปฏิบตัิงานในองค์กรท่ีจะสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มความสามารถ ทัง้นีค้วามฉลาดของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เกิดจาก     การพฒันาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบัสมรรถนะหลกัของผู้บริหาร
สถานศกึษา ในด้านการพฒันาตนเอง เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศกึษาได้พฒันาความก้าวหน้าในวิชาชีพ และ
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  
 
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
 
ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 

แนะแนว 
                           (n = 145) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.47  0.21 6.94** 0.00 
การติดตอส่ือสาร (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
การตัดสินใจ (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง
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อภปิรายผล

 ผลจากการวจิยัเร่ือง ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การท�างานเป็นทีมของครู 

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม สามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยัได้ 

ดงันี ้

 1.  ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 

ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความฉลาดทางสงัคม มีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ ความฉลาดทางปัญญา ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม ความฉลาด

ทางอารมณ์ และความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค ตามล�าดบั โดยความฉลาดของ

ผู้บริหารสถานศกึษาใน 5 ด้าน ซึง่ประกอบด้วย ความฉลาดทางปัญญา (IQ: intelligence quotient) 

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ: emotional quotient) ความฉลาดทางด้านศีลธรรมและจริยธรรม 

(MQ: moral quotient) ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค (AQ: adversity quotient) 

และความฉลาดทางสงัคม (SQ: social quotient) เป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีผู้น�าสามารถน�าความฉลาด 

ดงักลา่ว มาพฒันาตนเองให้เกิดสมรรถนะ ทกัษะ ในการปฏิบตัิงาน เพ่ือน�าพาองค์กรสูค่วามส�าเร็จ 

ซึ่งผู้น�าท่ีสมบรูณ์ย่อมเป็นความคาดหวงัของผู้ปฏิบตัิงานในองค์กรท่ีจะสามารถปฏิบตัิงานได้อย่าง 

เตม็ความสามารถ ทัง้นีค้วามฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา เกิดจากการพฒันาตนเอง ซึง่สอดคล้อง

กับสมรรถนะหลกัของผู้บริหารสถานศึกษา ในด้านการพฒันาตนเอง เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา 

ได้พฒันาความก้าวหน้าในวิชาชีพ และการพฒันาตนเองจึงเป็นสิ่งส�าคญัท่ีคนเราจะขาดเสียไม่ได้ 

เพราะการพฒันา จะชว่ยให้เราสามารถท่ีจะปรับตวัให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมได้อยา่งเป็นสขุ 

และในแนวทางการพฒันาตนเอง ได้มีนกัจิตวทิยา และนกัวชิาการได้ให้ความส�าคญัในเร่ืองนี ้แตใ่นท่ีนี ้

จะยกแนวทางพัฒนาตนตามหลกัพุทธศาสนา ซึ่งพระธรรมปิฎก ท่านได้อธิบายว่าในการพัฒนา 

ตนนัน้ ควรประกอบด้วย การพฒันา 4 ด้าน คือ ด้านท่ี 1 การพฒันาทางกาย ด้านท่ี 2 คือ การพฒันาศีล 

ด้านท่ี 3 การพฒันาจิต และด้านท่ี 4 คือการพฒันาทางสติปัญญา ดงันัน้การพฒันาตนเองจึงมี 

ความส�าคัญต่อผู้ บริหารสถานศึกษาเน่ืองจากต้องน�าไปบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

โดยต้องใช้ความฉลาดทางปัญญา (IQ) ในการบริหารสถานศกึษา ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ

ตุ๊กตา โสภณธรรมคณุ (2558: 89) ได้ศึกษาเร่ืองสมรรถนะวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะวิชาชีพผู้ บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ทัง้นีผู้้ บริหาร 

สถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะในวิชาชีพสงูแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านสติปัญญา ท่ีน�ามาใช้ใน 

การปฏิบตังิานในวิชาชีพได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 นอกจากนี ้ ผู้ บริหารสถานศึกษายังต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ เน่ืองจากผู้ บริหาร 

สถานศกึษาท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ ดี โดยจะต้องมีเข้าใจชีวิตของตนเองและผู้ อ่ืน มีการบริหาร
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จดัการตนเอง บคุลากรในสถานศกึษาให้ร่วมมือกนัปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างมีความสขุ อีกทัง้ยงัต้องค�านงึ

ถึงประโยชน์ของส่วนรวม มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี มีความคิดสร้างสรรค์ให้สถานศึกษาบรรลเุป้าหมาย

อย่างแท้จริง ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของดิลกฤทธ์ิ อภิวฒันสิงหะ (2549: 124) ได้ศึกษาเร่ือง 

ความฉลาดทางอารมณ์กบัความส�าเร็จในการท�างานของผู้บริหารสถานศึกษา ส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศึกษาก�าแพงเพชร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร 

สถานศกึษา ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาก�าแพงเพชร เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัสงู 

โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือการมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน การควบคมุอารมณ์และ 

ความต้องการของตนเอง การตดัสนิใจและการแก้ปัญหา ความภาคภมิูใจในตนเอง และความพงึพอใจ

ในชีวิต 

  ส�าหรับทกัษะในการแก้ปัญหา (AQ) ก็มีความส�าคญัส�าหรับผู้บริหารสถานศกึษา เน่ืองจาก 

ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถตอบสนองต่อปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ต้องมีความอดทน ไม่ย่อท้อต่อ

อปุสรรค สามารถควบคมุสถานการณ์ได้ สามารถท่ีจะเผชิญและเอาชนะต่ออปุสรรคในเหตกุารณ์ 

ท่ีไมดี่ ด้วยสติ ความเพียรพยายาม มีวิธีการท่ีชาญฉลาดท่ีจดัการตอ่ปัญหาด้วยวิธีท่ีดีท่ีสดุ สามารถ

เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของรุ่งศกัดิ์ ศิวาชญั (2555: บทคดัย่อ) 

ได้ศึกษาเร่ืองทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ สมรรถนะหลักของผู้ น�าในทุกยุคทุกสมัย  

ผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะส�าคญัท่ีผู้บริหารจะต้องมีและใช้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพคือ ทกัษะการแก้ปัญหา 

และการตัดสินใจ ผู้บริหารจึงควรมีความเข้าใจในความส�าคัญของขบวนการการแก้ปัญหาและ 

การตัดสินใจและมีหลักการและเคร่ืองมือช่วยในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง  

ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจจึงเป็นสมรรถนะหลักของผู้ บริหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

การตัดสินใจของผู้บริหาร ทักษะและความเข้าใจเร่ืองขบวนการการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  

ตลอดจนความสามารถในการน�าไปใช้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพถือเป็นคณุสมบตัอินัส�าคญัประการหนึง่ 

อันน�าไปสู่การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ซึ่งผู้บริหารท่ีมีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

ท่ีเฉียบคมและมองปัญหาและผลกระทบอยา่งรอบด้าน ยอ่มจะสามารถน�าพาองค์กรไปสูค่วามส�าเร็จ

ได้อยา่งมัน่คง 

  การบริหารงานของผู้ บริหารสถานศึกษาจะต้องใช้หลักคุณธรรม และจริยธรรมใน 

การด�าเนินชีวิต อีกทัง้ยงัต้องแบบอยา่งให้กบัผู้ ร่วมงาน ซึง่นอกจากผู้บริหารจะเป็น คนเก่ง ยงัต้องเป็น 

คนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (2552-2559) ฉบบัปรับปรุง คือ  

การพฒันาการศกึษาของประเทศให้บรรลผุลตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ คือ เน้นให้คนไทยเป็นคนดี  

เก่ง มีความสุข มีความรู้เชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ 

และแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

มีความสขุ มีสขุภาพทัง้กายและใจท่ีสมบูรณ์สามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมี
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ความสขุ สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของสรัุตน์ ไชยชมพ ู (2557: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเร่ืองภาวะผู้น�า 

เชิงจริยธรรมในการบริหารสถานศกึษา ได้กลา่วไว้วา่ การพฒันาคณุธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน

ของผู้บริหารเป็นสิง่ท่ีควบคูไ่ปกบัความรู้ ความสามารถ และความฉลาดทางสตปัิญญา (Intelligence 

quotient: IQ) ผู้บริหารมืออาชีพต้องมีความฉลาดทางศีลธรรมหรือจริยธรรม (Moral quotient: MQ)  

และความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional quotient: EQ) จึงจะสามารถยืนหยัดในโลกของ 

การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจบุนั ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษาจงึเป็นความหวงัของการเป็นแบบ

อยา่งท่ีดี ทัง้ในและนอกสถานศกึษา พฤตกิรรมผู้น�าเชิงจริยธรรมในการบริหารสถานศกึษาของผู้บริหาร

ยอ่มสง่ผลตอ่คณุภาพของครูและคณุภาพผู้ เรียนอยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ 

  ทักษะสุดท้ายสิ่งท่ีผู้ บริหารส่วนใหญ่ต้องมี คือ ทักษะทางสังคม ซึ่งมีความส�าคัญต่อ 

การบริหารงานมาก เพราะเราต้องด�าเนินชีวติร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม เราไมส่ามารถใช้ชีวติเพียงล�าพงัได้  

อีกทัง้ผู้บริหารสถานศึกษายงัต้องมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ตระหนักถึงความถูกต้องของสงัคม 

สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรรมให้เข้ากบัสงัคมได้ ดงันัน้แสดงให้เห็นว่า ความฉลาดของผู้บริหาร 

ในแต่ละด้านนัน้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพของตนเอง เ พ่ือน�าสู่การพัฒนา 

ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีผู้บริหารสถานศกึษาควรมี เพ่ือให้เกิดกระบวนการการบริหาร

สถานศกึษา กระบวนการท�างานร่วมกบัผู้ อ่ืนและผลการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดีย่ิงขึน้ ไม่ว่าจะเป็นความฉลาดทางปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางด้านศีลธรรม

และจริยธรรม ความฉลาดในการเผชิญปัญหา และความฉลาดทางสงัคม ในทกุด้านล้วนแต่จะเป็น 

การพฒันาให้ผู้บริหารสถานศกึษา มีความฉลาด สามารถน�าความฉลาดในแตล่ะด้านน�ามาปรับใช้ใน

การบริหารสถานศกึษาให้สถานศกึษามีทัง้คณุภาพและประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะมีเพียงความฉลาด

เพียงด้านใดด้านหนึง่ไมไ่ด้ ผู้บริหารต้องมีทัง้ปัญญาในการคดิวเิคราะห์ สงัเคราะห์ สามารถแยกแยะได้ 

รวมถึงต้องมีอารมณ์ท่ีปกติ คือ สามารถควบคุมอารมณ์กับทุกสถานการณ์ได้ ไม่มีความอคติกับ 

ผู้ ร่วมงาน เม่ือผู้บริหารมีอารมณ์ท่ีปกติแล้วก็ต้องมีคณุธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นพืน้ฐานของมนุษย์ 

ทุกคน โดยเฉพาะผู้น�าต้องมีจิตส�านึกของความถูกต้อง ไม่ล�าเอียงทางฝ่ายใดทัง้นัน้ อีกทัง้ผู้ น�า 

ต้องกล้าท่ีจะเผชิญกบัปัญหา มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ร่วมงานและองค์กร ไมโ่ยนความผิด หรือปลอ่ย

ให้ผู้ ใดต้องเผชิญกับปัญหาเพียงผู้ เดียว และสุดท้ายผู้น�าต้องสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสงัคมได้ 

อยา่งมีความสขุ มีความสขุกบัการท�างาน ทัง้หมดท่ีกลา่วมา คือ ผู้น�าท่ีสมบรูณ์ ท่ีจะสามารถน�าพา 

ให้สถานศกึษามีคณุภาพและประสทิธิภาพ รวมถงึความทุม่เทในการท�างานของครู และความไว้วางใจ

ของครูอีกด้วย

 2. จากผลการวิจยั พบว่า การท�างานเป็นทีมของครู ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ความสมดลุในบทบาท มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ รองลงมา ได้แก่ การสนบัสนนุ

และไว้วางใจของสมาชิก การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั การร่วมมือ การตดิตอ่สื่อสารและเปิดกว้าง
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ภายในทีม และความคิดสร้างสรรค์ ตามล�าดบั ทัง้นีเ้พราะการท�างานเป็นทีมของครู มีความส�าคญั 

ท่ีจะท�าให้สถานศึกษาขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของความส�าเร็จ การท�างานเป็นทีมไม่ใช่แค ่

ในสถานศึกษาเท่านัน้ แต่ในทุกองค์กรให้ความส�าคัญกับการท�างานเป็นทีม เพราะบุคลากร 

เป็นส่วนส�าคญัท่ีจะขับเคลื่อนให้น�าไปสู่ความส�าเร็จขององค์กร ในการท�างานเป็นทีมในทุกด้าน 

ทัง้เร่ืองของความสมดลุในบทบาท การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก การมีเป้าหมายท่ีชดัเจน 

ร่วมกนั การร่วมมือ การติดตอ่สื่อสารและเปิดกว้างภายในทีม และความคิดสร้างสรรค์ ล้วนแตเ่ป็น 

สิ่งท่ีส�าคัญซึ่งเป็นปัจจัยท่ีจะท�าให้สถานศึกษามีคุณภาพท่ีดี เกิดประสิทธิภาพต่อสถานศึกษา 

เพ่ือนร่วมงาน และนกัเรียน สอดคล้องกบัแนวคิดของทองทิพภา วิริยะพนัธุ์ (2553: 132-133) คือ  

สิ่งส�าคัญส�าหรับการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างกัน  

โดยให้ทีมงานได้มีส่วนร่วมในการท�างานภายใต้ทัศนคติท่ีดีต่อกัน โดยสมาชิกของทีมงานทุกคน 

จะต้องพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนบัสนนุซึ่งกนัและกนั และยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของสพุานี 

สฤษฎ์วานิช (2552: 226) คือ ลกัษณะการท�างานของทีมงานท่ีดี จะต้องมีแนวทางการท�างาน  

โดยมีการก�าหนดจุดมุ่งหมาย และนโยบายของทีมท่ีชัดเจน มีการก�าหนดบทบาทหน้าท่ีและ 

ความรับผิดชอบของทีมงานอย่างชดัเจนชดัเจน ส่งเสริมให้มีการติดต่อส่ือสารถึงกัน ส่งเสริมให้มี 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หรือความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ 

อย่างสร้างสรรค์ สมาชิกแต่ละคนต้องมีความเข้าใจกัน หวังดี จริงใจต่อกัน ต่อหัวหน้างานและ 

องค์การ ถ้ามีความขดัแย้ง จะมีการแก้ไขอยา่งสร้างสรรค์ โดยค�านงึถงึทกุฝ่าย และค�านงึถงึผลประโยชน์

รวมขององค์การเป็นส�าคญั ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของจารุวรรณ สะอาดละออ (2556: 4)  

ได้ศกึษาเร่ืองการท�างานเป็นทีมของบคุลากรในสถานศกึษาอ�าเภอบรรพตพิสยั สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การท�างานเป็นทีมของบุคลากร 

ในสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยด้านความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันของเป้าหมาย 

มีระดับการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการท�างาน และด้านการยอมรับ 

นบัถือซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับผลงานวิจยัของสทุธิรัตน์ นาคราช และคณะ (2559: 86-103)  

ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการท�างานเป็นทีมของครู สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ การท�างานเป็นทีมของครู อยูใ่นระดบัมาก 

ทัง้ภาพรวมและรายด้าน โดยเรียงตามล�าดบั ดงันี ้ การมีมนษุยสมัพนัธ์ ความไว้วางใจซึง่กนัและกนั 

การร่วมมือและมีส่วนร่วมในการท�างาน บทบาทท่ีสมดุล การมีวัตถุประสงค์เป้าหมายเดียวกัน 

และการติดตอ่สื่อสารท่ีดี ดงันัน้แสดงให้เห็นวา่ การท�างานเป็นทีมจงึเป็นปัจจยัท่ีส�าคญั เพราะไมว่า่

ในองค์กรเล็กหรือใหญ่ จะต้องให้ความส�าคญักบัการท�างานเป็นทีม เน่ืองจากเราไม่สามารถท�างาน 

ให้ประสบความส�าเร็จเพียงผู้ เดียวได้ แต่การท�างานต้องอาศัยการท�างานร่วมกันจึงจะประสบ 

ความส�าเร็จ เน่ืองจากทุกคนมีความสามารถแต่ความสามารถของทุกคนแตกต่างกัน การน�า 
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ความสามารถของทกุคนมารวมกนัจึงเกิดผลงานมากขึน้ อีกทัง้งานบางอย่างต้องใช้ความคิดท่ีริเร่ิม

สร้างสรรค์จงึต้องการคนมาท�างาน ด้วยการคดิร่วมกนั งานจงึออกมาส�าเร็จ

 3. จากผลการวิจยัพบวา่ ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การท�างานเป็นทีม 

ของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม เรียงล�าดบัตามอิทธิพลจากมากไปหาน้อย

ซึง่ได้แก่ ความฉลาดในการเผชิญปัญหา ความฉลาดทางปัญญา และความฉลาดทางศีลธรรมและ

จริยธรรมส่งผลต่อการท�างานเป็นทีมของครู อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสามารถ 

ร่วมกันท�านายการท�างานเป็นทีมของครู ได้ร้อยละ 24.40 ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้ บริหารสถานศึกษา  

มีความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะในการพฒันาตนเองในด้านความฉลาดแตล่ะด้านอยู่ในระดบั

มาก ซึง่ในความฉลาดทัง้ 5 ด้าน เป็นสิง่ท่ีครูต้องการให้น�ามาพฒันาแตผู่้บริหารสถานศกึษาสว่นใหญ่

มีไมค่รบ ทัง้ 5 ด้าน จงึเกิดความไมส่มบรูณ์ในการบริหารงาน ท�าให้ไมส่ามารถพฒันาการปฏิบตังิาน

ของบคุลากรในองค์กรให้เกิดความเช่ือถือหรือไว้วางใจในการท�างานได้เท่าท่ีควร ทัง้นีท้�าให้องค์กร 

ไมเ่กิดประสทิธิผลตามเป้าหมายท่ีต้องการได้นัน้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ถงึแม้ผู้น�าจะมีความฉลาดไมค่รบ 

ทุกด้าน แต่ผู้ น�าก็สามารถน�าความฉลาดในแต่ละด้านไปพัฒนาสถานศึกษาในส่วนอ่ืนให้เกิด

ประสิทธิภาพได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพตนเอง เร่ืองของสมรรถนะหลัก 

ของผู้บริหารสถานศกึษาในด้านการพฒันาตนเอง เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศกึษาได้พฒันาความก้าวหน้า

ในวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับตวัให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมได้อย่างมีความสขุ  

อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี 11 ในข้อท่ี 3  

คือ เพ่ือพฒันาคนไทยทุกกลุ่มวยัอย่างเป็นองค์รวมทัง้ทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คณุธรรม 

จริยธรรม และสถาบนัทางสงัคมมีบทบาทหลกัในการพฒันาคนให้มีคณุภาพ แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ผู้บริหารจะบริหารงานให้บรรลเุป้าหมาย และเกิด 

ผลส�าเร็จสงูสดุจะต้องมีทัง้ความฉลาดในการเชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค ความฉลาดทางด้าน

ปัญญา และความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีความฉลาดในการเชิญ

ปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค จะต้องสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ โดยสอดคล้องกบัแนวคดิของส�านกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (2552: 6-7) ความฉลาดในการเชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค มาจาก 

ความสามารถของบุคคลในการตอบสนองต่อปัญหาอุปสรรคด้วยเจตคติทางบวก มีสติ มีความ 

รับผิดชอบและหาแนวทางแก้ไขด้วยความมุ่งมัน่ อดทน จนสามารถฝ่าฟันและเอาชนะปัญหาได้ 

สามารถในการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นความส�าเร็จนัน่เอง สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของรุ่งศกัดิ์ ศิวาชญั 

(2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ สมรรถนะหลักของผู้ น�า 

ในทกุยคุทกุสมยั ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะส�าคญัท่ีผู้บริหารจะต้องมีและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คือ ทกัษะการแก้ปัญหา และการตดัสนิใจ ผู้บริหารจงึควรมีความเข้าใจในความส�าคญัของขบวนการ 

การแก้ปัญหาและการตดัสินใจและมีหลกัการและเคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจได้อย่างเหมาะสม
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และถกูต้อง ทกัษะการแก้ปัญหาและการตดัสินใจจึงเป็นสมรรถนะหลกัของผู้บริหารอย่างหลีกเลี่ยง 

ไม่ได้ การตัดสินใจของผู้ บริหาร ทักษะและความเข้าใจเร่ืองขบวนการการแก้ปัญหาและ 

การตดัสินใจ ตลอดจนความสามารถในการน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นคุณสมบตัิอนั

ส�าคญัประการหนึง่ อนัน�าไปสูก่ารบริหารจดัการท่ีมีคณุภาพ ซึง่ผู้บริหารท่ีมีทกัษะในการแก้ปัญหาและ 

การตดัสินใจท่ีเฉียบคมและมองปัญหาและผลกระทบอย่างรอบด้าน ย่อมจะสามารถน�าพาองค์กร 

ไปสูค่วามส�าเร็จได้อย่างมัน่คง นอกจากนี ้ ความฉลาดทางปัญญาของผู้บริหารสถานศกึษาเป็นสิ่งท่ี

ทกุคนในองค์กรคาดหวงั เพ่ือน�าความฉลาดดงักลา่วไปพฒันาองค์กรให้มีประสทิธิภาพ สอดคล้องกบั

แนวคิดของ Gardner (1993 อ้างถงึใน เพชรยพุา บรูณ์สริิรุงรัฐ, 2558: 85-87) กลา่วถงึเชาว์ปัญญา 

ในด้านท่ี 6 คือ ปัญญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับผู้ บริหารท่ีทุกคน 

ต้องมี คือ ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดและเจตนาของผู้ อ่ืน ทัง้นีย้งัมี 

ความสามารถสูงในการรู้ถึงลกัษณะต่าง ๆ  ของสมัพันธภาพของมนุษย์ ซึ่งจะสามารถส่งผลถึง 

การปฏิบตัิงานอย่างทุ่มเท ของครู และท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพ ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยั 

ของสมภพ ดวงชอุม่ (2554: 78) ได้ศกึษาเร่ืองสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขต 

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา  

อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามล�าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปน้อย คือ สมรรถนะหลกั 

ได้แก่ ด้านการท�างานเป็นทีม ด้านการบริการท่ีดี ด้านการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ และด้านการพฒันาตนเอง 

สมรรถนะประจ�าสายงาน ได้แก่ ด้านการสื่อสารและการจูงใจ ด้านการพฒันาศกัยภาพบุคลากร  

ด้านการมีวิสยัทศัน์ และด้านการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ นอกจากนีเ้ร่ืองของพืน้ฐานมนษุย์ทกุคน 

ท่ีต้องมี คือ เร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม ไม่ว่าเราจะปฏิบตัิหน้าท่ีใด เราต้องยึดมั่นในหลกัของ 

คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของจ�าเริญ ดวงงามย่ิง (2554: 34-35) กล่าวว่า 

ความฉลาดทางจริยธรรม มาจากระดบัความสามารถของบคุคล ซึง่เกิดจากการเรียนรู้และปฏิบตัิตน 

ในด้านจริยธรรมและศีลธรรมตามกรอบของ ศาสนา วฒันธรรม และคา่นิยมของสงัคมท่ีตนอาศยัอยู ่ 

ทัง้สามารถปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนภายใต้ข้อบัญญัติ ท่ีดีงามเหล่านัน้ด้วยจิตใจท่ีเป่ียมด้วยความรัก  

ความเมตตา มีความปรารถนาดี ต่อผู้ อ่ืนอยากให้ผู้ อ่ืนได้รับสิ่งท่ีดี มีความเอือ้เฟ่ือเผ่ือแผ ่

ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน รู้จักน�าหลักธรรม มาใช้ในการแก้ไขปัญหาส�าหรับตนและบุคคลอ่ืนได้อย่าง 

เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของพระมหาชินวฒัน์ ธมฺมเสฏฺโฐ (หาญกุล) (2558: 119) 
ได้ศึกษาเร่ืองการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อ�าเภอสามพราน  

จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน 

อ�าเภอสามพรานจงัหวดันครปฐม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลกั

ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อ�าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล�าดบัจากมากไปน้อย 
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ดงันี ้ ด้านหลกันิตธิรรม ด้านหลกัคณุธรรม ด้านหลกัความโปร่งใส ด้านหลกัการมีสว่นร่วม ด้านหลกั

ความรับผิดชอบ และด้านหลกัความคุ้มค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาจ�าเป็นต้องมี  

ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและการแก้ปัญหา ความฉลาดทางปัญญา และความฉลาดทาง 

ศีลธรรมและจริยธรรม ทัง้นีผู้้บริหารสถานศึกษาสามารถแก้ปัญหาในการท�างานสามารถเผชิญกบั

ปัญหาตอ่ผู้ท�างานได้ อีกทัง้ยงัต้องสามารถคดิวิเคราะห์ในการท�างาน ใช้ความรู้ทกัษะ ความสามารถ

ในการท�างาน และยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงาน เพ่ือให้การปฏิบตัิงานของครู 

มีประสทิธิภาพ และเป็นการขบัเคลื่อนสถานศกึษาให้มีประสทิธิภาพ

 ส�าหรับการวิจัยในครัง้นีค้วามฉลาดของผู้ บริหารสถานศึกษา เป็นปัจจัยท่ีส�าคัญต่อ  

การบริหารงานในการขบัเคลื่อนครูในสถานศึกษาให้มีความสามคัคี ทุ่มเทการปฏิบตัิงานอย่างเต็ม 

ความสามารถ ซึง่มาจากความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค ความฉลาดทางปัญญา  

และความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม ท่ีครูมีความคาดหวงักบัผู้บริหารสถานศกึษาให้มีสิง่เหลา่นี ้

เพ่ือน�ามาเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตังิาน และความฉลาดดงักลา่วยงัสร้างความไว้วางใจ ความนา่เช่ือถือ 

ให้กบับคุลากรอีกด้วย ส�าหรับความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางสงัคม เป็นสิ่งท่ีบคุลากร 

คาดหวงักับผู้บริหารสถานศึกษา แต่ให้ความส�าคญัค่อนข้างน้อย เพราะความฉลาดทัง้ 2 ด้านนี ้

สามารถไปส่งเสริมการบริหารในด้านอ่ืนได้ดี ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ  

ให้สอดคล้องกบัสมรรถนะหลกัของผู้บริหารสถานศกึษา ในด้านการพฒันาตนเอง เพราะการพฒันา

ตนเองจะช่วยส่งเสริม ทกัษะ ความสามารถ และสมรรถนะ ในการปฏิบตัิงานอย่างดี เม่ือพฒันา 

ตนเองแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีทกัษะด้านการตดัสินใจ สามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ และ 

สิง่ท่ีมนษุย์ทกุคนต้องมี คือ คณุธรรม จริยธรรม เป็นสิง่ท่ีผู้บริหารทกุคนต้องมี เพ่ือน�าแนวทางดงักลา่ว 

มาพฒันาครูและบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีทกัษะ กระบวนการท�างาน แบบการท�างานเป็นทีม  

ท�าให้สถานศึกษา มีการพฒันาอย่างแท้จริง ท�าให้เกิดคณุภาพ ทัง้ผู้น�า ครู และนกัเรียน อย่างมี

ประสทิธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

   1.1  จากผลการวิจัย พบว่า ความฉลาดของผู้ บริหารสถานศึกษา ด้านความฉลาด 

ในการเผชิญปัญหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับสุดท้าย ดังนัน้ผู้ บริหารสถานศึกษาและหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมการให้ความส�าคญักับการพฒันาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา ในเร่ือง 

ความฉลาดในการเผชิญปัญหา โดยหน่วยงานควรส่งเสริมผู้ บริหารสถานศึกษา ในเร่ืองของ 

ความสามารถในการมอบหมายผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เพ่ือน�าไป

ใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาทัง้ของตนเองและสว่นรวมท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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  1.2  จากผลการวิจยัพบวา่ การท�างานเป็นทีมของครู ด้านความคดิสร้างสรรค์ มีคา่เฉลี่ย 

อยู่ในล�าดบัสดุท้าย ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมในเร่ืองของ

ความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้บริหารสถานศกึษาและหน่วยงานควรสง่เสริมครูให้สามารถสร้างสรรค์ส่ือ  

นวตักรรม และเทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพ

   1.3  จากผลการวิจัย พบว่า ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค  

ความฉลาดทางปัญญาและความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรมสง่ผลตอ่การท�างานเป็นทีมของครู 

ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมความฉลาดในการเผชิญปัญหา 

และฟันฝ่าอปุสรรค ความฉลาดทางปัญญา และความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม ให้มากขึน้ 

เพ่ือท่ีจะให้การท�างานเป็นทีมของครูมีประสทิธิภาพอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

   2.1  ควรศกึษาเก่ียวกบัความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษาในการพฒันาสว่นท่ีเก่ียวข้อง

กบัสถานศกึษา

   2.2  ควรศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การท�างานเป็นทีมของครู

   2.3  ควรศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลต่อความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษาในด้านความฉลาด

ทางศีลธรรมและจริยธรรม และความฉลาดทางสงัคม

สรุป

 ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดันครปฐม 

โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ความฉลาดของผู้บริหาร

สถานศกึษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทกุด้าน การท�างานเป็นทีมของครู ในโรงเรียนประถมศกึษา 

ของรัฐ จงัหวดันครปฐมโดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 

การท�างานเป็นทีมของครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน และความฉลาดของผู้ บริหาร 

สถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การท�างานเป็นทีมของครู ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดันครปฐม 

เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมากไปหาน้อยดงันี ้1) ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค 

2) ความฉลาดทางปัญญา และ 3) ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรมเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 

การท�างานเป็นทีมของครู ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวดันครปฐม อย่างมีนัยส�าคญั 

ทางสถิติท่ีระดบั .05 งานวิจยันีพ้บว่า ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา ได้แก่ ความฉลาดทาง

ปัญญา ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม และความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค  

ท�านายการท�างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม ได้ร้อยละ 24.40
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พฤตกิรรมทางการเมืองที่มีอทิธิพลต่อรูปแบบและกจิกรรมของการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชน จงัหวัดกาญจนบุรี

THE POLITICAL BEHAVIOURS OF INFLUENCE THE POLITICAL 

PARTICIPATION OF CITIZENS IN KANCHANABURI PROVINCE

ปรานต์ชญาน์  กุลหรัิญวสิิฐ /PRANCHAYA  KULHIRANWISIT1

ประสงค์  กัลยาณะธรรม / PRASONG  KALAYANATHUM2

บทคัดย่อ

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา 1) ระดบัความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมีตอ่พฤตกิรรม

ทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ 2) ระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อรูปแบบ

และกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 3) ความสมัพนัธ์ระหว่างความคิดเห็น 

ของประชาชน ท่ีมีตอ่พฤตกิรรมทางการเมืองกบัความคดิเหน็ของประชาชนท่ีมีตอ่รูปแบบ และกิจกรรม

ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 4) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อพฤติกรรม 

ทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้จังหวัดกาญจนบุรี ได้มาจากสุ่ม 

กลุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภมิูตามสดัสว่นของอ�าเภอ จ�านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ 

แบบสอบถาม ซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.911 วิเคราะห์ข้อมลูโดยการคา่ร้อยละ คา่เฉลี่ยสว่นเบ่ียง

เบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน

พหคุณู 

 ผลการวิจยัพบวา่ 

1.  ระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมืองในภาพรวมอยู่ในระดบั

มากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ คือ ด้านคา่นิยม รองลงมา คือ  

ด้านทศันคติ และด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ คือ ด้านความเช่ือ 

2.  ระดบัความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีท่ีมีต่อรูปแบบ และกิจกรรมของ 

การมีสว่นร่วมทางการเมืองในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ด้านท่ีมีคา่เฉลีย่

1นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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มากท่ีสดุ คือ ด้านการร่วมแสดงความคดิเหน็และการตดัสนิใจ  รองลงมา คือ ด้านการแสดงประชามต ิ

และด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ คือ ด้านการเลือกตัง้ตวัแทน 

3.  ความคดิเหน็ของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่พฤตกิรรมทางการเมืองมีความสมัพนัธ์

ทางบวกกบัความคดิเหน็ท่ีมีตอ่รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมืองในระดบัสงูมาก 

4. ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมืองสามารถ

อธิบายความ ผนัแปรของความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ได้ร้อยละ 73.10 อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสมการการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู 

ในรูปของคะแนนดบิ คือ Y = 1.245 + 0.241 บคุลกิภาพ + 0.267 คา่นิยม + 0.156 ทศันคติ

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมทางการเมือง รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง ประชาชน 

  จงัหวดักาญจนบรีุ

ABSTRACT

The purposes of this research were to study 1) the level of public opinion on factors 

determining political behaviours of population, 2) the level of public opinion towards the 

participation of political activities of people in Kanchanaburi Province, 3) the relationship 

between public opinion towards factors determining political behaviours and Kanbanburi 

Province people's opinions on the participation of political activities, and 4) the extent 

to which factors determining political behaviours influencing the public participation of  

political activities.  The samples used in the study were 400 people in Kanchanaburi Province.  

The data collection instrument was a questionnaire. The whole value of the conviction 

was 0.911. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation,  

Pearson Product Moment Correlation Coefficient, and multiple regression analysis of multiple  

regression with significant statistical significance at .05.

The results of the study revealed that 

1.  the level of public opinion towards the factors determining political behaviours 

was at the highest level,  when analyzing each factor, value was hightest, followed by  

attitude and believe. 

2. it was that the level of opinion of people in Kanchanaburi Province on  

participation in political activities was at the high level, the highest mean score was the participation in  

decision making and decision making, followed by referendum and the representative election.   
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3.  the opinions of people in Kanchanaburi Province on political behavior were 

positively correlated with opinions on the patterns and activities of political participation at 

a  very high level.

4.   the opinions of people in Kanchanaburi Province on political behavior can be 

explained. The variation of opinions on the forms and activities of political participation 

was 73.10% at the .05 level of significance and the multiple regression analysis equation in 

the form of raw scores was Y = 1,245 + 0.241 personality + 0.267 values + 0.156 attitude

Keywords: political behaviours, political participation, Kanchanaburi Province.

บทน�า

การเมือง (politics) เป็นเร่ืองส�าคญัท่ีสุดในสงัคมมนุษย์เพราะเป็นเร่ืองของอ�านาจและ 

การจดัสรรประโยชน์ท่ีมีในสงัคมนัน้ ๆ การเมืองจงึเป็นตวัก�าหนดกิจกรรมท่ีส�าคญัของสงัคมแทบทกุ 

แง่มุม ตัง้แต่การท่ีจะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด จะมีการศึกษาในรูปแบบใด ไปจนแม้กระทั่ง 

การสร้างเข่ือน การขดุถนนวางท่อท่ีอาจเอือ้ประโยชน์หรืออาจท�าความเดือดร้อนให้เราก็ได้ (โกวิทย์   

พวงงาม, 2546: 21) พฤตกิรรม ทางการเมืองเป็นการแสดงออก ซึง่จะมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมือง ดงันัน้ พฤตกิรรมทางการเมืองจงึเก่ียวข้องกบักิจกรรมทางการเมือง เชน่ การไปใช้สทิธิ

เลือกตัง้ การมีสว่นร่วมในการรณรงค์หาเสียง การเข้ารับสมคัรรับเลือกตัง้ การเข้าร่วมประชาพิจารณ์ 

การเข้าร่วมต่อสู้ทางการเมือง เป็นต้น พฤติกรรม ทางการเมืองท่ีส�าคญัย่ิงในสงัคมประชาธิปไตย 

ประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการสนับสนุนและการเรียกร้องต่อผู้น�าในรัฐบาล  

เพ่ือให้สนองตอบตอ่ความต้องการ ความพยายามท่ีจะสร้างผลกระทบตอ่การด�าเนินงานของรัฐบาล 

ท่ีได้ผล และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมทางการเมือง ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย เช่น  

การออกเสียง การย่ืนข้อเรียกร้อง การประท้วง การลอบบี ้ เป็นต้น เหตกุารณ์ทางการเมืองท่ีผ่านมา  

เห็นได้ว่าการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเฉพาะในส่วนของกระบวนการมีส่วนร่วมใน 

การแสดงออกหรือการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ของประชาชน จะมีผลต่อการก�าหนดทิศทางหรือ 

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลหรือคณะท�างานบริหารประเทศได้ ซึ่งรูปแบบและ 

กิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมืองมีรูปแบบตา่ง ๆ ดงันี ้คือ การแสดงประชามต ิ(referendum)  

การริเร่ิมให้เสนอกฎหมาย (initiative) การถอดถอนออกจากต�าแหน่ง (recall) การร่วมแสดง 

ความคิดเห็นและการตดัสินใจ (plebiscite) และการเลือกตัง้ตวัแทน (election) (เกษม อทุยานิน, 

2516: 120-121)
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จงัหวดักาญจนบรีุ มีการปกครอง 13 อ�าเภอ 98 ต�าบล และ 959 หมูบ้่าน (กรมการปกครอง, 

2559) มีจ�านวนประชาชนทัง้สิน้ 882,146 คน และมีประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ทัง้สิน้ 620,508 คน 

ท่ีผ่านมา ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ 

โดยประชาชนแต่ละคนจะมีพฤติกรรมทางการเมืองท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ  

ท่ีส่งเสริมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในหลายรูปแบบ และกิจกรรมการมีส่วนร่วม 

ทางการเมืองของประชาชน ถือเป็นบริบทท่ีส�าคัญย่ิงในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งเป็นการสะท้อนอ�านาจอธิปไตยท่ีเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง 

จากข้อมลูสถิติการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทัว่ไป แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ในพืน้ท่ี 

จงัหวดักาญจนบรีุ เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554 พบวา่ ผู้ มีสทิธิเลือกตัง้ทัง้หมด จ�านวน 575,775 คน  

มีผู้มาใช้สทิธิเลือกตัง้รวมทัง้ 5 เขต จ�านวน 437,486 คน คดิเป็นร้อยละ 75.98 ของจ�านวนผู้ มีสทิธิ 

เลือกตัง้ทัง้หมด (ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ�าจงัหวดักาญจนบรีุ, 2554: ออนไลน์)  

และจากข้อมลูสถิติการเลือกตัง้ สมาชิกวฒิุสภา เป็นการทัว่ไป ในพืน้ท่ีจงัหวดักาญจนบรีุ เม่ือวนัท่ี 

30 มีนาคม 2557 พบวา่ ผู้ มีสทิธิเลือกตัง้ทัง้หมด จ�านวน 597,192 คน มีผู้มาใช้สทิธิเลือกตัง้ จ�านวน 

210,601 คน คดิเป็นร้อยละ 35.20 ของผู้ มีสทิธิเลือกตัง้ทัง้หมด (ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้

ประจ�าจงัหวดักาญจนบรีุ, 2557: ออนไลน์)  

ผู้ วิจยัจงึสนใจศกึษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนในจงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่พฤติกรรม

ทางการเมืองและรูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุ 

และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางการเมืองกับรูปแบบและกิจกรรมของการมี 

สว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ โดยศกึษาพฤตกิรรมทางการเมืองท่ีมีอิทธิพล 

ต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบุรี เพ่ือน�า 

ผลวิจยัมาให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องปรับปรุงพฒันา และหาแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ทางการเมืองมากขึน้ตอ่ไป

วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือศกึษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอ่พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน

จงัหวดักาญจนบรีุ 

2.  เพ่ือศกึษาระดบัความคดิเหน็ของประชาชนท่ีมีตอ่รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วม

ทางการเมืองของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุ

3.  เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความคดิเหน็ของประชาชนท่ีมีตอ่พฤตกิรรมทางการเมือง 

กับความคิดเห็นของประชาชน จังหวัดกาญจนบุรีท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วม 

ทางการเมือง ของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ
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4.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของของประชาชนท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน 

จงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

จงัหวดักาญจนบรีุ

ขอบเขตของการวจิยั

1.  ขอบเขตด้านพืน้ท่ี ศกึษาเฉพาะจงัหวดักาญจนบรีุ 

2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ ประชาชนผู้ มีสิทธ์ิเลือกตัง้จังหวัด 

กาญจนบรีุ จ�านวน 620,508 คน 

3. ขอบเขตด้านเนือ้หา การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองตามแนวคิดของ  

Allport (1973) และศกึษารูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมืองตามแนวคิดของเกษม  

อทุยานิน  (2516: 120-121)

4.  ขอบเขตด้านตวัแปร

  4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี  

ประกอบด้วย 4 พฤตกิรรม คือ 1) ด้านความเช่ือ 2) ด้านคา่นิยม 3) ด้านทศันคต ิและ 4) ด้านบคุลกิภาพ 

 4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ รูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านการแสดงประชามต ิ2) ด้านการริเร่ิม 

ให้เสนอกฎหมาย 3) ด้านการถอดถอนออกจากต�าแหน่ง 4) ด้านการร่วมแสดงความคิดเห็นและ 

การตดัสนิใจ และ 5) ด้านการเลือกตัง้ตวัแทน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.  ท�าให้ทราบระดบัความคดิเหน็ของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุ  ท่ีมีตอ่พฤตกิรรมทางการเมือง 

 2.  ท�าให้ทราบระดบัความคดิเหน็ของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีมีตอ่รูปแบบและกิจกรรม

ของการมีสว่นร่วมทางการเมือง

3. ท�าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นของประชาชนจงัหวดักาญจนบุรี  

ท่ีมีตอ่รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง

4. น�าผลการวิจยัครัง้นีม้าเป็นข้อมลูในการพฒันาส่งเสริมความรู้รูปแบบและกิจกรรมของ 

การมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ
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สมมตฐิานการวจิยั

ในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมทางการเมือง ท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมี 

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ ศึกษาได้น�ากรอบแนวคิด และงาน 

การศกึษาวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาก�าหนดเป็นสมมตฐิานในการศกึษา ดงันี ้

ความคดิเหน็ของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีมีตอ่พฤตกิรรมทางการเมือง มีความสมัพนัธ์ 

ทางบวกกับ ความคิดเห็นของประชาชนจังหวดักาญจนบุรี ท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมี 

สว่นร่วมทางการเมือง อยูใ่นระดบัสงูมาก

นิยามศัพท์
ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ศกึษาได้ก�าหนดนิยามศพัท์เฉพาะในการศกึษา ดงันี ้

พฤติกรรมทางการเมือง หมายถึง เป็นการแสดงออกทางการเมือง ซึง่จะมีผลก่อให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ดงันัน้พฤตกิรรมทางการเมืองจงึเก่ียวข้องกบักิจกรรมทางการเมือง

ความเช่ือ หมายถึง การท่ีบคุคลคิดวา่การกระท�าบางอย่างหรือปรากฏการณ์บางอย่างท่ีมี 

อยู่จริงหรือเกิดขึน้จริง ๆ เป็นการยอมรับนับถือเช่ือมัน่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีอาจตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ 

ความคิดเหตผุลท่ีสามารถพิสจูน์ได้ หรืออาจตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการยอมรับศรัทธาโดยปราศจาก

เหตผุลหรือการพิสจูน์ใด ๆ จงึเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีท�าให้เกิดพฤตกิรรม

ค่านิยม หมายถงึ สิง่ท่ีบคุคลพอใจหรือเหน็วา่เป็นสิง่ท่ีมีคณุคา่ แล้วยอมรับไว้เป็นความเช่ือ 

หรือความรู้สกึนึกคิดของตนเอง ซึ่งเป็นความคิดท่ีมีอิทธิพลให้บคุคลเลือกกระท�าการอนัใดอนัหนึ่ง 

ท่ีมีอยูห่ลายวิธี หรือเลือกเป้าหมายอนัใดอนัหนึง่จากหลาย ๆ อนัท่ีมีอยู ่คา่นิยมจะสงิอยูใ่นตวับคุคล

ในรูปของความเช่ือตลอดไปจนกว่าจะพบกับค่านิยมใหม่ ซึ่งตนพอใจกว่าก็จะยอมรับไว้ ค่านิยม 

จงึเป็นเสมือนพืน้ฐานแหง่การประพฤตปิฏิบตัขิองบคุคลโดยตรง

ทศันคต ิหมายถงึ การวางแนวความคดิความรู้สกึให้ตอบสนองในเชิงบวกหรือเชิงลบตอ่คน 

หรือต่อสิ่งของในสภาวะแวดล้อมของบุคคลนัน้ ๆ และทศันคติเป็นการตอบสนองสิ่งเร้าทางจิตใจ 

สามารถท่ีจะรู้หรือถกูตีความได้จากสิง่ท่ีคนพดูออกมาอยา่งไมเ่ป็นทางการ หรือจากการส�ารวจท่ีเป็น

ทางการ หรือจากพฤตกิรรมของบคุคลเหลา่นัน้ 

บุคลิกภาพ หมายถึง การรับรู้พฤติกรรมรวมทัง้หมดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทัง้ในสิ่งท่ี 

มองเห็นได้ เช่น ลกัษณะของพฤติกรรม และสิ่งท่ีมองไม่เห็น เช่น ความคิด ความสนใจ ค่านิยม 

ซึง่จะท�าให้คนอ่ืนสามารถจะเข้าใจและแยกได้วา่บคุคลนัน้แตกตา่งจากคนทัว่ไปได้ 

รูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมหรือลกัษณะ 

ของการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งจะมี 5 รูปแบบ คือ การลงประชามต ิ 

การริเร่ิมให้เสนอกฎหมาย การถอดถอนออกจากต�าแหน่ง และการร่วมแสดงความคิดเห็นและ 

การตดัสนิใจและการเลือกตัง้ตวัแทน
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การแสดงประชามติ หมายถึง เป็นการให้ประชาชนเข้าร่วมในการพิจารณาและตดัสินใจ

ท่ีจะรับหรือไม่รับกฎหมายท่ีจะออกมีผลบงัคบัใช้แก่ตน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสภาในขัน้ต้น 

มาแล้ว ประชามตินีอ้าจจะมีทัง้แบบบงัคบัให้ประชาชนต้องแสดงประชามติ และไม่บงัคบัให้ต้อง 

แสดงประชามตก็ิได้ ขึน้อยูก่บัวา่จะมีความจ�าเป็นหรือไมม่ากน้อยเพียงใด

การริเร่ิมให้เสนอกฎหมาย หมายถึง การก�าหนดให้ประชาชนมีสิทธิเข้าช่ือเสนอร่าง 

กฎหมายท่ีเห็นว่าจ�าเป็นและเก่ียวข้องกับกลุ่มตนเอง เป็นการให้สิทธิประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ทางการเมืองตามหลกัการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอนัจะช่วยอดุช่องว่างหรือเป็นส่วนเสริม 

ให้ประชาธิปไตยมีผู้แทนนัน้สมบรูณ์ย่ิงขึน้

การถอดถอนออกจากต�าแหน่ง หมายถงึ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีอ�านาจในการปลด

เจ้าหน้าท่ีของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลก็ได้ เม่ือเหน็วา่ผู้นัน้ไมด่�าเนินการตามความต้องการของประชาชน 

หรือปฏิบตัิตนไมส่มควร แตจ่ะต้องเป็นต�าแหนง่ท่ีมาจากการเลือกตัง้

การร่วมแสดงความคดิเหน็และการตดัสนิใจ หมายถงึ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วม 

แสดงความคดิเหน็ และร่วมตดัสนิใจในปัญหาท่ีส�าคญั เม่ือรัฐบาลไมส่ามารถตดัสนิปัญหานัน้ ๆ ได้

การเลือกตัง้ตวัแทน หมายถงึ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเลอืกตวัแทนเพ่ือไปท�าหน้าท่ี

บริหารงานของประชาชน

ประชาชน หมายถงึ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่น จงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีมีอาย ุ18 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป 

วธีิด�าเนินการ
โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีด�าเนินการวิจยัดงันี ้

ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้จงัหวดักาญจนบรีุ จ�านวนทัง้สิน้ 620,508 คน  

โดยแบง่ออกเป็น 13 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมืองกาญจนบรีุ 129,015 คน อ�าเภอทา่มะกา 104,705 คน 

อ�าเภอทา่มว่ง 84,309 คน อ�าเภอเลาขวญั 43,849 คน อ�าเภอบอ่พลอย 43,452 คน อ�าเภอพนมทวน 

42,055 คน อ�าเภอไทรโยค 35,787 คน อ�าเภอทองผาภมิู 29,915 คน อ�าเภอห้วยกระเจา 25,989 คน 

อ�าเภอด่านมะขามเตีย้  25,202 คน อ�าเภอหนองปรือ 23,643 คน อ�าเภอศรีสวสัดิ์ 17,872 คน  

อ�าเภอสงัขละบรีุ 14,715 คน   

กลุม่ตวัอยา่ง ผู้ วิจยัท�าการก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งตามวิธีของ Yamane (1973: 125) ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยขนาดของกลุม่ตวัอยา่งอยูท่ี่ระดบัความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ ± 5% 

ขัน้ท่ี 1 ในการก�าหนดขนาดของกุล่มตวัอย่างจากประชาชน ผู้ วิจยัด�าเนินการโดยใช้สตูร

ค�านวณขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง ของ Yamane ได้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งเทา่กบั 400 ตวัอยา่ง

ขัน้ท่ี 2 ท�าการหาตัวอย่างประชาชน ผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ จังหวัดกาญจนบุรี จากจ�านวน 

ขนาดตวัอยา่งทัง้หมดท่ีค�านวณได้ในขัน้ท่ี 1 คือ 400 ตวัอยา่ง ใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ภมิู 
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ตามสดัสว่น (proportional stratified random sampling) ของอ�าเภอ จากนัน้จงึน�ามาหาตวัอยา่ง 

โดยในแตล่ะชัน้ภมิูได้ท�าการสุม่ตวัอย่าง แบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสดัสว่นของ

ประชาชนในแตล่ะชัน้ภมิู โดยใช้สตูรในการค�านวณ ได้จ�านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวจิยั ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  จ�านวนประชาชนและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั

8 

 ขัน้ท่ี 1 ในการกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากประชาชน ผู้วิจยัดําเนินการโดยใช้สตูรคํานวณ
ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง ของ Yamane ได้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 
 ขัน้ท่ี 2 ทําการหาตวัอย่างประชาชน ผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ จงัหวดักาญจนบุรี จากจํานวนขนาดตวัอย่าง
ทัง้หมดท่ีคํานวณได้ในขัน้ท่ี 1 คือ 400 ตัวอย่าง ใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิตามสัดส่วน 
(proportional stratified random sampling) ของอําเภอ จากนัน้จึงนํามาหาตวัอย่างโดยในแตล่ะชัน้ภมูิได้ทํา
การสุม่ตวัอย่าง  แบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสดัสว่นของประชาชนในแตล่ะชัน้ภมูิ โดยใช้สตูร
ในการคํานวณ     ได้จํานวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ดงัตารางท่ี 1  
ตารางที่ 1  จํานวนประชาชนและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
 
 อาํเภอ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ กลุ่มตวัอย่าง 

 เมืองกาญจนบรีุ 129,015 84 
 ท่ามะกา 104,705 68 
 ท่ามว่ง 84,309 54 
 เลาขวญั 43,849 28 
 บอ่พลอย 43,452 28 
 พนมทวน 42,055 27 
 ไทรโยค 35,787 23 
 ทองผาภมู ิ 29,915 19 
 ห้วยกระเจา 25,989 16 
 ดา่นมะขามเตีย้ 25,202 16 
 หนองปรือ 23,643 15 
 ศรีสวสัดิ ์ 17,872 11 
 สงัขละบรีุ 14,715 11 
 รวม 620,508 400 

 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยตอนท่ี 1 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสํารวจรายการ เพ่ือให้
เลือกตอบ  (Check List) ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกบัพฤตกิรรมทางการเมืองท่ีมีอิทธิพล
ต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบุรี 1) ด้านค่านิยม 2) 
ด้านความเช่ือ 3) ด้านทศันคต ิ4) ด้านบคุลกิภาพ มาตรวดัแบบมาตราสว่นประมาณคา่ตามวิธีการของลิเคิท

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยตอนท่ี 1 

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส�ารวจ

รายการ เพ่ือให้เลือกตอบ (Check List) ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็เก่ียวกบัพฤตกิรรม 

ทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  

จังหวัดกาญจนบุรี 1) ด้านค่านิยม 2) ด้านความเช่ือ 3) ด้านทัศนคติ 4) ด้านบุคลิกภาพ  

มาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีการของลิเคิทสเกล (Likert’s scale) มี 5 ระดบั คือ  

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็เก่ียวกบัรูปแบบ
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และกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ 1) การแสดงประชามต ิ

(referendum) 2) การริเร่ิมให้เสนอกฎหมาย (initiative) 3) การถอดถอนออกจากต�าแหน่ง (recall)  

4) การร่วมแสดงความคิดเห็นและการตดัสินใจ (plebiscite) 5) การเลือกตัง้ตวัแทน (election)  
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4.34, S.D. = 0.39) ด้านบคุลกิภาพ (   =  4.33, S.D. = 0.46) และด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ คือ  

ด้านความเช่ือ (    =  4.31, S.D. = 0.43) ตามล�าดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 2

ตารางที่ 2  คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ  

  ท่ีมีตอ่พฤติกรรมทางการเมืองในภาพรวม 
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 
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 กลุ่มตวัอย่าง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดย เป็นเพศชาย จํานวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.00 และเพศหญิง จํานวน 148 คน คดิเป็นร้อยละ 37.00  
 กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีอาย ุ51-60 ปี จํานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52. รองลงมาคือ อาย ุ41-
50 ปี จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 และน้อยท่ีสดุท่ี มีอาย ุ31-40 ปี จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.30  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เป็นจํานวน 146 คน คิดเป็น ร้อยละ 36.50 
รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ 32.80 และน้อยท่ีสุด คือ 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหากิจ จํานวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 7.00 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 5,001-10,000 บาท จํานวน 237 คนคิดเป็นร้อยละ 59.30 
รองลงมา  คือ รายได้ 10,001-15,000 บาท จํานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 และน้อยท่ีสดุคือ รายได้ 
15,001-20,000 บาท จํานวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 7.00 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน 
จังหวัดกาญจนบุรี  
 พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด      
( X = 4.34, S.D. = 0.40) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยด้านท่ีมี
คา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ คือ ด้านคา่นิยม ( X = 4.37, S.D. = 0.43) รองลงมา คือ ด้านทศันคติ ( X = 4.34, S.D. 
= 0.39) ด้านบคุลิกภาพ (X =  4.33, S.D. = 0.46) และด้านท่ีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ คือ ด้านความเช่ือ (X =  
4.31, S.D. = 0.43) ตามลําดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเห็นของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีมีตอ่ 
 พฤตกิรรมทางการเมืองในภาพรวม  

(n = 400) 
พฤตกิรรมทางการเมือง X  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. ด้านความเช่ือ 4.31 0.43 มากท่ีสดุ 4 
2. ด้านคา่นิยม 4.37 0.43 มากท่ีสดุ 1 
3. ด้านทศันคต ิ 4.34 0.39 มากท่ีสดุ 2 
4. ด้านบคุลกิภาพ 4.33 0.46 มากท่ีสดุ 3 

รวม 4.34 0.40 มากที่สุด  
 
  
ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเหน็ด้านรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี 
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สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน
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สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
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 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
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มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
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มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านรูปแบบและกิจกรรมของการมี 

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จงัหวัดกาญจนบุรี

รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (     = 4.13, 

S.D. = 0.32) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 4 ด้าน และระดบัปานกลาง 

1 ด้าน โดยด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ คือ ด้านการร่วมแสดงความคดิเหน็และการตดัสนิใจ (    = 4.44, 

S.D. = 0.36) รองลงมา คือ ด้านการแสดงประชามติ (  = 4.41, S.D. = 0.33) ด้านการถอดถอน 

จากต�าแหนง่ (     = 4.37, S.D. = 0.41) ด้านการริเร่ิมให้เสนอกฎหมาย (     = 4.32, S.D. = 0.47) และ 

ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุคือ ด้านการเลือกตัง้ตวัแทน (    = 3.13, S.D. = 0.80) ตามล�าดบั ดงัปรากฏ

ในตารางท่ี 3

ตารางที่ 3  คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ 

 ท่ีมีตอ่รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง ในภาพรวม 
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  รูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.13,  
S.D. = 0.32) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 4 ด้าน และระดบัปานกลาง 1 
ด้าน โดยด้านท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ คือ ด้านการร่วมแสดงความคิดเห็นและการตดัสินใจ ( X = 4.44, S.D. 
= 0.36) รองลงมา คือ ด้านการแสดงประชามติ ( X = 4.41, S.D. = 0.33) ด้านการถอดถอนจากตําแหน่ง 
( X = 4.37, S.D. = 0.41) ด้านการริเร่ิมให้เสนอกฎหมาย ( X = 4.32, S.D. = 0.47) และด้านท่ีมีคา่เฉลี่ย
น้อยท่ีสดุคือ ด้านการเลือกตัง้ตวัแทน ( X = 3.13, S.D. = 0.80) ตามลําดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเห็นของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ  
 ท่ีมีตอ่รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง ในภาพรวม  

(n = 400) 
รูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วม 

ทางการเมือง 
X  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. ด้านการแสดงประชามติ 4.41 0.33 มากท่ีสดุ 2 
2. ด้านการริเร่ิมให้เสนอกฎหมาย 4.32 0.47 มากท่ีสดุ 4 
3. ด้านการถอดถอนจากตําแหนง่ 4.37 0.41 มากท่ีสดุ 3 
4. ด้านการร่วมแสดงความคดิเห็นและการตดัสนิใจ 4.44 0.36 มากท่ีสดุ 1 
5. ด้านการเลือกตัง้ตวัแทน 3.13 0.80 ปานกลาง 5 

รวม 4.13 0.32 มาก  
 
  ตอนที่  4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของประชาชน จังหวัด
กาญจนบุรี ที่มีต่อพฤติกรรมทางการเมืองกับความคิดเห็นของประชาชน จังหวัดกาญจนบุรีที่มี
ต่อรูปแบบ  และกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 การทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระคือ ระดบัความคิดเห็นของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุ
ท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบุรี (X) กบัตวัแปรตาม ระดบัความคิดเห็น     
ของประชาชน จงัหวดักาญจนบุรีท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในภาพรวม (Y) 
ผู้วิจยัได้นําตวัแปรอิสระทัง้ 4 ตวั มาหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 
สรุปได้ว่า การทดสอบตัวแปรอิสระ X1- X4  มีความสัมพันธ์กับตวัแปรตาม (Ytotal) ในทิศทางเดียวกัน              
และมีความสมัพนัธ์ในระดบัสงูมาก ได้แก่ ด้านคา่นิยม (r = 0.821, p<0.05) และด้านบคุลิกภาพ (r = 0.845, 
p<0.05) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีความสมัพนัธ์ในระดบัสงู ได้แก่ ด้านความเช่ือ (r = 
0.718, p<0.05) และด้านทศันคติ (r = 0.767, p<0.05) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สามารถนําตวั
แปรดงักล่าวทุกตวัไปใช้ในการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอนและสามารถสรุปค่าสมัประสิทธ์ิ

ตอนที่ 4 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความคดิเหน็ของประชาชน จังหวัด

กาญจนบุรี ที่มีต่อพฤตกิรรมทางการเมืองกับความคดิเหน็ของประชาชน จงัหวัดกาญจนบุรี

ที่มีต่อรูปแบบ และกจิกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมือง

การทดสอบความสมัพันธ์ของตัวแปรอิสระคือ ระดับความคิดเห็นของประชาชนจังหวัด

กาญจนบรีุท่ีมีตอ่พฤตกิรรมทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ (X) กบัตวัแปรตาม ระดบั

ความคิดเห็นของประชาชนจังหวดักาญจนบุรี ท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทาง 

การเมืองในภาพรวม (Y) ผู้ วิจยัได้น�าตวัแปรอิสระทัง้ 4 ตวั มาหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่าง

ง่ายระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม สรุปได้วา่ การทดสอบตวัแปรอิสระ X
1
- X

4
 มีความสมัพนัธ์

กบัตวัแปรตาม (Y
total

) ในทิศทางเดียวกนั และมีความสมัพนัธ์ในระดบัสงูมาก ได้แก่ ด้านค่านิยม  
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(r = 0.821, p<0.05) และด้านบคุลกิภาพ (r = 0.845, p<0.05) อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

และมีความสมัพนัธ์ในระดบัสงู ได้แก่ ด้านความเช่ือ (r = 0.718, p<0.05) และด้านทศันคต ิ(r = 0.767, 

p<0.05) อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สามารถน�าตวัแปรดงักลา่วทกุตวัไปใช้ในการวเิคราะห์

สมการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนและสามารถสรุปค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างความคิดเห็น 

ของประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมืองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ 

ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วม 

ทางการเมืองในภาพรวม ดงัปรากฏในตารางท่ี 4

ตารางที่ 4 การทดสอบค่าสมัประสิทธ์สมัพนัธ์อย่างง่ายระหว่างตวัแปรด้านระดบัความคิดเห็นของ 

  ประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมืองกบัระดบัความคิดเห็นของ 

  ประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีมีตอ่รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง
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สหสมัพนัธ์ระหวา่งความคดิเห็นของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่พฤตกิรรมทางการเมืองมีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบั    ความคิดเห็นของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วม
ทางการเมือง      ในภาพรวม ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4  การทดสอบคา่สมัประสทิธ์สมัพนัธ์อยา่งง่ายระหวา่งตวัแปรด้านระดบัความคดิเห็นของ 
  ประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีมีตอ่พฤตกิรรมทางการเมืองกบัระดบัความคดิเห็นของประชาชน  
  จงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีมีตอ่รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง 

(n = 400) 
ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X total Ytotal 

X1 1.000 0.668** 0.940** 0.865** 0.923** 0.718** 
X2  1.000 0.756** 0.926** 0.896** 0.821** 
X3   1.000 0.887 0.951** 0.767** 
X4    1.000 0.982** 0.845** 

X total     1.000 0.841** 
Ytotal      1.000 

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
   
X 1  = ด้านความเช่ือ 
  X 2  = ด้านคา่นิยม 
  X 3  = ด้านทศันคต ิ
  X 4  = ด้านบคุลกิภาพ 
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ตอนที่ 5  ผลการวเิคราะห์ระดบัความคดิเหน็ของประชาชนจงัหวัดกาญจนบุรีที่มีต่อ
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3
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ซึ่งแสดงว่า พฤติกรรมทางการเมือง ด้านค่านิยม บุคลิกภาพ และทศันคติ ส่งผลต่อรูปแบบและ 

กิจกรรมของการมีส่วนร่วมทาง การเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ ได้ร้อยละ 73.10 และ 
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ทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุได้ดีท่ีสดุ ซึง่ได้แก่ 1. ด้านบคุลิกภาพ (β = 0.241)  

2. ด้านค่านิยม (β = 0.267) 3. ด้านทศัคติ (β = 0.156) อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ดงัปรากฏในตารางท่ี 5

ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (stepwise multiple regression analysis)  

  รูปแบบสมการพยากรณ์ระดบัความคดิเหน็ของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่รูปแบบ 

  และกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมืองในภาพรวม
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  รูปแบบสมการพยากรณ์ระดบัความคดิเห็นของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่รูปแบบและ 
  กิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมืองในภาพรวม 

(n = 400) 
แหล่งของความ
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 
Residual 
Total 

    3 
396 
399 

30.396 
11.123 
41.419 

10.099 
  0.028 

359.539* .00 

ตวัแปรที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้าสมการ

ตามลาํดบั 
b SE.b Beta t Sig. 

คา่คงท่ี 
บคุลกิภาพ (X4)      
คา่นิยม (X2) 
ทศันคต ิ(X3) 

1.245 
0.241 
0.267 
0.156 

0.108 
0.074 
0.055 
0.050 

 
0.345 
0.359 
0.190 

11.497 
3.265 
4.826 
3.110 

.00 

.00 

.00 

.00 
*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
R = 0.855 R2 = 0.731 SE.E. = 0.167 
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อภปิรายผล

ผลการวจิยัเร่ือง พฤตกิรรมทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลตอ่รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วม

ทางการเมืองของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุ สามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยัได้ ดงันี ้

1.  พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน จังหวดักาญจนบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดบัมากท่ีสดุ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ คือ ด้านคา่นิยม 

รองลงมา คือ ด้านทัศนคติ และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านความเช่ือ ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ Myron (1971) ท่ีว่าพฤติกรรมทางการเมืองเป็นการแสดงออกทางการเมือง ซึง่จะมีผล 

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ดังนัน้ พฤติกรรมทางการเมืองจึงเก่ียวข้องกับกิจกรรม 

ทางการเมือง เช่น การเลือกตัง้ ได้แก่ การไปใช้สิทธิเลือกตัง้ การมีส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียง 

การเข้ารับสมคัรรับเลือกตัง้ เป็นต้น การเข้าร่วมประชาพิจารณ์ การเข้าร่วมต่อสู้ทางการเมือง และ 

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนุชปภาดา ธนวโรดม (2557) ท่ีได้ศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง 

ของผู้ มีสทิธิเลือกตัง้ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ ผลการวจิยั พบวา่ ความคดิเหน็ 

ของประชาชนท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมืองของผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  

จงัหวดันครสวรรค์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย 3.78 เม่ือพิจารณา เป็นรายด้านสรุปได้ ดงันี ้ 

1) ด้านการใช้สิทธิเลือกตัง้อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 2) ด้านการลงคะแนนเลือกตัง้ อยู่ใน 

ระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 4.09 และ 3) ด้านระยะเวลาการตดัสินใจเลือกตัง้อยู่ในระดบั ปานกลาง  

มีค่าเฉล่ีย 3.46 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั เพศและรายได้ไม่พบความแตกต่างกนั ซึง่เป็น 

การปฏิเสธสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ส่วนอายุ สถานภาพ การศึกษา และอาชีพ พบความแตกต่างกัน 

เป็นการยอมรับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้

2. รูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจังหวดักาญจนบุรี  

โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย 

มากท่ีสดุ คือ ด้านการร่วมแสดงความคดิเหน็และการตดัสนิใจ รองลงมา คือ ด้านการแสดงประชามต ิ

และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุ คือ ด้านการเลือกตัง้ตวัแทน ซึ่งสอดคล้องกับ Easton & Dennis  

(1969: 112-117) ได้อธิบายทัศนะคติเก่ียวกับ ความส�าคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองว่า  

การมีสว่นร่วมทางการเมืองเป็นเคร่ืองสนบัสนนุความชอบธรรมทางการเมือง (political legitimacy) 

ในการเข้ามาครองอ�านาจรัฐ และการรักษาอ�านาจรัฐ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นปัจจยั 

ในการน�าเสนอความต้องการ (demand) และการสนบัสนนุ (support) ต่อระบบการเมือง และจะ

เป็นสิง่ท่ีแสดงออกซึง่การด�ารงอยูข่องระบบการเมือง หรือท�าให้การเมืองอยูใ่นภาวะดลุยภาพได้และ

ยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของสจิุต บญุบงการ และสขุมุ นวลสกลุ (2540) ได้อธิบายทศันคติเก่ียวกบั

ลกัษณะการมีสว่นร่วมทางการเมืองอยา่งกว้าง ๆ สรุปได้ดงันี ้1) ควรมีความต่ืนตวัไปลงคะแนนเสียง

เป็นจ�านวนมาก ถ้ามีคนท่ีนอนหลบัทบัสทิธิเป็นจ�านวนมากแล้ว ประชาธิปไตยยอ่มจะด�าเนินไปด้วย
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ความยากล�าบาก 2) การลงคะแนนเสียงจะต้องไปด้วยความเป็นตวัของตวัเอง ไม่ใช่ไปเพราะถูก 

จ้างวานหรือถูกเกณฑ์ให้ไปและการไปลงคะแนนต้องไปด้วยความต่ืนตวัทางการเมือง 3) การไป

ลงคะแนนเสียงผู้ลงคะแนนจะได้ศึกษาอย่างท่องแท้ถึงความส�าคญัของการเลือกตัง้ว่าเป็นอย่างไร  

รวมทัง้มีความรู้ความเข้าใจในตวัของผู้สมคัร นโยบายของผู้สมคัรและพรรคท่ีผู้สมคัรสงักดัพอสมควร 

และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของกรกช กาวิล (2554) ได้ศกึษารูปแบบการมีสว่นร่วมของประชาชน

ในการเลือกตัง้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดั

เชียงราย ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตัง้ 

ท้องถ่ิน ได้แก่ หอกระจายขา่วประจ�าหมูบ้่านและเสียงตามสายเป็นชอ่งทางท่ีมีความส�าคญัอยา่งมาก 

ท่ีช่วยในการสื่อสารและกระจายข่าวสารให้กับชุมชนผ่านเสียงตามสายเกือบทุกหมู่บ้าน ซึ่งเป็น 

ช่องทางการสื่อสารท่ีรวดเร็ว สะดวก และเข้าถึงชุมชนได้มากท่ีสุด 2) รูปแบบการมีส่วนร่วมใน 

การเลือกตัง้ แยกเป็นชว่งก่อนการเลือกตัง้ ได้แก่ การตรวจสอบรายช่ือของตนเองและคนในครอบครัว 

ท่ีมีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ ช่วงวนัเลือกตัง้ ได้แก่ การตดัสินใจว่าจะเลือกผู้สมคัรผู้ ใด 

ไว้แล้วก่อนเดนิทางไปเลือกตัง้ ชว่งหลงัเลือกตัง้ ได้แก่ การทราบผลการนบัคะแนนเลือกตัง้ 3) ฐานะ 

ทางสงัคม (การเป็นอาสาสมคัรปฏิบตัิงาน) การเห็นคณุค่าของการเลือกตัง้ การรับรู้ข้อมลูข่าวสาร

เก่ียวกบัการเลือกตัง้ มีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตัง้ท้องถ่ิน 

4) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตัง้ท้องถ่ิน ได้แก่  

ควรพฒันาการน�าเสนอสื่อประชาสมัพนัธ์ คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ควรประชาสมัพนัธ์เพ่ือ

ขอความ ร่วมมือไปยงัเจ้าบ้านแจ้งผู้ มีสทิธิเลอืกตัง้ ท่ีอยูท่ี่อ่ืนให้เดนิทางกลบัมาลงคะแนนเลอืกตัง้ และ

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้น�าชมุชนและประชาชนผา่นหอกระจายขา่ว 

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมมากขึน้ อาทิ การจดัประชมุสญัจร 

เพ่ือให้ได้มีโอกาสซกัถามและร่วมแสดงความคิดเห็น อนัจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการต่ืนตวัเก่ียวกบั

การเลือกตัง้

3.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัความคดิเหน็ของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่พฤตกิรรม

ทางการเมืองกบัระดบัความคิดเห็นของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่รูปแบบและกิจกรรมของ 

การมีสว่นร่วมทางการเมือง พบวา่ ระดบัความคดิเหน็ของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่พฤตกิรรม

ทางการเมือง ด้านบคุลกิภาพมีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง 

โดยมีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัสงูมาก (r = 0.845, p<0.05) รองลงมาคือ ระดบัความคิดเห็นของ

ประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีมีตอ่พฤตกิรรมทางการเมือง ด้านคา่นิยม มีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบและ

กิจกรรมของการมี  สว่นร่วมทางการเมือง โดยมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัสงูมาก (r = 0.821, p<0.05) 

ระดบัความคิดเห็นของประชาชนจังหวดักาญจนบุรีท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมือง ด้านทศันคติมี 

ความสมัพนัธ์กบัรูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง โดยมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัสงู 
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(r = 0.767, p<0.05) และด้านความเช่ือมีความความสมัพนัธ์กบั รูปแบบและกิจกรรมของการมี 

สว่นร่วมทางการเมืองสงูท่ีสดุ โดยมีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัสงู (r = 0.718, p<0.05) ตามล�าดบั  

ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ ผลปรากฏได้ ดงัตารางท่ี 6

ตารางที่ 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมทางการเมืองแยกรายด้านมีความสมัพนัธ์กับ 

  รูปแบบและกิจกรรมการมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ

                                                                                                 

4. ความคิดเห็นของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมืองท่ีมีอิทธิพล

ต่อระดบัความคิดเห็นของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วม

ทางการเมือง พบวา่ ระดบัความคดิเหน็ของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่พฤตกิรรมทางการเมือง

ในภาพรวม มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัระดบัความคิดเหน็ของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ

ท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก  

(r = 0.841, p<0.05) แสดงว่าระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมือง 

ในภาพรวมเพ่ิมขึน้ ระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองจะเพ่ิมขึน้ แตถ้่าระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอ่พฤติกรรมทางการเมืองในภาพ

รวมลดลง ระดบัความคดิเหน็ของประชาชนท่ีมีตอ่รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง 

จะลดลง อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีความสมัพนัธ์กับ 

ตัวแปรตาม (Y
total

) ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก ได้แก่ ด้านค่านิยม  

(r = 0.821, p<0.05) และด้านบคุลกิภาพ (r = 0.845, p<0.05) อยา่งมีนยัส�าคญั ทางสถิตท่ีิระดบั .05 

16 

ตารางที่ 6  สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานพฤตกิรรมทางการเมืองแยกรายด้านมีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบและ 
 กิจกรรมการมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ 
 
                                                                                                                                        (n = 400) 

พฤตกิรรมทางการเมือง R P-value ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
เป็นไปตาม 
สมมตฐิาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิาน 

ด้านความเช่ือ 
0.718** 

(สงู) 
.000 

   

ด้านคา่นิยม 0.821** 
(สงูมาก) 

.000   

ด้านทศันคติ 
0.767** 

(สงู) .000   

ด้านบคุลิกภาพ 
0.845** 
(สงูมาก) .000   

(r) คือ ระดบัความสมัพนัธ์ 
 
 4. ความคดิเห็นของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่พฤตกิรรมทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลตอ่ระดบั
ความคิดเห็นของประชาชนจงัหวดักาญจนบุรีท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชน จังหวัดกาญจนบุรีท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมืองในภาพรวม                  
มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดบัความคิดเห็นของประชาชน จงัหวดักาญจนบุรีท่ีมีต่อรูปแบบและ
กิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัสงูมาก (r = 0.841, p<0.05) แสดงว่า
ระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอ่พฤติกรรมทางการเมืองในภาพรวมเพิ่มขึน้ ระดบัความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะเพิ่มขึน้ แต่ถ้าระดบัความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมืองในภาพรวมลดลง ระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ
รูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะลดลง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05          
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีความสมัพนัธ์กับตวัแปรตาม (Ytotal) ในทิศทางเดียวกันและมีความสมัพนัธ์        
ในระดบัสงูมาก ได้แก่ ด้านคา่นิยม (r = 0.821, p<0.05) และด้านบคุลิกภาพ (r = 0.845, p<0.05) อย่างมี
นยัสําคญั   ทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีความสมัพนัธ์ในระดบัสงู ได้แก่ ด้านความเช่ือ (r = 0.718, p<0.05) 
และด้านทศันคติ (r = 0.767, p<0.05) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ตามลําดบั ซึง่เป็นไปตาม
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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และมีความสมัพนัธ์ในระดบัสงู ได้แก่ ด้านความเช่ือ (r = 0.718, p<0.05) และด้านทศันคต ิ(r = 0.767, 

p<0.05) อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ตามล�าดบั ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

1.  ควรสง่เสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองความส�าคญัของการเมืองให้มากขึน้ 

โดยเฉพาะความส�าคัญและผลประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ และควรปรับปรุงให้ประชาชนเกิด 

ความเช่ือมัน่วา่การเมืองนัน้มีความส�าคญักบัประเทศ

2.  ควรสง่เสริมความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองของการเมืองท่ีมีผลตอ่การด�าเนินชีวติของประชาชน     

ให้มากขึน้ และควรปรับปรุงโดยการให้ความรู้กบัประชาชนให้รู้วา่การเมืองนัน้มีความส�าคญักบัประเทศ

อยา่งไร

3. ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองประโยชน์และความส�าคญัของ 

การร่วมแสดงความคดิเหน็และการตดัสนิใจทางการเมืองให้มากขึน้ และควรปรับปรุงให้ประชาชนนัน้ 

มีความรู้ ความเข้าใจและให้ความส�าคญักบัการเลือกตัง้มากขึน้

4. ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัข้อดีของการติดต่อกบัหน่วยงาน

ราชการ  เพ่ือเสนอกฏหมายให้มากขึน้ และควรปรับปรุงให้ประชาชนมีความรู้ มีความสนใจ และให้

ความส�าคญักบัการตรวจสอบการด�าเนินงานของหนว่ยงานในท้องถ่ินเพ่ือเสนอกฎหมายมากขึน้

5. ควรส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และให้ความส�าคญักับการมีส่วนร่วมใน 

การแสดงความคิดเห็นเพ่ือแก้ปัญหาทางสงัคมในชุมชนให้มากขึน้ และควรปรับปรุงให้ประชาชน 

มีการท�างาน ร่วมกบักลุม่ท่ีเก่ียวข้องกบัการร่วมตดัสนิใจปัญหาท่ีเกิดขึน้จากรัฐบาล

6.  ควรสง่เสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความตระหนกั และให้ความส�าคญั

กับเร่ืองของการมีส่วนร่วมในการเลือกตัง้ตัวแทน เลือกคนดี เพ่ือเข้าไปท�าหน้าท่ีแทนประชาชน  

ท�าเพ่ือส่วนรวม ท�าประโยชน์ให้กบัประเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากขึน้  

และควรปรับปรุงโดยการให้ความรู้กบัประชาชน ในการรณรงค์ให้มีส่วนร่วมในการเลือกตัง้ตวัแทน

มากย่ิงขึน้

ข้อเสนอแนะในการศกึษาครัง้ต่อไป

1.  ควรมีการศกึษาเพ่ิมเติมประชาชน ในกลุม่ท่ีไมมี่สทิธิเลือกตัง้ เพ่ือน�าผลท่ีได้ไปปรับปรุง

ประสทิธิภาพรูปแบบและกิจกรรมการมีสว่นร่วมทางการเมืองตอ่ไป  

2.  ควรศกึษาถงึปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ประชาชนในการมีสว่นร่วมทางการเมือง 

ท่ียงัไมมี่การปรากฏในการวิจยัครัง้นี ้เชน่ การร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเมือง เป็นต้น 
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สรุป

ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับ 

มากท่ีสดุ (   = 4.34, S.D. = 0.40) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุคือ 

ด้านคา่นิยม (    = 4.37, S.D. = 0.43) รองลงมาคือ ด้านทศันคติ (    = 4.34, S.D. = 0.39) และด้าน 

ท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุคือ ด้านความเช่ือ (    = 4.31, S.D. = 0.43) 2) ระดบัความคดิเหน็ของประชาชน

จังหวดักาญจนบุรี ท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรม ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (  = 4.13, S.D. = 0.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุคือ 

ด้านการร่วมแสดงความคดิเหน็และการตดัสนิใจ (     = 4.44, S.D. = 0.36) รองลงมาคือ ด้านการแสดง

ประชามต ิ(      = 4.41, S.D. = 0.33) และด้านท่ีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุคือ ด้านการเลือกตัง้ตวัแทน (     = 3.13,  

S.D. = 0.80) 3) ระดบัความคิดเห็นของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่พฤติกรรมทางการเมือง 

ในภาพรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัระดบัความคิดเห็นของประชาชน จงัหวดักาญจนบุรีท่ีมีต่อ 

รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง อยูใ่นระดบั สงูมาก (r = .0841, p<0.05) 4) ระดบั

ความคิดเห็นของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมทางการเมืองสามารถอธิบาย

ความผนัแปรของกบัระดบัความคิดเห็นของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีมีตอ่รูปแบบและกิจกรรม 

ของการมีสว่นร่วมทางการเมืองได้ร้อยละ 73.10 อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (R2 = 0.731) 

และมีคา่ R2 ท่ีปรับคา่แล้ว  ร้อยละ 72.90 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เทา่กบั 

0.167 (Std.Eror = 0.167) และสมการการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูในรูปของคะแนนดิบ คือ  

Y = 1.245 + 0.241 บคุลิกภาพ + 0.267 คา่นิยม + 0.156 ทศันคติ และพฤติกรรมทางการเมือง 

ท่ีสามารถอธิบายความผนัแปรของระดบัความคิดเหน็ของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีมีตอ่รูปแบบ

และกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมืองได้ดีท่ีสดุ ซึง่ได้แก่ ด้านบคุลกิภาพ (β = 0.345) ด้านคา่นิยม 

(β = 0.359) ด้านทศัคติ (β = 0.190) อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
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มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
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มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 2018 165

โกวิทย์  พวงงาม. (2546). การปกครองท้องถิ่นไทย (พิมพ์ครัง้ท่ี 4).  กรุงเทพฯ: วิญญชูน.

นชุปภาดา ธนวโรดม. (2557). พฤตกิรรมทางการเมืองของผู้มีสทิธิเลือกตัง้ ในเขตเทศบาลนคร 

 นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

 รัฐประศาสนศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั.

สจิุต  บญุบงการ และสขุมุ  นวลสกลุ.  (2540).  แนวโน้มในอนาคตของพฒันาการทางการเมือง  

 เอกสารการสอบชุมวชิาปัญหาพฒันาการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 8 - 15 มหาวทิยาลัย 

 สุโขทยัธรรมธิราช (พิมพ์ครัง้ท่ี 10). นนทบรีุ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช.

ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ�าจงัหวดักาญจนบรีุ. (2554). สถิติการเลือกตัง้สมาชิก 

 สภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 2554.  ค้นเม่ือ 29 ธนัวาคม 2559,  

 จากhttps://www.ect.go.th/ect_th/more_news.php?cid=14&filename=index

 .  (2557).  สถติกิารเลือกตัง้สมาชกิวุฒสิภาเป็นการทั่วไป เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2557. 

 ค้นเม่ือ 29 ธันวาคม 2559, จาก https://www.ect.go.th/ect_th/more_news.php?cid 

 =15&filename=index

Allport, G. (1973). Personality: A psychological interpretation. New York: Henry Holt and  

 Company.

Easton, D. & Dennis, J. (1969). Children in the political system: Origin of political legitimacy.   

 New York: McGraw Hill.  

Miller, S. R. (1995). Children’s fears: A review of the literature with implications. Boston:  

 Houghton Mifflin.

Myron, W.  (1971).  Politcal participation: Crisis of political process. in Leonard Binder (ed.).  

 Crisis and Sequences in Political Princeton: Princeton University Press.

Yamane, T.  (1973).  Statistics: An introductory analysis (3rd ed.).  New York: Harper and Row.



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 2018166

ปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกจิกรรมของโรงเรียน

ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวัดนครปฐม

FACTORS RELATED TO THE PARTICIPATORY OF PARENT IN THE 

ACTIVITY OF SCHOOLS IN BANGLUANG SUB-DISTRICT, BANGLEN 

DISTRICT, NAKHON PATHOM PROVINCE

ปรารถนา  มูลทองน้อย/PRADTHANA MOOLTONGNOI1

จุฑาทพิย์  ถาวรรัตน์/CHUTATHIP THAWORNRATANA2 

สันต ิ ศรีสวนแตง/SUNTI SRISUANTANG3 

บทคัดย่อ

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรม 

ของโรงเรียน และ 2) ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน 

กลุม่ตวัอย่างเป็นผู้ปกครองของนกัเรียนในโรงเรียนต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

จ�านวน 344 คน โดยก�าหนดจ�านวนผู้ปกครองตามสดัสว่นประชากรนกัเรียนแตล่ะระดบัชัน้ โดยใช้วิธี

การสุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภมิู ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลู วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตบิรรยาย 

ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสมัพนัธ์ด้วย ไคสแคว์

 ผลการศึกษาพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียนอยู่ในระดบั 

ปานกลาง และ 2) ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ อาชีพ ระดับชัน้ท่ีนักเรียน 

ก�าลงัศกึษาอยู ่และชอ่งทางการได้รับข้อมลูขา่วสารจากทางโรงเรียน

ค�าส�าคัญ: การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง  กิจกรรมโรงเรียน

1นิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2อาจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3รองศาสตราจารย์  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ABSTRACT

 The purposes of this research aimed to study 1) the level of participatory of parents 

in the activity of schools and 2) factors related to the participatory of parents in the activity 

of schools in Bangluang subdistrict, Banglen, district, Nakhon Pathom province. Samples 

were 344 parents, selected from the number of students and randomized by simple random 

sampling with a student list. The instrument was a questionnaire. The data was analyzed  

by descriptive statistics. It consists of frequency, percentage, mean, standard deviation and 

Chi-square.

 The results were found that: 1) the participatory of parents in the activity of schools 

were moderate. 2) The factors related to the participatory of parents in the activity of schools 

at .01 were (1) occupations (2) the student grades’ level and (3) channel of messages  

received from school.

Keywords: participatory of parents, activity of schools

บทน�า
 จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทย 

ได้เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัทัง้ภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและ 

ซบัซ้อนมากย่ิงขึน้เป็นทัง้โอกาสและความเสี่ยงต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพนัท่ีเป็น

ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จงึต้องสร้างภมิูคุ้มกนัในประเทศให้เข้มแขง็โดยการเตรียมความพร้อม 

ให้แก่คน สงัคม และระบบเศรษฐกิจ ให้สามารถปรับตวัเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

ได้อย่างเหมาะสมสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป การศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคัญ 

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนซึ่งสามารถท�าให้มนุษย์เกิดศักยภาพและมีความพร้อม 

ท่ีจะน�าตนเองไปสู่การมีพลงัท่ีเข้มแข็งในการพฒันาประเทศ และส่งเสริมตวับคุคลให้มีความเจริญ

ก้าวหน้าทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในยคุโลกาภิวตัน์ท่ีมุง่สูก่ารพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองและ

ยัง่ยืนทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แหง่ชาต,ิ 2560) 

 พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ในหมวดท่ี 1 มาตรา 8 กล่าวว่า การจัดการศึกษา ให้สงัคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดย

ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สถานประกอบการ และสถาบนัทางสงัคมเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา นโยบายของภาครัฐ
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ได้ให้ความส�าคญักบัการจดัการศกึษาจงึมุ่งเน้นให้ทกุหน่วยงานต้องให้ความส�าคญั เพ่ือให้บคุลากร 

ประชาชน ตลอดจนชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศกึษาเพ่ือให้การศกึษาของไทยสอดคล้อง 

กบัสภาพความเป็นจริงของแตล่ะส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา จากพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ 

ดงักล่าวน�าไปสู่การจดัการจดัการศึกษาท่ีให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพ่ือให้เป็น

ไปตามความต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของผู้ปกครองเป็นสิ่งส�าคญัใน 

การสร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง โรงเรียน นกัเรียน และผู้ปกครอง ผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ   

ของโรงเรียน โดยค�านงึถงึความส�าเร็จและพฒันาการท่ีพงึประสงค์ของผู้เรียนเป็นส�าคญั (คณะกรรมการ

การศกึษาแหง่ชาต,ิ 2542)

 บทบาทของผู้ปกครองหรือคนในชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในด้านการจัดการศึกษานับว่า 

เป็นสิ่งท่ีส�าคญัมาก ถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งท่ีสามารถปฏิรูปการศึกษาไปในทิศทางท่ีดี 

เน่ืองจากในปัจจุบนัการท่ีจะอาศยัครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเพียงอย่างเดียว การท่ีชุมชนหรือ

หน่วยงานในพืน้ท่ีไม่มีส่วนร่วมในการศึกษาจะท�าให้เกิดช่องว่างของการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

ท่ีมีอยู่ในชุมชน และสิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่งคือผู้ ปกครองและประชาชนในท้องถ่ินจะเปรียบ

เสมือนครูและเจ้าของสถานศกึษา การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาของบคุคลดงักลา่ว จะสง่ผลดี 

ต่อการจัดการศึกษา ท่ีส�าคญัท�าให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีในระหว่าง นักเรียน ครอบครัว และชุมชน  

อีกทัง้โรงเรียนจะสามารถพฒันาศกัยภาพทัง้ครูและผู้ปกครองร่วมกนัได้ แต่ความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ 

ในปัจจุบัน การมีส่วนร่วมของชุมชนนัน้เป็นเพียงนโยบายท่ีรัฐส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

แต่ไม่มีการส่งเสริมท่ีชัดเจน เพราะชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายการจัดการศึกษา 

การก�าหนดหลกัสตูร แบบเรียน และการจดัการเรียนการสอน แตผู่้ปกครองหรือชมุชนสามารถเข้ามา 

มีส่วนร่วมในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาในลกัษณะของการช่วยเหลือแรงงาน เงิน หรือวสัดุ

อปุกรณ์ด้านการศกึษา รวมทัง้การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัขึน้เทา่นัน้ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2542)

 สถานศกึษาเขตพืน้ท่ีต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ได้ปฏิบตัิตามนโยบาย

ปฏิรูปบริหารการศึกษาส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและการจดักิจกรรม 

ของโรงเรียน ซึง่มีความจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐ และเอกชน ต้องเข้ามามีสว่นร่วม

อาจจะมากหรือน้อยแตกตา่งกนัในแตล่ะกระบวนการของการด�าเนินกิจกรรม แตผู่้ปกครองสว่นใหญ่

ก็ยงัเข้ามาร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึน้เพียงบางส่วน และด้วยความท่ีเป็นสงัคมชนบท 

ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจของผู้ปกครองมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ครอบครัวส่วนใหญ่ 

เป็นสงัคมเกษตรกรรม อีกทัง้แต่ละครอบครัวต้องประกอบอาชีพท�าให้ไม่มีเวลาในการท่ีจะเข้าร่วม

กิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงเรียน (โรงเรียนบางหลวงวิทยา, 2555)

 ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึมีความสนใจท่ีศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง

ในกิจกรรมของโรงเรียน ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม วา่มีปัจจยัใดบ้างท่ีสมัพนัธ์
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กับการเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนของผู้ปกครอง เพ่ือเป็นแนวทางส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามี 

ส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้ เรียน  

และความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานศกึษาและผู้ปกครองให้ดีย่ิงขึน้

วัตถุประสงค์
 1. เพ่ือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ต�าบลบางหลวง  

อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม

 2. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน

ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม

 กรอบแนวคดิการวจิยั

4 

ตัวแปรอิสระ 
1. เพศ   2. อาย ุ 
3. ระดบัการศกึษา 4. อาชีพ 
5. สถานภาพ  6. รายได้ 
7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
8. กรรมสทิธ์ิในการถือครองท่ีดิน 
9. ระยะทางจากท่ีพกัอาศยัถงึโรงเรียน 
10. ความสมัพนัธ์กบันกัเรียน 
11. ระดบัชัน้ท่ีนกัเรียนกําลงัศกึษาอยู ่
12. บทบาทหน้าท่ีในชมุชน 
13. ยานพาหนะท่ีใช้ประจําในการเดินทาง 
14. ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชน 
15. ช่องทางการรับรู้ข่าวสารจากโรงเรียน 
16. ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจากโรงเรียน 
17. ความคาดหวงัท่ีมีตอ่การมีสว่นร่วม 
18. ทศันคติท่ีมีตอ่การมีสว่นร่วม 

 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศกึษาระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ตําบลบางหลวง อําเภอ
บางเลน จงัหวดันครปฐม 
 2. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียนตําบล
บางหลวง อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

 
 กรอบแนวคดิการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคดิการวิจยั 
 
สมมตฐิานการวิจัย 

ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการมีสว่นร่วมอยา่งน้อยหนึง่ปัจจยัมีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมของ

ผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
 
นิยามศัพท์ 

ตัวแปรตาม 
การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน  
ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
       1. ด้านวิชาการ 
       2. ด้านพฒันาผู้ เรียน 

3. ด้านวนัสําคญั ศาสนา และวฒันธรรมไทย ก 
4. ด้านจิตสาธารณะพฒันาชมุชนและ สิง่แวดล้อม 
5. ด้านกีฬานนัทนาการและการสนบัสนนุทรัพยากรโรงเรียน 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั
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สมมตฐิานการวจิยั
 ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการมีสว่นร่วมอยา่งน้อยหนึง่ปัจจยัมีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมของ

ผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม

นิยามศัพท์
 1. การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง หมายถงึ การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ปกครองในกิจกรรมของ

โรงเรียนท่ีจดัขึน้ในหนึ่งปีการศกึษาของโรงเรียนในต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

โดยวดัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองด้วยแบบตรวจสอบรายการในการเข้าร่วมและไมไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรม

ของโรงเรียน

 2. กิจกรรมของโรงเรียน หมายถึง สิ่งท่ีโรงเรียนจัดขึน้ในหนึ่งปีการศึกษาตามแผนงาน 

การปฏิบตัิงานของโรงเรียนโดยก�าหนดให้ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วม ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ด้าน  

ได้แก่ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านพฒันาผู้ เรียน 3) ด้านวนัส�าคญั ศาสนา และวฒันธรรมไทย 4) ด้านจิต

สาธารณะ พฒันาชมุชน และสิง่แวดล้อม และ 5) ด้านกีฬา นนัทนาการ และการสนบัสนนุทรัพยากร

โรงเรียน

ขอบเขตการวจิยั
 การวิจัยครัง้นีมุ้่งเน้นศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง 

ในกิจกรรมของโรงเรียน ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม โดยศกึษาจากผู้ปกครอง

ของนกัเรียนเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวิชาการ 8 กิจกรรม 

2) ด้านพฒันาผู้ เรียน 6 กิจกรรม 3) ด้านวนัส�าคญั ศาสนาและวฒันธรรมไทย 7 กิจกรรม 4) ด้านจิต

สาธารณะ พฒันาชมุชนและสิง่แวดล้อม 5 กิจกรรม และ 5) ด้านกีฬา นนัทนาการ และการสนบัสนนุ

ทรัพยากรโรงเรียน 7 กิจกรรม

ประโยชน์ที่ได้รับ
 งานวิจยันีท้�าให้ได้ข้อมลูส�าหรับโรงเรียนในต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

ส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรม

ของโรงเรียนทุกด้านได้อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ�าตลอดทุกภาคการศึกษา อนัจะน�าไปสู่การพฒันา

คณุภาพการศกึษาให้มีประสิทธิภาพ พฒันาคณุภาพผู้ เรียน และความสมัพนัธ์ระหว่างสถานศกึษา

และผู้ปกครองให้ดีย่ิงขึน้ตอ่ไป
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วธีิด�าเนินการ
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงหาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยักับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

ในกิจกรรมของโรงเรียน มีวิธีด�าเนินการวิจยัดงันี ้

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

      ประชากร คือ ผู้ ปกครองของนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ ท่ี โรงเรียนในต�าบลบางหลวง  

อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม จ�านวน 2,425 คน 

      กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ ปกครองของนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ท่ีโรงเรียนในต�าบลบางหลวง 

อ�าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม จ�านวน 344 คน ก�าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างของผู้ปกครอง 

จากจ�านวนนกัเรียน โดยนกัเรียน 1 คน ตอ่ผู้ปกครอง 1 คน โดยใช้สตูรของ Taro Yamane (สวุิมล 

ติรกานันท์, 2551) จากนัน้สุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูมิ (stratified random  

sampling) ซึง่ท�าการค�านวณจ�านวนกลุม่ตวัอยา่งตามสดัสว่นของประชากร จากสตูรดงันี ้

จ�านวนกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะกลุม่/ชัน้ = จ�านวนตวัอยา่งทัง้หมด x จ�านวนประชากรแตล่ะกลุม่ชัน้

                                                         จ�านวนประชากรทัง้หมด

  และสุม่ตวัอยา่งนกัเรียนจากสดัสว่นประชากรท่ีท�าการค�านวณโดยใช้วิธีการจบัสลาก 

 2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

      เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จ�านวน 4 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ข้อมูล 

ส่วนบคุคล 16 ข้อ เป็นแบบให้เลือกตอบ ตอนท่ี 2 ความคาดหวงัท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ของโรงเรียน 22 ข้อ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตอนท่ี 3 ทัศคติท่ีมีต่อการมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมของโรงเรียน 17 ข้อ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั และตอนท่ี 4 การมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมของโรงเรียน 33 ข้อ เป็นแบบตรวจสอบรายการ แบบสอบถามมีค่าความตรงระหว่าง  

0.64-1.00 และมีค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยวิธีวดัหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 

(Cronbach's Alpha Coefficient) ได้คา่ความเช่ือมัน่ความคาดหวงัท่ีมีตอ่การมีสว่นร่วมในกิจกรรม

ของโรงเรียนเท่ากบั 0.957 และคา่ความเช่ือมัน่ทศันคติท่ีมีตอ่การมีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน

เทา่กบั 0.81

 3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล

    ติดต่อประสานไปท่ีโรงเรียนและครูประจ�าชัน้เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลและ 

แจกแบบสอบถามให้กบันกัเรียนแต่ละระดบัชัน้น�าไปให้ผู้ปกครองท่ีได้จากกระบวนการสุ่มตวัอย่าง 

ตอบ จากนัน้ให้นกัเรียนน�าแบบสอบถามกลบัมาส่งท่ีครูประจ�าชัน้แล้วผู้วิจยัรวบรวมแบบสอบถาม 

จากครูประจ�าชัน้ ได้แบบสอบถามกลบัคืนทัง้หมดร้อยละร้อย
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 4.  การวเิคราะห์ข้อมูล

     วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตบิรรยาย ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และสถิตเิชิงอนมุานในการทดสอบความสมัพนัธ์ด้วยไคสแคว์ (Chi-square)

ผลการวจิยั
 ผลการวิจยัปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน 

ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม มีดงัตอ่ไปนี ้

 1.  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกจิกรรมของโรงเรียน

  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนโดยส่วนมาก 

ร้อยละ 42.2 อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 35.2 อยู่ในระดบัปานกลาง และส่วนน้อย  

ร้อยละ 22.7 อยูใ่นระดบัมาก (ดงัตารางท่ี 1) และเม่ือพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมแตล่ะด้านพบวา่  

ผู้ปกครองมีสว่นร่วมด้านจิตสาธารณะ พฒันาชมุชน และสิ่งแวดล้อม 2.70 คะแนน ด้านวนัส�าคญั 

ศาสนาและวฒันธรรมไทย 2.51 คะแนน ด้านกีฬา นนัทนาการ และสนบัสนนุทรัพยากรโรงเรียน  

2.28 คะแนน ด้านวิชาการ 1.85 คะแนน และด้านพฒันาผู้ เรียน 1.75 คะแนน ดงัตารางท่ี 2

ตารางที่  1 ระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน จ�าแนกตามค่าเฉลี่ยการมี 

  สว่นร่วม

7 

มาก (ดงัตารางท่ี 1) และเม่ือพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละด้านพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมด้านจิต
สาธารณะ พฒันาชุมชน และสิ่งแวดล้อม 2.70 คะแนน ด้านวนัสําคญั ศาสนาและวฒันธรรมไทย 2.51 
คะแนน ด้านกีฬา นนัทนาการ และสนบัสนุนทรัพยากรโรงเรียน 2.28 คะแนน ด้านวิชาการ 1.85 คะแนน 
และด้านพฒันาผู้ เรียน 1.75 คะแนน ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 1 ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน จําแนกตามคา่เฉลี่ยการมีสว่นร่วม 

(n=344) 

เกณฑ์การมีส่วนร่วม จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ระดบัน้อย (1.00-1.50 คะแนน) 121 35.2 
ระดบัปานกลาง (1.51-2.50 คะแนน) 145 42.2 
ระดบัมาก (2.51-3.00 คะแนน)   78 22.7 

รวม 344 100.0 
 
ตารางที่ 2  การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน จําแนกตามกิจกรรม 5 ด้าน 

(n=344) 

กิจกรรมของโรงเรียน คะแนน 
เฉล่ีย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ผล 

1. ด้านวิชาการ (8 คะแนน) 1.85 0.14 ปานกลาง 
2. ด้านพฒันาผู้ เรียน (6 คะแนน) 1.75 0.20 ปานกลาง 
3. ด้านวนัสําคญั ศาสนาและวฒันธรรมไทย (7 คะแนน) 2.51 0.27 มาก 
4. ด้านจิตสาธารณะ พฒันาชมุชน และสิง่แวดล้อม (5 คะแนน) 2.70 0.12 มาก 
5. ด้านกีฬา นนัทนาการ และการสนบัสนนุทรัพยากรโรงเรียน  
    (7 คะแนน) 

2.28 0.16 ปานกลาง 

  
 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน 
      ผลการศึกษาพบว่าเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได้ จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
กรรมสทิธ์ิในการถือครองท่ีดนิ ระยะทางจากท่ีพกัอาศยัถึงโรงเรียน ความสมัพนัธ์กบันกัเรียน บทบาทหน้าท่ี
ในชมุชน ยานพาหนะประจําท่ีใช้ในการเดินทาง ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชมุชน ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสาร
จากทางโรงเรียน ความคาดหวงัตอ่การมีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน และทศันคติตอ่การมีสว่นร่วมใน
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7 

มาก (ดงัตารางท่ี 1) และเม่ือพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละด้านพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมด้านจิต
สาธารณะ พฒันาชุมชน และสิ่งแวดล้อม 2.70 คะแนน ด้านวนัสําคญั ศาสนาและวฒันธรรมไทย 2.51 
คะแนน ด้านกีฬา นนัทนาการ และสนบัสนุนทรัพยากรโรงเรียน 2.28 คะแนน ด้านวิชาการ 1.85 คะแนน 
และด้านพฒันาผู้ เรียน 1.75 คะแนน ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 1 ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน จําแนกตามคา่เฉลี่ยการมีสว่นร่วม 

(n=344) 

เกณฑ์การมีส่วนร่วม จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ระดบัน้อย (1.00-1.50 คะแนน) 121 35.2 
ระดบัปานกลาง (1.51-2.50 คะแนน) 145 42.2 
ระดบัมาก (2.51-3.00 คะแนน)   78 22.7 

รวม 344 100.0 
 
ตารางที่ 2  การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน จําแนกตามกิจกรรม 5 ด้าน 

(n=344) 

กิจกรรมของโรงเรียน คะแนน 
เฉล่ีย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ผล 

1. ด้านวิชาการ (8 คะแนน) 1.85 0.14 ปานกลาง 
2. ด้านพฒันาผู้ เรียน (6 คะแนน) 1.75 0.20 ปานกลาง 
3. ด้านวนัสําคญั ศาสนาและวฒันธรรมไทย (7 คะแนน) 2.51 0.27 มาก 
4. ด้านจิตสาธารณะ พฒันาชมุชน และสิง่แวดล้อม (5 คะแนน) 2.70 0.12 มาก 
5. ด้านกีฬา นนัทนาการ และการสนบัสนนุทรัพยากรโรงเรียน  
    (7 คะแนน) 

2.28 0.16 ปานกลาง 

  
 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน 
      ผลการศึกษาพบว่าเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได้ จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
กรรมสทิธ์ิในการถือครองท่ีดนิ ระยะทางจากท่ีพกัอาศยัถึงโรงเรียน ความสมัพนัธ์กบันกัเรียน บทบาทหน้าท่ี
ในชมุชน ยานพาหนะประจําท่ีใช้ในการเดินทาง ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชมุชน ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสาร
จากทางโรงเรียน ความคาดหวงัตอ่การมีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน และทศันคติตอ่การมีสว่นร่วมใน

ตารางที่ 2  การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน จ�าแนกตามกิจกรรม 5 ด้าน

 2.  ปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกจิกรรมของโรงเรียน

       ผลการศึกษาพบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ จ�านวนสมาชิก 

ในครอบครัว กรรมสิทธ์ิในการถือครองท่ีดิน ระยะทางจากท่ีพักอาศัยถึงโรงเรียน ความสมัพันธ์ 

กับนักเรียน บทบาทหน้าท่ีในชุมชน ยานพาหนะประจ�าท่ีใช้ในการเดินทาง ระยะเวลาท่ีอาศัย 

อยู่ในชมุชน ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารจากทางโรงเรียน ความคาดหวงัตอ่การมีสว่นร่วมในกิจกรรม 

ของโรงเรียน และทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ไม่มีความสัมพันธ์กับการมี 

ส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียนท่ีระดบันัยส�าคญัทางสถิติเท่ากับ .05 ส่วนอาชีพ  

ระดบัชัน้ท่ีนกัเรียนก�าลงัศึกษาอยู่ และแหล่งข้อมลูข่าวสารท่ีได้รับจากทางโรงเรียนมีความสมัพนัธ์ 

กบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียนท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิติ .01 ดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 4 และตารางท่ี 5
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ตารางที่ 3  ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน  

  ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม

ตารางที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับชัน้ท่ีนักเรียนก�าลังศึกษาอยู่กับระดับการมีส่วนร่วมของ 

  ผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม

9 

(n=344) 

ระดบัชัน้ที่นักเรียน
กาํลังศกึษาอยู่ 

ระดบัการมีส่วนร่วมในกจิกรรมของ
โรงเรียน รวม 2 p-value 

น้อย ปานกลาง มาก 
อนบุาล 34 30 7 71 38.901 .01** 

 (9.9%) (8.7%) (2.0%) (20.6%)   
ช่วงชัน้ท่ี 1 32 40 18 90   

 (9.3%) (11.6%) (5.2%) (26.2%)   
ช่วงชัน้ท่ี 2 32 41 12 85   

 (9.3%) (11.9%) (3.5%) (24.7%)   
ช่วงชัน้ท่ี 3 20 26 26 72  . 

 (5.8%) (7.6%) (7.6%) (20.9%)   
ช่วงชัน้ท่ี 4 3 8 15 26   

 (0.9%) (2.3%) (4.4%) (7.6%)   
รวม 121 145 78 344   

 (35.2%) (42.2%) (22.7%) (100.0%)   
**มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการรับรู้ข่าวสารจากโรงเรียนกับระดับการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

กิจกรรมของโรงเรียน ไม่มีความสมัพนัธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียนท่ีระดบั
นัยสําคญัทางสถิติเท่ากับ .05 ส่วนอาชีพ ระดบัชัน้ท่ีนักเรียนกําลงัศึกษาอยู่ และแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ี
ได้รับจากทางโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียนท่ีระดับ

นยัสําคญัทางสถิต ิ.01 ดงัตารางท่ี 3 ตารางท่ี 4 และตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 3 ความสมัพันธ์ระหว่างอาชีพกับระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน 

ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
(n=344) 

อาชีพ 
ระดบัการมีส่วนร่วมในกจิกรรมของ

โรงเรียน รวม 2 p-value 
น้อย ปานกลาง มาก 

รับจ้าง 50 33 18 101 12.880 .01** 
 (14.5%) (9.6%) (5.2%) (29.4%)   
ประกอบธุรกิจ 71 112 60 243   

 (20.6%) (32.6%) (17.4%) (70.6%)   
 121 145 78 344   
 (35.2%) (42.2%) (22.7%) (100.0%)   

**มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
ตารางที่ 4 ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัชัน้ท่ีนกัเรียนกําลงัศกึษาอยู่กบัระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง

ในกิจกรรมของโรงเรียน ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
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ตารางที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการรับรู้ข่าวสารจากโรงเรียนกับระดับการมีส่วนร่วม 

  ของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม

อภปิรายผล
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน 

ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ของโรงเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง และมีปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรม

ของโรงเรียน อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 คือ อาชีพ ระดบัชัน้ท่ีนกัเรียนก�าลงัศกึษาอยู ่และ

ชอ่งทางการรับรู้ขา่วสารจากโรงเรียน สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเน่ือง

มาจากช่วงเวลาท่ีโรงเรียนจดักิจกรรมเป็นวนัธรรมดาซึง่ตรงกบัช่วงเวลาท�างานของผู้ปกครอง โดยท่ี 

ผู้ปกครองจ�านวน 1 ใน 3 ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนกังานบริษัทหรือราชการหรือรับจ้างทัว่ไป  

และผู้ปกครองสว่นใหญ่มีรายได้ตอ่เดือนไมเ่กิน 20,000 บาท จงึต้องใช้เวลาไปกบัการประกอบอาชีพ

เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอต่อการเลีย้งดูสมาชิกในครอบครัวซึ่งมีอย่างน้อย 4 คน ท�าให้ไม่สามารถ 

จัดสรรเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ�าได้อย่างต่อเน่ืองได้ นอกจากนีผู้้ ปกครองจ�านวน 

กว่าคร่ึงรับรู้ข่าวสารจากทางโรงเรียนไม่ต่อเน่ือง จึงอาจท�าให้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

ประกอบกับผู้ ปกครองส่วนใหญ่มีความคาดหวังและทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

10 

 
(n=344) 

ช่องทางรับข้อมูล
ข่าวสาร 

ระดบัการมีส่วนร่วมในกจิกรรมของ
โรงเรียน รวม 2 p-value 

น้อย ปานกลาง มาก 
ประชาสมัพนัธ์โรงเรียน 54 53 22 129 14.522 .006** 

 (15.7%) (15.4%) (6.4%) (37.5%)   
คําบอกเลา่ของนกัเรียน 42 71 48 161   

 (12.2%) (20.6%) (14.0%) (46.8%)   
เสียงตามสาย 25 21 8 54   

 (7.3%) (6.1% (2.3%) (15.7%)   
รวม 121 145 78 344   

 (35.2%) (42.2%) (22.7%) (100.0%)   
**มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
อภปิรายผล 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ตําบล
บางหลวง อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม พบวา่ ผู้ปกครองสว่นใหญ่มีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนอยู่
ในระดบัปานกลาง และมีปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ อาชีพ ระดบัชัน้ท่ีนกัเรียนกําลงัศกึษาอยู่ และช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
จากโรงเรียน สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

ผู้ปกครองสว่นใหญ่มีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก
ช่วงเวลาท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรมเป็นวนัธรรมดาซึ่งตรงกับช่วงเวลาทํางานของผู้ปกครอง โดยท่ีผู้ปกครอง
จํานวน 1 ใน 3 ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนกังานบริษัทหรือราชการหรือรับจ้างทัว่ไป และผู้ปกครองส่วน
ใหญ่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท จึงต้องใช้เวลาไปกบัการประกอบอาชีพเพ่ือให้มีรายได้เพียงพอ
ตอ่การเลีย้งดสูมาชิกในครอบครัวซึง่มีอย่างน้อย 4 คน ทําให้ไม่สามารถจดัสรรเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นประจําได้อยา่งตอ่เน่ืองได้ นอกจากนีผู้้ปกครองจํานวนกว่าคร่ึงรับรู้ข่าวสารจากทางโรงเรียนไม่ตอ่เน่ือง 
จึงอาจทําให้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความคาดหวังและ
ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนในระดับปานกลาง จึงทําให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียนในระดบัปานกลาง สอดคล้องกบับญุณภทัร์  เดือนกลาง (2552) ท่ีศกึษาเร่ือง การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่อําเภอเมือง จงัหวดัชยัภมูิ พบว่าใน

10 

 
(n=344) 

ช่องทางรับข้อมูล
ข่าวสาร 

ระดบัการมีส่วนร่วมในกจิกรรมของ
โรงเรียน รวม 2 p-value 

น้อย ปานกลาง มาก 
ประชาสมัพนัธ์โรงเรียน 54 53 22 129 14.522 .006** 

 (15.7%) (15.4%) (6.4%) (37.5%)   
คําบอกเลา่ของนกัเรียน 42 71 48 161   

 (12.2%) (20.6%) (14.0%) (46.8%)   
เสียงตามสาย 25 21 8 54   

 (7.3%) (6.1% (2.3%) (15.7%)   
รวม 121 145 78 344   

 (35.2%) (42.2%) (22.7%) (100.0%)   
**มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
อภปิรายผล 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ตําบล
บางหลวง อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม พบวา่ ผู้ปกครองสว่นใหญ่มีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนอยู่
ในระดบัปานกลาง และมีปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ อาชีพ ระดบัชัน้ท่ีนกัเรียนกําลงัศกึษาอยู่ และช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
จากโรงเรียน สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

ผู้ปกครองสว่นใหญ่มีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก
ช่วงเวลาท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรมเป็นวนัธรรมดาซึ่งตรงกับช่วงเวลาทํางานของผู้ปกครอง โดยท่ีผู้ปกครอง
จํานวน 1 ใน 3 ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนกังานบริษัทหรือราชการหรือรับจ้างทัว่ไป และผู้ปกครองส่วน
ใหญ่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท จึงต้องใช้เวลาไปกบัการประกอบอาชีพเพ่ือให้มีรายได้เพียงพอ
ตอ่การเลีย้งดสูมาชิกในครอบครัวซึง่มีอย่างน้อย 4 คน ทําให้ไม่สามารถจดัสรรเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นประจําได้อยา่งตอ่เน่ืองได้ นอกจากนีผู้้ปกครองจํานวนกว่าคร่ึงรับรู้ข่าวสารจากทางโรงเรียนไม่ตอ่เน่ือง 
จึงอาจทําให้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความคาดหวังและ
ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนในระดับปานกลาง จึงทําให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียนในระดบัปานกลาง สอดคล้องกบับญุณภทัร์  เดือนกลาง (2552) ท่ีศกึษาเร่ือง การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่อําเภอเมือง จงัหวดัชยัภมูิ พบว่าใน
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ของโรงเรียนในระดบัปานกลาง จงึท�าให้ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนในระดบัปานกลาง 

สอดคล้องกบับุญณภทัร์ เดือนกลาง (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดั 

การศกึษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่อ�าเภอเมือง จงัหวดัชยัภมิู พบวา่ในภาพรวม ผู้ปกครองมีสว่นร่วม 

ในการจัดการศึกษาระดับปานกลาง และสอดคล้องกับสิรินทิพย์ สิทธิศักดิ์ (2554) ท่ีศึกษา 

การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา: กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญและ 

เขตบางกอกใหญ่ พบวา่ ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการบริหารโรงเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 อาชีพสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน โดยพบว่าผู้ปกครอง 

ท่ีประกอบธุรกิจส่วนตัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนมากกว่าผู้ ปกครองท่ีประกอบอาชีพ

รับจ้าง ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ในชมุชนประกอบธุรกิจประเภทส่วนตวัในลกัษณะค้าขาย 

เกษตรกรรม ค่อนข้างมีความเป็นอิสระและมีความยืดหยุ่นในการท�างานไม่ผูกกับระเบียบ 

ดังเช่นกลุ่มท่ีประกอบอาชีพรับจ้าง เช่น พนักงานบริษัทเอกชน ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ท�าให้ 

สามารถจัดเวลาจากการท�างานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนได้มากกว่ากลุ่มท่ี 

ประกอบอาชีพรับจ้าง ดงันัน้ อาชีพจึงมีความสมัพนัธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรม 

ของโรงเรียน สอดคล้องกับปารณทัตต์ แสนวิเศษ (2555) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 

การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนประถมศึกษา: การสร้างทฤษฎีจากฐานราก โดยพบว่า 

ผู้ปกครองบางส่วนต้องท�างานเพ่ือหาเลีย้งชีพหรือเป็นข้าราชการและท�างานประจ�าท�าให้ประสบ

ปัญหาในการมีสว่นร่วม และสอดคล้องกบัสมชาย รองเหลือ (2558) ท่ีพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีรายได้ต�่า 

ซึง่สว่นใหญ่มีอาชีพเป็นผู้ รับจ้างทัว่ไป ค้าขายและท�าการเกษตร จะมีเวลาในการเข้ามามีสว่นร่วมจ�ากดั

 ระดับชัน้ท่ีนักเรียนก�าลังศึกษาอยู่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในกิจกรรม 

ของโรงเรียน โดยพบว่าผู้ปกครองมากว่าคร่ึงท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนเป็นผู้ปกครอง 

ของนกัเรียนท่ีก�าลงัศกึษาอยูใ่นชว่งชัน้ท่ี 1 และ 2 รองลงมาก�าลงัศกึษาในชว่งชัน้ท่ี 3 และระดบัอนบุาล

มีสดัส่วนจ�านวนท่ีใกล้เคียงกนั ส่วนช่วงชัน้ท่ี 4 มีจ�านวนน้อยท่ีสดุ ทัง้นีเ้น่ืองจากโรงเรียนในต�าบล 

บางหลวง 5 ใน 7 โรง เป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดบัชัน้อนบุาลถึงประถมศึกษา (ป.6) ส่วนอีก 

2 โรง เป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดบัอนบุาลจนถงึมธัยมศกึษา (ม.6) ผู้ปกครองสว่นใหญ่ท่ีมีสว่นร่วมใน

กิจกรรมของโรงเรียนจงึเป็นผู้ปกครองของนกัเรียนระดบัประถมศกึษา (ชว่งชัน้ท่ี 1 และ 2) ประกอบ

กบันกัเรียนระดบัอนบุาลและประถมศกึษาเป็นเด็กเล็กซึง่ผู้ปกครองให้การเอาใจใส่และดแูลใกล้ชิด 

มากกว่านักเรียนระดับชัน้มัธยม เน่ืองจากนักเรียนเด็กเล็กยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ดีเท่ากับ 

นักเรียนท่ีโตกว่าท่ีสามารถดูแลตนเองได้ จึงท�าให้ผู้ ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 

ตามระดับชัน้ท่ีบุตรหลานของตนเองก�าลงัศึกษาอยู่ ดังนัน้ ระดับชัน้ท่ีนักเรียนก�าลงัศึกษาอยู่จึง

มีความสมัพนัธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน สอดคล้องกับปารณทตัต์  

แสนวิเศษ (2555) ท่ีพบว่า การไม่มีบุตรหลานท่ีก�าลงัเรียนอยู่ ท�าให้ผู้ปกครองบางส่วนไม่ค่อยมี 
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ส่วนร่วมกับทางโรงเรียน ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนในต�าบลบางหลวงทุกคนมีบุตรหลานท่ีก�าลงัเรียน 

อยูพื่น้ท่ีดงักลา่ว จงึท�าให้ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมตามบตุรหลานท่ีศกึษาอยู่

 ช่องทางการรับรู้ข่าวสารจากโรงเรียนสมัพนัธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรม 

ของโรงเรียน โดยพบว่าผู้ ปกครองท่ีได้รับรู้ข่าวสารของโรงเรียนด้วยการบอกเล่าของนักเรียน  

มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเ รียนมากกว่าผู้ ปกครองท่ีได้ รับ รู้ข่าวสารของโรงเ รียนจาก 

การประชาสมัพนัธ์และเสียงตามสาย เน่ืองจากการท่ีนกัเรียนบอกเล่าเร่ืองราวข่าวสารเก่ียวกบัทาง 

โรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับฟังเป็นการรับข่าวสารโดยการสื่อสารของทางผู้ปกครองท่ีมีความใส่ใจ 

และใกล้ชิดนักเรียน ท�าให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนจัดขึน้ หรือการขอ 

ความร่วมมือจากผู้ปกครองได้ถูกต้องชัดเจน ซึ่งการประชาสมัพันธ์ของทางโรงเรียน เช่น บอร์ด  

ป้ายประชาสมัพนัธ์ หรือแม้กระทัง่เสยีงตามสาย อาจท�าให้ผู้ปกครองไมไ่ด้รับขา่วสารของทางโรงเรียน

อยา่งทัว่ถงึเทา่กบัค�าบอกเลา่ของนกัเรียน ดงันัน้ ชอ่งทางการรับรู้ขา่วสารจากโรงเรียนจงึมีความสมัพนัธ์

กบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน สอดคล้องกบัปารณทตัต์ แสนวิเศษ (2555) 

ท่ีพบวา่ผู้ เรียนมีบทบาทเป็นผู้สือ่สารถงึผู้ปกครองท่ีดี และผู้ปกครองมีบทบาทให้ความร่วมมือโรงเรียน

ในการจัดการเรียนรู้ นอกจากนีก้ารติดต่อสื่อสารไม่ดี ท�าให้ชุมชนไม่สนใจในการด�าเนินงานของ 

ทางโรงเรียน จงึสง่ผลกบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอจากผลการวจิยั

     1.1 สถานศึกษาควรมีการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ปกครองมีความรู้เก่ียวกบับทบาทการมี 

ส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน โดยเฉพาะบทบาทท่ีผู้ปกครองยังไม่ทราบว่าเป็นบทบาทหน้าท่ี 

ของตน โดยเป็นการประสมัพนัธ์ท่ีสามารถให้ผู้ปกครองสามารถมองเหน็ถงึประโยชน์ของการมีสว่นร่วม

ระหวา่งโรงเรียน ครอบครัว และชมุชน

      1.2  เน่ืองจากกิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรม 

ท่ีเน้นความรู้ความสามารถของเด็กอาจท�าให้บรรยากาศในการจดักิจกรรมดนู่าเบ่ือ ดงันัน้โรงเรียน 

ควรพฒันาการจดักิจกรรมในโรงเรียนท่ี ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยมีทัง้สาระและความบนัเทิง 

ไปพร้อม ๆ กนั เพ่ือจงูใจและดงึดดูให้การจดักิจกรรมตา่ง ๆ สามารถเข้าถงึผู้ปกครองได้อยา่งแท้จริง

      1.3 ควรมีการพดูคยุสอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเหน็และข้อแนะน�าระหวา่งผู้ปกครอง 

กับครู โดยรงเรียนควรมีสารสัมพันธ์ผู้ ปกครอง หรือจดหมายข่าว ทุกสัปดาห์ เพ่ือเป็นสื่อใน 

การแลกเปลีย่นความคดิเหน็และข้อแนะน�าระหวา่งผู้ปกครองกบัครู  และยงัสามารถแจ้งกิจกรรมตา่ง ๆ   

ท่ีโรงเรียนจดัขึน้ให้ผู้ปกครองทราบ
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      1.4  การจดักิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนควรจะค�านึงถึงช่วงระยะเวลาท่ีผู้ปกครองของ

นกัเรียนต้องใช้ในการประกอบอาชีพด้วย โดยเฉพาะในกิจกรรมของโรงเรียนท่ีมีความส�าคญั เช่น 

การประชุมผู้ปกครอง การมอบตวั การปฐมนิเทศ การปัจฉิมนิเทศ เป็นต้นอาจจะเลือกเวลาเป็น 

ชว่งของวนัหยดุเพ่ือท่ีผู้ปกครองจะได้สามารถมีเวลามาเข้าร่วมได้อยา่งเตม็ท่ี 

  1.5  โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ปกครองด้วย  

อย่างเช่น กิจกรรมท่ีจะเพ่ิมศักยภาพให้กับนักเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดรู้สึกว่านักเรียนของตน 

จะสามารถมีความรู้ความสามารถท่ีเพ่ิมมากขึน้และจะสง่ผลให้เกิดความเช่ือมัน่และความกระตือรือร้น

ท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วมกบักิจกรรมของโรงเรียนมากย่ิงขึน้

 2.  ข้อเสนอแนะส�าหรับการวจิยัครัง้ต่อไป

      2.1 ควรวิจัยศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในกิจกรรมของ 

โรงเรียน ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพห ุ 

(multiple regression analysis) ท่ีจะน�าไปสูก่ารท�านายคา่ของตวัแปรการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 

ในกิจกรรมของโรงเรียนจากปัจจยัตา่ง ๆ 

      2.2 ควรวิจัยศึกษาปัญหาและความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของ

โรงเรียน ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพ่ือน�าผลการศึกษาไปเป็นแนวทาง 

ในการจดักิจกรรมของโรงเรียนท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ปกครองในการเข้ามามีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมมากขึน้

      2.3 ควรวิจยัศกึษาเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองท่ีหลากหลาย

โดยสามารถท�าให้ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนได้มากขึน้และตอ่เน่ือง

สรุป

 จากผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรม 

ของโรงเรียน ประกอบด้วย 3 ปัจจยั ได้แก่ อาชีพ ช่องทางการได้รับข้อมลูข่าวสารจากทางโรงเรียน 

และระดับชัน้ท่ีนักเรียนก�าลังศึกษาอยู่ดังนัน้สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ ปกครอง 

มีความรู้เก่ียวกับบทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน โดยเฉพาะบทบาทท่ีผู้ ปกครอง 

ยงัไม่ทราบว่าเป็นบทบาทหน้าท่ีของตน โดยเป็นการประสมัพนัธ์ท่ีสามารถให้ผู้ปกครองสามารถ 

มองเหน็ถงึประโยชน์ของการมีสว่นร่วมระหวา่งโรงเรียน ครอบครัว และชมุชนอีกทัง้การจดักิจกรรมตา่ง ๆ  

ของโรงเรียนควรจะค�านึงถึงช่วงระยะเวลาท่ีผู้ปกครองของนกัเรียนต้องใช้ในการประกอบอาชีพด้วย 

นอกจากนีโ้รงเรียนควรมีการจดักิจกรรมท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครองด้วย อย่างเช่น 

กิจกรรมท่ีจะเพ่ิมศกัยภาพให้กับนักเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดรู้สึกว่านักเรียนของตนจะสามารถ 
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มีความรู้ความสามารถท่ีเพ่ิมมากขึน้ และจะส่งผลให้เกิดความเช่ือมัน่และความกระตือรือร้นท่ีจะ 

เข้ามามีสว่นร่วมกบักิจกรรมของโรงเรียนมากย่ิงขึน้
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การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 

โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิค KWDL

DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT AND MATHEMATICAL 

PROBLEM-SOLVING ABILITY OF MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS USING 

PROBLEM-BASED LEARNING WITH KWDL TEACHING TECHNIQUE

ปิยะทพิย์  เชาว์ฉลาด/ PIYATHIP CHAOCHALAT1 

นันท์นภสั  นิยมทรัพย์/ NANNABHAT NIYOMSAP2 

จนิตนา  ศริิธัญญารัตน์/ CHINTANA SIRITHANYARAT3 

บทคัดย่อ

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์การวจิยัเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค KWDL 

ระหวา่งก่อนเรียนกบัหลงัเรียน และหลงัเรียนกบัเกณฑ์ท่ีก�าหนด และ 2) เปรียบเทียบความสามารถ

ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบ 

ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWDL ระหว่างก่อนเรียนกับหลงัเรียนและหลงัเรียนกับเกณฑ์ 

ท่ีก�าหนด กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนหนองโพวิทยา 

อ�าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 จ�านวน 30 คน ซึง่ได้มาด้วยวิธีการ 

สุม่แบบแบง่กลุม่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐานร่วมกบัเทคนิค KWDL มีคา่ความเท่ียงตรงระหวา่ง 0.67-1.00 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตร์มีค่าความเท่ียงตรงระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความยากระหว่าง 0.23-

0.75 ค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง 0.20-0.70 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.88 และ 3) แบบทดสอบ 

วดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มีค่าความเท่ียงตรงเท่ากบั 1.00 ค่าความยาก

ระหวา่ง 0.64-0.78 คา่อ�านาจจ�าแนกระหวา่ง 0.38-0.46 และคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.91 วิเคราะห์

ข้อมลูโดยการหาคา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
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 ผลการวิจยัพบวา่

 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบั

เทคนิค KWDL หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน และหลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก�าหนดร้อยละ 70 อยา่งมีนยั

ส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05

 2. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWDL หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลงัเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนด 

ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05

ค�าส�าคัญ :  ปัญหาเป็นฐาน เทคนิค KWDL ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คณิตศาสตร์ ความสามารถ 

  ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ABSTRACT

 The research aimed to: 1) compare the mathematical learning achievement  

of Mathayomsuksa 1 students using problem-based learning with KWDL teaching  

technique between pretest and posttest and posttest with the specified criteria; and 2) compare  

mathematical problem-solving ability of Mathayomsuksa 1 students using problem-based 

learning with KWDL teaching technique between pretest and posttest and posttest with  

the specified criteria. A sample group of 30 Mathayomsuksa 1 students studying in the  

second semester of the academic year 2016 at Nongphowittaya School, Photharam  

District, Ratchaburi Province was derived by cluster random sampling. The research  

instruments consisted of: 1) lesson plans based on problem-based learning with KWDL 

teaching technique with the validity between 0.67 - 1.00; 2) the mathematics achievement 

test with the validity between 0.67 - 1.00, the difficulty index between 0.23 - 0.75, the power 

of discrimination between 0.20 - 0.70 and the reliability of 0.88; and 3) the mathematical 

problem-solving ability test with the validity of 1.00, the difficulty index between 0.64 - 0.78, 

the power of discrimination between 0.38 - 0.46 and the reliability of 0.91. Data were analyzed 

with mean, standard deviation, and t-test.

 The findings of this research were as follows: 

 1. The students’ mathematical learning achievement after learning with  

problem-based learning with KWDL teaching technique was higher than before and higher 

than the specified criteria at 70% with statistical significance at .05.
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 2. The students’ mathematical problem-solving ability after learning with  

problem-based learning with KWDL teaching technique was higher than before and higher 

than the specified criteria at 70% with statistical significance at .05.

Keywords: problem-based learning, KWDL teaching technique, learning achievement,  

  mathematics, mathematical problem-solving ability

บทน�า

 จากการศึกษาของจุฑาทิพย์ บวัทอง (2554) พบว่านักเรียนท่ีชอบคณิตศาสตร์มีจ�านวน 

น้อยมาก ประกอบกับนักเรียนส่วนใหญ่มักจะมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เน่ืองจาก 

หลายสาเหตดุ้วยกนั เช่น เนือ้หาท่ีครูสอนยากเกินไปไม่เหมาะกบัผู้ เรียน ครูไม่มีเทคนิคการสอนท่ีดี 

ครูไม่ใช้สื่อการสอน ครูผู้ สอนดุเกินไป ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามาปรึกษาหรือซกัถามได้หรือ 

นกัเรียนมีเจตคติท่ีไม่ดีจึงไม่เปิดใจรับความรู้ใหม่ ๆ ประกอบกบัความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท�าให้ 

ความสนใจในการคิดน้อยลง ทุกอย่างในการค�านวณมักจะพึ่งพาเคร่ืองคิดเลขท�าให้ขาดการคิด

และนกัเรียนโดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาว่างอยู่กบัโลกออนไลน์ไม่สนใจเรียน ไม่สนใจท�าการบ้าน ขาด 

ความต่อเน่ืองในการเรียน เน่ืองจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจ�า จากขัน้ง่าย

ไปปานกลาง สู่ยาก ซึ่งสอดคล้องกับการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสถาบันบัณฑิต

พฒันบริหารศาสตร์เร่ือง  “ระบบการศกึษาไทย”  ซึง่ท�าการส�ารวจระหวา่งวนัท่ี 15-16 พฤศจิกายน 2555  

จากประชาชนทัว่ประเทศจ�านวน 1, 245 หนว่ยตวัอยา่ง กระจายทกุภมิูภาค ทกุระดบัการศกึษาและ 

กลุ่มอาชีพ เก่ียวกับระบบการศึกษาไทย เน่ืองในวันประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันท่ี  

25 พฤศจิกายน ของทกุปีโดยจากการส�ารวจพบวา่ประชาชน ร้อยละ 37.52 ระบวุา่ในวยัเดก็ไมช่อบ

เรียนวชิาคณิตศาสตร์มากท่ีสดุ (นิด้า, 2555) ดงัจะเหน็ได้จากการประเมินผลนกัเรียนในระดบันานาชาต ิ 

PISA 2012 (Programme for International Student Assessment) พบวา่ในจ�านวน 65 ประเทศ 

ในโครงการนักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ 427 คะแนน จากค่าเฉล่ีย 494 คะแนน 

(สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556: 12) และจากการทดสอบทางการศกึษา 

ระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2557 พบว่า คะแนนเฉลี่ย 

คณิตศาสตร์ระดับประเทศ ร้อยละ 29.65 โรงเรียนหนองโพวิทยามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.60  

ซึ่งต�่ากว่าระดบัประเทศ และสาระการเรียนรู้ท่ีต้องเร่งพฒันา คือ จ�านวนและการด�าเนินการ และ

ทกัษะและกระบวนการแก้ปัญหา (สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน), 2557: 

4) ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนหนองโพวิทยา จังหวัดราชบุรี 

พบว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 1 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 51 คน มีผลสมัฤทธ์ิทาง 
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การเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานต�่ากว่า 50 คะแนน อยู่ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53  

(ปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด, 2557: 1) และในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ห้อง 2 ปีการศกึษา 2557 จ�านวน  

49 คน พบว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานต�่ากว่า 50 คะแนน 

อยู ่16 คน คดิเป็นร้อยละ 32.65 (ฉนัทนา นทัธี, 2557: 1) จากการวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนักเรียนทัง้ 2 ห้อง พบว่า นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหนองโพวิทยา ส่วนใหญ่ 

ไม่สามารถเขียนประโยคสญัลกัษณ์ แสดงวิธีการหาค�าตอบ และตรวจสอบค�าตอบเป็นขัน้ตอนได้  

และมีนักเรียนบางคนท่ีไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งท่ีโจทย์ก�าหนดให้หรือสิ่งท่ีโจทย์ต้องการคืออะไร 

และเนือ้หาท่ีพบปัญหามากท่ีสุด คือ การแก้โจทย์ปัญหาจ�านวนเต็มแสดงให้เห็นว่านักเรียนขาด 

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญในการประเมินผล 

PISA และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐานและจากสถานการณ์ปัญหาท่ีกล่าว 

มานี ้ ได้รับการยืนยันจากความคิดเห็นของครูประจ�าการของโรงเรียนจ�านวน 32 คน ท่ีเข้าร่วม 

สัมมนา เร่ือง นวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการคิด 

ค�านวณของนักเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีคณะผู้ วิจัยได้จัดขึน้ เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2558 

ณ ห้องประชุม 535 อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด 

และคณะ, 2558: 50) ได้ ร่วมสัมมนาถึงปัญหาของนักเ รียนและได้แสดงความคิดเห็น 

มีความสอดคล้องกนั คือ นกัเรียนขาดทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และครูต้องการทราบ 

ถึงนวัตกรรมท่ีจะช่วยกระตุ้ นให้นักเรียนอยากรู้ อยากเรียนและอยากคิด มาช่วยในการจัด 

การเรียนการสอน ซึ่งยังสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(2551: 1) ท่ีระบไุว้วา่ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผา่นมา แม้วา่นกัเรียนจะมีความรู้ ความเข้าใจ 

ในเนือ้หาเป็นอย่างดี แต่มีนักเรียนจ�านวนมากยังคงด้อยความสามารถเก่ียวกับการแก้ปัญหา 

ซึง่ท�าให้นกัเรียนไม่สามารถน�าความรู้คณิตศาสตร์ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ�าวนัและในการศึกษา 

ตอ่ไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการจัดการเรียนรู้ ท่ีช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา พบวา่การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานได้เปิด

โอกาสให้นกัเรียนได้เผชิญกบัปัญหาท่ีพบเหน็ได้ทัว่ไปในชีวิตประจ�าวนัและให้ผู้ เรียนแก้ไขปัญหาจาก

การลงมือปฏิบตัิแสวงหาสืบค้นด้วยตนเองและกบัเพ่ือนร่วมกลุ่มอย่างกระตือรือร้นและมีความสขุ 

สนกุกบัการเรียน ซึง่มีความสอดคล้องกบัแนวการจดัการศกึษาท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส�าคญัอยา่งชดัเจน

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นแนวทางท่ีสามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการแก้ปัญหาได้ โดยผู้สอนใช้ปัญหาจริงหรือการจ�าลองสถานการณ์เป็นตวักระตุ้นการเรียนรู้  

นกัเรียนน�าประเด็นปัญหาไปสืบค้นข้อมลูจากแหลง่ตา่ง ๆ เพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติม และสร้างความเข้าใจ

กลไกของตวัปัญหา รวมทัง้วิธีการแก้ปัญหา ซึง่มุง่พฒันานกัเรียนทัง้ด้านสติปัญญา กระบวนการคิด 
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การคดิแก้ปัญหา การเรียนรู้บทบาทแบบผู้ใหญ่อนัน�าไปสูค่วามสามารถในการก�ากบัตนเองของนกัเรียน  

(Arends, 2009: 385) นอกจากทกัษะในการค้นคว้าแล้วการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานยงัช่วยให้

นักเรียนได้รับประสบการณ์ความรู้ใหม่ท่ีน�าไปสู่การปรับเปล่ียนความเช่ือถือในกิจกรรมการเรียน 

ตามแบบเดิมรวมทัง้ช่วยสร้างกรอบแนวคิดเพ่ือสร้างพลงัในการเรียนมากย่ิงขึน้ (นิราศ จนัทรจิตร, 

2553: 281-282) ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของโสภาพรรณ เวชากลุ (2553) ท่ีศกึษาผลสมัฤทธ์ิทาง 

การเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแปรผนั ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั

ราชภฏัสวนสนุนัทา โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน นอกจากนีผู้้ วิจยัสนใจ 

น�าเทคนิค KWDL มาใช้ร่วมกบัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เน่ืองจากเทคนิคดงักลา่ว ช่วยให้ 

นกัเรียนคิดแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์อย่าง

เป็นขัน้ตอน ก่อให้เกิดความสามารถและความเข้าใจท่ีคงทนเก่ียวกบัการแก้โจทย์ปัญหาและเป็นผล

ให้นกัเรียนสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ�าวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึง่ขัน้ตอนในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอลมี 4 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ท่ี 1 K (What 

we know) ผู้ เรียนร่วมกนัหาสิง่ท่ีโจทย์ก�าหนดขัน้ท่ี 2 W (What we want to know) ผู้ เรียนร่วมกนัหา

สิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบขัน้ท่ี 3 D (What we do to fine out) ผู้ เรียนร่วมกนัแก้โจทย์ปัญหาและขัน้ท่ี 4 

L (What we learned) ผู้ เรียนเสนอผลการแก้โจทย์ปัญหา (วชัรา เลา่เรียนดี, 2552: 130) จากขัน้ตอน

ในการแก้โจทย์ปัญหาของเทคนิค เค ดบัเบลิย ู ดี แอลจะเหน็ได้วา่นกัเรียนต้องฝึกทกัษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบในแต่ละขัน้ตอนและคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ท�าให้นักเรียน 

แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้อยา่งถกูต้องมากย่ิงขึน้สอดคล้องกบังานวิจยัของรุจิอร รักใหม ่(2557)  

ท่ีศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เร่ืองล�าดบัและอนุกรมโดยใช้เทคนิค  

เค ดบัเบิลย ู ดี แอลส�าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสตรีพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ พบว่า  

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เร่ือง ล�าดบัและอนุกรม ของนกัเรียนท่ีได้รับ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดบัเบิลย ู ดี แอลสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรม 

แบบปกตอิยา่งมีนยัส�าคญัท่ีระดบั .05 ด้วยเหตผุลดงักลา่วผู้วิจยัจงึสนใจน�าแนวคดิการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐานและเทคนิค เค ดบัเบลิ ย ูดี แอล มาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตอ่ไป

วัตถุประสงค์
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ู ดี แอลระหวา่งก่อนเรียนกบั

หลงัเรียน และหลงัเรียนกบัเกณฑ์ท่ีก�าหนด
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 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล

ระหวา่งก่อนเรียนกบัหลงัเรียนและหลงัเรียนกบัเกณฑ์ท่ีก�าหนด

สมมตฐิานในการวจิยั
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจัด 

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดบัเบิลยู ดี แอล หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

และหลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็

 2.  ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลยู ดี แอล หลงัเรียนสงูกว่า 

ก่อนเรียนและหลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็

กรอบแนวคดิในการวจิยั
 จากการศึกษาเอกสารทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องผู้ วิจยัได้น�าการจดัการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐานของ Arends (2009) มีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน ร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ู 

ดี แอล ของวชัรา เลา่เรียนดี (2552) ซึง่มีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ 4 ขัน้ตอน โดยน�ามาปรับใช้ให้มี 

ความเหมาะสมมากย่ิงขึน้พร้อมท่ีจะน�าไปใช้ตอ่ไป ซึง่รายละเอียดของกรอบแนวคิดในการวิจยัครัง้นี ้

แสดงดงัภาพท่ี 1

6 
 

 1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน และหลงัเรียนสงูกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

2.  ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1โดยการ
จดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนและหลงั
เรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

 
กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 จากการศึกษาเอกสารทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องผู้วิจยัได้นําการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐานของ Arends (2009)มีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้5 ขัน้ตอนร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลของวชั
รา เล่าเรียนดี (2552) ซึง่มีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้4 ขัน้ตอน โดยนํามาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึน้พร้อมท่ีจะนําไปใช้ตอ่ไป ซึง่รายละเอียดของกรอบแนวคดิในการวิจยัครัง้นี ้แสดงดงัภาพท่ี  1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
วธีิดาํเนินการ 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.  ประชากร 

ตวัแปรต้น 
การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค  
เค ดบัเบลิย ูดี แอลท่ีผู้วิจยัปรับใช้ขึน้มี  5  ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 นําเข้าสูปั่ญหา  
ขัน้ท่ี 2  ทําความเข้าใจปัญหา โดยหาสิง่ท่ีโจทย์กําหนดให้ 
(K) และสิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบ (W) 
ขัน้ท่ี 3  ช่วยเหลือผู้ เรียนสืบเสาะหาความรู้  
ขัน้ท่ี 4  พฒันาและนําเสนองาน โดยการร่วมกนัแก้โจทย์
ปัญหา (D) และนําเสนอผลการแก้โจทย์ปัญหา (L) 
ขัน้ท่ี 5 วิเคราะห์และประเมนิกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา  

ตวัแปรตาม 
1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 
2.  ความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั
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วธีิด�าเนินการ
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

 1.  ประชากร

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนหนองโพวิทยา 

อ�าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 จ�านวน 2 ห้องเรียน จ�านวน 90 คน  

โดยทางโรงเรียนจัดห้องเรียนเป็นแบบคละความสามารถและมีความรู้พืน้ฐานวิชาคณิตศาสตร์ 

ไมแ่ตกตา่งกนั

 2.  กลุ่มตวัอย่าง

  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ได้แก่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนหนองโพ

วิทยา อ�าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 จ�านวน 1 ห้องเรียน จ�านวน  

30 คน ซึง่ได้จากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดบัเบิลยู ดี แอล จ�านวน 4 แผน  

แผนละ 8 ชัว่โมง รวม 32 ชัว่โมง ประกอบด้วยแผนการจดัการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบั

จ�านวนเตม็ แผนการจดัการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัเศษสว่น แผนการจดัการเรียนรู้การแก้

โจทย์ปัญหาเก่ียวกับทศนิยมและแผนการจดัการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับสมการเชิงเส้น

ตวัแปรเดียว

 2.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 แบบเลือก

ตอบ 4 ตวัเลือก จ�านวน 30 ข้อ รวม 30 คะแนน

 3.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

แบบแสดงวิธีท�า จ�านวน 2 ข้อ รวม 24 คะแนน

 การสร้างและพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ

 1.  แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดบัเบิลยู ดี แอล จ�านวน 4 แผน  

ด�าเนินการสร้างดงัตอ่ไปนี ้

  1.1 ผู้ วิจัยศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 เก่ียวกับ 

มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ตัวบ่งชีข้องนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 2018 187

  1.2  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ู

ดี แอล น�าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนัน้ 

ให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถกูต้อง ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (content validity) โดยน�ามา 

หาค่าดชันีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์ (index of item objective  

congruence: IOC) ซึง่ได้คา่ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.67 ถงึ 1.00 

  1.3  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ แล้วน�าเสนอ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถกูต้อง

  1.4  น�าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ู 

ดี แอล ไปทดลองใช้กบันกัเรียนกลุม่น�าร่อง (try out) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ห้อง 2 โรงเรียนหนองโพ

วิทยา จ�านวน 50 คน 

 2.  สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา 

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จ�านวน 1 ฉบบั แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ�านวน 30 ข้อ ก�าหนด

เกณฑ์การให้คะแนนโดยข้อท่ีถูกให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน ข้อท่ีผิดหรือไม่ตอบให้คะแนนข้อละ 

0 คะแนน เพ่ือน�าไปใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน มีขัน้ตอนในการด�าเนินการสร้าง ดงันี ้

  2.1 ศกึษาวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ศกึษาเอกสารและงานวิจยั

ท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

  2.2  วิเคราะห์ข้อสอบปรนยัตามมาตรฐาน ตวัชีว้ดั จดุประสงค์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  

เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับจ�านวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม และสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

ตามทฤษฎีการพฒันาการคดิของ Wilson (1971)

  2.3  สร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตามทฤษฎีการพัฒนาการคิดของ 

Wilsonเร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาของนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จ�านวน 1 ฉบบั เป็นแบบเลือกตอบ

ชนิด 4 ตวัเลือก จ�านวน 50 ข้อ แล้วน�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และตารางวิเคราะห์ 

แบบทดสอบเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ จ�านวน 3 คน ซึ่งได้

ค่าดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 จากนัน้ปรับปรุงแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะ 

ของผู้ เช่ียวชาญ แล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

  2.4 น�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมาทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีท่ี 2 โรงเรียนหนองโพวิทยา ท่ีเคยเรียนมาแล้ว จ�านวน 40 คน มาตรวจค�าตอบ แล้วน�ามาหาค่า 

คณุภาพของแบบทดสอบโดยการคดัเลือกแบบทดสอบ จ�านวน 30 ข้อ พบวา่ ได้คา่ความยากงา่ย (p) 

ระหวา่ง 0.23-0.75 และคา่อ�านาจจ�าแนก (r) ระหวา่ง 0.20-0.70 
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  2.5 น�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิท่ีได้ตรวจสอบหาค่าความยาก (p) และค่าอ�านาจ

จ�าแนก (r) ท่ีผ่านเกณฑ์แล้วจ�านวน 30 ข้อ ไปทดลองใช้กบันกัเรียนกลุม่น�าร่อง (tryout) ชัน้มธัยม 

ศกึษาปีท่ี 1 ห้อง 2 โรงเรียนหนองโพวทิยา จ�านวน 50 คน น�ามาหาคา่ความเช่ือมัน่แบบคเูดอร์-ริชาร์ดสนั 

(Kuder-Richardson) ใช้สตูร KR-20 ซึง่ผลการตรวจสอบความเช่ือมัน่มีคา่เทา่กบั 0.88

 3.  สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง  

การแก้โจทย์ปัญหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 แบบแสดงวิธีท�า มีขัน้ตอนการสร้างดงันี ้

  3.1 ศกึษาสาระการเรียนรู้และตวัชีว้ดั เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาจากหลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐานชว่งชัน้ท่ี 3 พทุธศกัราช 2551 และหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนหนองโพวิทยา

คูมื่อและแบบเรียนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์พืน้ฐานชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1

  3.2  สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง 

การแก้โจทย์ปัญหา ให้ครอบคลมุเนือ้หาสาระในแตล่ะตวัชีว้ดัและจดุประสงค์การเรียนรู้ จ�านวน 10 ข้อ 

เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาและเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ 3 คน ซึง่ได้คา่ดชันีความสอดคล้องเทา่กบั 1.00 

  3.3 น�าแบบทดสอบทัง้ 10 ข้อ ทดลองใช้กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน 

หนองโพวิทยา ท่ีเคยเรียนมาแล้ว จ�านวน  40 คน เพ่ือหาคณุภาพของแบบทดสอบ

  3.4 น�าคะแนนท่ีได้จากการตรวจแบบทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายข้อเพ่ือหาดัชนี 

ความยาก (PE) และค่าอ�านาจจ�าแนก (D) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอตันยัของ Whitney &  

Sabers (1970 อ้างถงึใน ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ, 2539: 199-201) พบวา่ ได้คา่ความยากงา่ย 

(p) ระหว่าง0.64-0.78 และค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ระหว่าง 0.38-0.46 จ�านวน 2 ข้อ ไปหาค่า 

ความเช่ือมั่นโดยน�าไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มน�าร่อง (tryout) ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 2  

โรงเรียนหนองโพวิทยา จ�านวน 50 คน แล้วน�ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง  

(Generalizabiliti-coefficient) ของ Cronbach, Gleser & Rajaratnam และ Brennan (ล้วน  

สายยศ และองัคณา สายยศ, 2539: 223) ซึง่ผลการตรวจสอบความเช่ือมัน่มีคา่เทา่กบั 0.91

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

 ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 1. ท�าการทดสอบก่อนเรียน (pretest) โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบ

ทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

 2. ด�าเนินการทดลองสอนโดยใช้แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล จ�านวน 4 แผน ซึง่ในแตล่ะแผนจะมีการจดัการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล 5 ขัน้ตอน คือ 1) น�าเข้าสูปั่ญหา 2) ท�าความเข้าใจ 

ปัญหา 3) ชว่ยเหลอืผู้ เรียนสบืเสาะหาความรู้ 4) พฒันาและน�าเสนองาน และ 5) วเิคราะห์และประเมิน
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กระบวนการแก้ปัญหา โดยใช้แบบแผนการวิจยัแบบก่อนการทดลอง (pre-experimental design) 

แบบกลุม่เด่ียวทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (one group pretest-posttest design) (จิตติรัตน์  

แสงเลศิอทุยั, 2557: 87-88)

 3. ท�าการทดสอบหลงัเรียน (posttest) ซึง่เป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ

แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ฉบบัเดียวกบัแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (pretest) และแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์

 การวเิคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจยัได้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

 1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิลยู ดี แอล ก่อนเรียน 

กบัหลงัเรียนโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลูแบบ Dependent Sample t-test และหลงัเรียนกบัเกณฑ์ 

โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลูแบบ One Sample t-test

 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล

ก่อนเรียนกบัหลงัเรียนโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลูแบบ Dependent Sample t-test และหลงัเรียน 

กบัเกณฑ์โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลูแบบ One Sample t-test

ผลการวจิยั

 ตอนที่  1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดบัเบลิยู 

ด ีแอล ก่อนเรียนกับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ์

 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1  

โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิลยู ดี แอล ผู้ วิจัยได้น�า 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ทดสอบนักเรียน จ�านวน 30 คน  

ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้แล้วน�าผลการทดสอบไปวิเคราะห์ข้อมลูได้ผลการวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 1
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

  โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบั เทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล ก่อนเรียน 

  กบัหลงัเรียน

 

11 
 

จากตารางท่ี 1  พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดย
การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 จากการศกึษาคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดย
การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียน ผู้วิจยัได้นําคะแนน
หลงัเรียนไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีรายละเอียด ดงัตาราง
ท่ี2 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1โดย 

การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอลหลงัเรียนกบัเกณฑ์ท่ี 
กําหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

 

การทดสอบ จาํนวน
นักเรียน 

คะแนนเตม็ x� S.D. คะแนน
เกณฑ์ 

t P-value 

หลงัเรียน 30 30 25.83 2.80 21.00 10.99* .000 
* ระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิ .05  

จากตารางท่ี 2 พบว่าคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลยู ดี แอลหลงัเรียนสงูกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค 
ดบัเบลิยู ด ีแอลก่อนเรียนกับหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ์ 
 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1  โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลผู้วิจยัได้
นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไปใช้ทดสอบนกัเรียน จํานวน 30 คน 
ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้แล้วนําผลการทดสอบไปวิเคราะห์ข้อมลูได้ผลการวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ 

มธัยมศกึษาปีท่ี 1  โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล 
ก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลยู ดี แอล หลงัเรียนสงูกว่า 

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05

 จากการศกึษาคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลยู ดี แอล หลงัเรียน ผู้ วิจยั

ได้น�าคะแนนหลงัเรียนไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  

มีรายละเอียด ดงัตารางท่ี2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

   โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล หลงัเรียน 

  กบัเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็

 จากตารางท่ี 2 พบว่าคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยม 

ศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล หลงัเรียน

สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05

10 
 

 3. ทําการทดสอบหลงัเรียน (posttest) ซึ่งเป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ฉบบัเดียวกับแบบทดสอบวัดผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (pretest) และแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
 1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1โดยการ
จดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลยู ดี แอลก่อนเรียนกบัหลงัเรียนโดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมลูแบบ Dependent Sample t-test และหลงัเรียนกบัเกณฑ์โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลูแบบ 
One Sample t-test 
 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลก่อนเรียน
กบัหลงัเรียนโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลูแบบ Dependent Sample t-test และหลงัเรียนกบัเกณฑ์โดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมลูแบบ One Sample t-test 
 
ผลการวจิัย 

ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิลยู ดี แอ
ลก่อนเรียนกับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ์ 
 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิลยู ดี แอลผู้ วิจัยได้นําแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ทดสอบนกัเรียน จํานวน 30 คนก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้แล้ว
นําผลการทดสอบไปวิเคราะห์ข้อมลูได้ผลการวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1โดย 
 การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบั เทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอลก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
 
การทดสอบ จาํนวนนักเรียน คะแนนเตม็ D� S. D.��  t P-value 
ก่อนเรียน 30 30 

8.77 2.32 20.75* .000 
หลงัเรียน 30 30 

* ระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิ .05  
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 ตอนที่ 2 การเปรียบเทยีบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค  

เค ดบัเบลิยู ด ีแอล ก่อนเรียนกับหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ์

 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล

ผู้ วิจยัได้น�าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไปใช้ทดสอบนกัเรียน 

จ�านวน 30 คน ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้แล้วน�าผลการทดสอบไปวิเคราะห์ข้อมลูได้ผลการวิเคราะห์ 

ดงัตารางท่ี 3

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค  

  ดบัเบลิย ูดี แอล ก่อนเรียนกบัหลงัเรียน
12 

 

การทดสอบ จาํนวน
นักเรียน 

คะแนน
เตม็ D� S. D.��  t P-value 

ก่อนเรียน 30 24 
7.33 2.19 18.37* .000 

หลงัเรียน 30 24 
* ระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิ .05  

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียน
สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 จากการศึกษาคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียน 
ผู้วิจยัได้นําคะแนนหลงัเรียนไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ร้อยละ  70 ของคะแนนเต็ม มี
รายละเอียด ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ 

มธัยมศกึษาปีท่ี 1  โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล 
หลงัเรียนกบัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ร้อยละ  70 ของคะแนนเตม็ 

 
การ

ทดสอบ 
จาํนวน
นักเรียน 

คะแนนเตม็ x� S.D. คะแนนเกณฑ์ t P-value 

หลงัเรียน 30 24 20.47 2.55 16.8 9.90* .000 
* ระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิ .05  

 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ คะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียน
สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
อภปิรายผล 

จากการวิจยั สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ ดงันี ้
1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค 

เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียนมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึง่เป็นไป

ตามสมมติฐานการวิจยัทัง้นีเ้น่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิล

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล

หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05

 จากการศึกษาคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิลย ู 

ดี แอล หลงัเรียน ผู้วจิยัได้น�าคะแนนหลงัเรียนไปวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ร้อยละ 70  

ของคะแนนเตม็ มีรายละเอียด ดงัตารางท่ี 4
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ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ู

  ดี แอล หลงัเรียนกบัเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็

12 
 

การทดสอบ จาํนวน
นักเรียน 

คะแนน
เตม็ D� S. D.��  t P-value 

ก่อนเรียน 30 24 
7.33 2.19 18.37* .000 

หลงัเรียน 30 24 
* ระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิ .05  

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียน
สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 จากการศึกษาคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียน 
ผู้วิจยัได้นําคะแนนหลงัเรียนไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ร้อยละ  70 ของคะแนนเต็ม มี
รายละเอียด ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ 

มธัยมศกึษาปีท่ี 1  โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล 
หลงัเรียนกบัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ร้อยละ  70 ของคะแนนเตม็ 

 
การ

ทดสอบ 
จาํนวน
นักเรียน 

คะแนนเตม็ x� S.D. คะแนนเกณฑ์ t P-value 

หลงัเรียน 30 24 20.47 2.55 16.8 9.90* .000 
* ระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิ .05  

 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ คะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียน
สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
อภปิรายผล 

จากการวิจยั สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ ดงันี ้
1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค 

เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียนมีค่าเฉล่ียสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึง่เป็นไป

ตามสมมติฐานการวิจยัทัง้นีเ้น่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิล

 จากตารางท่ี 4 พบว่า คะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ 

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ู

ดี แอล หลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05

อภปิรายผล

 จากการวิจยั สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ ดงันี ้

 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบั

เทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล หลงัเรียนมีคา่เฉลี่ยสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีกระบวนการและขัน้ตอนท่ีสามารถ

ฝึกให้นกัเรียนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ดีขึน้ ซึ่งผู้ วิจยัได้จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ู ดี แอล มี 5 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ท่ี 1 น�าเข้าสูปั่ญหา ครูผู้สอนทบทวน

ความรู้เดิมของนกัเรียนและน�านกัเรียนเข้าสู่ความรู้ใหม่โดยการยกตวัอย่างโจทย์ปัญหาท่ีเก่ียวข้อง 

ในชีวติประจ�าวนัประมาณ  2-5  ตวัอยา่ง จากงา่ยไปหายากแล้วให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่สร้างโจทย์ปัญหา 

ท่ี เ ก่ียวข้องในชีวิตประจ�าวันของนักเรียนเอง ในขัน้ตอนนี  ้ ผู้ วิจัยสังเกตเห็นว่านักเรียนมี 

ความกระตือรือร้นในการท่ีจะสร้างโจทย์ปัญหาใหม ่ๆ  แปลก ๆ  ท�าให้นกัเรียนมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์

และการคดิอยา่งมีเหตผุล ขัน้ท่ี 2 ท�าความเข้าใจปัญหา ครูผู้สอนแนะน�านกัเรียนในการท�าความเข้าใจ

โจทย์ปัญหาตา่ง ๆ  จากตวัอยา่งท่ีครูสร้างขึน้โดยนกัเรียนสามารถบอกได้วา่สิง่ท่ีโจทย์ก�าหนดให้คืออะไร 

และสิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบคืออะไร แล้วให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่แลกเปลีย่นโจทย์ปัญหากนัและร่วมกนั

หาสิ่งท่ีโจทย์ก�าหนดให้และสิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ ในขัน้ตอนนีผู้้วิจยัสงัเกตเห็นนกัเรียนแตล่ะกลุม่

ร่วมแรงร่วมแรงใจกนัเป็นอยา่งดี และนกัเรียนสามารถบอกได้วา่สิง่ท่ีโจทย์ก�าหนดให้คืออะไรและสิง่ท่ี 

โจทย์ต้องการทราบคืออะไรขัน้ท่ี 3 ชว่ยเหลอืผู้ เรียนสบืเสาะหาความรู้ นกัเรียนศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง

จากหนงัสือเรียน อินเตอร์เน็ต เป็นต้น เพ่ือหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหา โดยมีครูคอยช่วยเหลือ ชีแ้นะ 
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วิธีการแก้โจทย์ปัญหา ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจยัสงัเกตเห็นนกัเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาค้นคว้า

หาความรู้ด้วยตนเอง และมีบางกลุม่ท่ีไมรู้่จะค้นหาค�าวา่อะไรก็กล้าท่ีจะถามครูผู้วิจยัมากขึน้ ขัน้ท่ี 4 

พฒันาและน�าเสนองาน นกัเรียนแตล่ะกลุม่ชว่ยกนัแก้โจทย์ปัญหาและน�าเสนอผลการแก้โจทย์ปัญหา 

ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจยัสงัเกตเห็นนกัเรียนช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาภายในกลุ่มของตนเองเป็นอย่างดี ใน 

การน�าเสนอผลการแก้โจทย์ปัญหานกัเรียนสามารถน�าเสนอและสื่อสารขัน้ตอนในการแก้โจทย์กนั 

อยา่งถกูต้อง และขัน้ท่ี 5 วเิคราะห์และประเมินกระบวนการแก้ปัญหา นกัเรียนตรวจสอบความถกูต้อง 

และให้คะแนนการแก้โจทย์ปัญหาของกลุ่มอ่ืนและสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจัย 

สงัเกตเห็นวา่นกัเรียนแตล่ะกลุม่สามารถตรวจสอบความถกูต้องของวิธีการแก้โจทย์ปัญหาของเพ่ือน

กลุ่มอ่ืนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากการท่ีผู้ วิจยัได้จดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ู ดี แอล ผู้วิจยัเห็นว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์ได้ดีขึน้สอดคล้องกบังานวิจยัของวนัดี ตอ่เพง็ (2553) ได้ศกึษาผลของการจดัการเรียนรู้ 

โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการ

เชิงเส้นตวัแปรเดียวของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ผลการศกึษาพบวา่ 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัสงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการ 

เชิงเส้นตวัแปรเดียวของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั

สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 สอดคล้องกบังานวิจยัของโสภาพรรณ  

เวชากุล (2553) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองการแปรผัน ของนักเรียน

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบใช้ปัญหา

เป็นฐาน หลงัการเรียนสงูกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ�านวนนกัเรียน  

42คน คิดเป็นร้อยละ 76 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 และ 

แบบประเมินผลการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดบัปานกลางและ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Padmavathy & Mareesh (2013) ได้ศึกษาประสิทธิผลของการจัด 

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานในวชิาคณิตศาสตร์ ผลการวจิยัพบวา่ 1) คะแนนผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน

ของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไม่แตกต่างจากนกัเรียนท่ีเรียนด้วย 

การเรียนรู้โดยปกตอิยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 2) คะแนนผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน

ของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยการเรียนรู้โดยปกติไม่แตกตา่งด้วยความเช่ือมัน่ 95% 3) คะแนนผลสมัฤทธ์ิ 

ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความแตกตา่ง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 4) คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วย 
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การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความแตกต่างจากนกัเรียนท่ีเรียนด้วยการเรียนรู้โดยปกติ

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และ 5) คะแนนผลสมัฤทธ์ิของการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐานของนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงไมมี่ความแตกตา่งกนัด้วยความเช่ือมัน่ 95%

 จากเหตุผลและข้ออ้างอิงดังกล่าว สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ท�าให้นกัเรียน 

มีพฒันาการในการแก้โจทย์ปัญหาสงูขึน้ ดงันัน้ ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า การพฒันาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐานร่วมกบัเทคนิค KWDL หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้สงูกวา่ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ และ

หลงัจดักิจกรรมการเรียนรู้สงูกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนยัส�าคญั 

ทางสถิตท่ีิระดบั .05

 2. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ู ดี แอล หลงัเรียนมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคญั 

ทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีกระบวนการและขัน้ตอน

ท่ีสามารถฝึกให้นกัเรียนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ดีขึน้ ดงัจะเห็นได้จาก ขัน้ท่ี 2 ท�าความเข้าใจ

ปัญหา ครูผู้สอนแนะน�านกัเรียนในการท�าความเข้าใจโจทย์ปัญหาต่าง ๆ จากตวัอย่างท่ีครูสร้างขึน้ 

โดยนักเรียนสามารถบอกได้ว่าสิ่งท่ีโจทย์ก�าหนดให้คืออะไรและสิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบคืออะไร  

แล้วให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่แลกเปลีย่นโจทย์ปัญหากนัและร่วมกนัหาสิง่ท่ีโจทย์ก�าหนดให้และสิง่ท่ีโจทย์

ต้องการทราบ และขัน้ท่ี 4 พฒันาและน�าเสนองาน นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัแก้โจทย์ปัญหาและ 

น�าเสนอผลการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งเป็นขัน้ตอนให้นกัเรียนได้ฝึกปฏิบตัิอย่างแท้จริงในการแก้โจทย์

ปัญหาท่ีหลากหลายจากโจทย์ท่ีงา่ยไปสูโ่จทย์ท่ียากและซบัซ้อนย่ิงขึน้จงึท�าให้นกัเรียนมีความสามารถ 

ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดีขึน้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิไล โพธ์ิช่ืน (2555)  

ได้ศกึษาการพฒันาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  

ท่ีจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผลการเรียนรู้ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

เร่ือง พืน้ท่ีผิวและปริมาตรของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐานสงูกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) ความสามารถใน 

การคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง พืน้ท่ีผิวและปริมาตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3  

หลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับดี และ 3) ความคิดเห็นของนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

โดยนกัเรียนเหน็ด้วยมากในด้านบรรยากาศในการเรียนรู้เป็นอนัดบั 1 รองลงมา คือ ด้านการจดักิจกรรม

การเรียนรู้และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ สอดคล้องกบังานวิจยัของวาสนา ภูมี (2555)  
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ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเร่ือง อัตราส่วน และร้อยละ ท่ีมีต่อ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง อตัราสว่น  

และร้อยละ สงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 

.01 2) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 หลงัได้รับ 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง อตัราสว่น และร้อยละ สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมี 

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 3) ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง อตัราสว่น และร้อยละ  

สงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ  

4) ความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 หลงัได้รับการจดั 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง อตัราสว่น และร้อยละสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั.01 สอดคล้องกบังานวิจยัของสกุลัยา จวนสาง (2555) ได้ศกึษาผลการจดัการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือกนัเรียนรู้เทคนิคกลุม่ชว่ยเหลอืเป็นรายบคุคลร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล เพ่ือพฒันา 

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนแมห่ลวง

อปุถมัภ์ไทยคีรี ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้

เทคนิคกลุ่มช่วยเหลือเป็นรายบคุคลร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ู ดี แอล เพ่ือพฒันาความสามารถ 

ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 

86.11/86.05 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก�าหนดไว้ 2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ด้านความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียน 

โดยใช้วิธีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้เทคนิคกลุ่มช่วยเหลือเป็นรายบคุคลร่วมกบัเทคนิค  

เค ดบัเบลิย ูดี แอล เพ่ือพฒันาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถม

ศกึษาปีท่ี 3 คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนมีคา่มากกวา่ก่อนเรียน และมีคะแนนพฒันาการเฉลีย่ 11.81 คะแนน 

และ 3) ความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีตอ่วิธีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั

เรียนรู้เทคนิคกลุม่ชว่ยเหลอืเป็นรายบคุคลร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล เพ่ือพฒันาความสามารถ

ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั 

มากท่ีสดุ สอดคล้องกบังานวิจยัของรุจิอร รักใหม่ (2557) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ 

ปัญหาทางคณิตศาสตร์เร่ือง ล�าดบัและอนกุรมโดยใช้เทคนิค เค ดบัเบิลย ู ดี แอล ส�าหรับนกัเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสตรีพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถในการแก้โจทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ล�าดบัและอนกุรม ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอลสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกตอิยา่งมีนยัส�าคญั
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ท่ีระดบั .05 และจ�านวนนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดบัเบิลย ู ดี แอล 

มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เร่ืองล�าดบัและอนุกรมผ่านเกณฑ์มากกว่า 

ร้อยละ 70 ของจ�านวนนกัเรียนทัง้หมดอย่างมีนยัส�าคญัท่ีระดบั .05 รวมถึงคา่ดชันีประสิทธิผลของ 

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส�าหรับนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียน

รู้โดยใช้เทคนิค เค ดบัเบลิย ู ดี แอล มีคา่ 0.75 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ Shaw et al. (1997)  

ได้ศกึษา การร่วมกลุม่แก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค เค ดบัเบิลย ู ดี แอล กบันกัเรียนเกรด 4  

โดยกลุม่ทดลองใช้การร่วมกลุม่เพ่ือโจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล กลุม่ควบคมุท�างาน

กลุม่เป็นครัง้คราว ปรากฏผลวา่ นกัเรียนท่ีเรียนร่วมกลุม่โดยใช้เทคนิคเค ดบัเบิลย ู ดี แอล มีเจตคติ

ด้านบวก และผลสมัฤทธ์ิในการแก้โจทย์ปัญหาสงูกว่าการสอนปกติ จากนัน้ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า  

การพฒันาความสามารถ และเจตคติในการการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ควรเน้นกระบวนการ

มากกวา่การหาค�าตอบ

 จากเหตผุลและข้ออ้างอิงดงักลา่ว สรุปได้วา่การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบั

เทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอลสามารถพฒันาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท�าให้

นกัเรียนมีพฒันาการในการแก้โจทย์ปัญหาสงูขึน้ ดงันัน้ ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ความสามารถ 

ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบ 

ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดบัเบิลยู ดี แอล หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้สงูกว่าก่อน 

จดักิจกรรมการเรียนรู้ และหลงัจดักิจกรรมการเรียนรู้สงูกวา่เกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนน

เตม็ อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปใช้

    1.1 ในการเตรียมตัวอย่างโจทย์ปัญหาควรเป็นตัวอย่างท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ�าวัน 

ของนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 เช่น โจทย์ปัญหาการซือ้ขาย เป็นต้น และควรเป็นโจทย์

ปัญหาจากงา่ยไปยาก

   1.2 วธีิการแก้โจทย์ปัญหานกัเรียนสามารถคดิค�าตอบได้หลายวธีิ ดงันัน้ ในการวดัประเมิน

ผลด้านความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ควรพิจารณาการอธิบายวิธีการหาค�าตอบของนกัเรียน  

ซึง่ครูควรให้นกัเรียนได้แลกเปลี่ยนวิธีการหาค�าตอบของนกัเรียนกลุม่อ่ืน ๆ 

   1.3 ครูสามารถน�าการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค 

ดบัเบลิย ูดี แอล ไปใช้ในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน โดยให้นกัเรียนลองปฏิบตัแิละท�ากิจกรรมให้มาก มีการทบทวนบทเรียน 

ก่อนท่ีจะสอนเนือ้หาใหม ่เพ่ือให้นกัเรียนมีความพร้อมและสามารถเช่ือมโยงความรู้เดมิกบัความรู้ใหมไ่ด้ 
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 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพ่ือเป็น 

การส่งเสริมทกัษะการให้เหตผุล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน�าเสนอ  

การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และ 

ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์

  2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถใน 

การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค  

เค ดบัเบลิย ูดี แอล แบบบรูณาการร่วมกบักลุม่สาระอ่ืน ๆ 

  2.3  ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทาง 

การเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เชน่ แบบฝึก บทเรียนส�าเร็จรูป ชดุการสอน เป็นต้น

สรุป

 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจัด 

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ู ดี แอล หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน และ 

หลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็

 2.  ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล หลงัเรียนสงูกวา่ก่อน

เรียน และหลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็
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ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวัดราชบุรี

SCHOOL ADMINISTRATORS’ LEADERSHIP AFFECTING 

EDUCATIONAL PERSONNEL DEVELOPMENT OF GOVERNMENT 

PRIMARY SCHOOLS IN RATCHABURI PROVINCE
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พชิญาภา  ยืนยาว/ PITCHAYAPA  YUENYAW2
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้ น�าของผู้ บริหารสถานศึกษา  

2) ศึกษาระดบัการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 3) วิเคราะห์ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา 
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ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วนกระจายตามอ�าเภอ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม 
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1นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2อาจารย์ ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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 3. ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา ได้แก่ ภาวะผู้น�าแบบมุง่ความส�าเร็จ (X
4
) ภาวะผู้น�า

แบบสนบัสนุน (X
2
) และภาวะผู้น�าแบบมีส่วนร่วม (X

3
) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาบุคลากร

ทางการศกึษา (Y
tot

) โดยสามารถร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ 68.60 อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

สมการการถดถอยได้ดงันี ้      =0.79 + 0.43 (X
4
) + 0.20 (X

2
) + 0.19 (X

3
)

ค�าส�าคัญ: ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา การพฒันาบคุลากรทางการศกึษา ประถมศกึษา

ABSTRACT

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

2) identify the level of educational personnel development; and 3) analyze school  

administrators’ leadership affecting educational personnel development. The research 

sample, derived by proportional stratified random sampling as distributed by district, was 322  

teachers of government primary schools in Ratchaburi Province. The research  

instrument was a questionnaire constructed by the researcher with IOC content between  

0.67 to 1.00. The internal consistency reliability coefficients of the questionnaire: part 1 school  

administrators’ leadership was 0.97, and part 2 educational personnel development was 

0.97.  Data were analyzed with percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple 

regression.

 The findings of this research were as follows:

 1. Overall and in specific aspects, the school administrators’ leadership was at a 

high level. These aspects were supportive leadership, participative leadership, directive 

leadership, and achievement-oriented leadership.

 2. Overall and in specific aspects, educational personnel development was at a high 

level. These aspects were training, further study and distance learning, workshop, seminar, 

teaching supervision, and study tour.

 3. The school administrators’ leadership in the aspects of achievement-oriented  

leadership (X
4
), supportive leadership (X

2
), and participative leadership (X

3
) together  

predicted the educational personnel development (Y
tot

) at the percentage of 68.60 with 

statistical significance at .01.  The regression equation was        =0.79 + 0.43 (X
4
) + 0.20 

(X
2
) + 0.19 (X

3
).

Keywords:  school administrator’s leadership, educational personnel development, primary  

    education
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  
 
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
 
ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 

แนะแนว 
                           (n = 145) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.47  0.21 6.94** 0.00 
การติดตอส่ือสาร (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
การตัดสินใจ (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง
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บทน�า

 การศกึษาเป็นกระบวนการพฒันาคนให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์แบบ คือเป็นทัง้คนเก่ง และคนดี  

มีคุณภาพ เม่ือคนมีคุณภาพแล้วย่อมเป็นก�าลังส�าคัญหรือเป็นทรัพยากรหลักในการพัฒนาชาติ 

บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ดงัท่ีส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2545: 6) ได้ก�าหนด

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ฉบบัสรุป มีใจความว่า การพฒันาชีวิตให้เป็นมนษุย์ 

ท่ีสมบรูณ์ คือการพฒันาคนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสขุสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู้ คณุธรรม และจริยธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ โดยท่ี 

สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีส่วนร่วมทุกฝ่ายเป็นผู้ มีบทบาทส�าคัญในการช่วย 

สง่เสริมพฒันาคน ผลกัดนัในการจดัการศกึษาให้เป็นไปตามแผนการศกึษาแหง่ชาตดิงักลา่ว ผู้บริหาร 

สถานศึกษาในฐานะเป็นผู้น�าของสถานศึกษาจึงเป็นกุญแจส�าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของ 

ผลส�าเร็จท่ีจะได้จากการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ น�าจะเป็นบุคคลท่ีส�าคัญท่ีสุดต่อความส�าเร็จหรือ 

ความล้มเหลวขององค์การ และเป็นบุคคลท่ีมีอ�านาจ อิทธิพลในการบงัคบับญัชา ดงัท่ี สวุรรณา  

เทพประสิทธ์ิ (2555: 2) ได้กล่าวไว้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีเทคนิควิธีการ กระบวนการ 

ท่ีใช้ทัง้ศาสตร์และศิลป์ในการท่ีจะบริหารงานสถานศึกษาเพ่ือให้ประสบความส�าเร็จ และท่ีส�าคญั 

อย่างย่ิงคือต้องมีภาวะผู้ น�าในตนเอง ซึ่งภาวะผู้ น�าเป็นกระบวนการท่ีใช้อิทธิพล ศิลปะ หรือ 

ความสามารถของผู้ น�าท่ีจะจูงใจให้ผู้ ตามได้ร่วมใจปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงกับแนวคิดของเจษฎากรณ์ นันดิลก (2556: 

2) ท่ีกล่าวไว้ว่า ผู้ บริหารเป็นบุคคลส�าคัญย่ิงต่อองค์การ เป็นผู้ ท่ี มีผลต่อความส�าเร็จหรือ 

ล้มเหลว การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพล้วนต้องเกิดจากความสามารถของผู้ บริหารท่ีจะใช้ภาวะ

ผู้ น�าท่ีมีประสิทธิผลในกระบวนการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนัน้ภาวะผู้ น�าจึงมีอิทธิพล

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การ รวมถึงความส�าเร็จของงานท่ีเกิด 

จากการขบัเคลื่อนและผลกัดนัของผู้น�า จนสามารถท�าให้การท�างานต่าง ๆ บรรลเุป้าหมายตามท่ี 

องค์การต้องการ ในบางสถานการณ์ผู้น�าอาจจ�าเป็นท่ีจะต้องใช้การผสมของภาวะผู้น�าหลายแบบ

เข้าด้วยกนัอย่างเหมาะสมมากกว่าการท่ีจะเลือกใช้เฉพาะภาวะผู้น�าแบบเดิมอยู่ตลอดเวลา การใช้

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา ควรต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ว่าจะแสดงพฤติกรรมแบบใด 

ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน เพราะในแต่ละกิจกรรมหรือในแต่ละสถานการณ์นัน้หากต้องการ 

ให้งานส�าเร็จก็ควรต้องใช้ภาวะผู้น�าให้เหมาะสมและสอดคล้องไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ เป็น

ไปตามแนวทางของทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมายเสนอว่าผู้ น�ามีหน้าท่ีสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ ตามด้วย 

การชีใ้ห้เห็นแนวทางและเป้าหมายการท�างาน ลดสิ่งท่ีกีดขวางการท�างาน และสร้างปัจจยัแวดล้อม

ตา่ง ๆ ท่ีจะชว่ยให้ผู้ตามสามารถท�างานได้งา่ยขึน้ ดงันัน้ผู้น�าท่ีมีประสทิธิภาพคือ ผู้น�าท่ีมีพฤติกรรม

สามารถท�าให้ผู้ตามเกิดการรับรู้ได้วา่การกระท�าของผู้น�านัน้เป็นปัจจยัท่ีท�าให้การท�างานส�าเร็จลลุว่งได้ 
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(House & Mitchell,1974 quoted by Northouse, 2016: 117) นอกจากนัน้ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย 

กลา่ววา่พฤติกรรมของผู้บริหารมี 4 แบบ คือ 1) ภาวะผู้น�าแบบสัง่การ 2) ภาวะผู้น�าแบบสนบัสนนุ   

3) ภาวะผู้น�าแบบมีสว่นร่วม และ 4) ภาวะผู้น�าแบบมุง่ผลส�าเร็จ เพ่ือท่ีจะท�าให้ครูเกิดการยอมรับ และ 

พงึพอใจตอ่การบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศกึษาควรเลอืกแสดงพฤตกิรรม

ภาวะผู้น�าให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เหมาะสมกับความพร้อมของผู้ตามและลกัษณะของงาน  

รวมทัง้สร้างแรงจงูใจให้ครูยินดีปฏิบตัิงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย 

ท่ีมีร่วมกนั เพราะผู้ตามหรือครูเป็นบคุลากรทางการศกึษาท่ีส�าคญัและเป็นผู้มีสว่นร่วมในการด�าเนินงาน 

ท่ีจะไปถงึเป้าหมายของสถานศกึษาเชน่กนั

 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส�าเร็จขององค์การสว่นหนึง่มาจากทรัพย์สินท่ีมีอยู่จริงในองค์การ เช่น 

ท่ีดิน อาคาร เงินทนุ ลิขสิทธ์ิต่าง ๆ ท่ีองค์การครอบครองอยู่ ความคิดการด�าเนินงานแบบเก่าท่ีมี

ความเช่ือกนัมายาวนาน ปัจจบุนัองค์การสว่นใหญ่มกัมีความคดิและยอมรับวา่ บคุลากรขององค์การ

นัน้เป็นทรัพย์สินท่ีมีความส�าคญัท่ีสดุและมีการให้ความส�าคญัในตวับคุลากร ซึง่จะท�าให้การปฏิบตัิ

งานมีประสทิธิภาพบรรลเุป้าหมายได้ ดงัท่ี จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556: 113) ได้สรุปไว้วา่ ครู ซึง่เป็น

บคุลากรทางการศกึษาท่ีส�าคญัของสถานศกึษามีสว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอนของผู้ เรียนให้มี

ประสทิธิภาพ บคุลากรทางการศกึษาดงักลา่วจงึสมควรจะต้องได้รับการพฒันาตนเองให้มีประสทิธิภาพ  

ซึง่ความส�าเร็จของสถานศกึษาล้วนเป็นผลจากการท�างานของบคุลากรทัง้สิน้ การพฒันาบคุลากรให้มี

ความรู้ ความสามารถ ความช�านาญ มีสมรรถภาพในการด�าเนินงานสงูขึน้จงึเป็นสิง่จ�าเป็น โดยเฉพาะ

ในสถานการณ์ปัจจบุนัท่ีสงัคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว การพฒันา

บุคลากรจึงเป็นเคร่ืองมือส�าคญัของสถานศึกษา สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาต ิ 

พ.ศ. 2542 (ส�านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2555: 19) ระบไุว้ในมาตรา 52 ความว่า 

กระทรวงศกึษาธิการควรสง่เสริมระบบกระบวนการผลติ พฒันาบคุลากรทางการศกึษาให้มีคณุภาพมี

มาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวชิาชีพชัน้สงู ควบคมุ ประสานงานสถาบนัท่ีผลติและพฒันาบคุลากร

ทางการศกึษาให้มีความพร้อมในการเตรียมบคุลากรใหม ่ พร้อมทัง้พฒันาอยา่งสม�่าเสมอ ซึง่น�าไปสู ่

การด�าเนินงานตามแนวทางนโยบายในปีงบประมาณ 2558 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน (2557: 28-30) ก�าหนดในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาคุณภาพครู และบุคลากรทาง 

การศึกษา เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอเพราะ 

การพฒันาเป็นสิ่งส�าคญัในการปฏิบตัิงานในวิชาชีพ ดงัท่ี เมตตา สารีวงค์ (2558: 45) ได้กล่าว 

ไว้ว่า การพฒันาบคุลากรทางการศกึษานัน้ มีความส�าคญั และความจ�าเป็นท่ีจะท�าให้สถานศกึษา 

ประสบความส�าเร็จหรือล้มเหลว ย่อมขึน้อยู่กับบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส�าคญั 

ในการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถทนัต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ได้

ผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา ผู้บริหารควรต้องให้ความส�าคญัในการส่งเสริมให้มีการพฒันา

บุคลากรทางการศึกษาอย่างสม�่าเสมอ การด�าเนินงานของสถานศึกษาจะประสบความส�าเร็จ 
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อยา่งมีประสทิธิภาพได้นัน้ ผู้บริหารจงึต้องให้ความส�าคญั สนบัสนนุ สง่เสริมให้บคุลากรทางการศกึษา 

หรือครูในสถานศกึษาได้มีการพฒันาตนเองในทกุ ๆ  ด้านอยา่งจริงจงั สม�่าเสมอและตอ่เน่ือง เพ่ือจะได้

น�าทกัษะและความรู้ท่ีได้มาใช้พฒันางานให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ตอ่ไป

 จากรายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

ส�านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553: ข) สรุปผลการวิจยั ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจดั 

การเรียนการสอนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ได้รับ 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างและระบบบริหารท�าให้มีภารกิจเพ่ิมขึน้ และมีวิกฤติ 

การขาดแคลนครูผู้ สอนในทุกช่วงชัน้ และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ศศิวิมล พงษ์ไพโรจน์ (2558: 91) พบปัญหา อุปสรรคในการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาของ 

สถานศึกษา ส่วนของงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่ตรงตาม 

ความต้องการ รวมทัง้ครูสอนไมต่รงกบัความถนดั ขาดการนิเทศการสอนท่ีจริงจงั จงึได้เสนอแนะวา่ 

การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของสถานศกึษา ผู้บริหารสถานศกึษาควรสง่เสริมครูเข้ารับการอบรม

ตามความสามารถหรือความถนดั ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต 2 ควรอ�านวย

ความสะดวกในการอบรมให้เกิดความพร้อมดีท่ีสดุ ส่งเสริมและพฒันาให้บุคลากรในสถานศึกษา 

มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

เป็นหน่วยงานท่ีดแูลโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบุรี ท่ีมีข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงาน 

ในโรงเรียนเป็นประชากรในงานวิจยัครัง้นี ้

 จากความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหาดงักลา่วข้างต้น ผู้วจิยัได้ตระหนกัถงึความส�าคญั

ของภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาซึง่จะสง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากรทางการศกึษา ผู้ วิจยัจงึสนใจ

ท่ีจะศกึษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียน

ประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ เพ่ือสามารถน�าหลกัการท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะผู้น�ามาปรับใช้ใน

การสง่เสริม สนบัสนนุการพฒันาบคุลากรทางการศกึษา และศกึษาวา่ภาวะผู้น�าแบบใดท่ีจะสามารถ

สง่เสริมให้บคุลากรทางการศกึษาได้รับการพฒันาความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ เพ่ือน�าไปประกอบใช้ใน

การปฏิบตังิานให้มีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลตามเป้าหมายตอ่ไป 

วัตถุประสงค์
 ในการวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี ้

 1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

ในจงัหวดัราชบรีุ

 2. เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

ในจงัหวดัราชบรีุ
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 3.  เพ่ือวเิคราะห์ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาซึง่เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากร

ทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ

ตวัแปรการวจิยั

 1. ตวัแปรต้น  คือ ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาตามทฤษฎีภาวะผู้น�าวถีิทาง-เป้าหมาย 

(path-goal theory) ของ House & Mitchell (1974: 83 quoted by Northouse, 2016: 117)  

แบง่พฤตกิรรมภาวะผู้น�า  4 แบบ ดงันี ้1) ภาวะผู้น�าแบบสัง่การ 2) ภาวะผู้น�าแบบสนบัสนนุ 3) ภาวะ

ผู้น�าแบบมีสว่นร่วม และ 4) ภาวะผู้น�าแบบมุง่ความส�าเร็จ 

  2. ตวัแปรตาม คือ การพฒันาบคุลากรทางการศกึษา ตามแนวคดิของจอมพงศ์  มงคลวนิช 

(2556: 113-149)  ประกอบด้วย 1) การฝึกอบรม   2) การนิเทศการสอน 3) การสมัมนา  4) การประชมุ

ปฏิบตักิาร 5) การศกึษาดงูาน และ 6) การศกึษาตอ่และการศกึษาทางไกล 

 โดยผู้วิจยัได้น�าเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้

สมมตฐิานการวจิยั
 ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ภาวะผู้น�าแบบสัง่การ ภาวะผู้น�าแบบ

สนบัสนนุ ภาวะผู้น�าแบบมีสว่นร่วม และภาวะผู้น�าแบบมุง่ความส�าเร็จ เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การพฒันา

บคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ

6 
 

 2. ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวคิดของจอมพงศ์  มงคลวนิช 
(2556: 113-149)  ประกอบด้วย 1) การฝึกอบรม   2) การนิเทศการสอน 3) การสมัมนา  4) การประชมุ
ปฏิบตักิาร    5) การศกึษาดงูาน และ 6) การศกึษาตอ่และการศกึษาทางไกล  
 โดยผู้วิจยัได้นําเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้

                     
             ตวัแปรต้น                    ตวัแปรตาม 
 

 

   

 
 
 
 
 
สมมตุฐิานการวิจยั 
 ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย ภาวะผู้ นําแบบสัง่การ ภาวะผู้ นําแบบสนบัสนนุ 
ภาวะผู้ นําแบบมีสว่นร่วม และภาวะผู้ นําแบบมุ่งความสําเร็จ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การพฒันาบคุลากรทาง
การศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ 
 
คําจํากดัความตวัแปรการวจิยั 

1.   ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา หมายถึง กระบวนการใช้อิทธิพล บารมี และอํานาจหน้าท่ี
ของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ ท่ีปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ 
ตามความสามารถและความพร้อมของครู สร้างแรงจงูใจด้วยการทําให้วิถีทางท่ีจะนําไปสูเ่ป้าหมายมีความ
ชดัเจนและสามารถปฏิบตัิได้ และช่วยแก้ไขอปุสรรคท่ีขวางกัน้เส้นทางไปสูเ่ป้าหมาย ทําให้ครูเกิดความพงึ
พอใจ มีความเต็มใจ กระตือรือร้นในการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีมีร่วมกนัของสถานศกึษา โดย
แบง่ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษาเป็น 4 แบบดงันี ้

 1.1   ภาวะผู้ นําแบบสั่งการ หมายถึง พฤติกรรมของผู้ บริหารสถานศึกษา ในการกําหนด
เป้าหมายการปฏิบัติงาน ขัน้ตอนวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รวมถึงเวลาสําหรับ

ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา 
1. ภาวะผู้ นําแบบสัง่การ 
2. ภาวะผู้ นําแบบสนบัสนนุ 
3. ภาวะผู้ นําแบบมีสว่นร่วม 
4. ภาวะผู้ นําแบบมุง่ความสําเร็จ 
 
 

การพฒันาบคุลากรทางการศกึษา 
1. การฝึกอบรม 
2. การนิเทศการสอน 
3. การสมัมนา 
4. การประชมุปฏิบตักิาร 
5. การศกึษาดงูาน 
6. การศกึษาตอ่และการศกึษาทางไกล 
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ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
 1. ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา หมายถึง กระบวนการใช้อิทธิพล บารมี และอ�านาจ

หน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี ท่ีปรับเปลี่ยน 

ตามสถานการณ์ ตามความสามารถและความพร้อมของครู สร้างแรงจูงใจด้วยการท�าให้วิถีทาง 

ท่ีจะน�าไปสูเ่ป้าหมายมีความชดัเจนและสามารถปฏิบตัิได้ และช่วยแก้ไขอปุสรรคท่ีขวางกัน้เส้นทาง

ไปสูเ่ป้าหมาย ท�าให้ครูเกิดความพงึพอใจ มีความเตม็ใจ กระตือรือร้นในการปฏิบตังิาน เพ่ือให้บรรล ุ

เป้าหมายท่ีมีร่วมกนัของสถานศกึษา โดยแบง่ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาเป็น 4 แบบ ดงันี ้

  1.1   ภาวะผู้น�าแบบสัง่การ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศกึษา ในการก�าหนด 

เป้าหมายการปฏิบตัิงาน ขัน้ตอนวิธีการปฏิบตัิงาน ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน รวมถึงเวลาส�าหรับ

ความส�าเร็จของผลงาน ให้บคุลากรได้รับทราบไว้อยา่งชดัเจน มีการติดตามการปฏิบตัิงานเป็นระยะ

มีการสัง่การให้บคุลากรได้ปฏิบตัติาม โดยไมเ่ปิดโอกาสให้บคุลากรมีสว่นร่วม

  1.2 ภาวะผู้น�าแบบสนบัสนนุ หมายถงึ พฤตกิรรมของผู้บริหารสถานศกึษา ท่ีมีลกัษณะเป็น

มิตรเข้าถงึได้งา่ย แสดงความเอาใจใสต่อ่บคุลากรอยา่งทัว่ถงึเทา่เทียม ให้ความชว่ยเหลือ สนบัสนนุ 

ในการจดัหาสิง่อ�านวยความสะดวกในการปฏิบตังิานของบคุลากร เพ่ือให้บคุลากรเกิดความพงึพอใจ

ในการปฏิบตังิาน

  1.3 ภาวะผู้ น�าแบบมีส่วนร่วม หมายถึง พฤติกรรมของผู้ บริหารสถานศึกษา ท่ีให้ 

ความมัน่ใจ ไว้วางใจในตวับคุลากร คอยให้ค�าปรึกษา กระตุ้นให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการปฏิบตังิาน

เสนอความคดิในการปฏิบตังิาน และรับฟังความคดิเหน็ของบคุลากร เพ่ือน�ามาใช้ประกอบการตดัสนิใจ 

ในการปฏิบตังิาน

  1.4 ภาวะผู้น�าแบบมุง่ความส�าเร็จ หมายถงึ พฤตกิรรมของผู้บริหารสถานศกึษา ท่ีแสดง 

ให้บคุลากรได้เห็นความต้องการผลส�าเร็จของงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้ก�าหนดไว้ กระตุ้นให้

บคุลากรปฏิบตังิานสูค่วามเป็นเลศิ พฒันางานอยา่งตอ่เน่ือง เช่ือมัน่ในความสามารถของบคุลากรวา่

จะสามารถปฏิบตังิานบรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ได้

 2. การพฒันาบคุลากรทางการศกึษา หมายถงึ กระบวนการสนบัสนนุ เสริมสร้างให้บคุลากร

ทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ ได้พฒันาวิชาชีพ พฒันาศกัยภาพ 

เพ่ิมพนูความรู้ ความสามารถ ความช�านาญ ทกัษะและทศันคติของบคุลากรในสถานศึกษาอย่าง 

ต่อเน่ือง โดยผ่านรูปแบบการพัฒนาต่าง ๆ ในการท่ีจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมี

ประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ มีรูปแบบในการพฒันา 6 รูปแบบ ดงันี ้

  2.1 การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือจดัให้บคุคลากรทาง 

การศกึษาในสถานศกึษา ได้เกิดการเรียนรู้ เพ่ิมพนูทกัษะ ให้เข้าใจในการปฏิบตัิงาน เพ่ือไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์และเกิดประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานสงูขึน้
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  2.2 การนิเทศการสอน หมายถึง กระบวนการท�างานร่วมกันของผู้บริหารกับบุคลากร 

ทางการศึกษาในสถานศึกษา ในการช่วยเหลือกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 

การปฏิบตังิานของบคุลากรทางการศกึษาให้มีประสทิธิภาพมากขึน้

  2.3 การสมัมนา หมายถงึ การประชมุท่ีบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา ได้ร่วมกนั

ศกึษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็นเพ่ือหาข้อสรุป 

ร่วมกนั บคุลากรมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาและน�าผลท่ีได้ไปใช้ในการพฒันางานให้เกิดประสทิธิภาพ

ย่ิงขึน้

  2.4 การประชมุปฏิบตักิาร หมายถงึ บคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา ร่วมการประชมุ 

เป็นกลุม่ เพ่ือร่วมกนัปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอแนวทางแก้ไข

ปัญหา เพ่ือเพ่ิมพนูประสทิธิภาพในการปฏิบตังิาน

  2.5 การศึกษาดงูาน หมายถึง การท่ีบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้เข้าร่วม

กิจกรรม พบเห็นสิ่งใดสิ่งหนึง่ในสถานท่ีจริงนอกองค์การ ได้รับความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์จริงจาก 

การพูดคุย สอบถาม สังเกต สามารถน�าประสบการณ์ตรงมาปรับใช้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มี

ประสทิธิภาพย่ิงขึน้

  2.6 การศึกษาต่อและการศึกษาทางไกล หมายถึง การพฒันาบุคลากรทางการศีกษา 

ในสถานศกึษา ให้ได้เพ่ิมพนูความรู้ วิชาการ ทกัษะ แนวคดิใหม ่ๆ เพ่ิมวฒิุการศกึษาให้กบับคุลากร 

ได้เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถ 

น�าความรู้ท่ีได้จากการศกึษาตอ่มาใช้ในการปฏิบตังิานได้จริงและมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้

วธีิด�าเนินการ

 การวิจยัเร่ือง ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากรทางการศกึษา
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 ประชากร ได้แก่  ข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ 
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ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 9 
 

อําเภอ ประชากร กลุม่ตวัอย่าง 
อําเภอบ้านโป่ง   212      34 
อําเภอโพธาราม   286      46 
อําเภอดําเนินสะดวก   173      28 
อําเภอบางแพ   144      23 
อําเภอเมือง   382      62 
อําเภอปากท่อ   267      43 
อําเภอบ้านคา     98      16 
อําเภอจอมบงึ   236      38 
อําเภอสวนผึง้   164      26 
อําเภอวดัเพลง     34        6 
รวมทัง้สิน้ 1,996     322 

 
 
 
 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม ด้านภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 37 ข้อ และด้านการพฒันาบคุลากรทาง
การศึกษา  จํานวน 37  ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้ค่า
ความเท่ียงของภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากับ 0.97 และ การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 
เท่ากบั 0.97  

การเก็บรวมรวมข้อมลู 
ผู้ วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม จํานวน 322 ฉบับ พร้อมหนังสือถึงผู้ บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดราชบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากข้าราชการครูท่ีปฏิบัติงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมาจํานวน 322 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 
100 
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้ นํา
ของผู้บริหารสถานศึกษา และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ใช้การหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบน
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 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

 ผู้ วิจยัศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและโครงสร้าง

ของแบบสอบถาม ด�าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค�านิยามศัพท์ตัวแปร โดยผ่านการตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence)  

เทา่กบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงค�าถาม ด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา จ�านวน 37 ข้อ 

และด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟา ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากับ 0.97 และ  

การพฒันาบคุลากรทางการศกึษา เทา่กบั 0.97 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

 ผู้วจิยัจดัสง่แบบสอบถาม จ�านวน 322 ฉบบั พร้อมหนงัสือถงึผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียน

ประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ เพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตังิาน

ในสถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมาจ�านวน 322 ฉบบั 

คดิเป็นร้อยละ 100
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 การวเิคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา และการพฒันาบคุลากรทางการศกึษา ใช้การหาคา่เฉลีย่ (     ) สว่นเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ย 

ตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

 คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถงึ  มีภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา/การพฒันาบคุลากร

        ทางการศกึษา ในระดบัท่ีมากท่ีสดุ

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถงึ มีภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา/การพฒันาบคุลากร

        ทางการศกึษา ในระดบัท่ีมาก

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถงึ มีภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา/การพฒันาบคุลากร

        ทางการศกึษา ในระดบัท่ีปานกลาง

 คา่เฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถงึ มีภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา/การพฒันาบคุลากร

        ทางการศกึษา ในระดบัท่ีน้อย

 คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถงึ มีภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา/การพฒันาบคุลากร

        ทางการศกึษา ในระดบัท่ีน้อยท่ีสดุ

 ส�าหรับการวิเคราะห์ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาบคุลากรทาง 

การศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบุรี ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู 

แบบขัน้ตอน (stepwise multiple regression analysis)

ผลการวจิยั
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร

ทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ

 ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ระดบัผู้บริหารสถานศกึษา ของโรงเรียนประถมศกึษาของ

รัฐ ในจงัหวัดราชบุรี 

 ภาวะผู้ น�าของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดราชบุรี  

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 4.23, S.D. = 0.47) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ภาวะ
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
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แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  
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ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
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 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและล�าดบัภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา  

  ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ
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ตารางท่ี 2 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา  
    ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ 

(n = 322) 
ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา  S.D. ระดบั ลําดบั 

1. ภาวะผู้ นําแบบสัง่การ 
2. ภาวะผู้ นําแบบสนบัสนนุ 
3. ภาวะผู้ นําแบบมีสว่นร่วม 
4. ภาวะผู้ นําแบบมุง่ความสําเร็จ   

4.20 
4.28 
4.24 
4.19 

0.53 
0.54 
0.53 
0.51 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3 
1 
2 
4 

รวม 4.23 0.47 มาก  
 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัการพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ 
ในจงัหวดัราชบรีุ  
   การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก (  = 4.24, S.D. = 0.47) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การฝึกอบรม อยู่ในลําดบั
สงูสดุ (  = 4.40, S.D. = 0.50) รองลงมา ได้แก่ การศกึษาตอ่แลการศกึษาทางไกล (  = 4.25, S.D. = 
0.55) การประชมุปฏิบตัิการ (  = 4.24, S.D. = 0.53) การสมัมนา (  = 4.22, S.D. = 0.54) การนิเทศการ
สอน (  = 4.21, S.D. = 0.58) และการศกึษาดงูาน (  = 4.14, S.D. = 0.59) ตามลําดบั ดงัปรากฏใน
ตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ 
                  โรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ 

 (n = 322) 
การพฒันาบคุลากรทางการศกึษา  S.D. ระดบั ลําดบั 

1. การฝึกอบรม 
2. การนิเทศการสอน 
3. การสมัมนา 
4. การประชมุปฏิบตักิาร 
5. การศกึษาดงูาน 
6. การศกึษาตอ่และการศกึษาทางไกล 

4.40 
4.21 
4.22 
4.24 
4.14 
4.25 

0.50 
0.58 
0.54 
0.53 
0.59 
0.55 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก

มาก

มาก 

1 
5 
4 
3 
6 
2 

รวม 4.24 0.47 มาก  
 

 ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ระดบัการพฒันาบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถม

ศกึษาของรัฐ ในจงัหวัดราชบุรี 

   การพฒันาบคุลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (    = 4.24, S.D. = 0.47) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ การฝึกอบรม 

อยูใ่นล�าดบัสงูสดุ (   = 4.40, S.D. = 0.50) รองลงมา ได้แก่ การศกึษาตอ่และการศกึษาทางไกล 

(   = 4.25, S.D. = 0.55) การประชมุปฏิบตักิาร (   = 4.24, S.D. = 0.53) การสมัมนา (   = 4.22,  

S.D. = 0.54) การนิเทศการสอน (      = 4.21, S.D. = 0.58) และการศกึษาดงูาน (     = 4.14, S.D. = 0.59)  

ตามล�าดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 3
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 
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เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

ตารางที่ 3 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและล�าดบัการพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของ

                  โรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ
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ตารางท่ี 2 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา  
    ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ 

(n = 322) 
ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา  S.D. ระดบั ลําดบั 

1. ภาวะผู้ นําแบบสัง่การ 
2. ภาวะผู้ นําแบบสนบัสนนุ 
3. ภาวะผู้ นําแบบมีสว่นร่วม 
4. ภาวะผู้ นําแบบมุง่ความสําเร็จ   

4.20 
4.28 
4.24 
4.19 

0.53 
0.54 
0.53 
0.51 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3 
1 
2 
4 

รวม 4.23 0.47 มาก  
 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัการพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ 
ในจงัหวดัราชบรีุ  
   การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก (  = 4.24, S.D. = 0.47) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การฝึกอบรม อยู่ในลําดบั
สงูสดุ (  = 4.40, S.D. = 0.50) รองลงมา ได้แก่ การศกึษาตอ่แลการศกึษาทางไกล (  = 4.25, S.D. = 
0.55) การประชมุปฏิบตัิการ (  = 4.24, S.D. = 0.53) การสมัมนา (  = 4.22, S.D. = 0.54) การนิเทศการ
สอน (  = 4.21, S.D. = 0.58) และการศกึษาดงูาน (  = 4.14, S.D. = 0.59) ตามลําดบั ดงัปรากฏใน
ตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ 
                  โรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ 

 (n = 322) 
การพฒันาบคุลากรทางการศกึษา  S.D. ระดบั ลําดบั 

1. การฝึกอบรม 
2. การนิเทศการสอน 
3. การสมัมนา 
4. การประชมุปฏิบตักิาร 
5. การศกึษาดงูาน 
6. การศกึษาตอ่และการศกึษาทางไกล 

4.40 
4.21 
4.22 
4.24 
4.14 
4.25 

0.50 
0.58 
0.54 
0.53 
0.59 
0.55 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก

มาก

มาก 

1 
5 
4 
3 
6 
2 

รวม 4.24 0.47 มาก  
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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 ตอนที่ 3  ผลการวเิคราะห์ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา ซึ่งเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อ

การพฒันาบุคลากรทางการศกึษา ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวัดราชบุรี

 ภาวะผู้ น�าของผู้ บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี  

ประกอบด้วย ภาวะผู้น�าแบบมุง่ความส�าเร็จ (X
4
) ภาวะผู้น�าแบบสนบัสนนุ (X

2
)  และภาวะผู้น�าแบบ

มีส่วนร่วม (X
3
) เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผนัแปรของ

การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ (Y
tot

) ได้อยา่งมี 

นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีคา่ประสิทธิภาพในการท�านาย (R2) เทา่กบั 0.686 ซึง่แสดงวา่  

ภาวะผู้น�าแบบมุ่งความส�าเร็จ ภาวะผู้น�าแบบสนับสนุน และภาวะผู้น�าแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อ 

การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ และสามารถร่วม

ท�านายการพฒันาบคุลากรทางการศกึษา ได้ร้อยละ 68.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ

 

 ดงัปรากฏในตารางท่ี 4

ตารางที่ 4  ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่

  การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ         
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      (n = 322) 
แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 3 49.22 16.41 231.05** .00 
Residual 318 22.58 0.07   

Total 321 71.78    
ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 0.79  0.13 5.93** .00 
ภาวะผู้ นําแบบมุง่ความสําเร็จ (X4) 
ภาวะผู้ นําแบบสนบัสนนุ (X2) 

0.43 
0.20 

0.46 
0.23 

0.05 
0.05 

9.44** 
4.19** 

.00 

.00 
ภาวะผู้ นําแบบมีสว่นร่วม (X3) 0.19 0.21 0.05 3.59** .00 
** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
R = 0.828  R2 = 0.686 SEE. = 0.27 
 
อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยเร่ือง ภาวะผู้ นําของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรทาง

การศกึษา ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ สามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของ
การวิจยัได้ ดงันี ้

1.  ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดราชบุรี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ใน
ระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงลําดบัจากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้ภาวะผู้ นําแบบสนบัสนนุ ภาวะผู้ นําแบบมีสว่น
ร่วม ภาวะผู้ นําแบบสัง่การ และภาวะผู้ นําแบบมุง่ความสําเร็จ ตามลําดบั ทัง้นีเ้ป็นเพราะการบริหารงานใน
ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการปฏิรูปการศึกษา เกิดการเปล่ียนแปลงในทุกด้านหลากหลายสถานการณ์ 
ผู้บริหารสถานศกึษาจําเป็นต้องใช้ภาวะผู้ นําให้เหมาะสมกบัช่วงเวลาและสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ท่ีแตกตา่งกนั ใน
บางโอกาสการใช้ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษาต้องพิจารณาถึงลกัษณะของบคุลากร ความพร้อมในการ
ปฏิบตังิานของบคุลากร พิจารณาถึงลกัษณะงานท่ีจะต้องปฏิบตัิ เพราะงานแตล่ะงานอาจมีความแตกตา่ง
กนั ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้คําปรึกษาช่วยหาวิธีการปฏิบตัิงานให้กบับุคลากรขจดัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ 
สร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานเพ่ือบคุลากรจะสามารถปฏิบตัิงานและพฒันางานให้มีประสิทธิภาพบรรลุ

ตามเป้าหมายได้  ซึง่เป็นไปตามแนวทางทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมายของ House & Mitchell (1974  อ้างถึงใน 
รัตตกิรณ์  จงวิศาล, 2556: 237) ซึง่เสนอวา่ ผู้ นําอาจแสดงพฤตกิรรมทัง้ 4 แบบหรือแสดงแบบใดแบบหนึ่ง
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 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา ซึง่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันา
บคุลากรทางการศกึษา ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ 

ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ ประกอบด้วย 
ภาวะผู้ นําแบบมุ่งความสําเร็จ (X4) ภาวะผู้ นําแบบสนบัสนุน (X2)  และภาวะผู้ นําแบบมีส่วนร่วม (X3) เป็นตวั
แปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของการพัฒนาบุคลากรทาง

การศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ (Ytot) ได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากบั 0.686 ซึ่งแสดงว่า ภาวะผู้ นําแบบมุ่งความสําเร็จ  ภาวะ
ผู้ นําแบบสนบัสนุน  และภาวะผู้ นําแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบุรี และสามารถร่วมทํานายการพฒันาบคุลากรทางการศกึษา ได้ร้อยละ 
68.60             โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 

= 0.79 + 0.43(X4) + 0.20(X2) + 0.19(X3)  
 
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 = 0.46 (Z4) + 0.23(Z2) + 0.21(Z3) 
  
ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
 
 
ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ 
 การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ          
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  
 
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
 
ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 

แนะแนว 
                           (n = 145) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.47  0.21 6.94** 0.00 
การติดตอส่ือสาร (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
การตัดสินใจ (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  
 
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
 
ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 

แนะแนว 
                           (n = 145) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.47  0.21 6.94** 0.00 
การติดตอส่ือสาร (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
การตัดสินใจ (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง
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 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา ซึง่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันา
บคุลากรทางการศกึษา ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ 

ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ ประกอบด้วย 
ภาวะผู้ นําแบบมุ่งความสําเร็จ (X4) ภาวะผู้ นําแบบสนบัสนุน (X2)  และภาวะผู้ นําแบบมีส่วนร่วม (X3) เป็นตวั
แปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของการพัฒนาบุคลากรทาง

การศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ (Ytot) ได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากบั 0.686 ซึ่งแสดงว่า ภาวะผู้ นําแบบมุ่งความสําเร็จ  ภาวะ
ผู้ นําแบบสนบัสนุน  และภาวะผู้ นําแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบุรี และสามารถร่วมทํานายการพฒันาบคุลากรทางการศกึษา ได้ร้อยละ 
68.60             โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 

= 0.79 + 0.43(X4) + 0.20(X2) + 0.19(X3)  
 
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 = 0.46 (Z4) + 0.23(Z2) + 0.21(Z3) 
  
ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
 
 
ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ 
 การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ          
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  
 
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
 
ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 

แนะแนว 
                           (n = 145) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.47  0.21 6.94** 0.00 
การติดตอส่ือสาร (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
การตัดสินใจ (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง

12 

 
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  
 
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
 
ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 

แนะแนว 
                           (n = 145) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.47  0.21 6.94** 0.00 
การติดตอส่ือสาร (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
การตัดสินใจ (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง
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อภปิรายผล

 ผลจากการวิจยัเร่ือง ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลต่อการพฒันาบคุลากรทาง 

การศกึษา ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ สามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์

ของการวิจยัได้ ดงันี ้

 1.  ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบุรี  

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา

อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้ภาวะผู้น�าแบบสนบัสนนุ ภาวะผู้น�า

แบบมีสว่นร่วม ภาวะผู้น�าแบบสัง่การ และภาวะผู้น�าแบบมุง่ความส�าเร็จ ตามล�าดบั ทัง้นีเ้ป็นเพราะ 

การบริหารงานในปัจจบุนัซึง่เป็นยคุของการปฏิรูปการศกึษา เกิดการเปลีย่นแปลงในทกุด้านหลากหลาย

สถานการณ์ ผู้บริหารสถานศกึษาจ�าเป็นต้องใช้ภาวะผู้น�าให้เหมาะสมกบัช่วงเวลาและสถานการณ์ 

ท่ีเกิดขึน้ท่ีแตกต่างกัน ในบางโอกาสการใช้ภาวะผู้ น�าของผู้บริหารสถานศึกษาต้องพิจารณาถึง 

ลกัษณะของบคุลากร ความพร้อมในการปฏิบตัิงานของบคุลากร พิจารณาถึงลกัษณะงานท่ีจะต้อง

ปฏิบตัิ เพราะงานแตล่ะงานอาจมีความแตกตา่งกนั ผู้บริหารสถานศกึษาควรให้ค�าปรึกษาช่วยหาวิธี

การปฏิบตัิงานให้กบับุคลากรขจดัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานเพ่ือบุคลากร 

จะสามารถปฏิบตังิานและพฒันางานให้มีประสทิธิภาพบรรลตุามเป้าหมายได้  ซึง่เป็นไปตามแนวทาง

ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมายของ House & Mitchell (1974 อ้างถงึใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556: 237)  

ซึ่งเสนอว่า ผู้น�าอาจแสดงพฤติกรรมทัง้ 4 แบบ หรือแสดงแบบใดแบบหนึ่งกบัผู้ตามท่ีแตกต่างกนั  

และในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั ผู้น�าควรปรับแบบภาวะผู้น�าของตนให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 

และความต้องการท่ีเป็นแรงจงูใจของผู้ตาม นอกจากนัน้ ผู้น�าอาจต้องใช้แบบภาวะผู้น�าท่ีผสมผสาน

กนัมากกว่าหนึ่งแบบในเวลาเดียวกนั ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของศศิวิมล สขุทนารักษ์ (2554: 

112-114) ได้ศกึษาวจิยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษากบัสมรรถนะการบริหาร

งานวิชาการ ของโรงเรียนในเขตอ�าเภอคลองหลวง สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

ปทมุธานี เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาอ�าเภอ คลองหลวง สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี  เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา

จ�าแนกตามรายด้านพบวา่ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล�าดบั

จากคา่เฉลี่ยมากไปหาน้อย ดงันี ้ ภาวะผู้น�าแบบมีสว่นร่วม ภาวะผู้น�าแบบสนบัสนนุ ภาวะผู้น�าแบบ

เน้นความส�าเร็จ และภาวะผู้น�าแบบบงการ และสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของศริิพร อินนะรา (2558: 

95) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง แบบภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของการบริหาร 

งานวิชาการในโรงเรียน สงักดัส�านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั ผลการวิจยัพบว่า  

แบบภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส�านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั 

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้ น�าแบบให้การสนับสนุน อยู่ในระดับมากเป็นอันดับ 1 
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รองลงมา คือ ภาวะผู้น�าแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิอยู่ในระดบัมาก อนัดบั 3 คือ ภาวะผู้น�าแบบให้มี 

ส่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก และภาวะผู้น�าแบบสัง่การอยู่ในระดบัน้อย ตามล�าดบั ดงันัน้ ผู้บริหาร 

สถานศกึษาควรสร้างแรงจงูใจแก่ครูด้วยการชีใ้ห้เหน็แนวทางและเป้าหมายการท�างาน ลดสิง่ท่ีกีดขวาง

การท�างาน และสร้างปัจจยัแวดล้อมตา่ง ๆ ท่ีจะชว่ยให้ครูสามารถท�างานได้งา่ยขึน้ และเกิดผลส�าเร็จ

ของงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

 2. การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาอยูใ่น

ระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อยได้ ดงันี ้การฝึกอบรม การศกึษาตอ่และการศกึษา

ทางไกล การประชมุปฏิบตัิการ การสมัมนา การนิเทศการสอน และการศกึษาดงูาน ทัง้นีเ้ป็นเพราะ

การปฏิรูปการศกึษามุ่งเน้นให้ครูซึง่เป็นบคุลากรทางการศกึษาได้มีการพฒันาตนเองอย่างสม�่าเสมอ 

และตอ่เน่ือง เพ่ือจะได้น�าความรู้ท่ีรับจากการพฒันาไปใช้ในการปฏิบตังิานให้เกิดประสทิธิภาพสงูขึน้ 

เป็นไปตามนโยบายส�านกังานคณกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาคณุภาพ

ครูและบคุลากรทางการศึกษา เป้าประสงค์ท่ี 3 ครูและบคุลากรทางการศึกษามีทกัษะท่ีเหมาะสม 

และมีวฒันธรรมการท�างานท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ สอดคล้องกับพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2542 (ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2555: 19) ระบไุว้ในมาตรา 52 ความวา่ 

กระทรวงศกึษาธิการควรสง่เสริมระบบกระบวนการผลิต พฒันาบคุลากรทางการศกึษาให้มีคณุภาพ 

มีมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวชิาชีพชัน้สงู ควบคมุ ประสานงานสถาบนัท่ีผลติและพฒันาบคุลากร

ทางการศกึษาให้มีความพร้อมในการเตรียมบคุลากรใหม ่พร้อมทัง้พฒันาอยา่งสม�่าเสมอ สอดคล้อง 

กบัผลงานวิจยัของศศิวิมล พงษ์ไพโรจน์ และคณะ (2559: 131) ได้ศกึษาเร่ือง การพฒันาบคุลากร 

ทางการศึกษาท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาบคุลากรทางการศึกษา สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต 2 โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ การพฒันาบคุลากรทางการศกึษามีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน

โดยการประชมุปฏิบตักิาร มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ การฝึกอบรมบคุลากร การนิเทศการสอน 

การศกึษาตอ่และการศกึษาทางไกล การสมัมนา และการศกึษาดงูาน ตามล�าดบั และสอดคล้องกบั 

ผลงานวิจัยของพรกมล ช้างเผือก (2559: 93) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง มาตรฐานความรู้ของผู้บริหาร 

สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาข้าราชการครูในสถานศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 9 พบวา่ การพฒันาข้าราชการครูในสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมาก 

ทกุด้าน โดยด้านการฝึกอบรมมากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ การประชมุปฏิบตักิาร การสมัมนา การนิเทศ 

การสอน การศกึษา ดงูาน การศกึษาต่อและการศกึษาทางไกลตามล�าดบั จะเห็นได้ว่าการพฒันา
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บคุลากรทางการศกึษาเป็นเร่ืองจ�าเป็นท่ีผู้บริหารสถานศกึษาควรสง่เสริมให้บคุลากรได้รับการพฒันา

อยา่งตอ่เน่ืองและสม�่าเสมอ และตวัของบคุลากรเองควรยอมรับการพฒันาอยา่งเตม็ใจ กระตือรือร้น 

เพ่ือจะได้น�าความรู้ท่ีได้รับจากการพัฒนาด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายมาใช้ในการพัฒนางานให้มี

ประสทิธิภาพเพ่ิมพนูมากย่ิงขึน้

 3. ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาสง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียน 

ประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ เรียงล�าดบัตามอิทธิพลจากมากไปน้อยพบวา่ ภาวะผู้น�าแบบ

มุง่ความส�าเร็จ ภาวะผู้น�าแบบสนบัสนนุ และภาวะผู้น�าแบบมีสว่นร่วม สง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากร

ทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

โดยสามารถร่วมกันท�านาย การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ได้ร้อยละ 68.60 ทัง้นีเ้น่ืองจาก 

ผู้บริหารสถานศึกษาจ�าเป็นต้องเลือกใช้ภาวะผู้ น�าของผู้ บริหารสถานศึกษาเองให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในการบริหารงาน เพ่ือให้งานสามารถส�าเร็จลลุว่งตามเป้าหมายได้ และ

ในสว่นของบคุลากรเองก็เกิดความพงึพอใจในการท่ีผู้บริหารสถานศกึษาจะมีการมอบหมายงานให้กบั

บคุลากรตรงกบัความสามารถจริง ๆ เช่ือมัน่ในตวับคุลากรวา่จะสามารถปฏิบตังิานได้บรรลเุป้าหมาย

ตามท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบคุลากรทกุคนมีส่วนร่วมมีอิสระในการปฏิบตัิงาน โดยท่ี 

ผู้บริหารไม่ต้องมาคอยก�ากับดูแลหรือสัง่การในทุกเร่ือง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยัของอลัสริุยา   

กรรณสูตร (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ น�าของผู้บริหาร 

สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ผลของการวิจยัพบว่า ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

สถานศกึษา มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการบริหารงานสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พฤติกรรมภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษากบัประสิทธิผลการบริหารงานสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยรวมมีความสมัพนัธ์กนัทางบวกสงู อย่างมีนยัส�าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากร

ทางการศกึษา จ�าแนกเป็นรายด้าน พบวา่

  3.1 ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาแบบมุง่ความส�าเร็จ สง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากร

ทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ ทัง้นีเ้น่ืองจากในปัจจบุนัมีการปฏิรูป

การศกึษา ผู้บริหารสถานศกึษาต้องใช้หลกัในการบริหารงานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั 

มีความเช่ือใจในตวับุคลากรว่าจะสามารถปฏิบตัิงานให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ กระตุ้นให้บคุลากรได้พฒันาตนเอง พฒันาการปฏิบตัิงานเพ่ือให้ผลงานออกมาสงูกวา่

มาตรฐาน บคุลากรเกิดแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานโดยผู้บริหารแสวงหาวิธีการพฒันางานในรูปแบบ

ใหมท่ี่หลากหลาย จดัหาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาสนบัสนนุการพฒันางาน เพ่ือให้บคุลากรปฏิบตัิงาน

ได้ด้วยความสะดวกท�าให้งานเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตามมา เป็นไปตามแนวทางของ
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ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.) เก่ียวกบัสมรรถนะของ 

ผู้บริหาร สมรรถนะหลกัด้านการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ผู้บริหารควรมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีให้มี

คณุภาพ ถกูต้อง ครบถ้วนสมบรูณ์ มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการวางแผน ก�าหนดเป้าหมาย ตดิตาม

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน และปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพและผลงานอย่างตอ่เน่ือง ซึง่สอดคล้อง

กบัผลงานวิจยัของศศวิิมล สขุทนารักษ์ (2554: 114) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารสถานศกึษากบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในเขตอ�าเภอคลองหลวง สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา กบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอ�าเภอ

คลองหลวง สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 พบวา่ โดยภาพรวมมี

ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีคา่ความสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัสงูหรือ

มีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีคล้อยตามกนั ในด้านท่ีมีความสมัพนัธ์กนัสงูท่ีสดุคือ ภาวะผู้น�าแบบ

เน้นความส�าเร็จ รองลงมาคือ ภาวะผู้น�าแบบมีสว่นร่วม และด้านท่ีมีความสมัพนัธ์ต�่าสดุคือ ภาวะผู้น�า

แบบบงการ ซึง่ท�าให้ทราบวา่ การปฏิบตังิาน และการท่ีบคุลากรจะพฒันางานนัน้ผู้บริหารไมค่วรใช้วิธี

การบงัคบั สัง่การ แตค่วรกระตุ้น และเปิดโอกาสให้บคุลากรได้ปฏิบตังิานตรงความสามารถก็จะท�าให้

บคุลากรสามารถปฏิบตังิานได้บรรลเุป้าหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ

  3.2 ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาแบบสนบัสนนุ สง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากรทาง 

การศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ ทัง้นีเ้น่ืองจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 

การบริหารงานใหม ่มีการปฏิรูปการศกึษา การปฏิบตังิานของบคุลากรมุง่หวงัให้ผู้บริหารสถานศกึษา 

สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ค�าแนะน�าท่ีเป็นประโยชน์ ส่งเสริมช่วยเหลือ

บคุลากรในการปฏิบตัิงานให้บรรลตุามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ สอดคล้องกบัแนวทาง ระบบสนบัสนนุ 

การเรียนรู้ส�าหรับศตวรรษท่ี 21 ในสว่นของการพฒันาวชิาชีพ ผู้บริหารควรสนบัสนนุสง่เสริมให้บคุลากร 

ได้มีการพฒันาความรู้ ความสามารถในเชิงบรูณาการ พฒันาความสามารถให้สงูขึน้เพ่ือน�าไปใช้ใน 

การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของเจษฎากรณ์ นันดิลก  

(2556: 78-81) ได้ศกึษาเร่ือง ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลในการท�างาน 

ของครูในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1 พบว่า  

คา่สมัประสทิธ์ิการถดถอยของภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลในการท�างาน 

ของครูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มากท่ีสดุ คือ ภาวะผู้น�า 

แบบสนับสนุน รองลงมาคือ ภาวะผู้น�าแบบให้มีส่วนร่วม โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูป 

ของคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.509 และ 0.292 ตามล�าดบั ดงันัน้ การท่ีผู้บริหารสถานศึกษา 

เลือกใช้ภาวะผู้น�าแบบสนับสนุน แสดงความเป็นมิตรกับบุคลากร เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าพบ 

เพ่ือขอค�าแนะน�าในการปฏิบตัิงาน สนบัสนนุสง่เสริมบคุลากรในทกุด้าน จะสามารถท�าให้บคุลากร 

ยินดีท่ีจะพฒันางาน พฒันาตนเองเพ่ือน�ามาใช้ในการปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้
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  3.3 ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร

ทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ ทัง้นีเ้น่ืองจากการบริหารงานของ 

ผู้บริหารสถานศกึษาในปัจจบุนัมีการกระจายอ�านาจลงสู่บคุลากรโดยแบ่งงานออกเป็น 4 ฝ่ายงาน  

คือ งานวิชาการ งานบคุคล งานการเงินงบประมาณ และงานบริหารทัว่ไป ท�าให้ทกุคนในสถานศกึษา 

ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงาน บุคลากรทุกคนมีความส�าคญัในการปฏิบตัิงาน มีส่วนร่วมในการ

เสนอความคิดเห็น ร่วมตดัสินใจในทุกงาน และได้มีส่วนร่วมในความส�าเร็จของงาน เป็นไปตาม 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3)  

พ.ศ. 2553  โดยให้มีการกระจายอ�านาจการบริหารและการจดัการศกึษา ทัง้ด้านวิชาการ งบประมาณ  

การบริหารงานบคุคล และการบริหารทัว่ไป ให้บคุลากรในสถานศกึษาได้มีสว่นร่วมในการปฏิบตังิาน 

เสนอความคิดเห็นเพ่ือน�ามาประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของศิริพร อินนะรา (2558: 101-102) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง แบบภาวะผู้น�า 

ของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด 

ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรภาวะผู้ น�าแบบมี

ส่วนร่วม สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สงักัดส�านกัการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั ได้อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ 

การพยากรณ์ เทา่กบั 0.104 ซึง่แสดงวา่ตวัแปรภาวะผู้น�าแบบมีสว่นร่วม สามารถพยากรณ์ประสทิธิผล 

การบริหารงานวิชาการได้ร้อยละ 10.40 ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนดิบ  

เท่ากบั 0.235 และมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยพหคุณูในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากบั 0.323  

ทัง้ นีห้ากผู้ บริหารสถานศึกษาให้อิสระในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามความสามารถ  

ความเหมาะสมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และน�าความเห็นนัน้ 

ไปประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือปฏิบัติงาน ก็จะส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานและ 

พฒันางานให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ได้ 

 ส�าหรับการวิจัยครัง้นีพ้บว่า ภาวะผู้ น�าแบบสั่งการ ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรทาง 

การศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ ทัง้นีเ้น่ืองจากโดยธรรมชาตขิองมนษุย์นัน้ 

ไมพ่งึพอใจตอ่การถกูบงัคบัหรือสัง่การ ยินดีและเตม็ใจท่ีปฏิบตังิานหากได้รับแรงจงูใจท่ีดีจากผู้บริหาร 

ดงันัน้การปฏิบตังิาน และการพฒันางานของบคุลากรในสถานศกึษา ต้องการผู้บริหารท่ีเลือกใช้ภาวะ

ผู้น�าท่ีเหมาะสมถกูต้องกบัโอกาส ตามสถานการณ์ และรวมถงึความพร้อมของบคุลากร ผู้บริหารท่ีให้

การสนบัสนนุ คอยชว่ยเหลอื สร้างแรงจงูใจ หาวธีิการพฒันางานรูปแบบใหมท่ี่หลากหลาย และเช่ือมัน่

ในความสามารถของบุคลากร จะสามารถท�าให้บุคลากรปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรล ุ

ตามเป้าหมายท่ีสถานศกึษาได้วางไว้อยา่งดีย่ิง
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ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

  1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้ น�าแบบมุ่งความส�าเร็จ อยู่ในล�าดับต�่าสุด ดังนัน้ 

ผู้บริหารสถานศกึษาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรสง่เสริม พฒันาและปรับปรุง ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร 

สถานศึกษาเอง โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานให้บุคลากรได้ปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสม 

ตรงความสามารถ รวมทัง้แสวงหาวิธีพัฒนางานในรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีหลากหลายให้กับบุคลากร 

เพ่ือให้การปฏิบตังิานมุง่สูค่วามเป็นเลศิ

  1.2  จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ด้านการศึกษาดูงาน  

อยู่ในล�าดบัต�่าสดุ ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริม ให้บุคลากร 

ได้มีโอกาสศกึษาดงูานเพ่ือเหน็การปฏิบตัจิริง พร้อมทัง้สง่เสริมให้บคุลากรน�าความรู้ท่ีได้จากการศกึษา

ดงูานมาขยายผล และประกอบใช้ในการปฏิบตัิงานมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้

  1.3  จากผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผู้น�าแบบมุง่ความส�าเร็จ ภาวะผู้น�าแบบสนบัสนนุ และ

ภาวะผู้น�าแบบมีสว่นร่วม สง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากรทางการศกึษา ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศกึษาและ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรสง่เสริมภาวะผู้น�าของผู้บริหารเองโดยเลือกใช้ภาวะผู้น�าให้เหมาะสมกบังาน 

สถานการณ์ และบคุลากร เพ่ือให้การปฏิบตังิานบรรลเุป้าหมายและเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

  2.1 ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใช้ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูป

โครงสร้างการศกึษาใหม่

  2.2 ควรศกึษาปัญหาการปฏิบตังิานและความต้องการพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของ

สถานศกึษาในสงักดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

  2.3 ควรศึกษารูปแบบการพฒันาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน

สรุป

 ภาวะผู้ น�าของผู้ บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี 

โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร 

สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

ประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ โดยภาพรวมมีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบวา่การพฒันาบคุลากรทางการศกึษามีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน และภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาบคุลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

ในจงัหวดัราชบรีุ เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ 1) ภาวะผู้น�าแบบมุ่งความส�าเร็จ  
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2) ภาวะผู้น�าแบบสนบัสนนุ และ 3) ภาวะผู้น�าแบบมีสว่นร่วม เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากร

ทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

งานวิจยันีพ้บวา่ ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาได้แก่ ภาวะผู้น�าแบบมุ่งความส�าเร็จ ภาวะผู้น�า 

แบบสนบัสนนุ และภาวะผู้น�าแบบมีสว่นร่วม ท�านายการพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียน

ประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ ได้ร้อยละ 68.60

 

เอกสารอ้างองิ

จอมพงศ์ มงคลวนิช. (2556). การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา (พิมพ์ครัง้ท่ี 2). 

 กรุงเทพมหานคร: ส�านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.

เจษฎากรณ์ นันดิลก. (2556). ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อประสิทธิผล 

 ในการท�างานของครูในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 

 กาฬสินธ์ุ เขต 1. รายงานการศกึษาอิสระศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

 การศกึษาบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น.  

บญุชม  ศรีสะอาด.  (2556).  การวจิยัเบือ้งต้น (พิมพ์ครัง้ท่ี 8).  กรุงเทพมหานคร: สวีุริยาสาส์น.

พรกมล ช้างเผือก. (2559). มาตรฐานความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนา 

 ข้าราชการครูในสถานศกึษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 9.  

 วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศกึษา บณัฑิตศกึษา มหาวทิยาลยั 

 ราชภฏันครปฐม.

เมตตา สารีวงค์. (2558). การบริหารการเปล่ียนแปลงที่ ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล 

 ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2.  

 วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศกึษา บณัฑิตศกึษา  มหาวทิยาลยั 

 ราชภฏันครปฐม.

รัตตกิร  ผรณสวุรรณ.  (2552).  การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันาครูและบุคลากร

 ทางการศึกษาของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับ 

 หน่วยงานเครือข่าย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ 

 โรงเรียน บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.

ศศิวิมล พงษ์ไพโรจน์. (2558). การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การ 

 แห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาราชบุรี 

 เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตศึกษา 

 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม.



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 2018 219

ศศิวิมล พงษ์ไพจน์ และคณะ. (2559, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

 ท่ีสง่ผลตอ่การเป็นองค์การ แหง่การเรียนรู้ของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

 ประถมศกึษาราชบรีุ เขต 2. วารสารสังคมศาสตร์วจิยั, 7 (1), 121-142.

ศศิวิมล สขุทนารักษ์. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษากับ 

 สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในเขตอ�าเภอคลองหลวง สังกัด 

 ส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1.  วิทยานิพนธ์ศกึษาศาสตร 

 มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

 เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ.

ศิริพร อินนะรา. (2558). แบบภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ 

 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 เขตลาดกระบงั. วทิยานิพนธ์ครุศาสตร์อสุาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศกึษา 

 บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั.

สวุิมล ติรกานนัท์. (2557). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัต ิ (พิมพ์ 

 ครัง้ท่ี 12). กรุงเทพมหานคร: ส�านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  (2555).  พระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542. 

   กรุงเทพมหานคร: ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ

________. (2557). นโยบายส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีงบประมาณ  

 พ.ศ. 2558. กรุงเทพมหานคร: ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย.

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ  (2545).  แผนการศกึษาแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2545-2559): 

 ฉบบัสรุป (พิมพ์ครัง้ท่ี 2). กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค.

ส�านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. (2553). รายงานการวจิยัและพฒันานโยบายการพฒันาครู

 และบุคลากรทางการศกึษา. กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟิค.

อลัสริุยา กรรณสตูร. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษากับ 

 ประสทิธิผลการบริหารงานสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

 บณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ.

Northouse, P. G.  (2016).  Leadership: Theory and practice (7th ed.).  Great Britain: Sage.



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 2018220

การปฏบิตัติามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐที่ส่งผลต่อระบบสนับสนุน

การศกึษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ 

สังกัดกรุงเทพมหานคร

IMPLEMENTATION OF PUBLIC SECTOR MANAGEMENT QUALITY AWARD 

AFFECTING 21st CENTURY SCHOOL SUPPORTING 

SYSTEMS IN SOUTH KRUNGTHON GROUP 

UNDER BANGKOK METROPOLITAN

วศินีย์  สีเอ่ียม/ WITSANEE  SEAIEM1

พชิญาภา  ยืนยาว/ PITCHAYAPA  YUENYAW2

เยาวภา  บวัเวช/ YAOWAPA BUAWECH3

บทคัดย่อ

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาระดบัการปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ 2) ศกึษาระดบัระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 และ 3) วิเคราะห์การปฏิบตัิ
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1 นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2 อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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 ผลการวิจยัพบวา่

 1. การปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ อยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและ

รายด้าน ประกอบด้วย การน�าองค์การ การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ การให้ความส�าคญักบัผู้ รับบริการ

และผู้ มีสว่นได้เสีย การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ การมุง่เน้นบคุลากร การมุง่เน้นระบบ

ปฏิบตักิาร และผลลพัธ์การด�าเนินการ 

 2. ระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน 

ประกอบด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลกัสตูรและการสอน การพฒันาทางวิชาชีพ และสภาพ

แวดล้อมการเรียนรู้

 3. การปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ได้แก่ การมุ่งเน้นระบบ ปฏิบตัิ
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6
) ผลลพัธ์การด�าเนินการ (X

7
) การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ (X

4
) และการมุง่เน้น

บคุลากร (X
5
) เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 (Y

tot
) โดยสามารถร่วม

กนัท�านายได้ร้อยละ 73.40 อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ   

        = 0.63 + 0.39(X
6
) + 0.20(X

7
) + 0.13(X

4
) + 0.13(X

5
)

ค�าส�าคัญ: เกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ระบบสนบัสนนุการศกึษา ศตวรรษท่ี 21 กรุงธนใต้

ABSTRACT

 This research aimed to: 1) study the implementation level of Public Sector  

Management Quality Award; 2) identify the level of 21st century school supporting systems;  

and 3) analyze the implementation of Public Sector Management Quality Award affecting 21st 

century school supporting systems. The research sample, derived by proportional stratified 

random sampling as distributed by district office, was 346 administrators and government 

teachers of schools in South Krungthon Group under Bangkok Metropolitan. The research 

instrument was a questionnaire constructed by the researcher with IOC content between 

0.67 to 1.00. The internal consistency reliability coefficients of the questionnaire: part 1  

Public Sector Management Quality Award was 0.99, and part 2 21st century school  

supporting systems was 0.96.  Data were analyzed with percentage, mean, standard  

deviation and stepwise multiple regression.

 The findings of this research were as follows:

 1. Overall and in specific aspects, the implementation of Public Sector Management 

Quality Award was at a high level. These aspects were leadership; strategic planning; 
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  
 
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
 
ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 

แนะแนว 
                           (n = 145) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.47  0.21 6.94** 0.00 
การติดตอส่ือสาร (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
การตัดสินใจ (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง
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client and stakeholder focus; measurement, analysis and knowledge management; workforce 

focus; operations focus; and results.

 2. Overall and in specific aspects, the 21st century school supporting systems was 

at a high level. These aspects were standards and assessments, curriculum and instruction, 

professional development, and learning environments.

 3. The implementation of Public Sector Management Quality Award in the aspects of 

operations focus (X
6
); results (X

7
); measurement, analysis and knowledge management (X

4
); 

and client and stakeholder focus (X
5
) together predicted the 21st century school supporting 

systems (Y
tot

) at the percentage of 73.40 with statistical significance at .05. The regression 

equation was        = 0.63 + 0.39 (X
6
) + 0.20 (X

7
) + 0.13 (X

4
) + 0.13 (X

5
).

Keywords: Public Sector Management Quality Award, school supporting systems, 21st  

  century, South Krungthon

บทน�า

 ท่ามกลางสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันท่ีเป็นกระแสแห่งโลกาภิวัตน์  

(globalization) ซึง่มีฐานเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพลงัในการขบัเคลื่อน

สงัคม ท�าให้เกิดการรับส่งข้อมลูข่าวสารจากพืน้ท่ีหนึ่งไปยงัอีกพืน้ท่ีหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว เป็นสงัคม 

ท่ีต้องอาศยัองค์ความรู้ (knowledge based society) และเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge based 

economy) ผลกระทบท่ีตามมาคือ ความเหลื่อมล�า้ของความรู้ ซึง่เกิดขึน้จากความไม่เท่าเทียมกนั

ของความสามารถและความจริงจงัในการพฒันาองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการศกึษา ข้อมลูขา่วสาร และ

การวิจยั ซึง่ส�านกังานสภาการศกึษาได้สรุปผลการศกึษาความก้าวหน้าของการปฏิรูปการศกึษาของ

ประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนชีใ้ห้เห็นว่า ประเทศอาเซียนทุกประเทศมีแนวโน้มให้ความส�าคญักับ 

การพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้มีการยกระดบัคุณภาพศึกษา มีความมุ่งหวงัท่ีจะให้ 

การศกึษาเป็นเคร่ืองมือในการยกระดบัคณุภาพทางการศกึษาสู่ระดบัสากล สอดคล้องกบัแนวโน้ม

การแขง่ขนัในระดบัสากลในศตวรรษท่ี 21 สงัคมฐานความรู้ มีสว่นส�าคญัในการพฒันาทางเศรษฐกิจ

และพฒันาทนุทางมนษุย์อย่างรอบด้าน (ส�านกังานสภาการศกึษา, 2549: 115) และสอดคล้องกบั 

การจัดการศึกษาท่ีถือได้ว่าเป็นรากฐานท่ีส�าคัญท่ีสุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญ

ก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ  ในสงัคมได้ เน่ืองจากการศกึษาเป็นกระบวนการท่ีชว่ยให้คนได้พฒันา

ตนเอง ตลอดชีวิต ตัง้แต่การวางรากฐานการพฒันาของชีวิตเม่ือแรกเกิด การพฒันาศกัยภาพและ 

ขีดความสามารถตา่ง ๆ ท่ีจะด�ารงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสขุ (ประทิน วิเศษสวุรรณ, 

2545: 1)
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จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
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กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 2018 223

 กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ และเป็นเมืองหลวง

ท�าให้เป็นศนูย์กลางของการด�าเนินงานด้านตา่ง ๆ ของประเทศ รวมถงึด้านการศกึษาท่ีเป็นศนูย์กลาง

ทางการศกึษาของสถาบนัการศกึษาและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีคณุภาพมาตรฐานและทนัสมยั  

โดยมีส�านกัการศกึษามีอ�านาจหน้าท่ีเก่ียวกบังานด้านการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประเภทสามญัศกึษา 

ของกรุงเทพมหานคร การขบัเคลื่อนคณุภาพการศกึษาของกรุงเทพมหานครใน ปี พ.ศ. 2559 ได้มี 

การก�าหนดวิสัยทัศน์ “ส�านักการศึกษาเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานของ

กรุงเทพมหานครให้ได้คณุภาพมาตรฐาน ก้าวไกลสูป่ระชาคมอาเซียน” เพ่ือให้สถานศกึษาในสงักดั

กรุงเทพมหานครจดัการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ มีคณุภาพ มีคณุธรรม และความโปร่งใส เพ่ือให้ผู้ เรียน

มีคณุภาพและสามารถแขง่ขนัได้ในเวทีระดบัชาติ และระดบัภมิูภาคอาเซียน รวมทัง้พฒันาศกัยภาพ

ของครูและบคุลากรทางการศกึษาในด้านคณุวฒิุ คณุธรรม ความรู้ และทกัษะในการบริหาร การจดัการ

ความรู้ โดยเน้นความเป็นเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบตั ิมีการจดัการศกึษา

โดยให้สงัคมมีสว่นร่วม ทัง้ของบคุคล ครอบครัว ชมุชน และองค์กรเอกชนอ่ืน ๆ และก�าหนดมาตรฐาน

การศกึษาและจดัระบบประกนัคณุภาพการศกึษาทกุระดบั (กรุงเทพมหานคร, ส�านกัการศกึษา, 2559: 

8-9) เพ่ือสง่เสริมให้สถานศกึษาในกรุงเทพมหานครบรรลตุามพนัธกิจท่ีได้ตัง้ไว้สอดคล้องกบัส�านกังาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  ท่ีได้มีการพฒันาเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public 

Sector Management Quality Award: PMQA) เป็นเกณฑ์ท่ีประยกุต์มาจากเกณฑ์รางวลัคณุภาพ

แหง่ชาตขิองประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Malcolm Baldrige National Quality Award หรือ MBNQA   

มาใช้เป็นเคร่ืองมือผลกัดันให้มีการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นเกณฑ์ 

คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีความทนัสมยั ตามบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป เป็นกรอบการประเมิน 

ท่ีสามารถบ่งชีร้ะดบัความส�าเร็จ รวมทัง้เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล โดยได้ก�าหนดเกณฑ์

คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ไว้ 7 ด้าน ดงันี ้1) การน�าองค์การ 2) การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์  

3) การให้ความส�าคญักบัผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้เสยี 4) การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้  

5) การมุ่งเน้นบคุลากร 6) การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ และ 7) ผลลพัธ์การด�าเนินการ ซึง่เม่ือได้ท�า 

การประเมินแล้วจะเปรียบเสมือนการตรวจสขุภาพขององค์การ ท่ีจะท�าให้ทราบจดุแข็งและโอกาสใน  

การปรับปรุง ปรับระบบโครงสร้างในการสนบัสนนุการศกึษา วางแผนพฒันาให้มีประสทิธิภาพ โดยเลอืก

เคร่ืองมือทางการบริหารท่ีเหมาะสมมาด�าเนินการตอ่ไป สง่ผลให้สถานศกึษาเป็นเลศิและมีมาตรฐาน

ในระดบัสากล (ส�านกังานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการ, 2557: 9)

 นอกจากนัน้การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 กับการเช่ือมโยงสู่ภาคการศึกษา  

พบวา่ผู้บริหารการศกึษาจะคาดหวงัจากผู้มีสว่นได้สว่นเสียสงูมาก นอกจากนีจ้ะพบกบัความไมแ่นน่อน            

การบริหารมีความซับซ้อนมากขึน้ จากการบริหารภายใต้ความขัดแย้งต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม  

(นิสดารก์  เวชยานนท์, 2554: 112) ระบบในการสนบัสนนุศกึษาจงึต้องมีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้อง
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กับการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดขึน้ สถานศึกษาท่ีมีการปฏิรูปอย่างต่อเน่ือง กระตุ้นและสร้าง

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ทกุระดบับคุคลในสถานศกึษา สามารถ

ขยายขอบเขตความสามารถของตนเองอย่างตอ่เน่ือง มีการเรียนรู้ร่วมกนั และน�าความรู้มาปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสถานศกึษาจนน�าไปสู่เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ร่วมกนั (กฤษฎ์ิค�าผา 

ช�านาญ, 2552: 11) ส่งผลให้สถานศึกษาเกิดประสิทธิผล ซึ่งพิจารณาจากผลงานท่ีได้รับและ 

ความมีประสทิธิภาพของการใช้ทรัพยากรการบริหารอยา่งประหยดั รวดเร็ว เป็นการน�าเวลามาพิจารณา

การบรรลผุลถึงเป้าหมายท่ีก�าหนดอย่างแน่นอน ระบบในการสนบัสนนุการศกึษาจงึเป็นตวัท่ีบง่ชีถ้ึง 

ผลส�าเร็จของการบริหารและการบรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ ดงันัน้สถานศึกษาจึงต้องปรับเปล่ียน

ระบบในการสนบัสนนุการศึกษาจากแบบเดิม ๆ มาเป็นแบบท่ีทนัสมยั ครอบคลมุระบบการศึกษา 

ทกุด้าน กลา่วคือระบบสนบัสนนุการศกึษาท่ีมีความสอดคล้องตามสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจบุนั

และอนาคตท่ีเหมาะสมคือ ระบบสนบัสนนุการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 5 ด้าน ดงันี ้ 

1) มาตรฐานและการประเมิน 2) หลกัสตูรและการสอน 3) การพฒันาทางวชิาชีพ และ 4) สภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ (Bellanca & Brandt, 2011 อ้างถงึใน วรพจน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป  จิตตฤกษ์, 2556: 35)

 เป้าหมายหลกัของการพฒันาการศกึษาของประเทศไทย คือ การพฒันาผู้ เรียนให้เป็นบคุคล

ท่ีมีคณุภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือความเจริญงอกงามของบคุคลและสงัคม (พระราชบญัญตัิ

การศกึษาแหง่ชาต,ิ 2543) นอกจากเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) จะเป็นแนวทาง

ในการบริหารสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครให้เป็นสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในอนาคตได้แล้ว  

ยงัสามารถส่งผลให้ระบบการศึกษามีประสิทธิภาพก้าวทนัต่อศตวรรษท่ี 21 รวมทัง้ยงัท�าให้ทราบ 

จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง ซึ่งจากแผนปฏิบัติราชการ ส�านักการศึกษา ประจ�าปี 2558  

พบจดุออ่น (weakness) ของสถานศกึษาในสงักดักรุงเทพมหานคร ดงันี ้ การประสานระหวา่งส�านกั

การศกึษา ส�านกังานเขต โรงเรียน ไมเ่ป็นไปตามก�าหนดระยะเวลา โครงสร้างในการบริหารงานไมเ่อือ้ 

ตอ่การปฏิบตัิงาน บคุลากรมีการโยกย้ายท�าให้การปฏิบตัิงานไมต่อ่เน่ือง งานประจ�าได้รับผลกระทบ 

จากงานนโยบาย/อ่ืน ๆ ท�าให้การด�าเนินงานล่าช้า ผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)  

ระดบัชัน้ ป.6 จ�านวน 8 รายวชิา มีคา่เฉลีย่ต�า่กวา่ระดบัประเทศ จ�านวน 3 รายวชิา ซึง่เป็นรายวชิาหลกั 

ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ ส่วนระดบัชัน้ ม.3 มีคะแนนน้อยกว่าค่าเฉล่ีย 

ระดบัประเทศ จ�านวน 6 รายวชิา และระดบัชัน้   ม.6 คะแนนน้อยกวา่คา่เฉลีย่ระดบัประเทศทกุรายวชิา 

และอปุสรรค (threat) ของสถานศึกษาในสงักดักรุงเทพมหานคร ดงันี ้ มีภาระงานอ่ืนท่ีนอกเหนือ

จากการสอนเป็นจ�านวนมาก ท�าให้กระทบตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน การปฏิบตัิงาน 

ท่ีสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนต้องใช้ระเบียบการปฏิบัติงานทางราชการซึ่งมี 

ขัน้ตอนมากท�าให้การด�าเนินงานลา่ช้า ความขดัแย้งทางการเมืองและสงัคมเกิดขึน้ ท�าให้เป็นอปุสรรค

ต่อการพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง มีนักเรียนท่ีไม่ได้มีภูมิล�าเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และนักเรียนท่ีไม่มี 
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สญัชาตไิทยมาเข้าเรียนในกรุงเทพมหานครเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ยากตอ่การบริหารจดัการและพฒันา

คณุภาพการศกึษา จากท่ีกลา่วมาข้างต้น พบวา่มีจดุออ่น และอปุสรรคตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษา 

ของสถานศึกษากรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร, ส�านกัการศึกษา, 2559: 6) ดงันัน้ จึงต้องมี 

การปรับเปลีย่นระบบในการสนบัสนนุการศกึษาให้สอดคล้องกบับริบทไทยในปัจจบุนั สามารถตอบรับ 

การเปลี่ยนแปลงของกระแสต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ สอดคล้องกบัมะยม โพธิสวุรรณ (2556: 45) ท่ีพบว่า   

การพฒันาคุณภาพการบริหารส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) จะสง่ผลให้ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการ

ครูและบคุลากรทางการศกึษาสามารถยกระดบัคณุภาพ มาตรฐานการบริหารงาน และบริหารคนให้มี

ประสทิธิภาพ

 จากสภาพปัญหาดงักลา่วข้างต้น ท�าให้ผู้วิจยัสนใจท่ีจะศกึษาการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพ           

การบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร  

ให้สอดคล้องกบัระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะขบัเคลือ่นสูค่วามส�าเร็จ มีประสทิธิภาพ 

ครอบคลมุตรงตามพนัธกิจท่ีได้ตัง้ไว้ สูส่ถานศกึษาท่ีเป็นมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์
 ในการวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี ้

 1. เพ่ือศกึษาระดบัการปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ของโรงเรียนใน

กลุม่กรุงธนใต้  สงักดักรุงเทพมหานคร

 2. เพ่ือศกึษาระดบัระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ 

สงักดักรุงเทพมหานคร

 3. เพ่ือวิเคราะห์การปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสง่ผล

ตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร

ตวัแปรการวจิยั
 1. ตัวแปรต้น คือ การปฏิบตัิตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวคิด

ของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ พ.ศ. 2557 (2557: 9) ประกอบด้วย 7 ด้าน ดงันี ้ 

1) การน�าองค์การ 2) การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 3) การให้ความส�าคญักบัผู้ รับบริการและผู้ มีสว่น 

ได้เสีย 4) การวดัการวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบคุลากร 6) การมุ่งเน้นระบบ 

ปฏิบตักิาร และ 7) ผลลพัธ์การด�าเนินการ

 2. ตัวแปรตาม คือ ระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวคิดของ  

Partnership for 21st Century Skills (Bellanca & Brandt, 2011 อ้างถงึใน วรพจน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง  
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และอธิป จิตตฤกษ์, 2556: 35) ประกอบด้วย 4 ด้าน ดงันี ้1) มาตรฐานและการประเมิน 2) หลกัสตูร

และการสอน 3) การพฒันาทางวิชาชีพ  และ 4) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

 โดยผู้วิจยัได้น�าเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้ 7 
 

                 ตวัแปรต้น                       ตวัแปรตาม 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
สมมติุฐานการวิจยั 
 การปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ประกอบด้วย การนําองค์การ การวางแผน
เชิงยทุธศาสตร์ การให้ความสําคญักบัผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้เสีย การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการ
ความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ และผลลพัธ์การดําเนินการ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ    
ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร 
 
คําจํากดัความตวัแปรการวิจยั 
 1. การปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ หมายถึง กรอบแนวคดิท่ีสามารถบง่ชีถ้ึง
ความสําเร็จของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร ซึง่มีการดําเนินงานหรือการปฏิบตัิงานท่ี
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐนํามาใช้เพ่ือนําไปสูว่ตัถปุระสงค์หรือจดุหมายปลายทางท่ีได้กําหนด

ไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ และเป็นการยกระดบัจากมาตรฐานสูส่ากล ประกอบด้วย 
 1.1 การนําองค์การ หมายถึง วิธีการนําองค์การโดยมีการกําหนดวิสยัทศัน์ ค่านิยม พนัธกิจ      
การสื่อสารและผลการดําเนินการขององค์การ รวมทัง้มีการกํากับดแูลองค์การ การประพฤติปฏิบตัิตาม
กฎหมายอย่างมีจริยธรรม มีการส่งเสริมการประพฤติปฏิบตัิตามหลกันิติธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม สง่เสริมสนบัสนนุชมุชนสามารถสร้างองค์การคณุภาพท่ียัง่ยืน 
 1.2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ การกําหนด
วตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์และนํายทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตัิ โดยมีการจดัทําแผนปฏิบตัิการ ถ่ายทอดสู่
การปฏิบตัแิละคาดการณ์ผลการดําเนินการในอนาคตท่ีสําคญั 

การปฏิบติัตามเกณฑ์คณุภาพ 
การบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

1. การนําองค์การ  
2. การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 
3. การให้ความสําคญักบัผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้เสีย  
4. การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้   
5. การมุง่เน้นบคุลากร  
6. การมุง่เน้นระบบปฏิบติัการ  
7. ผลลพัธ์การดําเนินการ 

ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 
 

1. มาตรฐานและการประเมิน  
2. หลกัสตูรและการสอน  
3. การพฒันาทางวิชาชีพ  
4. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

สมมตฐิานการวจิยั
 การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย การน�าองค์การ 

การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ การให้ความส�าคญักบัผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้เสีย การวดั การวิเคราะห์ 

และการจดัการความรู้ การมุ่งเน้นบคุลากร การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ และผลลพัธ์การด�าเนินการ 

เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดั

กรุงเทพมหานคร

ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
 1.  การปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ หมายถงึ กรอบแนวคดิท่ีสามารถ

บ่งชีถ้ึงความส�าเร็จของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สงักัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการด�าเนินงานหรือ 

การปฏิบตัิงานท่ีหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐน�ามาใช้เพ่ือน�าไปสูว่ตัถปุระสงค์หรือจดุหมาย

ปลายทางท่ีได้ก�าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ และเป็นการยกระดบัจากมาตรฐานสูส่ากล ประกอบด้วย

  1.1  การน�าองค์การ หมายถึง วิธีการน�าองค์การโดยมีการก�าหนดวิสยัทัศน์ ค่านิยม  

พนัธกิจ  การสื่อสารและผลการด�าเนินการขององค์การ รวมทัง้มีการก�ากบัดแูลองค์การ การประพฤติ

ปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างมีจริยธรรม มีการส่งเสริมการประพฤติปฏิบตัิตามหลกันิติธรรม และมี 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม สง่เสริมสนบัสนนุชมุชนสามารถสร้างองค์การคณุภาพท่ียัง่ยืน
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  1.2  การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ หมายถึง กระบวนการจดัท�ายทุธศาสตร์ การก�าหนด

วตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์และน�ายทุธศาสตร์ไปสูก่ารปฏิบตั ิโดยมีการจดัท�าแผนปฏิบตักิาร ถ่ายทอด

สูก่ารปฏิบตัแิละคาดการณ์ผลการด�าเนินการในอนาคตท่ีส�าคญั

  1.3  การให้ความส�าคัญกับผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง วิธีการใช้ 

สารสนเทศของผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน  

การตอบสนองความต้องการเพ่ือสร้างความผกูพนัในการก�าหนดผลผลิต บริการ กลไกต่าง ๆ เพ่ือ

สนบัสนนุและการสร้างความสมัพนัธ์ของผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย

  1.4  การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ หมายถึง การวดัผลการด�าเนินการ  

การวิเคราะห์และทบทวนผลการด�าเนินการ รวมทัง้การปรับปรุงผลการด�าเนินการ มีการจัดการ 

ความรู้ ข้อมลู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งมีคณุภาพและพร้อมใช้งาน

  1.5  การมุ่งเน้นบุคลากร หมายถึง การบริหารขีดความสามารถและอัตราก�าลัง 

ด้านบุคลากร บรรยากาศการท�างานของบุคลากร มีการสร้างความผูกพนัของบุคลากร ประเมิน 

ความผกูพนั สง่ผลให้มีการพฒันาบคุลากรและผู้บริหารเพ่ือให้งานบรรลผุลส�าเร็จ เป็นไปอยา่งปลอดภยั

ตอ่การปฏิบตังิาน

  1.6  การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ หมายถึง กระบวนการท�างานในการออกแบบผลผลิต            

การบริการ การจัดการกระบวนการ รวมถึงประสิทธิผลการปฏิบัติการ ดูแลความปลอดภัยของ 

สถานท่ีท�างาน เตรียมพร้อมตอ่ภาวะฉกุเฉินท่ีอาจเกิดขึน้และสร้างนวตักรรมเพ่ืออนาคตให้มัน่ใจวา่มี

การปฏิบตักิารท่ีมีประสทิธิผลและสง่มอบคณุคา่แก่ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย

  1.7  ผลลพัธ์การด�าเนินการ หมายถึง การสรุปผลลพัธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุ

พนัธกิจตามแผนปฏิบตักิาร ผลลพัธ์ด้านการให้ความส�าคญัผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียรวมถงึ 

ความพงึพอใจและการสร้างความสมัพนัธ์ ผลลพัธ์ด้านการมุง่เน้นบคุลากร ผลลพัธ์ด้านการน�าองค์การ 

การก�ากบัดแูลองค์การ และความรับผิดชอบตอ่สงัคม ผลลพัธ์ด้านงบประมาณ การเงินและการเตบิโต

และผลลพัธ์ด้านประสทิธิผลของกระบวนการ

 2.  ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 หมายถงึ ผลการด�าเนินงานของระบบท่ีโรงเรียน

กลุ่มกรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานครมุ่งพฒันาและส่งเสริมให้ความส�าคญัของกระบวนการเรียนรู้ 

การพฒันาคณุภาพการเรียนการสอน ภายใต้ความยืดหยุ่น หลากหลาย มีความเป็นพลวตั การมี 

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนและชุมชน  

รวมถึงการมีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเอือ้ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาก้าวทันต่อศตวรรษ 

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบด้วย

  2.1  มาตรฐานและการประเมิน หมายถึง ข้อก�าหนดเก่ียวกับคุณลกัษณะ คุณภาพท่ี 

พงึประสงค์ของผู้ เรียนให้เกิดทกัษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญในเชิงสหวิทยาการและเชิงลกึ ยกระดบั
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ความสามารถของผู้ เรียนด้วยสือ่หรือเคร่ืองมือท่ีมีคณุภาพ สง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะชีวติและแก้ปัญหา 

ในชีวิตได้ โดยจะมีการประเมินผลผู้ เรียนในมาตรฐานนีด้้วยแบบทดสอบท่ีมีมาตรฐานและทนัสมยั  

การประเมินผลจะสามารถสะท้อนการปฏิบัติของผู้ เรียนตรงตามมาตรฐาน มีคุณภาพและเกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุ

  2.2  หลกัสตูรและการสอน หมายถึง แนวการจดัประสบการณ์ให้เกิดทกัษะการเรียนรู้ 

ในศตวรรษท่ี 21 จะมุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการของวิชาแกนหลัก ประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการ 

ข้ามสาระเนือ้หา สร้างระบบการเรียนรู้ท่ีเน้นสมรรถนะเป็นฐาน รวมทัง้นวตักรรมและวิธีการเรียนรู้ 

ในเชิงบรูณาการท่ีมีเทคโนโลยีเป็นตวัเกือ้หนนุ การเรียนรู้แบบสืบค้น และวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหา

เป็นฐาน เพ่ือการสร้างทกัษะขัน้สงูทางการคดิของผู้ เรียน

  2.3  การพฒันาทางวิชาชีพ หมายถงึ การสร้างและพฒันาข้าราชการครูให้เป็นผู้ มีทกัษะ

ความรู้ความสามารถในเชิงบรูณาการเชิงลกึเก่ียวกบัการแก้ปัญหา การคิดแบบมีวิจารณญาณ และ

ทกัษะด้านอ่ืน ๆ ท่ีส�าคญัต่อวิชาชีพ สร้างสมรรถนะทางวิชาชีพให้เกิดขึน้กับครู เพ่ือเป็นตวัแบบ 

แหง่การเรียนรู้ การใช้เคร่ืองมือและก�าหนดยทุธศาสตร์สูก่ารปฏิบตัใินชัน้เรียน มีการสอนด้วยเทคนิควธีิ

ท่ีหลากหลาย รวมทัง้ชว่ยสง่เสริมให้ครูได้พฒันาความสามารถให้สงูขึน้ สนบัสนนุให้เกิดการประเมิน 

ผู้ เรียนอยา่งตอ่เน่ือง มีสว่นร่วมในการแบง่ปันความรู้ระหวา่งชมุชน สร้างข้าราชการครูให้เป็นตวัแบบ

ท่ีมีการพฒันาทางวิชาชีพได้อยา่งมีคณุภาพ มัน่คง และยัง่ยืน

  2.4  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ หมายถึง สภาวะแวดล้อมทางกายภาพท่ีเกือ้หนุน  

มีความสร้างสรรค์ แนวปฏิบตัทิางการเรียน สนบัสนนุทางวิชาชีพแก่ชมุชน สร้างสภาพแวดล้อมให้เกิด 

การปฏิบตัิจริงตามบริบท สร้างโอกาสในการใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีมีคณุภาพ การออกแบบระบบ 

การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม น�าไปสู่การเกิดทกัษะท่ีหลากหลายสู่การปฏิบตัิเพ่ือช่วยให้การเรียนการสอน

บรรลผุลและขยายผลสูช่มุชนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

 3.  กลุ่มกรุงธนใต้ หมายถึง โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 7 เขตพืน้ท่ี  

ได้แก่ เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตบางขนุเทียน เขตราษฎร์บรูณะ เขตบางแค เขตทุ่งครุ และ 

เขตบางบอน มีโรงเรียนในกลุม่ทัง้หมด 70 โรงเรียน และจ�านวนผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู

ทัง้หมด 3,364 คน

วธีิด�าเนินการ
 การวจิยัเร่ือง การปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐท่ีสง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุ

การศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร การวจิยันีเ้ป็นการวจิยั

เชิงพรรณนา (descriptive research) 
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 ประชากร ได้แก่ ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศกึษาและข้าราชการ

ครูในโรงเรียนกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร จ�านวน 3,364 คน

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่มกรุงธนใต้               

สงักัดกรุงเทพมหานคร ได้มาโดยวิธีก�าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากจ�านวนประชากรทัง้หมด  

จ�านวน 3,364 คน โดยเทียบกบัตารางก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งส�าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan 

(1970 อ้างถึงใน สวุิมล ติรกานนัท์, 2557: 179) โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่น 

(proportional stratified random sampling) กระจายตามส�านกังานเขต ได้จ�านวนกลุ่มตวัอย่าง  

346 คน ดงัปรากฏในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

10 
 

 
ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

โรงเรียน ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง 
ผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู 

สํานกังานเขตภาษีเจริญ 31 434 3 45 
สํานกังานเขตหนองแขม 25 417 3 43 
สํานกังานเขตบางขนุเทียน 51 785 5 81 
สํานกังานเขตราษฎร์บรูณะ 16 261 2 27 
สํานกังานเขตบางแค 37 489 4 50 
สํานกังานเขตทุ่งครุ 24 411 2 42 
สํานกังานเขตบางบอน 24 359 2 37 

รวม 208 3,156 21 325 
รวมทัง้สิน้ 3,364 346 

 

  
การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม ด้านการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ จํานวน 
90 ข้อ และระบบสนบัสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จํานวน 25 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพ         
การบริหารจดัการภาครัฐเท่ากับ 0.99 และค่าความเท่ียงของแบบสอบถามระบบสนบัสนุนการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 เท่ากบั 0.96 

การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

กลุ่มกรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมลูจากผู้บริหารสถานศึกษา และ
ข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานในสถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืน
มาจํานวน 346 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมลู 

 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

 ผู้ วิจยัศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและโครงสร้าง

ของแบบสอบถาม ด�าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค�านิยามศัพท์ตัวแปร โดยผ่านการตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) เทา่กบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงค�าถาม ด้านการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพ

การบริหารจดัการภาครัฐ จ�านวน 90 ข้อ และระบบสนบัสนนุการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จ�านวน  

25 ข้อ จากนัน้หาคา่ความเท่ียง โดยการหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถาม 
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การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐเท่ากับ 0.99 และค่าความเท่ียงของ

แบบสอบถามระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 เทา่กบั 0.96

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

 ผู้วจิยัจดัสง่แบบสอบถาม จ�านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถงึผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียน

ในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากผู้บริหารสถานศกึษา 

และข้าราชการครูท่ีปฏิบตังิานในสถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์ 

กลบัคืนมาจ�านวน 346 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 100

 

 การวเิคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดับ 

การปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐท่ีสง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษ

ท่ี 21 ใช้การหาคา่เฉลีย่ (     ) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วจิยัน�าคา่เฉล่ีย 

ไปเทียบกบัเกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

 คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถงึ  มีการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ/

        ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ในระดบัท่ีมาก 

        ท่ีสดุ

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถงึ มีการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ/

        ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21ในระดบัท่ีมาก

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถงึ มีการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ/

        ระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในระดับท่ี 

        ปานกลาง

 คา่เฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถงึ มีการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ/

        ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ในระดบัท่ีน้อย

 คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถงึ มีการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ/

        ระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในระดับท่ี 

        น้อยท่ีสดุ

 ส�าหรับการวิเคราะห์การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐท่ีส่งผลต่อ                    

ระบบสนบัสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สงักัดกรุงเทพมหานคร  

ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (stepwise multiple regression analysis)

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ผลการวจิยั
 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐท่ีสง่ผลตอ่ระบบ

สนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร

             ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ระดบัการปฏบิตัติามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร

 การปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดั

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (   = 4.02, S.D. = 0.54) และเม่ือพิจารณาเป็น 

รายด้านพบว่า การปฏิบตัิตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ อยู่ในระดบัมากทุกด้าน 

โดยการน�าองค์การอยู่ในล�าดบัสงูท่ีสดุ (   = 4.14, S.D. = 0.53) รองลงมาคือ การวางแผนเชิง

ยทุธศาสตร์ (    = 4.06, S.D. = 0.57) ผลลพัธ์การด�าเนินการ (    = 4.06, S.D.= 0.61) การมุง่เน้น

ระบบปฏิบตักิาร (    = 4.03, S.D. = 0.61) การมุง่เน้นบคุลากร (    = 3.98, S.D. = 0.64) การวดั  

การวิเคราะห์ และ การจดัการความรู้ (     = 3.96, S.D. = 0.60) และการให้ความส�าคญักบัผู้ รับบริการ

และผู้ มีสว่นได้เสีย (    = 3.88, S.D. = 0.65) ตามล�าดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 2

ตารางที่ 2  คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและล�าดบัการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหาร 

  จดัการภาครัฐของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 
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มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัการปฏิบตัิตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จดัการ ภาครัฐของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร 

(n = 346) 
การปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  S.D. ระดบั ลําดบั 

1. การนําองค์การ  
2. การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์  
3. การให้ความสาํคญักบัผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้เสีย     
4. การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้   
5. การมุง่เน้นบคุลากร   
6. การมุง่เน้นระบบปฏิบตักิาร 
7. ผลลพัธ์การดําเนินการ   

4.14 
4.06 
3.88 
3.96 
3.98 
4.03 
4.06 

0.53 
0.57 
0.65 
0.60 
0.64 
0.61 
0.61 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
2 
7 
6 
5 
4 
3 

รวม 4.02 0.54 มาก  
 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ระดบัระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุ่ม 
กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร  
   ระบบสนบัสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.03, S.D. = 0.57) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระบบสนบัสนนุ
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยการพฒันาทางวิชาชีพอยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 
4.11, S.D. = 0.60) รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (  = 4.09, S.D. = 0.63) มาตรฐานและการ
ประเมิน  (  = 3.99,  S.D. = 0.60) และหลกัสตูรและการสอน (  = 3.96, S.D. = 0.67) ตามลําดบั ดงัปรากฏใน
ตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัระบบสนบัสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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 ตอนที่ 2  ผลการวเิคราะห์ระดบัระบบสนับสนุนการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน

ในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

   ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 4.03, S.D. = 0.57) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ระบบ

สนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยการพฒันาทางวิชาชีพอยูใ่นล�าดบั

สงูท่ีสดุ (   = 4.11, S.D. = 0.60) รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (   = 4.09, S.D. = 0.63) 

มาตรฐานและการประเมิน (  = 3.99,  S.D. = 0.60) และหลกัสูตรและการสอน (  = 3.96,  

S.D. = 0.67) ตามล�าดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 3

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและล�าดบัระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษ 

  ท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร
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คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
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 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

 ตอนที่ 3  ผลการวเิคราะห์การปฏบิตัติามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ซึ่ง

เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อระบบสนับสนุนการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ 

สังกัดกรุงเทพมหานคร

 การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ 

สงักดักรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ (X
6
) ผลลพัธ์การด�าเนินการ (X

7
)  

การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ (X
4
) และการมุ่งเน้นบคุลากร (X

5
) เป็นตวัแปรท่ีได้รับ

เลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผนัแปรของระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษ

ท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร (Y
tot

) ได้อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 

.05 โดยมีคา่ประสทิธิภาพในการท�านาย (R2) เทา่กบั 0.734 ซึง่แสดงวา่ การมุง่เน้นระบบปฏิบตักิาร 

ผลลพัธ์การด�าเนินการ การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้และการมุ่งเน้นบคุลากรส่งผล 

ตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร 

13 
 

 (n = 346) 
ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21  S.D. ระดบั ลําดบั 

1. มาตรฐานและการประเมิน 
2. หลกัสตูรและการสอน 
3. การพฒันาทางวิชาชีพ 
4. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

3.99 
3.96 
4.11 
4.09 

0.60 
0.67 
0.60 
0.63 

มาก 
มาก 
มาก

มาก 

3 
4 
1 
2 

รวม 4.03 0.57 มาก  
 
 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์การปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ซึง่เป็นปัจจยัท่ี
สง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร 

การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (X6) ผลลัพธ์การดําเนินการ (X7)  การวัด            
การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ (X4) และการมุ่งเน้นบคุลากร (X5) เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการ
ถดถอยและสามารถอภิปรายความผนัแปรของระบบสนบัสนุนการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนใน
กลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร (Ytot) ได้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยมีคา่ประสิทธิภาพ
ในการทํานาย (R2) เท่ากบั 0.734 ซึ่งแสดงว่า การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ ผลลพัธ์การดําเนินการ การวดั    
การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้และการมุ่งเน้นบคุลากรสง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษ
ท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร และสามารถร่วมทํานายระบบสนับสนุน
การศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ได้ร้อยละ 73.40 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 

= 0.63 + 0.39(X6) + 0.20(X7) + 0.13(X4) + 0.13(X5) 
 
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 

 = 0.42 (Z6) + 0.21(Z7) + 0.14(X4) + 0.14(X5) 
  
ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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 (n = 346) 
ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21  S.D. ระดบั ลําดบั 

1. มาตรฐานและการประเมิน 
2. หลกัสตูรและการสอน 
3. การพฒันาทางวิชาชีพ 
4. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

3.99 
3.96 
4.11 
4.09 

0.60 
0.67 
0.60 
0.63 

มาก 
มาก 
มาก

มาก 

3 
4 
1 
2 

รวม 4.03 0.57 มาก  
 
 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์การปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ซึง่เป็นปัจจยัท่ี
สง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร 

การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (X6) ผลลัพธ์การดําเนินการ (X7)  การวัด            
การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ (X4) และการมุ่งเน้นบคุลากร (X5) เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการ
ถดถอยและสามารถอภิปรายความผนัแปรของระบบสนบัสนุนการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนใน
กลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร (Ytot) ได้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยมีคา่ประสิทธิภาพ
ในการทํานาย (R2) เท่ากบั 0.734 ซึ่งแสดงว่า การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ ผลลพัธ์การดําเนินการ การวดั    
การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้และการมุ่งเน้นบคุลากรสง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษ
ท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร และสามารถร่วมทํานายระบบสนับสนุน
การศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ได้ร้อยละ 73.40 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 

= 0.63 + 0.39(X6) + 0.20(X7) + 0.13(X4) + 0.13(X5) 
 
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 

 = 0.42 (Z6) + 0.21(Z7) + 0.14(X4) + 0.14(X5) 
  
ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
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การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้และการมุ่งเน้นบคุลากรสง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษ
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 = 0.42 (Z6) + 0.21(Z7) + 0.14(X4) + 0.14(X5) 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนการปฏิบตัิตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร 
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อภปิรายผล
 ผลจากการวจิยัเร่ือง การปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐท่ีสง่ผลตอ่ระบบ

สนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร สามารถ

อภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงันี ้
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ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนการปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการ
 ภาครัฐท่ีส่งผลต่อระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้
 สงักดักรุงเทพมหานคร 

 (n = 346) 
แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 4 83.00 20.75 235.07* .00 
Residual 341 30.10 0.09   

Total 345 113.10    
ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 0.63  0.11 5.52* .00 
การมุง่เน้นระบบปฏิบตักิาร (X6) 
ผลลพัธ์การดําเนินการ (X7) 
การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ (X4) 

0.39 
0.20 
0.13 

0.42 
0.21 
0.14 

0.06 
0.06 
0.05 

6.15* 
3.49* 
2.56* 

.00 

.00 

.01 
การมุง่เน้นบคุลากร (X5) 0.13 0.14 0.05 2.35* .02 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
R = 0.857  R2 = 0.734 SEE. = 0.297 
 
อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยเร่ือง การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐท่ีส่งผลต่อระบบ
สนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สงักัดกรุงเทพมหานคร สามารถ

อภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงันี ้
 1.   การปฏิบตัิตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สงักัด
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ การนําองค์การมีคา่เฉลี่ยสงู
ท่ีสดุ รองลงมาคือ การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ ผลลพัธ์การดําเนินการ การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ การมุ่งเน้น
บคุลากร การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ และการให้ความสําคญักบัผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้
เสียตามลําดับ ทัง้นี เ้พราะเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นกรอบการประเมินระดับ
มาตรฐานสากลไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจดัการของส่วนราชการจะได้รับประโยชน์ในทุกขัน้ตอน 
ตัง้แต่การตรวจประเมินองค์การด้วยตนเอง ซึ่งจะทําให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ทราบว่าโรงเรียนของตนยงัมี
จุดบกพร่องในเร่ืองใด จึงสามารถกําหนดวิธีการและเป้าหมายท่ีชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ปรับปรุงองค์การให้สมบูรณ์เกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐสามารถนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

จดัการดําเนินการของโรงเรียนเพ่ือยกระดบัการบริหารจัดการให้สามารถส่งมอบคุณค่าท่ีดีขึน้ทัง้ด้านการ
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  
 
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
 
ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 

แนะแนว 
                           (n = 145) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.47  0.21 6.94** 0.00 
การติดตอส่ือสาร (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
การตัดสินใจ (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง
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  tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  
 
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
 
ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 

แนะแนว 
                           (n = 145) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.47  0.21 6.94** 0.00 
การติดตอส่ือสาร (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
การตัดสินใจ (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง
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 1. การปฏิบตัิตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้  

สงักดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ การน�าองค์การ

มีคา่เฉลี่ยสงูท่ีสดุ รองลงมาคือ การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ ผลลพัธ์การด�าเนินการ การมุง่เน้นระบบ

ปฏิบตักิาร การมุง่เน้นบคุลากร การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ และการให้ความส�าคญั

กับผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้เสียตามล�าดบั ทัง้นีเ้พราะเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

ซึ่งเป็นกรอบการประเมินระดบัมาตรฐานสากลไปเปรียบเทียบกบัระบบการบริหารจดัการของส่วน

ราชการจะได้รับประโยชน์ในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การตรวจประเมินองค์การด้วยตนเอง ซึ่งจะท�าให้ 

ผู้บริหารสถานศกึษาได้ทราบวา่โรงเรียนของตนยงัมีจดุบกพร่องในเร่ืองใด จงึสามารถก�าหนดวิธีการ

และเป้าหมายท่ีชดัเจนในการจดัท�าแผนปฏิบตัิการเพ่ือปรับปรุงองค์การให้สมบูรณ์เกณฑ์คณุภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐสามารถน�าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการด�าเนินการของโรงเรียน 

เพ่ือยกระดบัการบริหารจัดการให้สามารถส่งมอบคุณค่าท่ีดีขึน้ทัง้ด้านการบริหารและผลสมัฤทธิ์ 

ของผู้ เรียน ซึง่นบัเป็นการตอบสนองตอ่เป้าหมายของพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เม่ือมีการน�าเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐมาบริหาร

ในโรงเรียนสง่ผลให้มีความเป็นเลศิจะเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี ได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ เรียน ผู้ปกครอง 

ชมุชนและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัมีโอกาสสง่เสริมและสนบัสนนุการพฒันาขีดความสามารถ

โดยการน�าเสนอวธีิปฏิบตัท่ีิน�าไปสูค่วามส�าเร็จ และเปิดโอกาสให้มีการส่ือสารและแลกเปล่ียนวธีิท่ีเป็น

เลศิของโรงเรียน เพ่ือเป็นแบบอยา่งให้โรงเรียนอ่ืน ๆ  น�าไปประยกุต์ใช้ให้ประสบผลส�าเร็จ สอดคล้องกบั

ผลงานวิจยัของจ�าเริญ  รัตนบรีุ (2557: 62) ได้ศกึษาเร่ือง การบริหารจดัการระบบคณุภาพตามเกณฑ์ 

PMQA โรงเรียนมาตรฐานสากล ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 ผลการวิจยัพบวา่ 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือแยกเป็นรายหมวดพบวา่ ทกุหมวดอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล�าดบั

คา่เฉลี่ยสงูสดุได้แก่ หมวด 5 การมุง่เน้นบคุลากร รองลงมาได้แก่ หมวด 4 การวดั การวิเคราะห์และ

การจดัการความรู้ หมวด 1 การน�าองค์กร หมวด 7 ผลลพัธ์ หมวด 2  การวางแผนเชิงกลยทุธ์ หมวด 6 

การจดักระบวนการ สว่นหมวดท่ีมีคา่เฉลีย่ต�า่สดุ ได้แก่ หมวด 3 การมุง่เน้นนกัเรียนและผู้ มีสว่นได้เสยี

 ดังนัน้ แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็น 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการโรงเรียน โดยมีกระบวนการท�างานและผล 

การปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีย่ิงขึน้ ซึง่จะมีเกณฑ์การน�าองค์การเพ่ือชีน้�า ก�ากบั 

ดูแลองค์การ และท�าให้องค์การมีความยั่งยืน เกณฑ์การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์โดยจัดท�า 

วัตถุประสงค์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน และน�าแผนเชิงยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ปรับเปลี่ยน 

ตามสถานการณ์ เกณฑ์การให้ความส�าคญักบัผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้เสียเพ่ือสร้างความผกูพนั 

กับผู้ เรียน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือความส�าเร็จในการด�าเนินการระยะยาว เกณฑ์การวัด 

การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ โรงเรียนเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จดัการ และปรับปรุงข้อมลู 

รวมทัง้การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดกับโรงเรียน เกณฑ์การมุ่งเน้นบุคลากร 



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 2018 235

ซึ่งโรงเรียนมีการก�าหนดขีดความสามารถ อัตราก�าลังของครูและบุคลากร และการสร้าง 

สภาพแวดล้อมการท�างานท่ีน�าไปสู่ผลการด�าเนินงานท่ีดี เกณฑ์การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

โรงเรียนมีวิธีในการออกแบบการจัดการในโรงเรียน ปรับปรุงระบบงานและกระบวนการท�างาน 

เพ่ือน�าไปสร้างคุณค่าให้ผู้ เ รียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้โรงเรียนประสบผลส�าเร็จ

อย่างยั่งยืน และเกณฑ์ผลลัพธ์การด�าเนินการจะแสดงว่าโรงเรียนมีผลการพัฒนาและมีการ

ปรับปรุงผลการด�าเนินการท่ีส�าคัญในทุกด้าน จากเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

จะเป็นกรอบในการบริหารให้มีคณุภาพพร้อมท่ีจะขบัเคลื่อนสูค่วามส�าเร็จ มีประสทิธิภาพ ครอบคลมุ

ตรงตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ท่ีได้ตัง้ไว้ มุ่งเน้นการตอบสนองและสร้างความพึงพอใจ ตลอดจน 

ความเช่ือถือไว้วางใจในการท�างานของโรงเรียน การพฒันาสู่โรงเรียนท่ีมีขีดสมรรถนะสงู มีผลลพัธ์ 

ท่ีสะท้อนความส�าเร็จของการบริหารจดัการท่ีมีคณุภาพ รวมถงึสง่ผลให้โรงเรียนเป็นเลศิก้าวสูม่าตรฐาน

ในระดบัสากลอยา่งมีประสทิธิภาพอยา่งยัง่ยืน

 2. ระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ การพฒันาทาง

วิชาชีพมีค่าเฉล่ียสงูท่ีสดุ รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มาตรฐานและการประเมิน และ

หลกัสตูรและการสอนตามล�าดบั ทัง้นีเ้พราะระบบสนบัสนนุการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มุ่งพฒันา 

และส่งเสริมให้ความส�าคญัของกระบวนการเรียนรู้การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน ภายใต้ 

ความยืดหยุ่น หลากหลาย มีความเป็นพลวัต การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ความสามารถใน 

การตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนและชมุชน รวมถึงการมีสภาพแวดล้อมทางการศกึษาท่ีเอือ้ 

ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาก้าวทันต่อศตวรรษท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังท่ีนโยบายไทยแลนด์ 4.0  

วิสยัทศัน์เชิงนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาล  

ภายใต้การน�าของนายกรัฐมนตรีและหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ีเข้ามาบริหาร

ประเทศบนวิสยัทศัน์ท่ีวา่ “มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน” ท่ีมีภารกิจส�าคญัในการขบัเคลื่อนปฏิรูปประเทศ

ในด้านต่าง ๆ และพฒันาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกบัโอกาสและภยัคกุคามแบบใหม่ ๆ ท่ี

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนีก้ารศกึษาจะเป็นเคร่ืองมือ

ส�าคญัในการยกระดบัคณุภาพของประเทศให้ก้าวทนัการเปลี่ยนแปลง ไทยแลนด์ 4.0 จึงมีการจดั

ท�าโครงการโรงเรียนประชารัฐ มุง่เน้น การผสานร่วมมือจากหน่วยงานตา่ง ๆ และพฒันาการจดัการ

ศกึษาของประเทศท่ีครอบคลมุ 6 ประเดน็ ได้แก่ 1) หลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้ 2) การผลติและ

พฒันาครู 3) การผลติพฒันาก�าลงัคนและงานวจิยั 4) การบริหารจดัการ 5) การประเมินและการพฒันา

มาตรฐานการศกึษา และ 6) ICT เพ่ือการศกึษา ทัง้ 6 ประเดน็ข้างต้นนัน้สอดคล้องกบัระบบสนบัสนนุ

การศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจยัสนบัสนนุท่ีจะท�าให้ผู้ เรียนเกิดประสิทธิภาพสงูสดุทางการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 สง่เสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั ผู้ เรียนสามารถบรูณาการเรียนได้ด้วยตนเอง



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 2018236

ในเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพฒันานวตักรรมตา่ง ๆ ตอบสนองความต้องการของสงัคมสูก่ารพฒันาประเทศ

ท่ียัง่ยืน ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของสนีุย์ ชยัสขุสงัข์ (2557: 181-182) ได้ศกึษาเร่ือง กลยทุธ์ 

การบริหารวิชาการเพ่ือเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก  

ผลการวิจยัพบวา่ สภาพท่ีพงึประสงค์การบริหารงานวิชาการเพ่ือเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ การพัฒนาวิชาชีพ  

คา่เฉลีย่ต�า่สดุคือ การประเมินผล จดุแขง็ของการบริหารวชิาการเพ่ือเสริมสร้างทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 

ของนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ได้แก่ การพฒันาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ 

หลกัสตูรและการเรียน  การสอน และมาตรฐานการเรียนรู้ สว่นจดุออ่นคือ การประเมินผล และสอดคล้อง

กบัผลงานวิจยัของ Olsen (2010: 5) ได้ศกึษาวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน

ส�าหรับนกัเรียนระดบั High School เพ่ือพฒันาทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียน ผลการวจิยัพบวา่  

รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้การค้นหาความจริง ประกอบด้วย 1) การจดัสภาพ

แวดล้อม 2) การวางแผน 3) การจดั การเรียนการสอน และ 4) การวดัและประเมินผล ซึ่งแสดง 

ให้เห็นว่า ระบบสนบัสนนุการศกึษา คณุภาพการศกึษา การสง่เสริมและสนบัสนนุทรัพยากรต่าง ๆ  

ให้ก้าวทนัโลกและศตวรรษท่ีเปลี่ยนแปลงไปสูศ่ตวรรษท่ี 21 ถือได้ว่าเป็นเร่ืองท่ีส�าคญัต่อการศกึษา 

เป็นอย่างมาก โดยมุ่งพฒันาและส่งเสริให้ความส�าคญัของกระบวนการเรียนรู้การพฒันาคณุภาพ 

การเรียนการสอน ภายใต้ความยืดหยุน่ หลากหลาย มีความเป็นพลวตั การมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่น 

ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนและชุมชน รวมถึงการมีสภาพแวดล้อม 

ทางการศกึษาท่ีเอือ้ให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาก้าวทนัตอ่ศตวรรษท่ีเปลี่ยนแปลงไป ระบบสนบัสนนุ

การศึกษาถือได้ว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนท่ีจะท�าให้ผู้ เรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการเรียนรู้ 

ในศตวรรษท่ี 21 

 3. การปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐท่ีสง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษา

ในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร เรียงล�าดบัตามอิทธิพลจาก

มากไปหาน้อยซึง่ได้แก่ การมุง่เน้นระบบปฏิบตักิาร ผลลพัธ์การด�าเนินการ การวดั การวิเคราะห์ และ

การจดัการความรู้ และการมุง่เน้นบคุลากรสง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 อยา่งมี 

นัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสามารถร่วมกันท�านายระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษ 

ท่ี 21 ได้ร้อยละ 73.40 ทัง้นีเ้น่ืองจากการปฏิบตัติามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐเป็นกรอบ

แนวทางในการบริหารโรงเรียนให้สอดคล้องกบัระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ครอบคลมุ

ตรงตามพนัธกิจท่ีได้ตัง้ไว้สูโ่รงเรียนท่ีมีคณุภาพและเป็นมาตรฐานสากล ซึง่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

ของเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2557: 

5) คือ 1) เพ่ือยกระดบัคณุภาพการปฏิบตัิงานของภาครัฐให้สอดคล้องกบัพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 2) เพ่ือให้หนว่ยงานภาครัฐน�าไปใช้เป็น

แนวทางในการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการของหนว่ยงานสูร่ะดบัมาตรฐานสากล 3) เพ่ือใช้เป็น 
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กรอบแนวทางในการประเมินตนเองและเป็นบรรทดัฐานการตดิตามและประเมินผลการบริหารจดัการ

ของหน่วยงานภาครัฐ วตัถปุระสงค์ของเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐชีใ้ห้เห็นถึงแนวทาง 

ในการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานท่ีเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับ

มาตรฐานสากล สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์การปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) ได้ก�าหนด

ให้ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคณุภาพ” โดยมีจดุเน้นในการปฏิรูป 3 เร่ือง คือ 1) พฒันา 

คณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 2) โอกาสทางการศึกษา เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการเรียนรู้ 

อย่างมีคณุภาพ และ 3) การมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วนของสงัคม ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบสนบัสนนุ 

การศึกษาได้ตอบโจทย์วิสยัทศัน์นีท้ัง้หมดและถือได้ว่าเป็นหวัใจส�าคญัในการพฒันาและส่งเสริม 

ให้เกิดคุณภาพทัง้ผู้ เรียน ครูผู้ สอนและสถานศึกษาให้พัฒนาในทุก ๆ ด้าน ก้าวทันต่อศตวรรษ

ท่ี 21 สอดคล้องกับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครใน ปี พ.ศ. 2559 

(กรุงเทพมหานคร, ส�านักการศึกษา, 2559: 8-9) ได้มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ “ส�านักการศึกษา

เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานของกรุงเทพมหานครให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 

ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน” เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ มีคุณภาพ มีคุณธรรม และความโปร่งใส เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคุณภาพและสามารถ

แข่งขันได้ในเวทีระดับชาติ และระดับภูมิภาคอาเซียน รวมทัง้พัฒนาศักยภาพของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในด้านคุณวุฒิ คุณธรรม ความรู้ และทักษะในการบริหาร การจัด 

การความรู้ โดยเน้นความเป็นเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบตัิ มีการจดั 

การศกึษาโดยให้สงัคมมีสว่นร่วม ทัง้ของบคุคล ครอบครัว ชมุชน และองค์กรเอกชนอ่ืน ๆ และก�าหนด

มาตรฐานการศกึษาและจดัระบบประกนัคณุภาพการศกึษาทกุระดบั 

 ดงันัน้ การด�าเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส�าคญัเป็นอนัดบัต้น ๆ ในเร่ืองการปฏิรูปครูทัง้ระบบการผลิต 

การพฒันา การใช้และธ�ารงรักษาครูคณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา ให้มีคณุภาพและมาตรฐาน

เพ่ือการขบัเคลื่อนแผนการศกึษาแหง่ชาตฉิบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2556-2559) ส�านกังานเลขาธิการสภา 

การศึกษา ได้ให้ความส�าคัญกับ ครู ซึ่งเป็นบุคลากรท่ีมีความส�าคัญอย่างย่ิง ส�าหรับการเรียนรู้ 

ในศตวรรษท่ี 21 “ครู” ในศตวรรษท่ี 21 จ�าเป็นต้องเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรู้ของศิษย์ท่ีเน้น  

“ความรู้” ไปสู่การพฒันา “ทกัษะท่ีส�าคญัในการเรียนรู้” เพ่ือการด�ารงชีวิตเปล่ียนจากการ “สอน”  

(teach) ไปเป็น “ผู้ช่วยฝึก” (coach) ในการเรียนรู้ครูต้องท�าหน้าท่ีสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ศิษย์  

รู้วิธีการเข้าถงึหรือการหาความรู้มากกวา่ตวัความรู้ ครูจงึต้องเปล่ียนบทบาทและแนวทางการท�างาน

จากท�าเพียงคนเดียว เป็นการท�างานร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ และร่วมเรียนรู้ 

ไปพร้อมกบัศษิย์ สอดคล้องกบังานวิจยัของนนท์ชนิตร  อาชวพร (2557: 74) ได้ศกึษาเร่ือง อตัลกัษณ์

ครูเชิงสร้างสรรค์นวตักรรมส�าหรับศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตนกัศึกษาครู: การประเมินความต้องการ

จ�าเป็น ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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เพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ในการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการยกระดับคุณภาพครูไทยน�าไปสู่การด�ารงชีวิต 

อยา่งมีคณุภาพในศตวรรษท่ี 21 ครูผู้สอนจงึมีความจ�าเป็นท่ีจะน�าทกัษะมาบรูณาการกบัเนือ้หาวิชา 

เพ่ือสนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้ประสบผลส�าเร็จมากย่ิงขึน้ 

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

  1.1  จากผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

ด้านการให้ความส�าคญักบัผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย มีค่าเฉล่ียอยู่ในล�าดบัต�่าท่ีสดุ ดงันัน้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมการให้ความส�าคญักับผู้ รับบริการและ 

ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย โดยโรงเรียนควรสง่เสริมในเร่ืองของการค้นหาสารสนเทศด้านความพงึพอใจของ

ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เพ่ือเปรียบเทียบกบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้

ส่วนเสียของคู่แข่ง รวมไปถึงน�าผลการประเมินความไม่พึงพอใจของผู้ รับบริการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

และคูแ่ขง่ เพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์ในการตอบสนองตอ่ความต้องการท�าให้เหนือกวา่ความคาดหวงัได้

  1.2  จากผลการวิจัยพบว่า ระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ด้านหลกัสูตร

และการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดบัต�่าท่ีสดุ ดงันัน้ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ควรสง่เสริมในเร่ืองของหลกัสตูรและการสอน โดยโรงเรียนควรสง่เสริมในเร่ืองของการสร้างนวตักรรม

และวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการท่ีมีเทคโนโลยีเป็นตวัเกือ้หนุนการเรียนรู้แบบสืบค้น ด�าเนินการ 

บรูณาการแหลง่เรียนรู้จากชมุชนเข้ามาใช้ในโรงเรียนตามกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

อยา่งเหมาะสม

  1.3  จากผลการวิจยัพบวา่ การปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ด้าน

การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ ด้านผลลพัธ์การด�าเนินการ ด้านการวดั การวิเคราะห์ และการจดัการ 

ความรู้ และด้านการมุง่เน้นบคุลากร เป็นตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 

ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรสง่เสริมการมุง่เน้นระบบปฏิบตัิการ ผลลพัธ์     

การด�าเนินการ การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ และการมุง่เน้นบคุลากร ให้มากขึน้เพ่ือ 

ท่ีจะให้โรงเรียนมีคณุภาพ มีความเป็นเลศิก้าวเข้าสูศ่ตวรรษท่ี 21 อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

  2.1 ควรศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21

  2.2 ควรศกึษาแนวปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิในการบริหารสถานศกึษาสูศ่ตวรรษท่ี 21

  2.3 ควรศกึษาประสทิธิผลของการบริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ระบบสนบัสนนุการศกึษา

ในศตวรรษท่ี 21
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สรุป
 การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ 

สงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่  

การปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากทุกด้าน ระบบ

สนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม

มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ระบบสนบัสนนุการศกึษาในศตวรรษ 

ท่ี 21 มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน และการปฏิบตัิตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

ท่ีส่งผลต่อระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัด

กรุงเทพมหานคร เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมากไปหาน้อยดงันี ้ 1) การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ  

2) ผลลพัธ์การด�าเนินการ 3) การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ และ 4) การมุง่เน้นบคุลากร 

เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้  

สงักดักรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 งานวิจยันีพ้บวา่ การปฏิบตัิตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งได้แก่ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ผลลพัธ์การด�าเนินการ  

การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ และการมุง่เน้นบคุลากร ท�านายระบบสนบัสนนุการศกึษา

ในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม่กรุงธนใต้ สงักดักรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 73.40
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การเสริมสร้างพลังอ�านาจที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของครู

โรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวัดราชบุรี

TEACHERS’ EMPOWERMENT AFFECTING TEACHERS’

ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN GOVERNMENT 

PRIMARY SCHOOLS IN RATCHABURI PROVINCE

เอกนคร  อัคธรรมโม/ AKENAKORN  AUKKATHAMMO1

พชิญาภา  ยืนยาว/ PITCHAYAPA  YUENYAW2

นภาภรณ์  ยอดสิน/ NAPAPORN  YODSIN3

บทคัดย่อ

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาระดบัการเสริมสร้างพลงัอ�านาจของครู 2) ศกึษา

ระดบัความผกูพนัตอ่องค์การของครู และ 3) วิเคราะห์การเสริมสร้างพลงัอ�านาจซึง่เป็นปัจจยัท่ีสง่ผล

ตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ 

ข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ จ�านวน 322 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

แบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่นกระจายตามอ�าเภอ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้

โดยผู้วิจยั มีคา่ความตรงด้านเนือ้หาระหวา่ง 0.67 ถงึ 1.00 มีคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามตอนท่ี 1 

ด้านการเสริมสร้างพลงัอ�านาจครู เทา่กบั 0.97 และตอนท่ี 2 ความผกูพนัตอ่องค์การของครู เทา่กบั 0.98 

วเิคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน

 ผลการวิจยัพบวา่

 1.  การเสริมสร้างพลงัอ�านาจของครูอยู่ในระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย

คณุลกัษณะ ความรับผิดชอบ ข้อตกลงในความส�าเร็จ การนิเทศตนเอง ทกัษะ และโครงสร้างและระบบ

สนบัสนนุ 

 2.  ความผูกพนัต่อองค์การของครูอยู่ในระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย 
ความผกูพนัด้านจิตใจ ความผกูพนัด้านบรรทดัฐาน และความผกูพนัด้านการคงอยู ่

1 นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
3 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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 3.  การเสริมสร้างพลังอ�านาจครู ประกอบด้วย โครงสร้างและระบบสนับสนุน (X
5
)  

ความรับผิดชอบ (X
6
)และข้อตกลงในความส�าเร็จ (X

3
) เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การ 

ของครู (Y
tot

) โดยร่วมกันท�านายได้ร้อยละ 34.50 อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สมการ 

วิเคราะห์การถดถอย คือ         = 2.01 + 0.14 (X
5
) + 0.22 (X

6
) + 0.19 (X

3
) 

ค�าส�าคัญ: การเสริมสร้างพลงัอ�านาจ ความผกูพนัตอ่องค์การ ประถมศกึษา

ABSTRACT

 This research aimed to: 1) study the level of teachers’ empowerment; 2) identify the 
level of teachers’ organizational commitment; and 3) analyze the teachers’ empowerment 
affecting teachers’ organizational commitment. The research sample, derived by proportional 
stratified random sampling as distributed by district, was 322 teachers of government 
primary schools in Ratchaburi Province. The research instrument was a questionnaire 
constructed by the researcher with IOC content between 0.67 to 1.00. The internal consistency  
reliability coefficients of the questionnaire:  part 1 teachers’ empowerment was 0.97 and  
part 2 teachers’ organizational commitment was 0.98. Data were analyzed with percentage, 
mean, standard deviation and stepwise multiple regression. 

 The findings of this research were as follows:

 1. Overall and in specific aspects, the teachers’ empowerment was at a high level. 
These aspects were character, accountability, win-win agreement, self-supervision, skills, 
and helpful structure and system.

 2. Overall and in specific aspects, the teachers’ organizational commitment was 
at a high level. These aspects were affective commitment, continuance commitment, and 
normative commitment. 

 3. The teachers' empowerment in the aspects of helpful structure and system 
(X

5
), accountability (X

6
), and win-win agreement (X

3
), together predicted the teachers’  

organizational commitment (Y
tot

) at the percentage of 34.50 with statistical significance  
at .01. The regression equation was         = 2.01 + 0.14 (X

5
) + 0.22 (X

6
) + 0.19 (X

3
).

Keywords: empowerment, organizational commitment, primary education

12 

 
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  
 
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
 
ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 

แนะแนว 
                           (n = 145) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.47  0.21 6.94** 0.00 
การติดตอส่ือสาร (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
การตัดสินใจ (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 
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R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง

12 

 
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  
 
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
 
ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 

แนะแนว 
                           (n = 145) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.47  0.21 6.94** 0.00 
การติดตอส่ือสาร (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
การตัดสินใจ (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง

12 

 
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  
 
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
 
ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 

แนะแนว 
                           (n = 145) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.47  0.21 6.94** 0.00 
การติดตอส่ือสาร (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
การตัดสินใจ (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 2018 243

บทน�า

 ในสภาวการณ์ของสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้การแข่งขนัเพ่ือก้าวเข้าไป 

สู่การเปลี่ยนแปลงเป็นโลกยุคไร้พรมแดน องค์การทุกแห่งหรือแม้แต่สถานศึกษาเองก็ต้องมี 

การเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ  ท่ีจะเกิดขึน้ ซึง่การท่ีองค์การใด ๆ  จะประสบ 

ความส�าเร็จได้นัน้ยอ่มขึน้อยูก่บั “คน” หรือ “บคุลากร” ในองค์การนัน้ ๆ ดงันัน้คนจงึเป็นศนูย์กลาง 

ในการพฒันา และเป็นส่วนประกอบส�าคญัให้องค์การประสบความส�าเร็จ บรรลตุามเป้าประสงค์ 

ขององค์การ และหากมีระบบพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพแล้วย่อมจะท�าให้บุคลากรนัน้เกิดความสุข  

เกิดความรู้สึกรักและผกูพนัต่อองค์การ ตามท่ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12  

ได้วางกรอบทิศทางในการพัฒนาประเทศโดยให้ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี 

ส่วนร่วม ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความเสี่ยงทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี 

ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ี รุนแรง 

ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทัง้เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต 

ความสามารถในการแขง่ขนั คณุภาพการศกึษา ความเหลื่อมล�า้ทางสงัคม เป็นต้น ท�าให้การพฒันา

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 จึงจ�าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและ 

หลกัการในการวางแผนท่ีส�าคญั ได้แก่ การน้อมน�าและประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพฒันาอย่างมีส่วนร่วม การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูป 

ประเทศ และการพฒันาสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน สงัคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ (ส�านกังาน 

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต,ิ 2558: 1) 

 องค์การหรือหน่วยงานต้องประกอบด้วยผู้ ปฏิบัติงานหรือบุคลากรในระดับต่าง ๆ ท่ีมี 

ความหลากหลาย และมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน ดังท่ี ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2556: 102)  

กล่าวว่า ในองค์การอาจพบว่า บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั เช่น บุคลากรบางคน 

สามารถปรับตัวได้ดีให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ง่าย แต่บางคนก็ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ 

เพ่ือนงานได้หรือบางคนมีความมุ่งมัน่ในการท�างานให้แก่องค์การสงู มีทกัษะในการปฏิบตัิงานได้ 

เป็นอย่างดี แตบ่คุลากรบางคนเฉ่ือยชาไม่เอาใจใสต่อ่การปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมาย และมีทกัษะ 

ในการท�างานต่าง ๆ ได้ไม่ดี อนัจะก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์การได้ ดงันัน้ บคุลากรจึงมีความส�าคญั

ต่อองค์การเป็นอย่างมากท่ีจะเป็นตวัขบัเคลื่อนองค์การให้สามารถด�าเนินงานได้ตามวตัถปุระสงค์

หรือเป้าหมายขององค์การ ตามกระบวนการจดัการ ซึง่ประกอบด้วย การวางแผน การจดัองค์การ 

การอ�านวยการและการควบคุม ส่วนท่ีต่อเน่ืองจากการจัดองค์การ ได้แก่ การท่ีจะแสวงหา
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บุคลากรท่ีมีคุณภาพ จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติหน้าท่ีอย่างไรให้เหมาะสม และสามารถพัฒนา

และธ�ารงรักษาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีคุณสมบัติเหมาะสมกับแต่ละต�าแหน่ง รวมเรียกว่า 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (human resource management หรือ HRM) การจัดองค์การ 

ก็เพ่ือให้การด�าเนินงานต่าง ๆ ขององค์การเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ การจดัองค์การ 

จึงเ ก่ียวพันกับการจัดคนเข้าท�างาน ซึ่งกระบวนการจัดคนเข้าท�างานนัน้ รู้จักในนามของ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าท่ีส�าคัญจะท�าให้องค์การ

ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงาน การท่ีองค์การมีแผนกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนระยะยาว แผนการ 

เหล่านัน้จะส�าเร็จลงได้ก็ต่อเม่ือบคุลากรมีคณุภาพมารองรับ และองค์การจะมีบคุลากรท่ีมีคณุภาพ 

ก็ต่อเม่ือมีแผนกลยุทธ์ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง แผนทรัพยากร 

มนุษย์ท่ีตอบสนองความต้องการของบุคคลระดับต่าง ๆ ขององค์การ โดยเป็นการตอบสนอง 

ในระยะยาวแผนระยะยาวเป็นสิ่งท่ีผู้ บริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องทราบ เพราะจะต้องเตรียม 

บุคลากรรองรับงานดังกล่าวอย่างเหมาะสมต่อเวลาและต้นทุน แผนบุคลากรท่ีตอบสนอง 

แผนกลยทุธ์ของกิจการจึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด�าเนินงานขององค์การ ดงัท่ี พิชญาภา 

ยืนยาว (2552: 70) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทัง้ภาครัฐและเอกชนจะต้องรีบ 

ด�าเนินการ พฒันา ปรับปรุง เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดความรู้ การฝึกฝน การเพ่ิมทกัษะและปรับเปลี่ยน

ทศันคติ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเข็มแข็งในองค์การก็จะเกิดขึน้และพร้อมท่ีจะรับตอ่สภาพ

ของการเปลี่ยนแปลงของระบบสงัคมและระบบโลกได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

 ดงันัน้ การเสริมสร้างพลงัอ�านาจเป็นการเสริมศกัยภาพของบคุคลท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ 

ในการท�างานมากย่ิงขึน้ ซึ่งเป็นการแบ่งปันอ�านาจท่ีมีอยู่ระหว่างผู้บริหาร ผู้ ใต้บงัคบับญัชา และ

บคุลากรในองค์การ ดงัท่ีศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตัง้สินทรัพย์ศิริ (2550:  

166-167) กล่าวว่า ผู้บงัคบับญัชาจะมอบหมายถ่ายโอนอ�านาจให้กับบุคลากรในองค์การ โดยมี 

การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้บุคคลเกิดความสามารถใน 

การท�างานและแก้ปัญหาตา่ง ๆ  และจดัหาทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานให้ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

อย่างเพียงพอ และเหมาะสม เพ่ือให้ทุกคนมีความสามารถท่ีจะไปถึงเป้าหมายของงาน หรือ 

ขององค์การ และการเสริมสร้างให้กบับคุลากรก็เพ่ือให้บคุลากรมีความสามารถท่ีจะไปถึงจดุหมาย 

การเสริมสร้างพลงัอ�านาจในงาน เป็นการบริหารท่ีผู้บริหารควรให้ความส�าคญั เพราะจะส่งผลให้

บรรลผุลส�าเร็จของตนเองและองค์การ ดงันัน้การเสริมสร้างพลงัอ�านาจจึงมีความส�าคญัต่อองค์การ 

ซึ่งส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การและความส�าเร็จในระดับบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ระดับ 

ผู้บริหาร และระดบัองค์การ และเป็นแนวคิดหนึ่งท่ีใช้ส�าหรับสร้างเสริมแรงจงูใจในการท�างานของ

บคุคล รวมถงึการสร้างพลงัอ�านาจในตนเพ่ือให้มองเหน็ถงึสมรรถนะตนเองในการด�าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ  

ปัจจยัท่ีเอือ้ให้เกิดการเสริมสร้าง พลงัอ�านาจในองค์การ คือ การจงูใจในการท�างานของบคุลากรนัน่เอง  
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ดังนัน้ ในการบริหารงานขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ บริหารจ�าเป็นต้องมีการจูงใจ 

บุคลากรในองค์การเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรมีก�าลงัใจ มีความตัง้ใจ และเต็มใจท่ีจะปฏิบตัิ

หน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ การจงูใจจงึมีความส�าคญัและจ�าเป็นตอ่กระบวนการเพ่ิมผลผลติทัง้ใน 

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทัง้นีเ้ฉพาะบุคคลท่ีได้รับการจูงใจท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ 

ความต้องการจะท�างานอย่างเต็มความสามารถ มุ่งมั่นท่ีจะให้ผลงานออกมาดีท่ีสุด ซึ่งจะส่งผล 

ตอ่ความเจริญก้าวหน้าขององค์การ และความส�าเร็จของตวับคุคลด้วย ดงันัน้การจงูใจจงึมีประโยชน์ 

ท�าให้บุคคลมีความภาคภูมิใจในหน้าท่ีการงานท่ีท�าอยู่ ให้ความร่วมมือในการท�างานอย่างเต็มท่ี  

รู้จกัหน้าท่ีของตนและให้ความช่วยเหลือซึง่กนัและกนั มีความสนใจในการสร้างสรรค์และรับผิดชอบ 

ในงานของตนเองอยา่งเตม็ท่ี และพงึพอใจท่ีจะท�างาน 

 จากท่ีได้กลา่วมาจะพบว่าการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพขององค์การนัน้ขึน้อยู่กบับคุลากร 

ในองค์การ ซึง่โรงเรียนก็เป็นองค์การ มีหน้าท่ีในการจดัการศกึษาซึง่มีบคุลากรท่ีส�าคญัในการขบัเคลือ่น

ก็คือ ครู ดงันัน้ ครูจึงเป็นหวัใจของการจดัการศึกษา เพราะครูเป็นบคุคลท่ีมีบทบาทส�าคญัท่ีได้รับ 

ความคาดหวังอย่างสูงจากสงัคมในฐานะผู้ ท่ีท�าหน้าท่ีในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนโดยตรง  

ถ้าครูมีการโยกย้ายถ่ายโอนบ่อยย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาแน่นอน ดังท่ี สุดารัตน์  

จอมค�าสิงห์ (2552: 12-13) กล่าวว่า ผู้บริหารต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการธ�ารงรักษาไว้หรือ 

เสริมสร้างให้ครูมีความผกูพนัต่อองค์การ และส่งเสริมให้สมาชิกองค์การมีความรู้สกึเป็นหนึ่งเดียว 

กบัองค์การ มีคา่นิยมท่ีจะปฏิบตังิานเพ่ือองค์การให้บรรลเุป้าหมายและมีความปรารถนาท่ีจะรักษาไว้ 

ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์การ โดยไม่ลาออกหรือโอนย้ายออกจากองค์การ ประกอบด้วย 

คณุลกัษณะ 3 ประการ คือ มีความเช่ือถือยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ เป็นเจตคติ 

ทางบวกท่ีบคุคลมีความเช่ือวา่องค์การนีเ้ป็นองค์การท่ีดีท่ีสดุท่ีจะท�างานด้วย มีความรู้สกึเป็นอนัหนึง่ 

อันเดียวกันกับองค์การ มีค่านิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ขององค์การและมีความรู้สึก 

เป็นเจ้าขององค์การ ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบตัิงานเพ่ือองค์การ 

โดยบคุคลจะอทิุศก�าลงักายก�าลงัใจเพ่ือปฏิบตัภิาระกิจขององค์การอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย

ขององค์การ รวมทัง้มีความเตม็ใจท่ีจะอทิุศตนเองเพ่ือความผาสกุในการอยูร่่วมกนัของคนในองค์การ

และความต้องการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ซึ่งหมายถึงบคุคลมีความจงรักภกัดี 

ตอ่องค์การ มีความภาคภมิูใจในการเป็นสมาชิกขององค์การไม่ปรารถนาท่ีจะโยกย้าย เปล่ียนแปลง  

หรือลาออกจากองค์การ แม้ว่าจะมีงานท่ีคล้ายคลงึหรือได้รับผลตอบแทนมากกว่า ความพึงพอใจ 

ในงานและความผกูพนัตอ่องค์การเปรียบเทียบกนั พบวา่ทศันคติด้านความผกูพนัพฒันาอย่างช้า ๆ 

และจะอยูอ่ยา่งมัน่คง 

 สภาพปัญหาสถานการณ์ในการโยกย้ายของครูจึงมีส่วนในการส่งผลกระทบต่อโรงเรียน 

ในภาพรวมทัว่ทัง้ประเทศ ดงันัน้ คณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.)  
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จงึได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์คณุสมบตัผิู้ขอย้ายกรณีปกตขิองข้าราชการครูสายผู้สอนใหม ่ตามหลกัเกณฑ์  

ว16/2558 ท�าให้ครูท่ีบรรจุใหม่จะต้องคงอยู่ปฏิบัติงานต�าแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อ 

กนัมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดงันัน้ จึงท�าให้ครูต้องคงอยู่ในโรงเรียนเป็นระยะเวลานานมากขึน้

จากเดิมท่ีเม่ือบรรจุแต่งตัง้เป็นครูผู้ ช่วยจะใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

เป็นระยะเวลา 2 ปี และเม่ือพ้นระยะเวลาดงักลา่วก็สามารถโยกย้ายได้ ซึง่ในโรงเรียนประถมศกึษา

ของรัฐในจังหวัดราชบุรีก็เกิดสภาวะการโยกย้ายของครูเป็นจ�านวนมากเช่นกัน ท�าให้โรงเรียน 

บางแห่งขาดแคลนครูผู้ สอน หรือครูผู้ สอนไม่ครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 

การจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน จะเห็นได้วา่ครูนบัวา่เป็นปัจจยัหรือหวัใจของการจดัการศกึษา 

ท่ีส�าคญั อนัจะสง่ผลให้องค์การสามารถบรรลเุป้าหมายขององค์การ สิ่งท่ีจะท�าให้ครูสามารถปฏิบตัิ

หน้าท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพ นอกจากการพฒันาทกัษะ และความรู้ให้เพ่ิมขึน้แล้ว ยงัมีองค์ประกอบ 

อ่ืน ๆ อีกหลายอย่าง เช่น ความมั่นคงในงาน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การได้รับการยอมรับ 

จากเพ่ือนร่วมงานและบคุคลในองค์การ และความพอใจในงานของตนเอง จงึกลา่วได้วา่ ความผกูพนั 

ต่อองค์การของครู คือ ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ มีค่านิยมท่ีจะปฏิบตัิงานเพ่ือองค์การ 

ให้บรรลเุป้าหมาย จงรักภกัดีต่อองค์การ ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม และวฒันธรรมขององค์การนัน้ 

มีความส�าคญัเป็นอยา่งมาก   

 จากสภาพความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหาดงักล่าว ผู้ วิจยัในฐานะเป็นครูผู้สอน 

อยู่โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการเสริมสร้างพลัง

อ�านาจท่ีสง่ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ ซึง่ผล 

การวิจัยจะน�าไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาของผู้ บริหาร 

ให้สามารถบริหารงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากท่ีสดุ สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้บริหารและครูผู้สอน เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และประสบความส�าเร็จใน 

การบริหารสถานศกึษาตอ่ไป

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือศกึษาระดบัการเสริมสร้างพลงัอ�านาจของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดั

ราชบรีุ

 2.  เพ่ือศกึษาระดบัความผกูพนัตอ่องค์การของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ

 3. เพ่ือวิเคราะห์การเสริมสร้างพลงัอ�านาจของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐซึง่เป็นปัจจยั 

ท่ีสง่ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ
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ประกอบด้วย 1) คณุลกัษณะ 2) ทกัษะ 3) ข้อตกลงในความส�าเร็จ 4) การนิเทศตนเอง 5) โครงสร้าง

และระบบสนบัสนนุ และ 6) ความรับผิดชอบ 

 2. ตัวแปรตาม คือ ความผกูพนัต่อองค์การของครู ของ Allen & Meyer (1990: 1-18)

ประกอบด้วย 1) ความผกูพนัด้านจิตใจ 2) ความความผกูพนัด้านการคงอยู่ และ 3) ความผกูพนั 
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การเสริมสร้างพลงัอํานาจ ประกอบด้วย คณุลกัษณะ ทกัษะ ข้อตกลงในความสําเร็จ การนิเทศ
ตนเอง โครงสร้างและระบบสนบัสนุน และความรับผิดชอบ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์การ
ของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ 
 

คาํจาํกัดความตวัแปรการวจิัย 
 1. การเสริมสร้างพลังอํานาจ (empowerment)หมายถึง การเพิ่มพูนความสามารถในการ
กระทําสิ่งต่าง ๆ ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบุรี โดยเพิ่มพนูศกัยภาพของครูจาก
ผู้ อํานวยการสถานศึกษา เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิงานได้สําเร็จตามเป้าหมายขององค์การ โดยการจัดหา
ทรัพยากรท่ีจําเป็นในการปฏิบตังิาน ให้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ ทกัษะในการทํางาน รวมถึงการ
สร้างแรงจงูใจทําให้บคุลากรมีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น รู้สกึมีคณุค่า 
รู้สกึพงึพอใจ  ยึดมัน่กบังาน เห็นคณุคา่ของเป้าหมายขององค์การความปรารถนาท่ีจะอยู่กบัองค์การ และ
ความพร้อมและความสามารถในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการทํางานและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
บรรลผุลสําเร็จของตนและองค์การ ซึง่ประกอบด้วย 

การเสริมสร้างพลังอาํนาจ  

(empowerment) 
 

1. คณุลกัษณะ (character) 
2. ทกัษะ (skills) 
3. ข้อตกลงในความสําเร็จ     
(win-win agreement) 
4. การนิเทศตนเอง   
(self-supervision) 
5. โครงสร้างและระบบสนบัสนนุ   
(helpful structures and systems) 
6. ความรับผิดชอบ   
 (accountability) 

ความผูกพนัต่อองค์การ 

 (commitment) 
 

1. ความผกูพนัด้านจิตใจ 
(affective commitment) 
2. ความความผกูพนัด้านการคงอยู ่
(continuance commitment) 
3. ความผกูพนัด้านบรรทดัฐาน 
(normative commitment) 

 

สมมตฐิานการวจิยั

 การเสริมสร้างพลังอ�านาจ ประกอบด้วย คุณลักษณะ ทักษะ ข้อตกลงในความส�าเร็จ 

การนิเทศตนเอง โครงสร้างและระบบสนบัสนนุ และความรับผิดชอบ เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความผกูพนั

ตอ่องค์การของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ
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ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั

 1. การเสริมสร้างพลงัอ�านาจ (empowerment) หมายถึง การเพ่ิมพูนความสามารถใน 

การกระท�าสิ่งต่าง ๆ ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ โดยเพ่ิมพนูศกัยภาพ 

ของครูจากผู้อ�านวยการสถานศกึษา เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิงานได้ส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ  

โดยการจัดหาทรัพยากรท่ีจ�าเป็นในการปฏิบตัิงาน ให้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ ทกัษะ 

ในการท�างาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจท�าให้บุคลากรมีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความรับผิดชอบ  

มีความกระตือรือร้น รู้สกึมีคณุคา่ รู้สกึพงึพอใจ ยดึมัน่กบังาน เห็นคณุคา่ของเป้าหมายขององค์การ

ความปรารถนาท่ีจะอยูก่บัองค์การ และความพร้อมและความสามารถในการปฏิบตังิาน ความสามารถ

ในการท�างานและแก้ปัญหาตา่ง ๆ ได้บรรลผุลส�าเร็จของตนและองค์การ ซึง่ประกอบด้วย

  1.1  คุณลกัษณะ (character) หมายถึง ครูได้รับการเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีจ�าเป็น 

ในด้านความรู้และความสามารถ สง่เสริมด้านเจตคตแิละคา่นิยมท่ีดี สง่เสริมด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

และสง่เสริมด้านบคุลกิภาพทัง้ทางกายและการแสดงออก

  1.2  ทกัษะ (skills) หมายถึง ครูได้รับการส่งเสริมทกัษะท่ีจ�าเป็นในการเสริมสร้างพลงั

อ�านาจของครู เพ่ือพฒันาศกัยภาพในการท�างานของครู โดยได้รับการสง่เสริมทกัษะด้านการสื่อสาร 

ทกัษะในการวางแผนและการจดัองค์การ และทกัษะการแก้ไขปัญหาและความขดัแย้งในองค์การ  

  1.3  ข้อตกลงในความส�าเร็จ (win-win agreement) หมายถึง ครูได้รับการสง่เสริมให้มี 

ส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์หรือเป้าประสงค์ ค่านิยม พันธกิจ วิเคราะห์และปรับปรุงผล 

การด�าเนินงานของโรงเรียน การจดัท�าแผนพฒันาการจดัการศกึษาตามระบบประกนัคณุภาพ และ

ตดิตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการด�าเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 

  1.4  การนิเทศตนเอง (self-supervision) หมายถึง ครูได้รับการส่งเสริมความเป็น 

นกัวิชาการในให้เกิดขึน้ในตนเอง โดยการวางแผนโครงการเพ่ือพฒันาตนเอง ก�าหนดเป้าหมายและ

แนวปฏิบตั ิเลือกใช้วิธีการในการพฒันาท่ีเหมาะสม และประเมินผลการพฒันาตนเอง

  1.5  โครงสร้างและระบบสนบัสนนุ (helpful structures and systems) หมายถงึ ครูได้รับ

การสง่เสริมในการอบรมเพ่ือพฒันาตนเอง พฒันาการท�าวิจยัและวิทยฐานะ โดยได้รับการสนบัสนนุ

ทรัพยากร และเสริมสร้างขวญัและก�าลงัใจในการท�างาน

  1.6 ความรับผิดชอบ (accountability) หมายถึง ครูได้รับการส่งเสริมในการปฏิบัติ 

ตามต�าแหนง่หน้าท่ี มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ความรับผิดชอบตอ่นกัเรียน ความรับผิดชอบตอ่วชิาชีพ 

ความรับผิดชอบตอ่เพ่ือนร่วมงาน และความรับผิดชอบตอ่สงัคม
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 2. ความผกูพนัตอ่องค์การ (commitment) หมายถงึ ทศันคตทิางบวกของของครูในโรงเรียน

ประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรีท่ีมีต่อองค์การ รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ มี 

ความภมิูใจ ตัง้ใจ เตม็ใจ มีความเช่ือมัน่ จงรักภกัดี ความศรัทธาตอ่องค์การ และพฤตกิรรมท่ีแสดงออก

ต่อองค์การท่ีปฏิบตัิงาน มีความตัง้ใจอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ เป็นห่วง 

ตอ่กลุม่บคุคลหรือกิจการ มีความทุม่เทและเตม็ใจท่ีอทิุศตนในการท�างานเพ่ือความส�าเร็จขององค์การ 

แสดงพฤติกรรมตอ่องค์การท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ เช่ือมัน่และยอมรับจดุมุ่งหมายขององค์การ ยอมรับ 

เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ แสดงออกถึงความต้องการคงอยู่ในองค์การต่อไป บุคคลผู้ มี 

ความรู้สกึผกูพนัสงูมกัจะมีความตัง้ใจอยา่งมากท่ีจะคงอยูก่บัองค์การตอ่ไป ความตัง้ใจดงักลา่วจะถกู

แปรไปสูอ่ายกุารท�างานยาวขึน้ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความรู้สกึผกูพนัมากขึน้อีก มีความปรารถนา 

ท่ีจะด�ารงความเป็นสมาชิกในองค์การนีต้ลอดไปโดยไม่ลาออกหรือโอนย้ายออกจากองค์การ  

ซึง่ประกอบด้วย

  2.1 ความผกูพนัด้านจิตใจ (affective commitment) หมายถงึ ครูมีความรู้สกึถงึการเป็น

สมาชิกในองค์การ รู้สกึยืดมัน่กบัองค์การ เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกบัองค์การ และการเข้าไปมีสว่นร่วมของ

บคุลากรในองค์การ โดยปรารถนาท่ีจะอยูท่�างานกบัองค์การตอ่ไป 

  2.2 ความความผูกพันด้านการคงอยู่ (continuance commitment) หมายถึง ครูมี 

ความผกูพนัต่อองค์การเพราะอยากอยู่ต่อ การรับรู้ถึงผลประโยชน์ท่ีเสียไปถ้าเขาต้องละทิง้ไปจาก

องค์การ มีความพงึพอใจปัจจยัตอบแทน หรือสิ่งจงูใจท่ีบคุคลได้รับจากองค์การ โดยพฤติกรรมจะมี

การแสดงออกอยา่งตอ่เน่ืองวา่จะคงอยูก่บัองค์การตอ่ไป

  2.3 ความผกูพนัด้านบรรทดัฐาน (normative commitment) หมายถึง ครูมีความรู้สกึ 

จงรักภกัดี พงึพอใจในบรรทดัฐาน วฒันธรรมองค์การ มีความรู้สกึเป็นเจ้าของ และเป็นสว่นหนึง่ของ

องค์การ

วธีิด�าเนินการ

 การวิจยัเร่ือง การเสริมสร้างพลงัอ�านาจท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์การของครูโรงเรียน

ประถมศึกษาของรัฐในจังหวดัราชบุรี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptiveresearch) โดยใช้

ข้าราชการครูเป็นหนว่ยวิเคราะห์ (unit of analysis) 

 ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี ในปี 

การศกึษา 2559 จ�าแนกตามท่ีตัง้ของอ�าเภอ จ�านวน 1,996 คน 
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 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี 

โดยใช้ตารางก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง ของ Krejcie & Morgan (1970: 607-610 อ้างถงึใน สวุิมล 

ติรกานนัท์, 2551: 178-179) การก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้

ตามสดัสว่น (proportional stratified random sampling) โดยกระจายจ�านวนตามท่ีตัง้ของอ�าเภอ 

ได้ครูจ�านวน 322 คน ดงัปรากฏในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

10 
 

 

 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 ผู้ วิจัยศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างพลัง
อํานาจและความผูกพนัต่อองค์การของครู แล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของแบบสอบถามกําหนด
พฤติกรรมบ่งชีใ้ห้ครอบคลมุนิยามตวัแปรและนํามาจดัทําเป็นข้อกระทงคําถามสําหรับการวิจยัโดยผ่าน

คําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษานํากระทงคําถามท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงด้านเนือ้หา (content validity) ของข้อกระทงคําถาม แล้วนํามาหาค่าดชันีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามและวตัถปุระสงค์ (index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะข้อท่ีมี
คา่ดชันีความสอดคล้องตัง้แต ่0.67 และ 1.00 ได้กระทงคําถามการเสริมสร้างพลงัอํานาจครู จํานวน 75 ข้อ 
และกระทงคําถามความผูกพันต่อองค์การของครู จํานวน 32 ข้อแก้ไขข้อกระทงคําถามแล้วจัด

แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ท่ีปรึกษานําแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(tryout) กบัครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ ซึง่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จํานวน 30 คน 
นําแบบสอบถามท่ีรับกลบัคืนมา ตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียง (reliability) โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟา (α – coefficient) ของ Cronbach(1970: 161 อ้างถึงใน สวุิมล ติรกานนัท์, 2551: 156)คณุภาพ
ด้านความเท่ียงของการเสริมสร้างพลงัอํานาจครูได้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั 0.97 และคณุภาพด้าน
ความเท่ียงของความผกูพนัตอ่องค์การของครู ได้คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาเท่ากบั 0.98 และปรับปรุงข้อกระทง
คํ า ถ า ม ใ น ด้ า น ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า  

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1.   ปากท่อ 267 43 
2.  เมืองราชบรีุ 382 62 
3.  จอมบงึ 236 38 
4.  วดัเพลง 34 6 
5.  สวนผึง้ 164 26 
6.  บ้านคา 98 16 
7.  บ้านโป่ง 212 34 
8.  โพธาราม 286 46 
9.  บางแพ 144 23 

 10. ดําเนินสะดวก 173 28 
รวม 1,996 322 

 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

 ผู้ วิจยัศึกษา แนวคิด หลกัการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเสริมสร้าง 

พลงัอ�านาจและความผกูพนัตอ่องค์การของครู แล้วก�าหนดรูปแบบและโครงสร้างของแบบสอบถาม

ก�าหนดพฤติกรรมบ่งชีใ้ห้ครอบคลุมนิยามตัวแปรและน�ามาจัดท�าเป็นข้อกระทงค�าถามส�าหรับ 

การวจิยัโดยผา่นค�าแนะน�าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาน�ากระทงค�าถามท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒิุ จ�านวน  

3 ทา่น ตรวจสอบความตรงด้านเนือ้หา (content validity) ของข้อกระทงค�าถาม แล้วน�ามาหาคา่ดชันี 

ความสอดคล้องระหวา่งข้อค�าถามและวตัถปุระสงค์ (index of item objective congruence: IOC)  

โดยเลือกเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้องตัง้แต ่0.67 และ 1.00 ได้กระทงค�าถามการเสริมสร้าง 

พลงัอ�านาจครู จ�านวน 75 ข้อ และกระทงค�าถามความผกูพนัตอ่องค์การของครู จ�านวน 32 ข้อ แก้ไข
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ข้อกระทงค�าถามแล้วจัดแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ท่ีปรึกษา 

น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) กับครูผู้ สอนในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัด

ราชบุรี ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน น�าแบบสอบถามท่ีรับกลับคืนมา ตรวจสอบ

คณุภาพด้านความเท่ียง (reliability) โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา ของ Cronbach (1970: 161  

อ้างถึงใน สวิุมล ติรกานนัท์, 2551: 156) คณุภาพด้านความเท่ียงของการเสริมสร้างพลงัอ�านาจครู 

ได้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากับ 0.97 และคุณภาพด้านความเท่ียงของความผูกพันต่อองค์การ 

ของครู ได้คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาเทา่กบั 0.98 และปรับปรุงข้อกระทงค�าถามในด้านการใช้ภาษา ให้มี 

ความเหมาะสมและถูกต้อง โดยผ่านการแนะน�าของอาจารย์ท่ีปรึกษา และจัดท�าแบบสอบถาม 

ฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือน�าไปใช้เก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่ง

 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจยัขอความอนเุคราะห์จากส�านกับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม เพ่ือจดัท�า

หนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูไปยงัหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งด�าเนินการ 

จดัส่งแบบสอบถาม จ�านวน 322 ฉบบั ไปยงัครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบุรี  

เพ่ือขอความอนเุคราะห์ตอบค�าถามในแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา

จ�านวน 322 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 100.00

 

 การวเิคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดับ 

การเสริมสร้างพลังอ�านาจและความผูกพันต่อองค์การใช้การหาค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ย 

ตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

 คา่เฉล่ีย  4.51-5.00  แสดงวา่มีการเสริมสร้างพลงัอ�านาจ/ความผกูพนัตอ่องค์การอยู่ใน 

        ระดบัมากท่ีสดุ

 คา่เฉล่ีย  3.51-4.50  แสดงวา่มีการเสริมสร้างพลงัอ�านาจ/ความผกูพนัตอ่องค์การอยู่ใน 

        ระดบัมาก

 คา่เฉล่ีย  2.51-3.50  แสดงวา่มีการเสริมสร้างพลงัอ�านาจ/ความผกูพนัตอ่องค์การอยู่ใน 

        ระดบัปานกลาง

 คา่เฉล่ีย  1.51-2.50  แสดงวา่มีการเสริมสร้างพลงัอ�านาจ/ความผกูพนัตอ่องค์การอยู่ใน 

        ระดบัน้อย

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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 คา่เฉล่ีย  1.00-1.50  แสดงวา่มีการเสริมสร้างพลงัอ�านาจ/ความผกูพนัตอ่องค์การอยู่ใน 

        ระดบัน้อยท่ีสดุ

 ส�าหรับการวิเคราะห์การเสริมสร้างพลงัอ�านาจท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครู 

โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน  

(stepwise multiple regression analysis)

ผลการวจิยั

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการเสริมสร้างพลงัอ�านาจท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์การของครู

โรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์การเสริมสร้างพลังอ�านาจของครูโรงเรียน

ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวัดราชบุรี

 การเสริมสร้างพลงัอ�านาจของครูโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวดัราชบุรี โดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 4.97, S.D. = 0.36) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ การเสริมสร้าง 

พลงัอ�านาจของครูอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดย คณุลกัษณะ อยูใ่นล�าดบัสงูท่ีสดุ (      = 4.40, S.D. = 0.41) 

รองลงมา ได้แก่ ความรับผิดชอบ  (         = 4.35, S.D. = 0.44)  ข้อตกลงในความส�าเร็จ   (         = 4.19, S.D. = 0.47) 

การนิเทศตนเอง (    = 4.19, S.D. = 0.49) ทกัษะ (    = 4.18, S.D. = 0.47)  และโครงสร้างและระบบ

สนบัสนนุ (    = 4.09, S.D. = 0.58) ตามล�าดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 2

ตารางที่ 2  คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและล�าดบัการเสริมสร้างพลงัอ�านาจของครูโรงเรียน 

  ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ

                        

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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 ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์การเสริมสร้างพลังอํานาจของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี 

การเสริมสร้างพลงัอํานาจของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (X� = 4.97, S.D. = 0.36) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การเสริมสร้างพลงัอํานาจของครู
อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดย คณุลกัษณะ อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (X�= 4.40, S.D. = 0.41) รองลงมา ได้แก่  
ความรับผิดชอบ (X�= 4.35, S.D. = 0.44) ข้อตกลงในความสําเร็จ  (X�= 4.19, S.D. = 0.47) การนิเทศตนเอง 
(X�= 4.19, S.D. = 0.49) ทกัษะ (X�= 4.18, S.D. = 0.47)  และโครงสร้างและระบบสนบัสนนุ (X�= 4.09, S.D. = 
0.58ตามลําดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัการเสริมสร้างพลงัอํานาจของครูโรงเรียน

ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ 
                                                                                                                         (n = 322) 

การเสริมสร้างพลังอาํนาจ X� S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. คณุลกัษณะ  
2. ทกัษะ  
3. ข้อตกลงในความสําเร็จ     
4. การนิเทศตนเอง  
5. โครงสร้างและระบบสนบัสนนุ  
6. ความรับผิดชอบ  

4.40 
4.18 
4.19 
4.19 
4.09 
4.35 

0.41 
0.47 
0.47 
0.49 
0.58 
0.44 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
5 
3 
4 
6 
2 

รวม 4.97 0.36 มาก  
 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐใน 
จังหวัดราชบุรี 

ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรีโดยภาพรวม 
อยู่ในระดบัมาก (X�= 4.31, S.D. = 0.38)และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความผูกพันด้านจิตใจ  
(X�= 4.36, S.D. = 0.43)ลําดบัสงูท่ีสดุ รองลงมา ได้แก่ ความผกูพนัด้านบรรทดัฐาน (X�= 4.36, S.D. = 
0.44) และความผกูพนัด้านการคงอยู ่(X�= 4.21, S.D. = 0.51) ตามลําดบัดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
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 ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ความผูกพนัต่อองค์การของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ

ในจงัหวัดราชบุรี

 ความผูกพนัต่อองค์การของครูโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบุรีโดยภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมาก (     = 4.31, S.D. = 0.38)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ความผกูพนัด้านจิตใจ  

(   = 4.36, S.D. = 0.43) ล�าดบัสงูท่ีสดุ รองลงมา ได้แก่ ความผกูพนัด้านบรรทดัฐาน (   = 4.36,  

S.D. = 0.44) และความผกูพนัด้านการคงอยู ่(     = 4.21, S.D. = 0.51) ตามล�าดบัดงัปรากฏในตารางท่ี 3

ตารางที่ 3  คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และล�าดบัความผกูพนัตอ่องค์การของครูโรงเรียน 

  ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ 
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นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และลําดบัความผกูพนัต่อองค์การของครูโรงเรียน
ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ  

                                                                                                                                 (n = 322) 
ความผูกพนัต่อองค์การของครู X� S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. ความผกูพนัด้านจิตใจ  4.36 0.43 มาก 1 
2. ความผกูพนัด้านการคงอยู ่ 4.21 0.51 มาก 3 
3. ความผกูพนัด้านบรรทดัฐาน 4.36 0.44 มาก 2 

รวม 4.31 0.38 มาก  
 
 ตอนที่ 3ผลการวิเคราะห์การเสริมสร้างพลังอาํนาจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี 
 การเสริมสร้างพลงัอํานาจครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ ประกอบด้วยโครงสร้าง
และระบบสนบัสนุน (X5) ความรับผิดชอบ (X6) และข้อตกลงในความสําเร็จ (X3) เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือก
เ ข้าสมการถดถอย  และสามารถอภิปรายความผันแปรของความผูกพันต่ออง ค์การของค รู 
ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี ได้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่า

ประสทิธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากบั 0.345  ซึง่แสดงวา่ โครงสร้างและระบบสนบัสนนุ ความรับผิดชอบ 
และข้อตกลงในความสําเร็จ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียน และสามารถทํานาย 
ความผกูพนัตอ่องค์การของครูในโรงเรียน ได้ร้อยละ  34.50 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้
 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 Y����= 2.01 + 0.14 (X5) + 0.22(X6) + 0.19(X3)  
 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 Z���� = 0.22(Z5) + 0.25(Z6) + 0.23(Z3) 
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และข้อตกลงในความสําเร็จ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียน และสามารถทํานาย 
ความผกูพนัตอ่องค์การของครูในโรงเรียน ได้ร้อยละ  34.50 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้
 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 Y����= 2.01 + 0.14 (X5) + 0.22(X6) + 0.19(X3)  
 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 Z���� = 0.22(Z5) + 0.25(Z6) + 0.23(Z3) 
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ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และลําดบัความผกูพนัต่อองค์การของครูโรงเรียน
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                                                                                                                                 (n = 322) 
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2. ความผกูพนัด้านการคงอยู ่ 4.21 0.51 มาก 3 
3. ความผกูพนัด้านบรรทดัฐาน 4.36 0.44 มาก 2 

รวม 4.31 0.38 มาก  
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 ตอนที่ 3 ผลการวเิคราะห์การเสริมสร้างพลังอ�านาจที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ

ของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวัดราชบุรี

 การเสริมสร้างพลงัอ�านาจครูโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบุรี ประกอบด้วย

โครงสร้างและระบบสนบัสนุน (X
5
) ความรับผิดชอบ (X

6
) และข้อตกลงในความส�าเร็จ (X

3
) เป็น

ตวัแปรท่ีได้รับเลอืกเข้าสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความผนัแปรของความผกูพนัตอ่องค์การ

ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวดัราชบุรี ได้อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

โดยมีคา่ประสทิธิภาพในการท�านาย (R2) เทา่กบั 0.345  ซึง่แสดงวา่ โครงสร้างและระบบสนบัสนนุ 

ความรับผิดชอบ และข้อตกลงในความส�าเร็จ ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของครูในโรงเรียน  

และสามารถท�านายความผกูพนัตอ่องค์การของครูในโรงเรียน ได้ร้อยละ  34.50 โดยสามารถเขียน

สมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ

 

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนการเสริมสร้างพลงัอ�านาจท่ีส่งผลต่อ 

  ความผกูพนัตอ่องค์การของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ

อภปิรายผล

 ผลจากการวิจยัเร่ือง การเสริมสร้างพลงัอ�านาจท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของครู

โรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยัได้ ดงันี ้

 1. การเสริมสร้างพลงัอ�านาจในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ โดยภาพรวม 

มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่การเสริมสร้างพลงัอ�านาจครูมีคา่เฉล่ีย

อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อยดงันี ้ด้านคณุลกัษณะ ด้านความรับผิดชอบ 

ด้านข้อตกลงในความส�าเร็จ ด้านการนิเทศตนเอง ด้านทกัษะ และด้านโครงสร้างและระบบสนบัสนนุ 

ทัง้นีเ้พราะการเสริมสร้างพลงัอ�านาจ มีสว่นชว่ยในการเสริมศกัยภาพของบคุคลในองค์การให้สามารถ

ปฏิบตัิงานได้โดยมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ และเพ่ิมพูนทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ อนัมี 

สว่นส�าคญัในการขบัเคลือ่นงานในองค์การให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ตามเป้าหมายขององค์การได้ 

ดงันัน้การเสริมสร้างพลงัอ�านาจจึงมีความส�าคญัต่อองค์การซึ่งส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของ

องค์การเป็นแนวคิดหนึง่ท่ีใช้ส�าหรับสร้างเสริมแรงจงูใจในการท�างานของบคุคล รวมถงึการสร้างพลงั

อ�านาจในตนเพ่ือให้มองเหน็ถงึสมรรถนะตนเองในการด�าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ  สอดคล้องกบัแนวคดิของ 

ยวุธิดา ชาปัญญา (2554: 22-23) ได้สรุปว่า การเสริมสร้างพลงัอ�านาจครูมีความส�าคญัและเป็น

ประโยชน์ต่อครู ทีมงาน โรงเรียน และชมุชน ซึง่ต่างมีสว่นในการช่วยสนบัสนนุในการจดัการศกึษา
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ตารางที่ 4ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนการเสริมสร้างพลงัอํานาจท่ีสง่ผลตอ่ความผกูพนั
ตอ่องค์การของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ 

(n = 322) 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 3 16.26 5.41 55.93** .00 
Residual 318 30.81 0.97   

Total 321 47.07    
ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 2.01  0.19 10.43** .00 
โครงสร้างและระบบสนบัสนนุ (X5) 0.14 0.22 0.43 3.31** .00 
ความรับผิดชอบ (X6) 0.22 0.25 0.51 4.23** .00 
ข้อตกลงในความสําเร็จ (X3) 0.19 0.23 0.47 4.02** .00 
** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
R = 0.588  R2 = 0.345 SEE. = 0.311 
 
อภปิรายผล 
 ผลจากการวิจยัเร่ือง การเสริมสร้างพลงัอํานาจท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์การของครูโรงเรียน
ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงันี ้
 1. การเสริมสร้างพลังอํานาจในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมมี
คา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการเสริมสร้างพลงัอํานาจครูมีคา่เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี  ้ด้านคุณลักษณะ ด้านความรับผิดชอบ  
ด้านข้อตกลงในความสําเร็จ ด้านการนิเทศตนเอง ด้านทกัษะ และด้านโครงสร้างและระบบสนบัสนุน ทัง้นี ้
เพราะการเสริมสร้างพลังอํานาจ มีส่วนช่วยในการเสริมศักยภาพของบุคคลในองค์การให้สามารถ
ปฏิบตังิานได้โดยมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ และเพิ่มพนูทกัษะความสามารถในด้านตา่ง ๆ อนัมีสว่นสําคญั 
ในการขับเคลื่อนงานในองค์การให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์การได้ ดังนัน้ 
การเสริมสร้างพลังอํานาจจึงมีความสําคัญต่อองค์การซึ่งส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การ 
เป็นแนวคิดหนึ่งท่ีใช้สําหรับสร้างเสริมแรงจงูใจในการทํางานของบคุคล รวมถึงการสร้างพลงัอํานาจในตน
เพ่ือให้มองเห็นถึงสมรรถนะตนเองในการดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆสอดคล้องกบัแนวคดิของยวุธิดา  ชาปัญญา 
(2554: 22-23) ได้สรุปว่า การเสริมสร้างพลงัอํานาจครูมีความสําคญัและเป็นประโยชน์ต่อครู ทีมงาน 
โรงเรียน และชุมชน ซึ่งต่างมีส่วนในการช่วยสนบัสนุนในการจดัการศึกษาบรรลตุามจดุมุ่งหมายส่งผลให้
ผู้ เรียนได้รับการศกึษาท่ีมีคณุภาพ เกิดสมัฤทธ์ิผลตามท่ีคาดหวงั ซึง่การจะดําเนินการให้การเสริมสร้างพลงั
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บรรลุตามจุดมุ่งหมายส่งผลให้ผู้ เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เกิดสมัฤทธ์ิผลตามท่ีคาดหวัง  

ซึ่งการจะด�าเนินการให้การเสริมสร้างพลังอ�านาจของครูบรรลุเป้าหมายนัน้ในเบือ้งต้นจ�าเป็น 

ต้องท�าความเข้าใจในแนวความคิดหลกัท่ีเก่ียวข้องกบัการเสริมสร้างพลงัอ�านาจของครู อนัประกอบ

ด้วยแนวความคิดท่ีน�ามาสู่การเสริมสร้างพลังอ�านาจตลอดจนกระทั่งถึงแนวความคิดในการน�า 

การเสริมสร้างพลงัอ�านาจมาสู่การปฏิบตัิอย่างดี เพ่ือน�าไปสู่การวางแผนการปฏิบตัิ การติดตาม

ประเมินผล และปรับปรุงการด�าเนินการเสริมสร้างพลงัอ�านาจ อยา่งมีระบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

สอดคล้องกับงานวิจัยของศรีรัตน์ สุรินทร์ (2553: 87) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความสมัพันธ์ระหว่าง 

การเสริมสร้างพลังอ�านาจกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล

เมืองแม่สอด ผลการวิจัยพบว่า การเสริมสร้างพลงัอ�านาจของพนักงานครูในสถานศึกษาสงักัด 

เทศบาลเมืองแม่สอด สรุปผลโดยภาพรวมได้ว่า การเสริมสร้างพลังอ�านาจของพนักงานครู  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชาต ทองน้อย (2556: 83) ได้

ศึกษาวิจัยเร่ือง การเสริมสร้างพลังอ�านาจการท�างานของครูในในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขึน้พืน้ฐาน พบว่า องค์ประกอบการเสริมสร้างพลงัอ�านาจการท�างานของ

ครูในโรงเรียนสงักัดส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วม 

ในการตดัสินใจ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ สถานภาพของครู สมรรถภาพในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 

ความเป็นอิสระในการท�างาน และผลกระทบท่ีครูมีต่อสถานศกึษา ระดบัการเสริมสร้างพลงัอ�านาจ

การท�างานของครูสว่นใหญ่อยู่ในระดบัมาก โดยด้านท่ีมีระดบัการเสริมสร้างพลงัอ�านาจการท�างาน 

ของครูอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ คือ ด้านสมรรถภาพในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี และด้านความเป็นอิสระ 

ในการท�างาน  ผลกระทบท่ีครูมีต่อสถานศึกษาซึ่งอยู่ในระดบัปานกลาง จะเห็นได้ว่าเม่ือผู้บริหาร 

เห็นความส�าคัญถึงการเสริมสร้างพลังอ�านาจแก่ครู ซึ่งก็เป็นการเสริมศักยภาพของบุคคลท่ีมี 

อยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพในการท�างานมากย่ิงขึน้ และเป็นการแบง่ปันอ�านาจท่ีมีอยู่ระหวา่งผู้บริหาร 

ผู้ ใต้บงัคบับญัชา และบุคลากรในองค์การเพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถ เป็นการช่วยสนบัสนุน 

ในการจดัการศกึษาให้บรรลตุามจดุมุ่งหมาย เอือ้ประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน และสง่เสริมให้บคุคล 

เกิดความสามารถในการท�างานและแก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสามารถท่ีจะไปถึงเป้าหมาย 

ของงานจะสง่ผลให้เกิดประสทิธิผลขององค์การ นอกจากองค์การจะได้งานตามท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว้แล้ว 

การร่วมมือกันท�างาน โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดและร่วมตดัสินใจ กลยุทธ์เหล่านีจ้ะท�าให้

บคุลากรในองค์การมีขวญัและก�าลงัใจในการท�างาน สามารถปฏิบตังิานอยา่งเตม็ท่ี เตม็ความสามารถ 

มีความสขุกบัการท�างาน และท้ายท่ีสดุจะเกิดความยืดมัน่ผกูพนัตอ่องค์การ

 2.  ความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี 

โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ความผกูพนัตอ่องค์การ

ของครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อยดงันี ้ ด้านความผกูพนั 
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ด้านจิตใจ ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน และความผูกพันด้านการคงอยู่ ทัง้นีเ้พราะความผูกพัน 

ตอ่องค์การเป็นแนวทางหนึง่ในการธ�ารงรักษาทรัพยากรบคุคลท่ีมีคา่ตอ่องค์การ ท�าให้บคุลากรสามารถ

ท�างานได้อยา่งมีความสขุ มีความรู้สกึด้านจิตใจท่ีอยากจะคงอยูก่บัองค์การ เพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีของตนเอง

ให้เตม็ความสามารถอนัจะท�าให้บรรลตุามเป้าหมายสงูสดุท่ีองค์การตัง้ไว้ ซึง่ความผกูพนัตอ่องค์การ 

มีสว่นชว่ยให้องค์การสามารถด�าเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลบรรลผุลตามเป้าหมาย

ขององค์การ แตเ่ม่ือบคุลากรในองค์การมีระดบัความผกูพนัตอ่องค์การในระดบัต�่าก็จะสง่ผลกระทบ 

ต่อพฤติกรรม และการด�าเนินงานขององค์การ จึงกล่าวได้ว่าความผกูพนัต่อองค์การ คือ ทศันคติ

ทางบวกของครูท่ีมีต่อองค์การ รู้สกึเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนักบัองค์การ มีความภมิูใจ ตัง้ใจ เต็มใจ  

มีความเช่ือมัน่ จงรักภกัดี ความศรัทธาตอ่องค์กร และพฤติกรรมท่ีแสดงออกตอ่องค์การท่ีปฏิบตัิงาน  

มีความตัง้ใจอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ ความเป็นห่วงต่อกลุ่มบุคคลหรือ

กิจการ มีความทุม่เทและเตม็ใจท่ีอทิุศตนในการท�างานเพ่ือความส�าเร็จขององค์การ แสดงพฤติกรรม 

ต่อองค์การท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ เช่ือมัน่และยอมรับจุดมุ่งหมายขององค์การ ยอมรับเป้าหมายและ 

ค่านิยมขององค์การแสดงออกถึงความต้องการคงอยู่ในองค์การต่อไป บคุคลผู้ ท่ีมีความรู้สกึผกูพนั

ตอ่องค์การสงูมกัจะมีความตัง้ใจอยา่งมากท่ีจะคงอยูก่บัองค์การตอ่ไป และความตัง้ใจดงักลา่วจะถกู

แปรไปสูอ่ายกุารท�างานยาวขึน้ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความรู้สกึผกูพนัมากขึน้อีก มีความปรารถนา 

ท่ีจะด�ารงความเป็นสมาชิกในองค์การนีต้ลอดไปโดยไม่ลาออกหรือโอนย้ายออกจากองค์การ  

โดยความผกูพนัตอ่องค์การเป็นสิ่งท่ีส�าคญัในการขบัเคลื่อนขององค์การวา่จะสามารถท�าให้องค์การ

มีประสิทธิผลหรือไม่ และยังเป็นตัวก�าหนดการคงอยู่ของบุคลากรในองค์การ ผู้ ท่ีมีความผูกพัน 

ต่อองค์การสงูย่อมจะปฏิบตัิงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ ท่ีมีความผกูพนัต่อองค์การในระดบัต�่า  

ซึ่งเป็นสิ่งท่ีท้าทายความสามารถของแต่ละองค์การท่ีจะต้องมีกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการส่งเสริม 

ความผกูพนัตอ่องค์การของบคุลากรในองค์การ สอดคล้องกบัแนวคดิของฐิตรัิตน์ สมรูป (2555: 22)  

ได้ให้ความหมายของความผกูพนัตอ่องค์การไว้วา่ การท่ีสมาชิกขององค์การมีความรู้สกึเป็นหนึง่เดียว

กบัองค์การ มีความจงรักภกัดีท่ีบุคคลมีต่อองค์การ และต้องการคงความเป็นสมาชิกขององค์การ  

มีการแสดงออกของพฤตกิรรมท่ีตัง้ใจทุม่เทความรู้ความสามารถท่ีมีอยูใ่นการท�างาน เพ่ือความก้าวหน้า

ขององค์การ โดยแสดงออกทางด้านความคิดความรู้สึก และการแสดงออกในทางท่ีดีของสมาชิก  

ได้แก่ มีความตัง้ใจท่ีจะใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ในการท�างาน มีความสม�่าเสมอในการท�างาน  

มีความเสียสละท่ีจะท�างานเพ่ือส่วนรวมโดยค�านึงถึงช่ือเสียงขององค์การเป็นส�าคญั และมีความ

ต้องการท่ีจะท�างานในองค์การ และสอดคล้องกบังานวิจยัของกนกวรรณ แอ่นศรี (2555: 65-66) 

ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 พบวา่ ความผกูพนัตอ่องค์การของ

บุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา สงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากทัง้  

3 ด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าต่อองค์การ รองลงมาคือ 

ความเตม็ใจท่ีจะทุม่เทเพ่ือองค์การ และด้านความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การ จะเหน็ได้วา่ 

ถ้าครูมีความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ มีค่านิยม 

ท่ีกลมกลนืกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ  ขององค์การและมีความรู้สกึเป็นเจ้าขององค์การ ความเตม็ใจท่ีจะทุม่เท 

ความพยายามอยา่งเตม็ความสามารถ ท่ีจะปฏิบตังิานเพ่ือองค์การ โดยอทิุศก�าลงักายก�าลงัใจเพ่ือปฏิบตัิ

งานขององค์การ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย มีความเตม็ใจท่ีจะอทิุศตนเองเพ่ือความผาสกุในการอยูร่่วมกนั

ของคนในองค์การและความต้องการท่ีจะคงไว้ซึง่การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ มีความภาคภมิูใจ 

ในการเป็นสมาชิกขององค์การ จะส่งผลให้องค์การสามารถธ�ารงรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่า 

ตอ่องค์การ ท�าให้บคุลากรสามารถท�างานได้อย่างมีความสขุ มีความรู้สกึด้านจิตใจท่ีอยากจะคงอยู่

กบัองค์การ เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีของตนเองให้เต็มความสามารถ อนัจะส่งผลให้องค์การสามารถบรรลุ

ตามเป้าหมายสงูสดุท่ีตัง้ไว้ 

 3. การเสริมสร้างพลงัอ�านาจท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของครูในโรงเรียนประถม

ศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบุรี เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมากไปหาน้อย คือ ด้านโครงสร้างและ

ระบบสนับสนุน ความรับผิดชอบ และข้อตกลงในความส�าเร็จ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

ของครูโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

โดยสามารถร่วมกันท�านายความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

ในจงัหวดัราชบรีุ ได้ร้อยละ 34.50 ทัง้นีเ้น่ืองจากการเสริมสร้างพลงัอ�านาจนัน้มีความส�าคญัตอ่บคุคล 

ทัง้ในระดับปฏิบัติงานและองค์การ เพราะการเสริมสร้างพลังอ�านาจนัน้เป็นการเสริมแรงจูงใจ 

ในการท�างานของบุคคล รวมถึงการสร้างพลังอ�านาจในตนเพ่ือให้มองเห็นถึงสมรรถนะตนเอง 

ในการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ปัจจยัท่ีเอือ้ให้เกิดการเสริมสร้างพลงัอ�านาจในองค์การ คือ การจงูใจ 

ในการท�างานและเม่ือครูมีความพึงพอใจในงานของตนแล้ว ย่อมจะส่งผลต่อความผูกพันต่อ 

องค์การได้ สอดคล้องกบัแนวคิดของอไุรวรรณ ซลัตนั (2551: 6) ได้สรุปแนวทางในการเสริมสร้าง 

พลงัอ�านาจอนัมีสว่นส�าคญัในการพฒันาบคุลากรไว้ดงันี ้ การสง่เสริมบคุลากรให้ตระหนกัในคณุคา่

แห่งตน มีความพึงพอใจในงาน สามารถแก้ปัญหาโดยจดัการกบัสถานการณ์ต่าง ๆ พฒันาตนเอง 

ให้มีความเช่ียวชาญ ยืดมัน่ผกูพนัองค์การ ไว้วางใจผู้ ร่วมงาน และมีความสามารถในการให้ค�าแนะน�า 

ในการท�างานแก่ผู้ ร่วมงาน จะเห็นได้ว่าการเสริมสร้างพลังอ�านาจนัน้มีส่วนในการท�าให้ครูมี 

ความผกูพนัตอ่องค์การ กลา่วคือเม่ือครูได้รับการเสริมสร้างพลงัอ�านาจอยา่งเหมาะสมแล้ว ครูจะรู้สกึวา่ 

เป็นส่วนหนึ่งท่ีมีความส�าคญัต่อองค์การ และมีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกบัองค์การอนัจะสง่ผลให้ 

ครูมีความผกูพนัตอ่องค์การ และคงอยูใ่นองค์การตอ่ไป และสอดคล้องกบังานวจิยัของอรุณ โคตรวงษา 

(2553: 135-143) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลงัอ�านาจครู 
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กบัความผกูพนัต่อองค์การของครูในโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเลย เขต 2 พบว่า  

การเสริมสร้างพลังอ�านาจครูกับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียน โดยภาพรวมมี 

ความสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัสงู และสอดคล้องกบังานวิจยัของยวุธิดา ชาปัญญา (2554: 319- 

320)ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การเสริมสร้างพลงัอ�านาจของครูในโรงเรียนประถมศึกษา: การวิจยัทฤษฎี 

ฐานราก พบว่า การเสริมสร้างพลังอ�านาจของครูมีความหมายต่อคนในฐานะเป็นกระบวนการ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีศักยภาพและความสามารถเพ่ือการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส�าเร็จ 

ตามเป้าหมาย อนัเกิดจากการมีแรงจงูใจในการท�างาน มีศกัยภาพและเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตน 

วา่สามารถท�างานนัน้บรรลผุลส�าเร็จได้

 ส�าหรับการวิจยัครัง้นีพ้บวา่ คณุลกัษณะ ทกัษะ และการนิเทศตนเองไมส่ง่ผลตอ่ความผกูพนั

ต่อองค์การของครูโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบุรี ทัง้นีค้งเป็นเพราะการเสริมสร้าง 

พลงัอ�านาจครูด้านคณุลกัษณะทัง้นีอ้าจเป็นเพราะเป็นความรู้และความสามารถ เจตคต ิและคณุธรรม

และจริยธรรม บุคลิกภาพทัง้ทางกายและการแสดงออกซึ่งครูมีคุณลกัษณะดงักล่าวอยู่แล้วไม่ว่า 

จะปฏิบตัิงานในองค์การแห่งใดครูก็มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครูอยู่แล้วการเสริมสร้าง 

พลงัอ�านาจครูด้านทกัษะ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะศกัยภาพในการท�างานของครู ทกัษะด้านการสื่อสาร 

ทกัษะในการวางแผนและการจดัองค์การ และทกัษะการแก้ไขปัญหาและความขดัแย้งในองค์การ 

การวิเคราะห์และปรับปรุงผลการด�าเนินงานของโรงเรียน จดัท�าแผนพฒันาการจดัการศึกษาตาม

ระบบประกนัคณุภาพ และตดิตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการด�าเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพ 

การศกึษา ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการปฏิบตัหิน้าท่ีปกตขิองครูอยูแ่ล้ว และเน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือ่สารมีความเจริญก้าวหน้าท�าให้ครูสามารถเข้าถงึข้อมลูได้ด้วยตนเองสะดวกสบายมากขึน้

และการเสริมสร้างพลงัอ�านาจครูด้านการนิเทศตนเอง ซึง่ไม่สง่ผลต่อความผกูพนัต่อองค์การของครู

โรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการวางแผนโครงการเพ่ือพฒันาตนเอง 

การก�าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบตั ิการเลือกใช้เทคนิควิธีในการพฒันาท่ีเหมาะสม การประเมินผล

การพฒันาเป็นสิง่ท่ีครูได้รับการสง่เสริมความเป็นนกัวชิาการซึง่การนิเทศตนเองนีเ้ป็นสิง่ท่ีครูได้รายงาน

การปฏิบตัิงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบคุคลเป็นประจ�าทกุปี อีกทัง้ครูสามารถเลือกท่ีจะ

พฒันาตนเองให้สงูขึน้หรือไมพ่ฒันาก็ได้โดยท่ีไมส่ง่ผลกระทบกบัครูแตป่ระการใดมากนกั จงึขึน้อยูก่บั

ความต้องการสว่นบคุคลมากกวา่
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ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

  1.1  ผลการวิจยัพบวา่ การเสริมสร้างพลงัอ�านาจของครูด้านโครงสร้างและระบบสนบัสนนุ 

มีค่าเฉล่ียอยู่ในล�าดบัต�่าท่ีสดุ ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมครู 

ในด้านโครงสร้างและระบบสนบัสนนุ โดยสง่เสริมให้ครูได้รับการสง่เสริมในเร่ืองการอบรมเพ่ือพฒันา

ตนเอง การพฒันาการท�าวิจยัและวิทยฐานะ การสนบัสนนุทรัพยากร และเสริมสร้างขวญัและก�าลงั

ใจในการท�างานหรือค�ายกยอ่งชมเชยเม่ือปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผลดีได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยการระดม

ทรัพยากรทัง้จากภายใน และภายนอกองค์การเข้ามาชว่ยสนบัสนนุในการบริหารจดัการ 

  1.2 ผลการวิจยัพบวา่ ความผกูพนัตอ่องค์การของครูด้านโครงสร้างและระบบสนบัสนนุ 

มีค่าเฉล่ียอยู่ในล�าดบัต�่าท่ีสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมครูในด้าน

ความผกูพนัด้านการคงอยู ่โดยสร้างความเช่ือมัน่ให้ครูเหน็วา่องค์การท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีมีความมัน่คงและ

เป็นทางเลือกท่ีดี และสง่เสริมในด้านความสะดวกท่ีได้รับในการเบกิคา่สวสัดกิารตา่ง ๆ จากองค์การ

  1.3  ผลการวิจยัพบวา่ การเสริมสร้างพลงัอ�านาจของครูด้านโครงสร้างและระบบสนบัสนนุ 

ความรับผิดชอบ และข้อตกลงในความส�าเร็จ เป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์การของครู 

ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศกึษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรสง่เสริมด้านการพฒันา ด้านโครงสร้างและ

ระบบสนบัสนนุ การพฒันา ด้านโครงสร้างและระบบสนบัสนนุ โดยส่งเสริมให้ครูได้รับการส่งเสริม 

ในการอบรมเพ่ือพฒันาตนเอง พฒันาการท�าวิจยัและวิทยฐานะ ด้านความรับผิดชอบ โดยสง่เสริม 

ให้ครูได้ปฏิบตัิงานตามต�าแหน่งหน้าท่ี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อนักเรียน 

ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมงาน และความรับผิดชอบต่อสงัคม และ 

ด้านข้อตกลงในความส�าเร็จ โดยสง่เสริมให้ครูได้มีสว่นร่วมในการก�าหนดวิสยัทศัน์หรือเป้าประสงค์  

คา่นิยม พนัธกิจ วิเคราะห์และปรับปรุงผลการด�าเนินงานของโรงเรียน การจดัท�าแผนพฒันาการจดั 

การศกึษาตามระบบประกนัคณุภาพ และตดิตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการด�าเนินงานตามแผน

พฒันาคณุภาพการศกึษาตามความเหมาะสม 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

  2.1 ควรศกึษารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอ�านาจท่ีสง่ผลตอ่การบริหารสถานศกึษา

  2.2 ควรศกึษาแนวปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิในการเสริมสร้างพลงัอ�านาจครู

  2.3 ควรศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของครู
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สรุป
 การเสริมสร้างพลงัอ�านาจในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ โดยภาพรวมมี

คา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่การเสริมสร้างพลงัอ�านาจครูมีคา่เฉลี่ย

อยู่ในระดบัมากทกุด้านและความผกูพนัตอ่องค์การของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดั

ราชบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความผูกพนั 

ต่อองค์การของครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้านและการเสริมสร้างพลังอ�านาจท่ีส่งผลต่อ 

ความผกูพนัตอ่องค์การของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ เรียงตามล�าดบัอิทธิพล 

จากมากไปหาน้อย ดงันี ้โครงสร้างและระบบสนบัสนนุ ความรับผิดชอบ และข้อตกลงในความส�าเร็จ 

เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของครูโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบุรี  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 งานวิจัยนีพ้บว่าการเสริมสร้างพลังอ�านาจครู ซึ่งได้แก่  

โครงสร้างและระบบสนับสนุน ความรับผิดชอบ และข้อตกลงในความส�าเร็จ สามารถท�านาย 

ความผกูพนัตอ่องค์การของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ ได้ร้อยละ 34.50
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ปริทศัน์หนังสือ: การบริหารทนุมนุษย์เชงิกลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

BOOK REVIEW: STRATEGIC HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

1  นักวิชาการอิสระ

ไชยณัฐ ด�าด/ี CHAIYANAT DUMDEE1 

บทน�า

 หนงัสือเร่ือง การบริหารทนุมนษุย์เชิงกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมมลูค่าเลม่นี ้ ผู้แต่ง คือ ศาสตราจารย์  

ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ พ.ศ. 2559 (พิมพ์ครัง้ท่ี 2) จดัพิมพ์โดย เดอะ กราฟิกโก ซสิเตม็ส์ จ�ากดั จ�านวน 

562 หน้า มีจ�านวน 12 บท โดยท่ี 1-11 เป็นการให้รายละเอียดเก่ียวกบัแนวคดิ ทฤษฎี หลกัการบริหาร 

บทบาทของฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารองค์การ และปิดท้ายด้วยบทท่ี 12 เป็น 

การประยกุต์แนวคิดทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์ มาใช้ในหนว่ยงานตา่ง ๆ  เพ่ือให้เหน็ถงึนวตักรรม

และความอยู่รอดขององค์กร หนังสือเล่มนีจ้ึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักศึกษา นักวิชาการ  

นกัทรัพยากรมนษุย์ ผู้บริหารและฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ ทัง้ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  

ท่ีจะได้เรียนรู้และน�าไปใช้ปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับบริบทตามช่วงเวลา และอิทธิพลจากสิ่งเร้า 

ของเหตปัุจจยัตา่ง ๆ ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีต้องเผชิญกบัสภาพแวดล้อมท่ีเป็นพลวตัและมีผลให้องค์กร

ต้องปรับตวัอยูต่ลอดเวลา
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บทวจิารณ์

 หนงัสือเลม่นี ้แบง่ออกเป็น 12 บท ได้แก่ บทท่ี 1 ทนุมนษุย์กบัการเพ่ิมคณุคา่ เป็นการน�าเสนอ

หลกัการและกลยทุธ์การบริหารเชิงกลยทุธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงด้านมมุมองและแนวทาง 

การบริหารคน โดยมีการรวบรวมความหมาย แนวคิด องค์ประกอบและหลกัการบริหารคน ซึ่งใน 

หนังสือเล่มนี ้ ใช้ค�าว่า “ทุนมนุษย์” หมายถึง กลุ่มทักษะและความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวของมนุษย์  

ท่ีสะท้อนคณุค่าของความสามารถในตวัมนุษย์ เพราะมนุษย์สามารถท่ีจะลงทุนและสะสมความรู้ 

และประสบการณ์ได้โดยผา่นการศกึษา การฝึกอบรม การพฒันาในรูปแบบตา่ง ๆ ซึง่จะสง่ผลท�าให้

ผลผลติมีการปรับปรุงผลงานมีคณุภาพมากขึน้ สามารถวดัคณุคา่และประสทิธิผลของทนุมนษุย์ได้

 บทท่ี 2 ทฤษฎี แนวคดิการบริหารทนุมนษุย์เชิงกลยทุธ์ เป็นการให้รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัการ 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์และการบริหารทนุมนษุย์ โดยมีพืน้ฐานของทฤษฎี  

อาทิ ทฤษฎีท่ีเน้นทรัพยากรในองค์กร ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัมมุมองเชิงพฤตกิรรม  ทฤษฎีความเป็นสถาบนั 

เป็นต้น ซึ่งในแต่ละทฤษฎีเป็นการอธิบายให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของการบริหารคนเชิงกลยุทธ์ 

ภายใต้หลกัการท่ีวา่ เพ่ือสร้างความได้เปรียบและความยัง่ยืนขององค์กร ทรัพยากรมนษุย์ถกูพฒันา 

ให้มีคณุค่าเพ่ิมขึน้ หายาก ไม่สามารถเลียนแบบได้และไม่สามารถถกูทดแทนด้วยทรัพยากรอ่ืนได้ 

เพราะมนษุย์เป็นทรัพยากรท่ีทรงคณุคา่ย่ิงและสามารถสร้างคณุคา่ (value creation) ให้เกิดประโยชน์

สงูสดุตอ่องค์กร

 บทท่ี 3 การบรูณาการ: หวัใจส�าคญัของการบริหารคนเชิงกลยทุธ์ ชีใ้ห้เห็นถึงการเช่ือมโยง

กลยทุธ์กบัการบริหารคน โดยระบุตวัชีว้ดัความส�าเร็จและองค์ประกอบของการบริหาร 4 ประการ  

ได้แก่ หลกัความซ่ือสตัย์ หลกัคณุค่าสว่นเพ่ิม หลกัพนกังานเป็นศนูย์กลาง และหลกัการวดัผลและ 

ความรับผิดชอบ โดยกลไกการแสดงความเช่ือมโยง จะต้องผ่านการวางแผนก�าลงัคน การเปล่ียน

โครงสร้าง การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม การกระจายอ�านาจหรือการมอบอ�านาจการฝึกอบรม 

พฒันาสมรรถนะมาเป็นพืน้ฐาน (competency-base) ซึง่ความท้าทายในศตวรรษท่ี 21 จึงมุ่งไปท่ี 

สามประเดน็หลกั (main issues) ได้แก่ 1) เร่ืองของคน (people) 2) เร่ืองของงาน (work) และ  3) เร่ืองของ 

ชีวิตสว่นตวั (life)(ฉตัรณรงค์ศกัดิ์ สธุรรมดี และจินตกานด์ สธุรรมดี, 2560: 169)

 บทท่ี 4 การบรูณาการ: รูปแบบท่ีนิยมใช้แพร่หลาย (best practices VS best fit) เพ่ือให้เหน็

ระบบและความสมัพนัธ์ท่ีสอดคล้องกนัระหว่างกลยทุธ์และการบริหารทนุมนษุย์ การสร้างกลยทุธ์ 

และวิธีปฏิบัติด้านบุคคลขององค์กร โดยน�าเสนอกลยุทธ์ในการแข่งขันขององค์กร กลยุทธ์ 

การแขง่ขนักบับทบาท พฤตกิรรมของบคุลากร กลยทุธ์นวตักรรมและพฤตกิรรมท่ีจ�าเป็น กลยทุธ์การเพ่ิม 

คณุภาพและพฤตกิรรมท่ีจ�าเป็น เป็นต้น พร้อมชีใ้ห้เหน็ตวัอยา่งของ บริษัท Honda บริษัท Frost Inc. 

ท่ีน�าเสนอกลยทุธ์การสร้างนวตักรรม ซึง่เดมิเน้นการพฒันาเคร่ืองจกัรให้ทนัสมยั มาสูก่ารปรับเปลี่ยน

แนวคดิให้ความส�าคญักบัการพฒันาคน โดยการให้หุ้นพนกังาน ท�าให้พนกังานมีความรับผิดชอบและ

รู้สกึเป็นสว่นหนึง่ของบริษัทอยา่งแท้จริง อนัจะสง่ผลตอ่การเตบิโตอยา่งยัง่ยืนขององค์กร
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 บทท่ี 5 บทบาทในการบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ โดยจ�าแนกเป็น 2 บทบาท ได้แก่  

บทบาทการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ คือ การก�าหนดแผนและกิจรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ให้ตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงาน และบทบาทการเป็นผู้ เช่ียวชาญในระบบการบริหารคน  

ท่ีต้องเข้าใจปัญหา กล้าเปลีย่นแปลง บทบาทนีจ้ะหมายรวมถงึฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ และความร่วมมือ 

ระหว่างหัวหน้าและฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีต้องเข้าใจงานและหาวิธีการแก้ไขปัญหา  

การตอบสนองพนกังานท่ีดีจะสง่ผลให้เกิดพนัธะ สญัญาทางใจ

 บทท่ี 6 ผลงานวิจยัท่ีแสดงการน�าเอาการบริหารคนเชิงกลยทุธ์เข้าไปใช้ในองค์การ ซึง่ได้มี

การน�าผลการวิจยั จ�านวน 8 กรณี โดยสามารถจดักลุม่ได้ 3 กลุม่ ดงันี ้กลุม่ท่ี 1 ศกึษาถงึผลกระทบของ

การบริหารคน การสญูเสียบคุลากร ผลติภาพและผลลพัธ์ทางการเงิน กลุม่ท่ี 2 ศกึษาถงึประสทิธิภาพ

ของคนท่ีมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จ ความได้เปรียบในการแข่งขนัขององค์กร และกลุ่มท่ี 3 น�าเสนอ

ประสบการณ์การบริหารคน มาจดัการความรู้ให้เห็นวา่การบริหารคนนัน้ มีความเช่ือมโยงและสง่ผล

ตอ่ความอยู่รอดขององค์กรอย่างไร ในยคุปัจจบุนัท่ีมีการแข่งขนัทางธุรกิจสงู และความต้องการของ

ลกูค้าเปลี่ยนไป

 บทท่ี 7 กระบวนการในการบริหารทนุมนษุย์เชิงกลยทุธ์ ได้ระบวุ่าการบริหารคนเชิงกลยทุธ์ 

หรือการบริหารทนุมนษุย์เชิงกลยทุธ์ต้องมีการพิจารณาความสอดคล้องและความยืดหยุ่น โดยผ่าน

กระบวนการท่ีส�าคญั 3 กระบวนการ ได้แก่ การก�าหนดกลยทุธ์ การน�ากลยทุธ์ไปปฏิบตั ิและการประเมิน

ความส�าเร็จของกลยทุธ์

 บทท่ี 8 กลยทุธ์ในการสรรหาคดัเลือกเพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง ชีใ้ห้เหน็วา่ในโลกของการแขง่ขนั

ทางธุรกิจ การได้คนเก่งมาท�างานถือเป็นเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร แต่การท�าให้คนเก่งอยู่ได้ 

และเหมาะสมกบับริบทขององค์กร เป็นเร่ืองท่ีหน่วยงานหรือองค์กรต้องค้นหาและสรรหา คดัเลือก

ให้เหมาะสม การพิจารณาความเหมาะสมของต�าแหน่งกบัคณุสมบตัิของบคุลากร ความจ�าเป็นของ

หน่วยงานในการเพ่ิมจ�านวนบคุลากร วฒันธรรมองค์กร ต่างเป็นปัจจยัหรือเง่ือนไขท่ีต้องพิจารณา 

อย่างละเอียดเพ่ือได้ทัง้คนดีและคนเก่ง ในขณะท่ีปัจจุบันการเข้ามาในองค์กรของแรงงานกลุ่ม  

Generation Y จะมีลกัษณะพิเศษ คือ ไม่ชอบการท�างานประจ�า ซึ่งแรงงานกลุ่มนีไ้ด้ให้คุณค่า 

ต่องานประจ�าเป็นงานในลกัษณะกิจวตัร ในทางกลบักนัแรงงานกลุม่นีก้ลบัมองและให้ความส�าคญั 

กับงานชัว่คราวเพราะชอบความเป็นอิสระหรือความยืดหยุ่น นอกจากนีด้้วยลกัษณะการจ้างงาน 

มีการเปลี่ยนรูปแบบ อาทิ Part Time, Freelance, Outsourced, Home-Working, Contract Worker 

และอ่ืน ๆ ซึ่งมีวตัถปุระสงค์ของการจ้างงานเพ่ือลดค่าใช้จ่ายและต้นทนุขององค์กร อย่างไรก็ตาม

นอกจากการมีกลยทุธ์การสรรหาและคดัเลือกท่ีดีและเหมาะสมแล้วยงัต้องค�านึงถึงการสร้างองค์กร 

แหง่ความสขุ 8 ประการ ได้แก่ การมีสขุภาพดี การมีน�า้ใจงาม การมีสงัคมดี การผอ่นคลาย การหา 

ความรู้ การมีทางสงบ การปลอดหนี ้ และการมีครอบครัวท่ีดีควบคู่ไปด้วยเพ่ือสร้างความพึงพอใจ 
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ในการท�างานให้กับบุคลากรและลดอัตราการขาดงานและการลาออกลง (ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์  

และธีระวฒัน์ จนัทกึ, 2559: 117)

 บทท่ี 9 กลยุทธ์การพัฒนาทุนมนุษย์ ระบุเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์  

เร่ิมตัง้แต่สภาพแวดล้อมกบัสถานท่ีท�างาน โดยชีใ้ห้เห็นว่า สภาพแวดล้อมของงานและองค์กรมีผล 

ต่อการปฏิบตัิงานและพฤติกรรม การพฒันาทนุมนษุย์ คือ การพฒันาคนผ่านนวตักรรมการเรียนรู้  

และการก�าหนดกลยุทธ์การเรียนรู้ของบุคคลและองค์กรเพ่ือยกระดับความสามารถ ดังนัน้ 

ในการฝึกอบรมและพฒันาทนุมนษุย์ควรเป็นรูปแบบเชิงรุกและมีการก�าหนดหวัข้อการฝึกอบรมและ 

พฒันาให้เช่ือมโยงกบักลยุทธ์ทางธุรกิจและสอดคล้องกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถท่ีองค์กร

ต้องการพิจารณาจากความสามารถหลกัขององค์การ (core competency) ความสามารถทางเทคนิค

เฉพาะงาน (functional competency) และความสามารถด้านการบริหารจดัการ (management  

competency) โดยมีวิธีการพัฒนาผ่านเคร่ืองมือส่ือสารเคล่ือนท่ีและสภาพแวดล้อมทางสังคม 

ท่ีสนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้ เชน่ ใช้วิธีการสอนงาน ระบบพ่ีเลีย้ง การจดัการความรู้ในองค์กรร่วมกนั 

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น (สมพิศ ทองปาน, 2559: 254-255)

 บทท่ี 10 กลยุทธ์ในการบริหารผลการปฏิบตัิงาน ชีใ้ห้เห็นถึงความส�าคญักับการบริหาร 

ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นระบบข้อมูลท่ีน�าไปสู่การก�าหนดกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือให้การวัดผล 

การปฏิบตังิานมีประสทิธิภาพ องค์กรจะต้องท�าการวดัและท�านายผลการปฏิบตัท่ีิจะเกิดขึน้ในอนาคต 

โดยพิจารณาจากผลงาน คณุลกัษณะหรือบคุลกิภาพ และพฤตกิรรม เพ่ือน�าผลท่ีได้ไปสูก่ระบวนการ

ก�าหนดคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมและจงูใจตอ่บคุลากร

 บทท่ี 11 กลยุทธ์ในการบริหารค่าตอบแทน ระบุให้เห็นถึงค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินและ 

ไม่ใช่ตวัเงินว่า มีผลต่อการบริหารคนอย่างไร ท�าอย่างไรถึงจะสร้างแรงจงูใจให้กบับคุลากรได้ และ 

ค่าตอบแทนจ�านวนเท่าใดท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและความสามารถใน 

การจา่ยคา่ตอบแทนขององค์กร และผลการปฏิบตังิาน โดยการจา่ยคา่ตอบแทนนัน้ต้องไมส่ง่ผลกระทบ

ตอ่ความเสี่ยงทางการเงินขององค์กร ทัง้นีใ้นศตวรรษท่ี 21 พบวา่ การจ้างงานมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลง

เน่ืองจากมีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรส่งผลต่อรูปแบบการท�างานจากเต็มเวลา 

ในท่ีท�างานเป็นการเปิดโอกาสให้มีกรอบเวลาท�างานท่ียืดหยุน่ เกิดสภาพทางการท�างานแบบทกุสถานท่ี

และทกุเวลา บคุลากรสามารถเลอืกท�างานในสถานท่ีใดก็ได้แม้แตท่ี่บ้าน เม่ือการส่ือสารด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศก้าวหน้าและแพร่หลายขึน้จึงมีการจ้างงานแบบชั่วคราว การใช้บริการจากภายนอก 

เข้ามาท�าหน้าท่ีแทนในงานธรุการตา่ง ๆ รวมทัง้งานด้านการจ้างงาน การฝึกอบรม การจดัสวสัดกิาร 

ตลอดจนการจดัการเงินเดือนและคา่ตอบแทนสิง่เหลา่นีล้้วนมีผลท�าให้บทบาทของนกับริหารทรัพยากร

มนษุย์ต้องปรับเปลีย่นไปแนวคดิการท�างานในลกัษณะท่ีให้ความส�าคญัของความยืดหยุน่ในการท�างาน 

(work-life flexibility) การค้นหาความสมดลุระหวา่งงานและชีวติสว่นตวั (work life balance) ล้วนเป็น

ความท้าทายของนกับริหารทรัพยากรมนษุย์ในการจดัการ (สมพิศ  ทองปาน, 2559: 249-250)
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 บทท่ี 12 บทสรุปส่งท้าย ผู้ เขียนได้ยกตัวอย่างของบริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย ท่ีมี 

การปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นองค์กรท่ีมีนวตักรรมและการบริหารทนุมนษุย์ มีการปรับโครงสร้างและ 

การปรับเปล่ียนทางวฒันธรรม ระบบการท�างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและน�าระบบเทคโนโลยี 

เข้ามาชว่ยในการท�างานให้สะดวก รวดเร็ว สร้างระบบการท�างานท่ีเป็นเลศิและมีคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร  

บทสรุป

 หนังสือเล่มนีท้�าให้ผู้ อ่านได้เรียนรู้และปรับกระบวนทัศน์การพิจารณาทรัพยากรมนุษย์

เป็นทุนมนุษย์ท่ีองค์การควรลงทุนเพ่ือพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคคลให้เพ่ิมขึน้เพ่ือสร้าง 

ความได้เปรียบในการแขง่ขนัขององค์การ ซึง่มีความแตกตา่งจากหนงัสือการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

หรือการบริหารทนุมนษุย์เลม่อ่ืน ๆ ด้วยการน�าเสนอผลงานวิจยัท่ีแสดงถึงการบริหารคนเชิงกลยทุธ์

เข้าไปใช้ในองค์การ และการพิจารณาภาพรวมขององค์การด้วยการวเิคราะห์คนและงานให้เหมาะสมกบั

ต�าแหนง่งานเพ่ือเตรียมความพร้อมท่ีจะเผชิญความท้าทายของงานในอนาคตท่ีมีทรัพยากรมนษุย์และ

รูปแบบการบริหารงานท่ีหลากหลายแตกตา่งทัง้ชว่งอาย ุเชือ้ชาตแิละวฒันธรรม ตลอดจนการท�างาน

ผา่นเครือขา่ยและการใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาชว่ยให้การท�างานมีประสทิธิภาพ 

 จดุเด่นของหนงัสือเล่มนีคื้อ 1) มีการเรียบเรียงเนือ้หาท่ีเป็นระบบ มีความละเอียด ชดัเจน 

และการยกตวัอยา่งตา่ง ๆ  มาประกอบเพ่ือให้ผู้อา่นเหน็ภาพของระบบและกลไกความสมัพนัธ์ระหวา่ง

คนและกลยทุธ์ สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีท่ีตา่งเข้ามามีอิทธิพลตอ่การปรับเปลี่ยนกลไกการท�างาน

และความอยู่รอดขององค์การสอดคล้องกบั Garavan (2007: 17) ท่ีกล่าวถึงสภาพแวดล้อม อาทิ  

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ลกัษณะแรงงานและวฒันธรรมเข้ามามีผลตอ่การก�าหนดกลยทุธ์และ

การวธีิการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ เป็นต้น  2) มีการใช้ภาษาท่ีเข้าใจงา่ยและเหมาะสมมีการผสมผสาน

องค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะและการบริหารทรัพยากรมนษุย์ในแง่ของการวิเคราะห์ วางแผน

และก�าหนดทิศทางของการบริหารด้วยการจดัท�ากลยทุธ์ ซึง่ปรากฏชดัเจนในบทท่ี 4 ท่ีกลา่วถงึกลยทุธ์ 

ต่าง ๆ อาทิ กลยุทธ์การเพ่ิมคุณค่าและพฤติกรรมท่ีจ�าเป็นท่ีถูกน�าไปใช้กับบริษัท Toyota และ 

ผลของการด�าเนินกลยทุธ์คือคณุภาพของผลผลิตเพ่ิมขึน้ ลดของท่ีมีต�าหนิหรือต้องแก้ไขลง เป็นต้น 

ซึ่งแสดงความเช่ือมโยงระหว่างการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนเพ่ือก�าหนดทิศทางการแก้ไข

ปัญหาของบริษัท Toyota สอดคล้องกบั Tan & Nasurdin (2011: 155) ท่ีชีใ้ห้เหน็วา่เพ่ือให้การด�าเนิน

ธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ องค์การต้องให้ความส�าคญักบัการสร้างกลยทุธ์และนวตักรรมให้มี 

ความเช่ือมโยงกบัการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

 ในส่วนของจดุควรพฒันา พบว่า ผู้ เขียนไม่ได้มีการเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดหรือทฤษฎี 

ท่ีน�ามาใช้ในการบริหารทนุมนษุย์ ท�าให้ขาดการมองภาพเชิงเปรียบเทียบและการจ�าแนกระบบข้อมลู

ท่ีมีความคล้ายกันและแตกต่างกันทัง้ในด้านบริบทองค์การ การน�าทฤษฎีหรือกลยุทธ์การบริหาร 
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ตา่ง ๆ มาใช้ อาทิ ทฤษฎี Cybernetic System มีความเหมือนและแตกตา่งจากทฤษฎี Transaction 

Cost Theory อย่างไรเม่ือน�ามาใช้ในการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์และเง่ือนไขท่ีจะน�าไปใช้กับ 

การบริหารผลการปฏิบัติงานหรือการบริหารค่าตอบแทน เป็นต้น อย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี ้

เป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ คณาจารย์ท่ีศึกษาและสนใจด้าน 

การบริหารทรัพยากรมนษุย์หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง นกัวจิยัและนกัวชิาการตา่ง ๆ  ส�าหรับการน�าข้อมลู

ท่ีได้มาท�าการวิเคราะห์และวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ด้านการบริหารทนุมนษุย์ท่ีสอดคล้องกบับริบท 

ท่ีให้ความส�าคญักบัทรัพยากรทางการบริหาร เชน่ คน มากขึน้จากอดีตท่ีให้ความส�าคญักบัการบริหาร

ทรัพยากรทางการบริหารอ่ืน เชน่ งบประมาณ เทคโนโลยี และเคร่ืองจกัรตา่ง ๆ เพราะมองวา่คนนัน้

พฒันาได้ยากและเปลี่ยนแปลงยาก 
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1อาจารย์ประจ�าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ปริทศัน์หนังสือ: 50 แนวคดิ ตวัชีวั้ด ตวัแบบของการบริหารจดัการที่ยั่ งยืน

BOOK REVIEW: 50 CONCEPTS, INDICATORS, 

MODELS OF MANAGEMENT ADMINISTRATION AND SUSTAINABLE 

MANAGEMENT ADMINISTRATION

นิภาพรรณ เจนสันตกุิล/ NIPAPAN JENSANTIKUL1 

บทน�า
 การวดัประสิทธิภาพขององค์การนอกจากพิจารณาถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน วสัดอุปุกรณ์ 

ท่ีเป็นปัจจยัน�าเข้าและผลผลิตขององค์การแล้ว องค์การควรให้ความส�าคญักบักระบวนการบริหาร

จดัการท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเสริมสร้างความเข้มแขง็และการสร้างความได้เปรียบให้กบัองค์การ โดย

หนงัสอืเร่ือง 50 แนวคดิ ตวัชีว้ดั ตวัแบบของการบริหารจดัการท่ียัง่ยืนเลม่นีผู้้แตง่ คือ รองศาสตราจารย์ 

ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ พ.ศ. 2559 ส�านกัพิมพ์โฟร์เพซ จ�านวน 376 หน้า หนงัสือเล่มนีมี้จ�านวน  

3 บท ได้แก่ บทท่ี 1 แนวคดิการบริหารจดัการ บทท่ี 2 การบริหารจดัการท่ียัง่ยืน บทท่ี 3 ตวัชีว้ดั และ 

ตวัแบบของการบริหารจัดการ หนังสือเล่มนีมุ้่งเน้นให้เห็นถึงความส�าคญัและความเปล่ียนแปลง 

ทางการบริหารจัดการจากอดีตท่ีมุ่งอธิบายลักษณะทั่ว ๆ ไปของการบริหารจัดการ เป็นการให้ 

ความส�าคญักับการบริหารจดัการท่ีมีตวัชีว้ดัในแต่ละด้านอย่างเป็นระบบท่ีชดัเจน ซึ่งผู้ อ่านจะได้ 

รับประโยชน์จากการศกึษาแนวคดิ ตลอดจนหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถน�าแนวคดิและ

ตวัชีว้ดัตา่ง ๆ ไปใช้ในการปฏิบตัิงาน อาทิ การวิเคราะห์องค์การ/การวิเคราะห์บคุลากร การพฒันา

บคุลากร การประเมินผลการด�าเนินการ/การประเมินผลการปฏิบตังิานของบคุลากร เป็นต้น
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บทปริทศัน์
 บทท่ี 1 แนวคิดการบริหารจัดการ แบ่งการน�าเสนอเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) บทน�า เป็น 

การกล่าวถึงท่ีมาของหนงัสือ ความเป็นมาของการให้ความหมายของค�าในทางสงัคมศาสตร์และ

ขอบเขตการศกึษา 2) แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ อาทิ แนวคิดพืน้ฐานของการบริหาร 

ความส�าคญัของการบริหารงานภาครัฐ ภาพรวมความเป็นมาของค�าท่ีหมายถึงการบริหารภาครัฐ  

ความหมายของการบริหาร ความหมายของการจัดการ ความหมายของการบริหารการพัฒนา 

ความหมายของการบริหารจัดการ และการสรุปและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เป็นต้น โดยใน 

แตล่ะสว่นได้น�าแนวคดิ ความหมายท่ีนกัวิชาการไทยและตา่งประเทศได้นิยามไว้และสรุปความ และ

แสดงตวัอยา่งการประยกุต์ใช้กบัหลกัารส�าคญัของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 6 ด้าน การบริหาร 

จดัการคณุภาพโดยรวม การรือ้ระบบ รางวลัคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ เป็นต้น 3) บทสรุป 

เป็นการสรุปสาระส�าคัญของบทท่ี 1 โดยย่อเน้นไปท่ีสาระส�าคัญของแต่ละแนวคิดท่ีน�ามาใช้ใน 

การบริหารงานภาครัฐ ดงันัน้การท�าความเข้าใจสาระส�าคญัของแตล่ะแนวคิดจะมีสว่นช่วยให้ผู้อ่าน

สามารถเลือกแนวคิดได้อย่างเหมาะสมต่อการน�าไปประเมิน สอดคล้องกบัลกัษณะและระดบัของ 

การประเมิน (Stanimirovic & Vintar, 2013: 293)

 บทท่ี 2 การบริหารจดัการท่ียัง่ยืน มีเนือ้หาครอบคลมุ 5 หวัข้อ ได้แก่ 1) บทน�า การกลา่วถงึ 

ท่ีมาของแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นตัวชีว้ัดหนึ่งของการบริหารจัดการ 2) ความเป็นมา  

ความส�าคญัและความจ�าเป็นของการบริหารจัดการท่ียัง่ยืน 3) แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร

จดัการท่ียัง่ยืน 4) ความหมายและสาระส�าคญัของการบริหารจดัการท่ียัง่ยืน 5) บทสรุป โดยผู้ เขียน 

ได้เน้นย�า้ความยั่งยืนในเชิงการจัดการ กระบวนการบริหารจัดการ และปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญ 

ตอ่การบริหารจดัการ 8 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ ความรู้หรือเทคโนโลยี คณุธรรมหรือจิตใจ คณุภาพชีวิต 

สงัคมหรือสว่นรวม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ความสมดลุ และเครือขา่ย 

 บทท่ี 3 ตัวชีว้ัด และตัวแบบของการบริหารจัดการ ในบทนีจ้�าแนกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่  

1) บทน�า 2) 50 ตวัชีว้ดัและตวัแบบของการบริหารจดัการ 3) บทสรุป โดยภาพรวมในบทนีมุ้ง่เน้นไปท่ี 

การอธิบาย 50 ตวัชีว้ดัและตวัแบบการบริหารจดัการ อาทิ การบริหารจดัการ 3M-11M POSDCoRB 

POSDC Model  POCCC SWOT PEST PESTEL McKinsey ITERMS RBM LO การบริหารจดั 

การแนวคิดคณุธรรม 10 ด้าน การบริหารจดัการตามแนวคิดขงจือ้ การบริหารจดัการตามแนวคิด 

เล่าจือ้ การบริหารจดัการตามแนวคิดพระพทุธเจ้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามการอธิบายการน�าตวัชีว้ดั  

และตวัแบบของการบริหารจดัการต่าง ๆ ท่ีน�าไปใช้ในการบริหารจดัการองค์การนัน้จ�าเป็นอย่างย่ิง 

ท่ีจะต้องท�าความเข้าใจบริบท ปัจจยัแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง อาทิ กฎหมาย 

การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสงัคม ประชากร แหล่งทนุ เป็นต้น  

และปัจจยัแวดล้อมภายใน อาทิ โครงสร้างองค์การ แนวปฏิบตัใินการท�างาน เทคโนโลยี เกณฑ์ประสทิธิภาพ 

และประสทิธิผลท่ีเป็นตวัชีว้ดัส�าคญัขององค์การ เป็นต้น (Usta, 2012: 133)
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 หนงัสือเล่มนีมี้จดุเด่น ดงันี ้ 1) มีการล�าดบัโครงสร้างเนือ้หาเป็น 3 บท และในแต่ละบทมี 

การให้รายละเอียด ความหมาย ความเป็นมาของแนวคิดต่าง ๆ ของ 50 ตวัชีว้ดั และตวัแบบของ 

การบริหารจัดการท่ียั่งยืนอย่างชัดเจน โดยผู้ อ่านสามารถเลือกแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งไปใช้ใน 

การบริหารได้ อาทิ แนวคดิ SAP การบริหารจดัการ 3 ด้าน ได้แก่ โครงสร้าง อ�านาจหน้าท่ี กระบวนการ 

ด�าเนินงาน ใช้ส�าหรับการประเมินกระบวนการด�าเนินงานขององค์การทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 

ท่ีมีโครงสร้างและบริบทการบริหารแตกต่างกัน เป็นต้น 2) วิธีการอธิบายเนือ้หาชัดเจนและมี 

การแสดงตัวอย่างในแต่ละบทท�าให้ผู้ อ่านสามารถศึกษารายละเอียดและน�าไปเป็นแนวทาง 

การค้นคว้าหาข้อมลูเพ่ิมเติมได้ ในกรณีท่ีผู้อ่านต้องการเทียบเคียงผลการปฏิบตัิงานขององค์การ 

ท่ีต้องการศกึษา สามารถน�าแนวทางและตวัอย่างท่ีปรากฏในหนงัสือเลม่นีม้าใช้ในการค้นหาตวัชีว้ดั 

หรือพฒันาตวัชีว้ดัอ่ืนเพ่ิมเติมได้ 3) มีการจดัท�าบทสรุปในท้ายบททกุบทเพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพรวม 

ของเนือ้หาในแตล่ะบท 4) มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบเสนอข้อดี ข้อเสียของแนวคดิและตวัชีว้ดัตา่ง ๆ  

อย่างชัดเจน อาทิ การวิเคราะห์ PPPSS หรือการบริหารจัดการด้วยการเปรียบเทียบแนวคิด  

เน้นการเปรียบเทียบคณุภาพซึง่มีตวัชีว้ดั 5 ด้าน ได้แก่ การปฏิบตังิานหรือผลการปฏิบตังิาน กระบวนการ

ด�าเนินงาน ผลติภณัฑ์ ความพงึพอใจของผู้ รับบริการ และยทุธศาสตร์ เร่ิมจากการศกึษาและประเมิน

บคุคลหรือหนว่ยงานของตนเองวา่มีการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัใดและจะด�าเนินการอยา่งไรให้บคุคล

หรือหน่วยงานมีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพระดบัเท่าเทียมกนั สงูกว่าหรือดีกว่าบุคคลหรือ 

หน่วยงานท่ีน�ามาเปรียบเทียบนัน้ เป็นต้น ส�าหรับจดุท่ีควรพฒันาของหนงัสือเล่มนี ้ พบว่า 1) ไม่มี 

การจัดท�าดัชนีค�าศัพท์ท้ายเล่ม ซึ่งการจัดท�าดัชนีค�าศัพท์ท้ายเล่มจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ อ่าน 

ในทุกระดบัส�าหรับการค้นหาความหมายของค�าศพัท์ต่าง ๆ เพ่ิมเติม 2) ควรเพ่ิมตวัอย่างท่ีเป็น 

หน่วยงานภาคเอกชนหรือหน่วยงานต่างประเทศเพ่ือวิเคราะห์ถึงการน�าแนวคิด 50 ตวัชีว้ดั และ 

ตวัแบบของการบริหารจดัการท่ียัง่ยืนไปใช้ในบริบทท่ีมีความแตกตา่งกนั 3) ควรแสดงเหตผุลหรือวิธี

การให้คา่น�า้หนกัของตวัชีว้ดัแตล่ะตวั อาทิ แนวคดิ SAP การบริหารจดัการ 3 ด้าน ได้แก่ โครงสร้าง 

อ�านาจหน้าท่ี กระบวนการด�าเนินงาน หากท�าการประเมินควรให้คา่น�า้หนกัในด้านใดมากกวา่กนัหรือ

ควรก�าหนดคา่น�า้หนกัคะแนนอยา่งไร เพ่ือให้การประเมินและการก�าหนดตวัชีว้ดัชดัเจนและสามารถ

วดัผลการด�าเนินงานในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพได้

 

บทสรุป
  หนงัสือเล่มนีเ้ป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการท�าความเข้าใจท่ีมา ความหมาย หลกัการและ

แนวคิดตา่ง ๆ อนัประกอบด้วย แนวคิดการบริหารจดัการ 3M-11M PAMS-POSDCoRB POCCC 

POADCIR SWOT เป็นต้น โดยแนวคิดในกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มเคร่ืองมือในการจดัการด้านการบริหารท่ี

เน้นให้เห็นถึงกระบวนการท�างานตัง้แต่การวางแผน การบริหารจดัการองค์การ การบริหารจดัการ
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บุคคล การน�า การควบคุม ตลอดจนการแสดงปัจจยัท่ีสนบัสนุนภายในหน่วยงานและปัจจยัท่ีไม่

สนบัสนุนภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนกัศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญา

เอกท่ีศกึษาเก่ียวกบัศาสตร์การบริหารจดัการ นกัวิชาการ และผู้ปฏิบตัิงานในระดบัตา่ง ๆ สามารถ 

น�าแนวคิดและหลกัการ 50 ตวัชีว้ดั และตวัแบบของการบริหารจดัการในหนงัสือเลม่นีไ้ปประยกุต์ใช้ 

ในการปรับปรุงกระบวนการท�างานตัง้แต่กระบวนการวางแผน อาทิ การวางแผนงบประมาณ  

การวางแผนบุคลากร การวางแผนการใช้วัสดุอุปกรณ์ และการวางแผนการจัดการทรัพยากร 

การบริหาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด ในส่วนของกระบวนการ 

ด�าเนินการ เป็นการพิจารณาตรวจสอบ ก�ากับ ติดตาม และควบคุมให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  

และการประเมินผลการด�าเนินการในด้านต่าง ๆ ขององค์การเพ่ือทราบข้อบกพร่องในการท�างาน  

และช่วยพัฒนาองค์การได้เ ม่ือท�าการวิ เคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อ 

การเปล่ียนแปลงองค์การ โดยผู้ เขียนได้มุ่งเน้น สว่นท่ีส�าคญั คือ การบริหารจดัการ และการพฒันา

อย่างยัง่ยืน ซึ่งเป็นสองส่วนท่ีส�าคญัท่ีท�าให้ผู้อ่านทุกท่านได้เห็นภาพรวมของการบริหารท่ีผ่านมา 

และในปัจจบุนัได้อยา่งชดัเจน
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บทคัดย่อ

 บทความวิชาการนีเ้ป็นการน�าเอาทฤษฎีทางอาชญาวิทยามาวิเคราะห์กบักระบวนการของ 

ลกูเสือเพ่ือมุ่งอธิบายปรากฏการณ์ทางสงัคมในการป้องกนัการกระท�าความผิดในเด็กและเยาวชน 

ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีได้มีการปฏิบตัิกันอยู่แล้วในสถานศึกษา กลุ่มสมาคม สโมสรลูกเสือต่าง ๆ  

งานเขียนชิน้นีเ้พียงแต่เป็นข้อยืนยันและย�า้ชัดว่ากระบวนการลูกเสือนัน้เป็นกระบวนการท่ีมี

ประสิทธิภาพอย่างย่ิงในการพฒันาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการหนัเหความสนใจไม่ให้

เดก็และเยาวชนมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปสูก่ารกระท�าความผิด ด้วยวตัถปุระสงค์ หลกัการ และวิธีการ

ของลกูเสือ มีค�าปฏิญาณและกฎเป็นธงน�าทางนอกจากนัน้งานเขียนชิน้นีย้งัพบว่ากระบวนการและ

กิจกรรมลกูเสอืมีความสมัพนัธ์กลมเกลยีวอยา่งแนบแนน่กบัทฤษฎีทางอาชญาวทิยาของทราวสิ เฮอร์ช่ี  

เป็นเนือ้เดียวกนั เป็นพนัธะสญัญาในแวดวงลกูเสืออนัท่ีจะเป็นวงกว้างเม่ือลกูเสือ เด็กและเยาวชน 

ได้เจริญเตบิโตไปเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคมตอ่ไป

ค�าส�าคัญ :  กระบวนการลกูเสือ  กิจกรรม  เดก็และเยาวชน  การป้องกนัการกระท�าความผิด

ABSTRACT

 This academic article has integrated the theory of criminology into the analysis of 

scouting process for explaining social phenomena in the prevention of child and juvenile 

delinquency, which is a process that has already been practiced in educational institutions, 

associations, and scout clubs. This article aimed to confirm and assure that scouting process 
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is highly effective for child and juvenile development, especially distracting their attention away 

from delinquency behavior with objectives, principles and methods of scout. Promises and 

rules are set as the guidelines. Besides, this academic article also discovered that scouting 

process and activities have been closely related to Travis Hirschi's criminological theories 

as they are the commitment in the scout community. The commitment would be widened if 

scouts, children and juveniles have grown into good citizens of society.

Keywords: scouting process, activities, child and juvenile, delinquency prevention

บทน�า

 เม่ือวนัท่ี 1 สงิหาคม ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) ลอร์ดโรเบิร์ต เบเดน โพลเอลล์ ได้เชิญชวน

เดก็ท่ีเท่ียวเตร่อยูใ่นท่ีตา่ง ๆ โดยตดัสนิใจน�าเดก็ ๆ จ�านวน 20 คน ไปอยูค่า่ยพกัแรมทดลองฝึกอบรม  

(Experimental Camp) ท่ีเกาะบราว์ซี (Brown Sea Island) ซึง่เป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ีตัง้อยู่ท่ีปากอ่าว

เมืองพูล (Poole Harbour) ค่ายพักแรมของเด็กแห่งนีจ้ึงถือได้ว่าเป็นค่ายลูกเสือแห่งแรกในโลก 

(The  World’s  first Scout camp) การอบรมครัง้นัน้ประสบความส�าเร็จ ได้รับความนิยมเป็น 

แรงบนัดาลใจและขยายกิจการอยา่งกว้างขวาง ตอ่มาในปี ค.ศ. 1912 (พ.ศ. 2455) รัฐบาลองักฤษ 

ได้ประกาศรับรองฐานะของลูกเสืออังกฤษเป็นทางการ จากนัน้กิจการลูกเสือจึงเผยแพร่ออกไป 

เป็นวงกว้าง (สทุศัน์ เมาลีกุล, 2539: 2) เป็นท่ีน่าสนใจว่าแนวการทดลองจัดกิจกรรมดงักล่าวมี 

ความใกล้เคียงกบัการจดัการในรูปแบบวงล้อเดมม่ิงซึ่งพฒันาขึน้โดย ดร.ชิวฮาร์ทนกัวิทยาศาสตร์ 

ชาวอเมริกนั ต่อมา ดร.เดมม่ิง ได้น�าไปเผยแพร่ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นจนประสบความส�าเร็จเป็นท่ีรู้จกักนั 

อยา่งแพร่หลายโดยมีกิจกรรม 4 ขัน้ตอน คือ PDCA (Plan, Do, Check and Act) เป็นกิจกรรมพืน้ฐาน 

ในการพฒันาประสิทธิภาพและคณุภาพของการด�าเนินงาน (อภิชยา ไชยนัติร์, 2553: 2) นบัเป็น 

การยืนยนัท่ีชดัเจนถงึการจดักิจกรรมของลกูเสอืท่ีได้พิสจูน์ด้วยทฤษฎีแล้ววา่เป็นการจดัการอยา่งเป็น

ระบบและยงัถกูถ่ายทอดออกมาในรูปแบบเอกสารอนัเป็นเสมือนหลกัฐานเชิงประจกัษ์ คือ หนงัสือ 

การลกูเสือส�าหรับเดก็ชาย (Scouting for Boys) โดยลอร์ดเบเดน โพลเอลล์ อีกด้วย

 ส�าหรับในประเทศไทยนัน้ก็ได้รับอิทธิพลด้วยเช่นกนัเม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้า

อยูห่วัรัชกาลท่ี 6 ทรงมีพระราชด�าริท่ีจะให้เยาวชนผู้ชายทัง้หลายเป็นผู้ ท่ีควรจะได้รับการฝึกฝน และ 

ปลกูฝังอดุมการณ์ความรักชาติไปพร้อม ๆ กบัการฝึกฝนให้มีความรู้ และทกัษะในทางการลกูเสือ

ด้วย เพ่ือว่าในอนาคตเม่ือเจริญเติบโตขึน้จะได้ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเกิดเมืองนอน  

จึงมีพระบรมราชโองการโปรดให้จัดตัง้กองลูกเสือขึน้ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2454 ซึ่งถือเป็น 

ประเทศท่ี 3 ของโลกท่ีจดัตัง้กองลกูเสือต่อจากองักฤษและสหรัฐอเมริกา เป็นผลให้กิจการลกูเสือ 
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ในประเทศไทยมีความเจริญเติบโตรุ่งเรืองกระทัง่ปัจจุบนัย่อมเป็นท่ีประจกัษ์แล้วว่ากิจการลกูเสือ 

ยงัคงสบืสานพระราชปณิธานขององค์พระผู้พระราชทานก�าเนิดอยา่งตอ่เน่ือง โดยกระทรวงศกึษาธิการ

ได้บรรจกิุจกรรมลกูเสือไว้ในหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือให้เด็กและเยาวชนไม่เพียงแต่ผู้ชาย

เท่านัน้ท่ีได้ศึกษาหากแต่เปิดโอกาสให้เยาวชนหญิงได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ซึ่งผู้ เขียน 

มองว่ากิจการลูกเสือในประเทศไทยเจริญเติบโตรุ่งเรืองเร่ือยมา ไม่เพียงแต่ส่งเสริมในการศึกษา 

แผนกสามัญเท่านัน้ ในบทความทางวิชาการของนัทธี จิตสว่าง (ม.ป.ป.:ออนไลน์) ได้บ่งชีว้่าใน 

การฝึกอบรมระดบัตา่ง ๆ  ก็ได้มีการน�าวธีิการลกูเสือไปใช้อยา่งแพร่หลายเชน่เดียวกบัในเรือนจ�าท่ีได้มี 

การน�าวิธีการของลกูเสือไปใช้ในการฝึกอบรมขดัเกลาพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงั เพราะอดุมการณ์และ

แนวทางลกูเสือมุ่งสอนให้คนเป็นคนดี มีระเบียบวินยั ซ่ือสตัย์ และเสียสละต่อส่วนรวม ซึ่งนบัว่า 

เหมาะสมท่ีจะน�ามาปรับใช้กบัการอบรมผู้ ต้องขงั อยา่งไรก็ตามการน�าวธีิการลกูเสอืมาใช้ในการอบรม

ผู้ ต้องขงัในเรือนจ�ามีความสอดคล้องกบันิวตัร นาคะเวช (ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ, 2554: 

80) ประธานคณะกรรมการจดัท�าหลกัสตูรลกูเสือต้านภยัยาเสพติดท่ีมีมมุมองว่ากิจการลกูเสือเป็น

ขบวนการทางการศึกษา ท่ีมุ่งพฒันาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีคณุภาพการศึกษาด้วยวิธี

การของลกูเสือจะชว่ยให้เดก็และเยาวชนมีคณุสมบตัติามท่ีสงัคมต้องการ เชน่ มีลกัษณะของผู้น�าท่ีดี  

มีความเข้าใจ ระบอบประชาธิปไตยมีคณุธรรม จริยธรรม มีบคุลิกภาพและลกัษณะนิสยัท่ีเหมาะสม

กบัความต้องการของสงัคมกระบวนการและวธีิการของลกูเสือท่ีเดก็และเยาวชนได้รับเป็นกระบวนการ 

ทางธรรมชาติท่ีสอดคล้องกับหลกัการศึกษาและตรงกับความต้องการของตวัเด็กและเยาวชนเอง 

กล่าวคือการเรียนปนเล่น การศึกษาด้วยการกระท�า และการศึกษาเพ่ือจัดประสบการณ์ซึ่งเป็น

คุณลักษณะพิเศษ กิจกรรมลูกเสือควรเป็นเคร่ืองมือส�าคัญย่ิงในการสร้างความเจริญก้าวหน้า  

การลกูเสอืไมใ่ชก่ารเรียนการศกึษา ทวา่การลกูเสอืเป็นเพียงค�าแนะน�าเป็นการชว่ยสนบัสนนุการศกึษา

ในเชิงปฏิบตัิเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีต้องการจากความเห็นของนกัวิชาการทัง้สอง 

ได้บ่งชีคุ้ณลักษณะพึงประสงค์ของสังคมบนความสัมพันธ์ของเด็กและเยาวชนกับการลูกเสือไว้ 

อยา่งชดัเจน อีกทัง้ยงัมีเจ้านายท่ีทรงอธิบายได้อยา่งร่วมสมยัอยา่ง พระวรวงศ์เธอกรมหม่ืนพิทยลาภ 

พฤฒิยากร อดีตเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ได้ทรงกล่าวไว้ว่า วิชาลูกเสือคือ วิชาศีลธรรม 

ภาคปฏิบัติท่ีเหมาะสมแก่สังคมไทยเป็นอย่างย่ิง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน 

ท่ีสง่เสริมให้ทกุคนในชาตเิป็นคนดีมีวินยัอีกด้วย

 ในกิจกรรมลกูเสือมีเอกลกัษณ์พิเศษท่ีไม่มีกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสามารถกระท�าได้ คือ ระบบหมู ่

ได้แก่ การท�างานเป็นหมู่มีความสมคัรสมานสามคัคีภายในหมู่ของตน มีความเคารพในหน้าท่ีของ 

แต่ละคนโดยดุษณียภาพ การลูกเสือจึงเป็นท่ียอมรับของทุกประเทศในโลกท่ีเป็นประเทศเสรี  

ส�านกังานลกูเสือโลกจึงได้มีการประกาศออกมาอย่างภาคภมิูว่าไม่มีกระบวนการใด ๆ ท่ีจะพฒันา

เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีตนด�ารงชีวิตอยู่เท่ากับ

กระบวนการลกูเสือ 
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 จากจุดแข็งของกิจกรรมลกูเสือข้างต้นสรุปได้ว่ากิจกรรมลกูเสือควรเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคญั

อย่างย่ิงในการสร้างเด็กและเยาวชนให้เจริญก้าวหน้าเป็นพลเมืองดีของบ้านเมืองต่อไป เพราะ 

อยา่งน้อยกิจกรรมก็จะสามารถหนัเหความสนใจของเดก็และเยาวชนเพ่ือไมใ่ห้มัว่สมุ หรือมีพฤตกิรรม 

เบ่ียงเบนได้ เพราะเด็กและเยาวชนเปรียบเสมือนผ้าขาวหากมีสิ่งเร้าในทางท่ีไม่ดี เด็กและเยาวชน 

ก็จะมีพฤตกิรรมเบ่ียงเบนได้งา่ย กอปรกบัปรากฏการณ์ทางสงัคมในปัจจบุนัสะท้อนให้เหน็อยา่งชดัเจน

ว่ามีเด็กและเยาวชนจ�านวนมากกระท�าผิดไม่ว่าจะเป็นความผิดเก่ียวกบัการทะเลาะวิวาท ความผิด

เก่ียวกบัทรัพย์ ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดเม่ือดจู�านวนคดีท่ีเด็กถกูด�าเนินคดีโดยศาลเยาวชนและ

ครอบครัวทัว่ประเทศพบวา่มีเดก็ท่ีอายตุ�่ากวา่ 18 ปี จ�านวนไมน้่อยท่ีกระท�าผิด โดยสว่นใหญ่เป็นเดก็

อายรุะหวา่ง 15 ปีขึน้ไปแตไ่มถ่งึ 18 ปีบริบรูณ์ ประมาณเกือบ 30,000 คดีตอ่ปี ปรากฏดงัตารางท่ี 1 นี ้

ตารางที่ 1 จ�านวนคดีเด็กและเยาวชนท่ีถกูด�าเนินคดีโดยศาลเยาวชนและครอบครัว และเก็บข้อมลู 

  โดยกรมพินิจฯ ทัว่ประเทศ จ�าแนกตามอายตุัง้แตปี่ พ.ศ. 2554-2558

ที่มา: ศนูย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน (2558)

 จากข้อมลูรายงานคดีท่ีเดก็และเยาวชนถกูจบักมุสง่สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน

นัน้สว่นใหญ่เป็นความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดมากท่ีสดุ รองลงมาคือ คดีความผิดเก่ียวกบัทรัพย์และ

ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกายตามล�าดบั ปรากฏตามตารางท่ี 2 แทนท่ีเด็กและเยาวชนเหล่านี ้

จะได้เรียนหนงัสือ แตก่ลบัต้องมาอยูใ่นสถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน อยา่งไรก็ตามทางท่ีดี

ท่ีสดุคือควรหาวิธีการป้องกนัท่ีต้นเหตมุากกวา่การแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหต ุ (ส�านกังานสถิติแหง่ชาติ, 

2558: 49-52) ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาในสว่นของการกระท�าความผิดของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจบุนั 

ก็มีแนวโน้มของการกระท�าความผิดเพ่ิมสงูขึน้ตามอายแุละประสบการณ์ของตวัเด็กเองท่ีไม่แตกตา่ง 

จากการประกอบอาชญากรรมของผู้ ใหญ่ โดยมีเหตุปัจจัยผลักดันให้เด็กกระท�าความผิดจาก 

สาเหตใุดสาเหตหุนึง่หรือหลายอยา่งประกอบกนั และปัจจยัตา่งมีความสมัพนัธ์กนัจนบางครัง้ไมอ่าจ

แยกขาดจากกนัได้โดยงา่ย 

5 
 

 
 
 
ตารางที่ 1  จํานวนคดีเดก็และเยาวชนท่ีถกูดําเนินคดีโดยศาลเยาวชนและครอบครัว และเก็บข้อมลู
 โดยกรมพนิิจฯ ทัว่ประเทศ จําแนกตามอายตุัง้แตปี่ พ.ศ.2554-2558 
 

อายุ ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 
1. เกิน 10 ปี  
แตไ่มเ่กิน 15  ปี 

5,082 6,108 10,672 10,776 4,383 

2. เกิน 15 ปี  
แตไ่มเ่กิน 18 ปี 

29,967 28,168 26,091 25,761 28,738 

รวม 35,049 34,276 36,763 36,537 33,121 
ที่มา:ศนูย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน (2558) 
 
 จากข้อมลูรายงานคดีท่ีเดก็และเยาวชนถกูจบักมุสง่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

นัน้ส่วนใหญ่เป็นความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดมากท่ีสดุ รองลงมาคือคดีความผิดเก่ียวกบัทรัพย์และ
ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกายตามลําดบั ปรากฏตามตารางท่ี 2 แทนท่ีเด็กและเยาวชนเหลา่นีจ้ะ
ได้เรียนหนงัสือ แต่กลบัต้องมาอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างไรก็ตามทางท่ีดี
ท่ีสดุคือควรหาวิธีการป้องกนัท่ีต้นเหตมุากกว่าการแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหต(ุสํานกังานสถิติแห่งชาติ, 
2558: 49-52)ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาในสว่นของการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจบุนัก็
มีแนวโน้มของการกระทําความผิดเพิ่มสงูขึน้ตามอายแุละประสบการณ์ของตวัเด็กเองท่ีไม่แตกต่าง

จากการประกอบอาชญากรรมของผู้ ใหญ่โดยมีเหตปัุจจยัผลกัดนัให้เด็กกระทําความผิดจากสาเหตุ

ใดสาเหตหุนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกนั และปัจจยัต่างมีความสมัพนัธ์กนัจนบางครัง้ไม่อาจแยก
ขาดจากกนัได้โดยง่าย  
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ตารางที่ 2  ร้อยละคดีท่ีเดก็และเยาวชนถกูจบักมุสง่สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน ทัว่ประเทศ  

  จ�าแนกตามฐานความผิดตัง้แตปี่ พ.ศ. 2554-2558

ที่มา: ศนูย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน (2558)

 

 งานวิจัยของ Mike Broemmel (2017: ออนไลน์) ได้ระบุถึงปัจจัยเสี่ยงหลักสี่ประการ 

ท่ีสามารถบง่ชีว้า่เยาวชนมีแนวโน้มท่ีจะกระท�าความผิด ได้แก่ บคุคลครอบครัวสขุภาพจิตและการใช้ 

สารเสพติดบ่อยครัง้ มกัพบว่าปัจจยัหนึ่งอาจน�าไปสู่อีกเหตุปัจจยัหนึ่งท่ีช่วยผลกัดนัซึ่งกันและกัน 

หรือกระตุ้ นให้เด็กและเยาวชนกระท�าความผิดมากขึน้ด้วยเช่น การตกงานของผู้ น�าครอบครัว 

น�าไปสู่ปัญหาความยากจน ท�าให้บิดามารดาต้องขวนขวายหารายได้ให้เพียงพอต่อการด�ารงชีพ 

ของสมาชิกในครอบครัวจึงไม่มีเวลาพอในการอบรมเลีย้งดูบุตร ท�าให้สภาพครอบครัวไม่อบอุ่น 

เด็กจึงหันเข้าหาเพ่ือน ซึ่งการคบเพ่ือนท่ีไม่ดีโดยปราศจากการชีแ้นะท่ีถูกต้องจากผู้ ใหญ่ ท�าให้

เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในทางท่ีไม่เหมาะสมซึ่งน�าไปสู่การกระท�าความผิดในท่ีสดุ (มาตาลกัษณ์  

ออรุ่งโรจน์, 2551: 65) กระนัน้แล้ว สหการณ์ เพช็รนรินทร์ ในขณะท่ีด�ารงต�าแหนง่รองอธิบดีกรมพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปิดเผยสถานการณ์เด็กและเยาวชนกระท�าผิดอาญาโดยสถานพินิจ 

และคุ้มครองเดก็และเยาวชนทัว่ประเทศ และยงัได้ตอกย�า้ประเดน็ไว้อยา่งชดัเจนวา่

 ในสภาพความเป็นจริงคดีเด็กและเยาวชนกระท�าผิดอาญาไม่ได้ลดลง โดยมีเด็กและ

เยาวชนกระท�าผิดเกีย่วกบัยาเสพติดมาเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ คดีเกีย่วกบัทรพัย์ เช่น ลกัทรพัย์  

ปล้นทรัพย์ และคดีเกี่ยวกบัชีวิตและร่างกาย ดูแล้วสถานการณ์มีความรุนแรงและซบัซ้อนมากข้ึน 

(กรุงเทพธรุกิจ, ม.ป.ป.: ออนไลน์)

6 
 

 

ตารางที่ 2ร้อยละคดีท่ีเดก็และเยาวชนถกูจบักมุสง่สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน  
 ทัว่ประเทศ จําแนกตามฐานความผิดตัง้แตปี่ พ.ศ.2554-2558 
 

ฐานความผิด 2554 2555 2556 2557 2558 
รวม 35,049 34,276 36,763 36,537 33,121 

ความผิดเก่ียวกบัยาเสพตดิให้โทษ 13,845 14,773 15,530 16,508 13,125 
ความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ 7,078 6,800 7,260 7,208 7,027 
ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย 4,051 4,086 4,263 3,759 4,296 
ความผิดเก่ียวกบัอาวธุและวตัถรุะเบดิ 2,282 2,274 2,613 3,252 2,864 
ความผิดเก่ียวกบัเพศ 1,482 1,576 1,636 1,383 1,473 
ความผิดเก่ียวกับความสงบสุขเสรีภาพช่ือเสียงและ 
การปกครอง 1,615 1,034 1,241 866 850 

ความผิดอ่ืน ๆ 4,696 3,733 4,220 3,561 3,486 
 
ที่มา:  ศนูย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ  กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน (2558) 
 
 

 งานวิจยัของMike Broemmel(2017: ออนไลน์)ได้ระบถุึงปัจจยัเส่ียงหลกัส่ีประการท่ีสามารถ
บ่งชีว้่าเยาวชนมีแนวโน้มท่ีจะกระทําความผิด ได้แก่ บคุคลครอบครัวสขุภาพจิตและการใช้สารเสพ
ติดบ่อยครัง้มกัพบว่าปัจจยัหนึ่งอาจนําไปสู่อีกเหตปัุจจยัหนึ่งท่ีช่วยผลกัดนัซึง่กนัและกนัหรือกระตุ้น

ให้เด็กและเยาวชนกระทําความผิดมากขึน้ด้วยเช่น การตกงานของผู้ นําครอบครัวนําไปสู่ปัญหา
ความยากจนทําให้บิดามารดาต้องขวนขวายหารายได้ให้เพียงพอต่อการดํารงชีพของสมาชิกใน

ครอบครัวจึงไม่มีเวลาพอในการอบรมเลีย้งดบูุตร ทําให้สภาพครอบครัวไม่อบอุ่นเด็กจึงหนัเข้าหา
เพ่ือน ซึ่งการคบเพ่ือนท่ีไม่ดีโดยปราศจากการชีแ้นะท่ีถูกต้องจากผู้ ใหญ่ ทําให้เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบในทางท่ีไม่เหมาะสมซึ่งนําไปสู่การกระทําความผิดในท่ีสุด (มาตาลกัษณ์  ออรุ่งโรจน์, 
2551: 65)กระนัน้แล้ว สหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ ในขณะท่ีดํารงตําแหน่งรองอธิบดีกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนเปิดเผยสถานการณ์เด็กและเยาวชนกระทําผิดอาญาโดยสถานพินิจและ

คุ้มครองเดก็และเยาวชนทัว่ประเทศ และยงัได้ตอกยํา้ประเดน็ไว้อยา่งชดัเจนวา่ 
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 ทัง้นีใ้นทางการศกึษาอาชญาวิทยา ได้ให้นิยามพฤติกรรมเบ่ียงเบนของเด็กและเยาวชนว่า

หมายถึง พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนท่ีมีความขดัแย้งหรือแตกต่างไปจากบรรทดัฐานของสงัคม 

(สมุนทิพย์ จิตสว่าง, ม.ป.ป.: ออนไลน์) และปรากฏการณ์การกระท�าความผิดของเด็กและเยาวชน

นัน้หากน�ากระบวนการหรือกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่เข้ามาสง่เสริมให้เดก็และเยาวชนได้เรียนรู้และ

ยดึเป็นแนวทางในการสร้างพนัธะผกูพนั ย่อมสามารถหนัเหความสนใจของเด็กและเยาวชนท่ีคิดจะ

กระท�าความผิด ไมก่ลบัเข้าไปสูว่ฏัจกัรแหง่ความชัว่ร้ายได้ ทัง้นีม้องวา่กิจกรรมลกูเสือยงัจะสามารถ

เป็นเคร่ืองมือในการป้องกันรวมทัง้อบรมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ มีคุณลกัษณะท่ีดีตามประสงค์ 

ในพระราชบญัญตัลิกูเสือ พ.ศ. 2551 บญัญตัไิว้ความวา่ 

 มาตรา 8 คณะลูกเสือแห่งชาติ มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาลูกเสือทัง้ทางกาย สติปัญญา 

จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และชว่ยสร้างสรรค์สงัคมให้เกิดความสามคัคี  

และมีความเจริญก้าวหน้า ทัง้นี ้ เพ่ือความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง  

ดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ให้มีนิสยัในการสงัเกต จดจ�า เช่ือฟัง และพึง่ตนเอง

 (2) ให้ซ่ือสตัย์สจุริต มีระเบียบวินยัและเหน็อกเหน็ใจผู้ อ่ืน

 (3) ให้รู้จกับ�าเพญ็ตนเพ่ือสาธารณประโยชน์

 (4) ให้รู้จกัท�าการฝีมือ และฝึกฝนให้ท�ากิจการตา่งๆตามความเหมาะสม

 (5) ให้รู้จกัรักษาและสง่เสริมจารีตประเพณีวฒันธรรม และความมัน่คงของประเทศชาติ

 กระนัน้การอาศัยกิจกรรมลูกเสือในการสร้างเด็กและเยาวชนให้มีคุณสมบัติท่ีพร้อมจะ 

เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดี เป็นก�าลงัในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติก็จะสามารถท�าให้เกิด 

ความสงบสขุขึน้ทัง้แก่ตวัเด็กและเยาวชนเองและสงัคมโดยรวม ทัง้นีจ้ะเกิดความผาสกุได้นัน้จะต้อง

มีสดัสว่นของคนดีพลเมืองดีอยู่เป็นจ�านวนมากในทางตรงกนัข้ามหากสงัคมใดมีจ�านวนคนดีอยู่น้อย 

ก็จะท�าให้สงัคมนัน้ประสบปัญหา ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพล

อดลุยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ในพิธีเปิดงานชมุนมุลกูเสือแห่งชาติ ครัง้ท่ี 6 ณ คา่ยลกูเสือ 

วชิราวธุ อ�าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2512 (สภุาพร จตรุภทัร, 2556: 5)

 “...การลูกเสือนัน้เป็นกิจการทีผู่ใ้หญ่จดัข้ึนส�าหรบัเด็ก เพือ่ชกัจูงและฝึกฝนใหเ้ติบโตเป็นคนดี 
มีความซ่ือสตัย์ และเป็นผูส้ามารถเหมาะสม ดงันัน้จึงเป็นทีเ่ข้าใจและเป็นทีห่วงัว่า ต่อไปข้างหนา้ 

ลูกเสือจะเป็นคนส�าคญัของชาติ คือจะเป็นผูบ้ริหารปกครองบา้นเมืองได ้ขอใหล้กูเสือทราบถึงส่ิงส�าคญั

ในการปกครองไวว่้า ในบา้นเมืองนัน้มีทัง้คนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครทีจ่ะท�าใหท้กุคนเป็นคนดีไดท้ัง้หมด 

การท�าใหบ้า้นเมืองมีความปกติสขุเรียบร้อย จึงมิใช่การท�าใหท้กุคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ทีก่ารส่งเสริม

คนดีใหค้นดีไดป้กครองบา้นเมืองและควบคมุคนไม่ดีใหมี้อ�านาจ ไม่ใหก่้อความเดือนร้อนวุ่นวายได.้..”
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ภาพที่ 1 1908 - Robert Baden-Powell organized the first Boy Scout troop in England.

ที่มา: Pinterest (2008: online)

 ดงันัน้แล้วกิจกรรมในกระบวนการลกูเสือจึงสามารถน�ามาปรับใช้ในการป้องกนัพฤติกรรม

เบ่ียงเบนและการกระท�าความผิดของเดก็และเยาวชน โดยผา่นมมุมองอาชญาวทิยาซึง่สามารถอธิบาย

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ ดงันี ้

การศึกษาและวิเคราะห์กิจกรรม กระบวนการลูกเสือ: ผ่านมุมมองทฤษฎีทาง 

อาชญาวทิยา

 ปัจจุบันการจัดกิจกรรมลูกเสือในระบบโรงเรียนได้ถูกลดบทบาทลงมาก ท�าให้การเรียน 

การสอนกิจกรรมลูกเสือขาดจิตวิญญาณและเข้าไม่ถึงปรัชญาของการลูกเสือ เน่ืองจากโรงเรียน 

สว่นใหญ่มุ่งเน้นเร่ืองความรู้ ความจ�า ความสามารถ และการแข่งขนัทัง้ท่ีควรมีกิจกรรมเพ่ือพฒันา 

ทกัษะชีวิต เชน่ กิจกรรมลกูเสือท่ีสอนให้เดก็สามารถใช้ชีวิตในสถานการณ์ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง จงึท�าให้ 

ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของเดก็และเยาวชนมีประสทิธิภาพท่ีต�า่ลง รวมทัง้ไมส่ามารถด�าเนินชีวติ 

ในสภาพแวดล้อมท่ีมีภยัอนัตรายต่าง ๆ เป็นผลให้เด็กเลือกท่ีจะเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

โดยปัญหาส่วนใหญ่ท่ีมักพบในเด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัญหายาเสพติด การลกัขโมย การพนัน  

ติดเกมการใช้ความรุนแรง เป็นต้น ปัญหาเหล่านีล้้วนแล้วแต่เกิดจากการขาดความคิดวิเคราะห์  

ขาดศีลธรรม ขาดความอบอุ่นในครอบครัว ขาดการพฒันาจิตใจและอารมณ์ ต้นเหตขุองการท�าให้

เดก็เลือกใช้ความรุนแรงนัน้ สว่นหนึง่เกิดจากความออ่นแอของวฒันธรรมท่ีไมส่ามารถสร้างภมิูคุ้มกนั 

ให้กับเด็กและเยาวชนเพ่ือรับกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ได้ ไม่เพียงเท่านัน้ระบบการศึกษา 

8 
 

ก็จะทําให้สงัคมนัน้ประสบปัญหา ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครัง้ท่ี 6ณ ค่ายลูกเสือ
วชิราวธุ อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ เม่ือวนัท่ี 11ธนัวาคม 2512(สภุาพร  จตรุภทัร, 2556: 5) 

“...การลูกเสือนั้นเป็นกิจการที่ผู้ใหญ่จัดข้ึนสําหรับเด็ก เพื่อชักจูงและฝึกฝนให้
เติบโตเป็นคนดีมีความซ่ือสตัย์ และเป็นผูส้ามารถเหมาะสม ดงันัน้จึงเป็นที่เข้าใจและเป็นที่หวงัว่า 
ต่อไปขา้งหนา้ลูกเสือจะเป็นคนสําคญัของชาติ คือจะเป็นผูบ้ริหารปกครองบา้นเมืองได ้ขอใหลู้กเสือ
ทราบถึงส่ิงสําคญัในการปกครองไว้ว่า ในบ้านเมืองนัน้มีทัง้คนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทําให้ทกุ
คนเป็นคนดีไดท้ัง้หมด การทําใหบ้า้นเมืองมีความปกติสขุเรียบร้อย จึงมิใช่การทําใหท้กุคนเป็นคนดี 
หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีให้มีอํานาจ ไม่ให้ก่อ
ความเดือนร้อนวุ่นวายได.้..” 

 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 11908 - Robert Baden-Powell organized the first Boy Scout troop in England. 
ที่มา: Pinterest(2008: online) 

 

ดงันัน้แล้วกิจกรรมในกระบวนการลกูเสือจึงสามารถนํามาปรับใช้ในการป้องกนัพฤติกรรม

เบี่ยงเบนและการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน โดยผ่านมุมมองอาชญาวิทยาซึ่งสามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ ดงันี ้

 
2. การศึกษาและวิเคราะห์กิจกรรม กระบวนการลูกเสือ: ผ่านมุมมองทฤษฎีทาง
อาชญาวทิยา 
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ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีผลักดันให้เด็กและเยาวชนไม่มีทางเลือกในการแก้ปัญหา นอกจากใช้ 

ความรุนแรงเพราะการศึกษาท่ีเน้นเนือ้หาวิชาการอย่างอัดแน่นไม่มีเวลาเหลือท่ีจะเรียนรู้ 

ร่วมกับครอบครัวหรือเรียนรู้เ ก่ียวกับการใช้ชีวิตในสังคม (สุภาพร จตุรภัทร, 2556: 9) 

ซึ่งผู้ เขียนวิเคราะห์แล้วว่าทฤษฎีท่ีจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์นีไ้ด้อย่างชัดเจนคือ ทฤษฎี 

พันธะทางสังคมของ ทราวิช เฮอร์ชิ (Hirschi’s Social Bonding Theory)ท่ีสรุปไว้ว่าเด็กและ 

เยาวชนท่ีมีพนัธะทางสงัคมหรือมีความผกูพนัทางสงัคมน้อยจะมีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน 

น�าไปสูก่ารกระท�าความผิดผู้กระท�าความผิดเพราะไม่มีความผกูพนั ขาดข้อผกูมดั ไม่มีการเข้าร่วม 

กิจกรรม และมีความเช่ือท่ีไม่ถูกต้อง โดยเฮอร์ช่ีได้น�าเสนอทฤษฎีควบคุมทางสังคมโดยมี 

ใจความส�าคญัว่าบุคคลท่ีมีความผูกพนักบัองค์การหรือกลุ่มในสงัคม เช่น โรงเรียน เพ่ือนฝูงมกัมี 

แนวโน้มท่ีจะไมก่ระท�าความผิด หลกัส�าคญัของทฤษฎีนีคื้อ ความผกูพนักบัสงัคมหรือพนัธะทางสงัคม 

(Social Bond) แบง่ออกเป็น 4 ประเภท ภายใต้สมมตฐิานท่ีวา่ พฤตกิรรมเดก็และเยาวชนท่ีเบ่ียงเบน 

ไปสู่การกระท�าความผิดเป็นผลมาจากพันธะต่อสถาบันทางสังคมท่ีอ่อนแอหรือถูกท�าลายลง 

องค์ประกอบของพนัธะทางสงัคมนัน้ มีองค์ประกอบ ได้แก่ (พรชยั ขนัตีและคณะ, 2558: 254-255)

 1.  ความผูกพัน (Attachment) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความผูกพัน หรือความรักใคร่  

กบับคุคลอ่ืน หรือมีความสนใจกบัความรู้สกึนึกคิดของบคุคลอ่ืน ซึง่ความผกูพนันีเ้ป็นองค์ประกอบ 

พืน้ฐานท่ีส�าคญัท่ีจะท�าให้บคุคลมีการพฒันาการยอมรับคา่นิยมและบรรทดัฐานของสงัคม สง่ผลให้

บคุคลสร้างความรู้สกึหรือสามญัส�านกึท่ีจะควบคมุตนเองให้เป็นบคุคลท่ีดีในสงัคม ดงันัน้ความผกูพนั

จงึเป็นองค์ประกอบด้านอารมณ์หรือด้านความรักของพนัธะหรือสญัญาผกูมดัท่ีบคุคลมีตอ่สงัคม

 2.  ข้อผกูมดั (Commitment) หมายถงึ การท่ีบคุคลถกูผกูมดักบัการด�าเนินชีวิตตามท�านอง

คลองธรรมของสงัคม กลา่วคือได้ศกึษาเลา่เรียนเพ่ือท่ีจะประกอบอาชีพโดยสจุริต มีครอบครัวท่ีอบอุน่ 

และเพ่ือท่ีจะประสบความส�าเร็จในชีวิต สง่ผลให้บคุคลไมอ่ยากกระท�าผิดกฎหมาย เน่ืองจากจะเป็น 

การเส่ียงตอ่การสญูเสียความส�าเร็จในชีวิต ดงันัน้ข้อผกูมดัจงึเป็นองค์ประกอบด้านความมีเหตมีุผล

ของพนัธะหรือสญัญาผกูมดัท่ีบคุคลมีตอ่สงัคม

 3.  การเข้าร่วม (Involvement) หมายถึง การท่ีบคุคลได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสงัคม 

เชน่ ท�างาน มีกิจกรรมครอบครัว ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ฯลฯ เป็นเหตใุห้บคุคลถกูจ�ากดัเวลาท่ีจะไป

ประกอบอาชญากรรม เน่ืองจากเวลาสว่นมากได้ถกูใช้ให้หมดไปกบักิจกรรมของสงัคมดงันัน้การเข้า

ร่วมถือวา่เป็นองค์ประกอบด้านกิจกรรมของพนัธะหรือสญัญาข้อผกูมดัท่ีบคุคลมีตอ่สงัคม

 4.  ความเช่ือ (Belief) หมายถงึ ระดบัของความเช่ือถือท่ีบคุคลมีตอ่คา่นิยมและบรรทดัฐาน 

ของสงัคม หากบุคคลมีระดบัความเช่ือต่อค่านิยมและบรรทดัฐานในสงัคมสงู ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะ 

ไม่กระท�าผิดกฎระเบียบของสงัคม ดงันัน้ความเช่ือจึงเป็นองค์ประกอบด้านจริยธรรมของพนัธะหรือ

สญัญาผกูมดัท่ีบคุคลมีตอ่สงัคม
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 สรุปได้ว่าเฮอร์ช่ี ได้อ้างถึงหลกัการส�าคญัของทฤษฎีนีคื้อ พนัธะทางสงัคมหรือความผกูพนั

ทางสงัคม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ความผูกพนั (Attachment) ข้อผูกมัด (Commitment)  

ความเช่ือ (Belief) และการเข้าร่วม (Involvement) โดยมีสมมติฐานคือ บคุคลท่ีมีพนัธะทางสงัคม 

หรือมีความผูกพันทางสงัคมน้อย จะมีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมของอาชญากรรม (สณัหกฤษณ์  

บญุชว่ย, 2559) ในทางกลบักนัหากมีพนัธะความผกูพนัท่ีมาก ก็จะมีแนวโน้มท่ีมีพฤตกิรรมอาชญากร

น้อยลง 

 เม่ือพิจารณาทฤษฎีของเฮอร์ช่ีกบัสาระส�าคญัของกระบวนการลกูเสือในการส่งเสริมให้เด็ก

และเยาวชนของชาติเป็นพลเมืองดีท่ีมีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและประเทศชาติ โดยปกป้องไมใ่ห้มี

พฤติกรรมเบ่ียงเบนไปสูก่ารกระท�าความผิดนัน้ในกระบวนการลกูเสือมีสาระส�าคญัคือ วตัถปุระสงค์ 

(Purpose) หลกัการ (Principles) และวธีิการ (Method) ดงัรายละเอียดท่ี สทุศัน์ เมาลีกลุ (2556: 22-26)  

ได้ให้รายละเอียดไว้ในสาระส�าคญัของการลกูเสือ ดงัตอ่ไปนี ้

 1. วัตถุประสงค์ (Purpose) วตัถุประสงค์ของคณะลูกเสือคือการช่วยให้เยาวชนได้รับ 

การพฒันาศกัยภาพทางร่างกายสติปัญญาจิตใจและสงัคมให้สมบรูณ์อย่างเต็มท่ีและเป็นรายบคุคล

เพ่ือให้เป็นพลเมืองดีท่ีมีความรับผิดชอบและเป็นสมาชิกท่ีดีของท้องถ่ินของชาติและของชุมชน 

ระหวา่งประเทศตามท่ีธรรมนญูลกูเสือโลกได้บญัญตัเิอาไว้คือ

 “The purpose of the Scout Movement is to contribute to the development of 

young people in achieving their full physical, intellectual, social and spiritual potentials as  

individuals, as responsible citizens and as members of their local, national and international  

communities.”

 วตัถุประสงค์ของขบวนการลูกเสือซึ่งได้บญัญัติไว้ในธรรมนูญลูกเสือนีคื้อค�าจ�ากัดความ 

ท่ีสรุปมาจากแนวความคดิเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์หลกัการและวิธีการของลอร์ดเบเดนโพเอลล์ (บี - พี) 

ผู้ให้ก�าเนิดลกูเสือโลกดงัค�าพดูของบี -พี ซึง่ได้กลา่วไว้และยกมาเป็นตอน ๆ เพียงบางตอนดงันี ้

 “...แนวความคิดที่ยอมรับกนัระหว่างประเทศคือหลกัการแห่งภารดรภาพ (brotherhood) 

เท่านัน้ทีส่ามารถจรรโลงใหโ้ลกของเราหลดุพน้จากความวุ่นวายโกลาหลอย่างแน่นอน...”

 “...ในความรู้สึกของฉนัความมีชาตินิยมหมายถึงการสร้างความมัน่คงและพลงัที่เข้มแข็ง 

ให้แก่ชาติแต่ไม่ใช่การสร้างความเป็นศตัรูต่อชาติอื่น ๆ และนี่คือความปรารถนาอนัสูงส่งที่ควร 

ปลูกฝังให้แก่เด็กทกุคนมีส่วนร่วมในการน�าคณะของชาติของตนไปสู่สนัติภาพสวสัดิภาพแห่งโลก 

ให้จงได้เสมือนกบัเธอต้องท�าตวัให้มีร่างกายแข็งแรงให้มีความสามารถที่ดีพร้อมที่จะเป็นผู้เล่นที่ดี 

ในทีมฟตุบอลของเธอเอง...”

 อีกทัง้ อภัย จันทรวิมล (2519: 56) ผู้ มีคุณูปการอย่างย่ิงต่อวงการลูกเสือได้ให้อธิบาย 

ถึงวตัถปุระสงค์ของการลกูเสือไว้ดงันี ้ วตัถปุระสงค์ของการลกูเสือถือตามบทบญัญัติแห่งธรรมนญู 

ของสมชัชาลกูเสือโลกคือมุง่พฒันาเดก็ชายคนรุ่นหนุม่และคนหนุม่ให้เป็นพลเมืองดีโดย
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  1. การฝึกอบรมบม่นิสยั

  2. ฝึกอบรมให้มีนิสยัในการสงัเกตระเบียบวินยัและการพึง่ตนเอง

  3. พร�่าสอนให้มีความจงรักภกัดีตอ่ชาติซ่ือสตัย์สจุริตและเหน็อกเหน็ใจผู้ อ่ืน

  4. สอนให้รู้จกับ�าเพญ็ตนเพ่ือสาธารณะประโยชน์และให้รู้จกัท�าการฝีมือเพ่ือประโยชน์ของ

ตนเอง

  5. สง่เสริมให้มีการพฒันาในทางกายจิตใจและศีลธรรม

 2. หลักการ (Principle) กระบวนการลกูเสือต้องมีความยดึมัน่ในหลกัการดงัตอ่ไปนี ้

  2.1 มีศาสนาเป็นหลกัยดึทางจิตใจจงรักภกัดีตอ่ศาสนาท่ีตนเคารพนบัถือและพงึปฏิบตัิ

ศาสนกิจด้วยความจริงใจ

  2.2 จงรักภกัดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติของตนพร้อมด้วยการส่งเสริมและ

สนบัสนนุความสนัตสิขุและสนัตภิาพความเข้าใจท่ีดีซึง่กนัและกนัความร่วมมือซึง่กนัและกนันบัตัง้แต่

ระดบัท้องถ่ินระดบัชาตจินถงึระดบันานาชาติ

  2.3 เข้าร่วมในการพัฒนาสงัคมยอมรับและให้ความเคารพในเกียรติและศกัดิ์ศรีของ 

ผู้ อ่ืนและเพ่ือนมนษุย์ทกุคนรวมทัง้การยอมรับและให้ความเคารพในความถกูต้องและความเป็นธรรม 

ตอ่ธรรมชาติและสรรพสิง่ทัง้หลายในโลกมีความรับผิดชอบตอ่การพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง

  2.4 ลูกเสือทุกคนต้องยึดมั่นในค�าปฏิญาณของลูกเสือและกฎของลูกเสือซึ่งบัญญัติ 

ไว้ในภาษาของแตล่ะประเทศตามความเหมาะสมกบัวฒันธรรมของตนโดยยดึถือใจความส�าคญัท่ีลอร์ด

เบเดนโพเอลล์ผู้ให้ก�าเนิดลกูเสือโลกได้ก�าหนดไว้กฎและค�าปฏิญาณของลกูเสือนัน้ต้องได้รับอนญุาต

จากองค์การลกูเสือโลกเสียก่อนจึงจะถือว่าเป็นกฎและค�าปฏิญาณฯท่ีถูกต้องค�าปฏิญาณและกฎ 

ของลูกเสือตามธรรมนูญลูกเสือโลกซึ่งยึดถือตามต้นฉบบั (World Organization of the Scout  

Movement,1995: online) ของลอร์ดเบเดนโพเอลล์ผู้ให้ก�าเนิดลกูเสือโลก และมีค�าปฏิญาณและกฎ 

ของลกูเสอื ของคณะลกูเสือแหง่ชาต ิ(2540) ซึง่เป็นภาษาไทยและได้รับอนมุตัจิากองค์การลกูเสอืโลก 

แล้วมี ดงันี ้

    ค�าปฏญิาณของลูกเสือ

    ด้วยเกียรตขิองข้า ข้าสญัญาวา่

    1. ข้าจะจงรักภกัดีตอ่ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์

    2. ข้าจะชว่ยเหลือผู้ อ่ืนทกุเม่ือ

    3. ข้าจะปฏิบตัิตามกฎของลกูเสือ

    กฎของลูกเสือ

    1. ลกูเสือมีเกียรตเิช่ือถือได้

    2. ลกูเสอืมีความจงรักภกัดีตอ่ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์และซ่ือตรงตอ่ผู้ มีพระคณุ
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    3. ลกูเสือมีหน้าท่ีกระท�าตนให้เป็นประโยชน์และชว่ยเหลือผู้ อ่ืน

    4. ลกูเสือเป็นมิตรของคนทกุคนและเป็นพ่ีน้องกบัลกูเสืออ่ืนทัว่โลก

     5. ลกูเสือเป็นผู้สภุาพเรียบร้อย

    6. ลกูเสือมีความเมตตากรุณาตอ่สตัว์

    7. ลกูเสือเช่ือฟังค�าสัง่ของบดิามารดา และผู้บงัคบับญัชาด้วยความเคารพ

    8. ลกูเสือมีใจร่าเริงและไมย่อ่ท้อตอ่ความยากล�าบาก

    9. ลกูเสือเป็นผู้มธัยสัถ์

    10. ลกูเสือประพฤตชิอบด้วยกาย วาจา ใจ

    กระนัน้แล้วจะได้อธิบายค�าปฏิญาณและกฎของลกูเสือท่ีมีความสมัพนัธ์กบัทฤษฎี

อาชญาวิทยาของ  เฮอร์ช่ี ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 3

ตารางที่  3 ค�าปฏิญาณและกฎของลกูเสือกบัทฤษฎีความผกูพนัทางสงัคมหรือพนัธะทางสงัคม

 

14 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ คาํปฏิญาณของลูกเสือ สอดคล้องกับทฤษฎี 
ทางอาชญาวทิยาของ เฮอร์ช่ี 

ด้วยเกียรตขิองข้า ข้าสัญญาว่า 
1 ข้าจะจงรักภกัดีตอ่ชาต ิศาสนาพระมหากษัตริย์ ข้อผกูมดั/ความเช่ือ 
2 ข้าจะช่วยเหลอืผู้ อ่ืนทกุเม่ือ ข้อผกูมดั/ความเช่ือ 
3 ข้าจะปฏิบตัติามกฎของลกูเสือ ข้อผกูมดั/ความเช่ือ 

กฎของลูกเสือ 

ข้อที่ กฎของลูกเสือ สอดคล้องกับทฤษฎี 
ทางอาชญาวทิยา ของ เฮอร์ช่ี 

1 ลกูเสือมีเกียรตเิช่ือถือได้ ความเช่ือ 
2 ลกูเสือมีความจงรักภกัดีตอ่ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ และซ่ือตรง 

ตอ่ผู้ มีพระคณุ 
ความเช่ือ 

3 ลกูเสือมีหน้าท่ีกระทําตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้ อ่ืน ความเช่ือ/การเข้าร่วมกิจกรรม 
4 ลกูเสือเป็นมิตรของคนทกุคนและเป็นพ่ีน้องกบัลกูเสืออ่ืนทัว่โลก ข้อผกูพนั 
5 ลกูเสือเป็นผู้สภุาพเรียบร้อย ความเช่ือ 
6 ลกูเสือมีความเมตตากรุณาตอ่สตัว์ ความเช่ือ 
7 ลกูเสือเช่ือฟังคําสัง่ของบดิามารดา และผู้บงัคบับญัชาด้วยความเคารพ ข้อผกูพนั 
8 ลกูเสือมีใจร่าเริง และไมย่อ่ท้อตอ่ความยากลําบาก ข้อผกูมดั/ความเช่ือ 
9 ลกูเสือเป็นผู้มธัยสัถ์ ข้อผกูมดั 

10 ลกูเสือประพฤตชิอบด้วยกาย วาจา ใจ ความเช่ือ 
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 จะเห็นได้ว่าจากตารางท่ี 3 ท่ีได้น�าทฤษฎีทางอาชญาวิทยาไปวิเคราะห์นัน้ เป็นท่ีประจกัษ์ 

ชัดว่ากระบวนการลูกเสือถือเป็นการเสริมสร้างการฝึกอบรมท่ีเด็กได้รับจากสถานศึกษา คือ 

โรงเรียนสะท้อนผา่นการให้บรรดาลกูเสือยดึมัน่กบัค�าปฏิญาณและกฎของลกูเสือทัง้ 10 ข้อ กลา่วคือ 

สอนวิชาหน้าท่ีพลเมืองสอนความรู้เก่ียวกับสตัว์และธรรมชาติกิจกรรมลกูเสือจะสร้างสมรรถภาพ 

ของเด็กแต่ละคนโดยการพัฒนาในเร่ืองนิสัยใจคอและสติปัญญาสุขภาพและพลังกาย อีกทัง้ 

การสรรสร้างงานฝีมือและสอนทกัษะการด�ารงชีวิตตลอดจนการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้ อ่ืนในส่วนท่ี 

เก่ียวกับชาติบ้านเมืองความมุ่งหมายของการลูกเสือมีเพียงเพ่ือจะท�าให้เด็กเป็นเด็กรุ่นใหม่ที 

เจริญเติบโตไปเป็นพลเมืองดีตามคติของลกูเสือแล้ว พลเมืองดีนัน้ คือบุคคลท่ีมีเกียรติเช่ือถือได้มี 

ระเบียบวินัย สามารถบังคับใจตนเองสามารถพึ่งตนเองไปจนถึงสามารถท่ีจะช่วยเหลือชุมชน

และบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสงัคมประเทศชาติได้อย่างไรก็ดี สทุศัน์ เมาลีกลุ (2556: 10) ได้กล่าวถึง 

หลกัการส�าคญัของการลกูเสือไว้อีกแง่มมุหนึ่งอย่างน่าสนใจดงันีว้่าลกูเสือจะต้องเคารพในหลกัการ 

ของการนบัถือศาสนา (มีความจงรักภกัดีตอ่ประเทศของตนมีความศรัทธาในมิตรภาพและความเป็น

พ่ีน้องของลกูเสือทัว่โลกบ�าเพญ็ประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืนยอมรับและปฏิบตัติามกฎของลกูเสอืเข้าเป็นสมาชิก

ด้วยความสมคัรใจมีความเป็นอิสระตอ่อิทธิพลทางการเมืองมีก�าหนดการพิเศษส�าหรับการฝึกอบรมโดย

อาศยัระบบหมูร่ะบบกลุม่การทดสอบเป็นขัน้ ๆ เคร่ืองหมายวิชาพิเศษและการท�ากิจกรรมกลางแจ้ง)

 3. วิธีการลูกเสือ (Method) คือ ระบบการศึกษาด้วยตนเองให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 

ตามล�าดบัขัน้โดยอาศยั

  3.1 ค�าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ

  3.2 การเรียนรู้ด้วยการกระท�า

  3.3 ระบบหมูห่รือกลุม่ยอ่ยโดยมีผู้ใหญ่เป็นผู้แนะน�าสัง่สอนฝึกอบรมให้มีความรับผิดชอบ

ทีละน้อยแล้วเพ่ิมความรับผิดชอบให้มากขึน้ตามล�าดบัอายฝึุกให้รู้จกัปกครองตนเองจนเป็นลกัษณะ

นิสยัประจ�าตวัเพ่ือให้มีความสามารถพึง่ตนเองได้เป็นผู้น�าและผู้ให้ความร่วมมือท่ีดี

  3.4 การทดสอบความก้าวหน้าตามล�าดับขัน้ปรับระดับการฝึกอบรมลูกเสือให้สูงขึน้ 

ตามระดบัอายุ

  3.5 ระบบเคร่ืองหมายวชิาพิเศษ (Proficiency Badge System หรือ Merit Badge System)

  3.6 การจัดหลกัสูตรของการฝึกอบรมเด็กและวิชาท่ีเรียนตามความสนใจของผู้ เรียน 

เป็นหลกัเพ่ือพฒันาให้ผู้ เรียนเกิดความก้าวหน้าเป็นรายบคุคล

  3.7 การใช้เพลงการเลน่การเลา่นิทานฯลฯประกอบในการฝึกอบรมลกูเสือ

  3.8 พิธีการตา่ง ๆ ในการฝึกอบรมลกูเสือรวมถึงเคร่ืองแบบลกูเสือตามฉบบัท่ีส�านกังาน

คณะกรรมการบริหารลกูเสือแหง่ชาตกิ�าหนดไว้

  3.9 เน้นเร่ืองการใช้ชีวิตกลางแจ้งธรรมชาติศกึษาและการชมุนมุรอบกองไฟ ซึง่ถือเป็น

หวัใจของกิจกรรมลกูเสือทกุประเภท
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  3.10  ประเด็นส�าคัญสุดยอดของการฝึกอบรมฯคือเน้นการฝึกทักษะท่ีเป็นประโยชน์ 

ในการด�าเนินชีวิตเพ่ือการให้บริการชมุชนและฝึกให้เยาวชนนิยมชีวิตกลางแจ้งให้สมัผสักบัธรรมชาติ

โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งเป็นสว่นใหญ่

 นอกจากนี ้ อภยั จนัทรวิมล (2519: 10) ยงัได้กลา่วถึงวิธีการและแนวการฝึกอบรมลกูเสือ

วา่วิธีการท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงค์ของลกูเสือคือการจดัให้มีการฝึกอบรมท่ีก้าวหน้าสนกุสนานดงึดดูใจ 

โดยอาศยัค�าปฏิญาณและกฎของลกูเสือเป็นบรรทดัฐาน มีผู้ใหญ่เป็นผู้คอยให้ค�าแนะน�าการวางแผน 

ฝึกอบรมลูกเสือจะต้องค�านึงถึงตัวเด็กและความต้องการของเด็กเป็นส�าคัญและได้กล่าวถึง 

ความต้องการของเดก็ในการเข้าร่วมกิจกรรมไว้ดงันี ้

 1. ผจญภยั ได้แก่ การเรียนรู้เร่ืองใหม ่ๆ ท่ีต่ืนเต้นและไมไ่ด้คาดหมายมาก่อน

 2. ได้เพ่ือน ได้แก่ การท่ีมีเดก็อ่ืนเป็นเพ่ือน

 3. เถ่ือนธาร ได้แก่ การได้รู้จกัโลกภายนอกประกอบด้วยป่าเขาล�าธารทุง่นา

 4. การสนกุ ได้แก่ ความสนกุสนานในการประกอบกิจกรรมตา่ง ๆ

 5. สุขสม ได้แก่ ความรู้สึกภาคภูมิใจในการท่ีตนได้ท�างานอย่างหนึ่งอย่างใดจนประสบ 

ความส�าเร็จ

 จากวิธีการท่ีได้วางรากฐานการจัดระบบรูปแบบการฝึกสอนและกิจกรรมของลูกเสือนัน้ 

เม่ือน�ามาพิจารณาประกอบทฤษฎีทางอาชญาวิทยาในเร่ืองการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง หรือ  

ความสัมพันธ์ท่ีแตกต่าง (Theory of Differential Association) ของ เอ็ดวิน  ซัทเธอร์แลนด์  

(Sutherland) ซึง่สมุนทิพย์  จิตสวา่ง (ม.ป.ป.) ได้สรุปไว้ในเอกสารประกอบค�าบรรยาย “อาชญาวิทยา

และทณัฑวิทยา” ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีอาชญากรเรียนรู้โดยการติดต่อคบหากันอย่างใกล้ชิดภายใน 

กลุ่มอาชญากรด้วยกนัและในด้านความประพฤติท่ีแสดงออกมาในลกัษณะของการเป็นอาชญากร 

อีกทัง้ขึน้อยู่กับความแตกต่างในช่วงระยะเวลาความสม�่าเสมอในการติดต่อความสัมพันธ์ซึ่งกัน 

และกันสอดคล้องกับการอธิบายอาชญากรรมตามทฤษฎีการเรียนรู้ของพรชัย ขันตี และคณะ 

(2558: 228) ท่ีอธิบายไว้ในทฤษฎีอาชญาวทิยา: หลกัการ งานวจิยั และนโยบายประยกุต์วา่ พฤตกิรรม

เบ่ียงเบน หรือ อาชญากรรมนัน้ เกิดขึน้ได้จากการคบหาสมาคมกบัอาชญากร จงึเกิดการเรียนรู้เนือ้หา

สาระ และกระบวนการน�าไปสูค่วามเหน็ด้วยกบัการกระท�าผิดเป็นล�าดบั ทวา่อยา่งไรก็ดีวิธีการลกูเสือ

นัน้เป็นวธีิการอยา่งหนึง่ในกระบวนการหนัเหความสนใจในอนัท่ีจะกระท�าความผิดของเดก็และเยาวชน

ให้หนัมาคบหาสมาคมกบักลุ่มเพ่ือนท่ีเคารพในแนวทางเดียวกนั คือ หลกัการของลกูเสือ ท่ีน�าไปสู ่

การเป็นพลเมืองดี ด้วยกลวิธีการเรียนรู้ฝึกฝนตนเองต่าง ๆ ตามท่ีกระบวนการลกูเสือท่ีได้วางแนว 

เอาไว้ ซึง่เป็นการป้องกนัโดยตรงเพ่ือมิให้เดก็และเยาวชนกระท�าความผิด

 การลกูเสือจึงเป็นวิธีการทางการเรียนรู้ซึ่งมุ่งเน้นพฒันาเยาวชนให้เป็นคนดีในอนาคตด้วย

คณุภาพการศกึษาท่ีมีวิธีการของลกูเสืออยูด้่วยนัน้จะชว่ยให้เยาวชนมีคณุสมบตัิตามท่ีสงัคมต้องการ
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ไม่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปสู่การกระท�าความผิดเพราะกระบวนการและวิธีการของลูกเสือท่ีเด็ก 

ได้รับเป็นกระบวนการทางธรรมชาติท่ีสอดคล้องกับหลกัการในทางทฤษฎีทางอาชญาวิทยาดงัท่ี 

ได้กล่าวมาแล้ว อีกทัง้ยังตรงกับความต้องการของเด็กคือการศึกษาโดยอาศัยการเรียนปนเล่น 

การศกึษาด้วยการลงปฏิบตัิและกระท�าด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ซึง่เป็นคณุลกัษณะพิเศษ

และเป็นคุณลกัษณะของการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนัท่ีว่าวิชาลูกเสือควรเป็นเคร่ืองมือ

ส�าคญัย่ิงในการสร้างความเจริญก้าวหน้าจึงเป็นข้อเน้นย�า้ชัดเจนว่าการลูกเสือไม่ใช่รูปแบบทาง 

การศึกษาทว่าการลูกเสือเป็นเพียงค�าแนะน�าเป็นส่วนช่วยการศึกษาในทางปฏิบัติการลูกเสือ 

มีส่วนช่วยในการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนและสามารถอุดช่องโหว่ของหลักสูตรการศึกษา 

ในสถานศึกษา สมดงัพระราชหตัถเลขา ของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 6  

ท่ีปรากฏในพระราชบนัทกึเร่ืองการจดัการศกึษาในโรงเรียนมหาดเลก็หลวงความวา่ 

“...ขา้ไม่ตอ้งการ

ต�าราเรียนทีเ่ดินได้

ทีข่า้อยากไดน้ัน้คือ 

เยาวชนทีเ่ป็นสภุาพบรุุษ

ซ่ือสตัย์สจุริต 

มีอปุนิสยัใจคอดี...”

 แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ือให้สอดคล้องกับสาระส�าคัญของการลูกเสือรวมทัง้มี 

ความสัมพันธ์กับทฤษฎีพันธะทางสังคม ของ เฮอร์ช่ี ทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง หรือ  

ความสมัพนัธ์ท่ีแตกต่าง ของ ซทัเธอร์แลนด์การจดักิจกรรมการเรียนการสอนลกูเสือให้สอดคล้อง

กบัสาระส�าคญัของการลกูเสือน�าไปสู่ตวัลกูเสือให้ลกูเสือได้เกิดความเข้าใจซาบซึง้ในกิจการลกูเสือ 

และสามารถน�าสาระส�าคญัเหล่านัน้ไปปฏิบตัิได้ในชีวิตประจ�าวันดังนัน้การสร้างกิจกรรมต่าง ๆ  

ให้ลูกเสือได้ลงมือท�าได้ค้นคว้าได้ปฏิบัติจริงโดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือคอยแนะน�าชีแ้นะวิธีการ 

ตา่ง ๆ  ให้ทวา่การจะแนะน�าสิง่เหลา่นัน้ได้ผู้บงัคบับญัชาลกูเสือจะต้องเข้าใจและแปลความหมายของ 

สาระส�าคญัออกมาสูร่ายละเอียดเสียก่อนแล้วจงึคิดค้นวิธีการตา่ง ๆ ท่ีจะสนองความหมายเหลา่นัน้ 

ในแตล่ะข้อเพ่ือน�าไปใช้กบัลกูเสอืได้นอกจากสาระส�าคญัซึง่เป็นหลกัใหญ่แล้วสิง่ท่ีส�าคญัอีกอยา่งหนึง่ 

ก็คือกฎและค�าปฏิญาณและหัวข้อหรือความหมายต่าง ๆ ท่ีต้องการให้ลูกเสือปฏิบัติได้ทัง้นี ้

กิจกรรมเหลา่นัน้ยงัสมัพนัธ์กบัการหนัเหความสนใจเพ่ือไมใ่ห้เดก็และเยาวชนมีเวลาไปข้องเก่ียวหรือ

คิดจะกระท�าเร่ืองผิดท�านองครองธรรมจนมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนน�าไปสูก่ารกระท�าความผิดดงัตวัอยา่ง

การแปลความหมายของสาระส�าคญัในขอบขา่ยการพฒันากิจกรรม ดงัตอ่ไปนี ้

 กิจกรรมท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการพฒันาทางกายของลกูเสือ มีหลกัการท่ีมุง่หวงัความสมบรูณ์

ของร่างกาย สขุภาพอนามยั การรักษาชีวิตให้ยืนยาว ทกัษะเก่ียวกบัชีวิตกลางแจ้ง วิธีการท่ีจะน�าไป
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สูกิ่จกรรมลกูเสือ เชน่ ฝึกอบรมและจดักิจกรรมตามหลกัสตูรตา่ง ๆ การอยูค่า่ยพกัแรม การเดินทาง 

ส�ารวจการเดินทางไกล กิจกรรมผจญภยัตา่ง ๆ ซึง่สอดคล้องกบัการเข้าร่วมกิจกรรมในทฤษฎีพนัธะ 

ทางสงัคมซึง่ลกูเสือจะได้ท�ากิจกรรมรวมกนั ได้ใช้เวลาสว่นใหญ่ให้หมดไปกบักิจกรรม 

 กิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์พัฒนาทางสติปัญญาของลูกเสือ มีหลักการท่ีมุ่งให้ลูกเสือ 

เป็นผู้ มีทักษะการขบคิดแก้ไขปัญหาได้โดยท�าสิ่งท่ีสนใจ หางานอดิเรก การคิดหาหนทางแก้ไข 

ปัญหาตา่ง ๆ ใช้ความคดิอยูเ่สมอ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และความสามารถในทางความคดิริเร่ิม

สร้างสรรค์ วิธีการท่ีจะสนองหลกัการดงักลา่ว เช่น การทดสอบเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ ฝึกอบรมและ 

จดักิจกรรมตามหลกัสตูรท่ีก�าหนดโดยส�านกังานลกูเสอืแหง่ชาต ิการคดิประดษิฐ์ของตา่ง ๆ  การปรึกษา

หารือการงานร่วมกนั ดงักลา่วนัน้มีความสมัพนัธ์เป็นข้อผกูพนัทางสงัคมและการได้เข้าร่วมกิจกรรม 

ท�าให้ลกูเสือได้ใช้ความคดิในทางสร้างสรรค์ท�าให้ไมใ่ช้ความคดิไปในทางการกระท�าความผิด

 กิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงค์ในการพฒันาในเร่ืองการสร้างค่านิยมและเจตคติท่ีดีของลกูเสือ 

หลกัการส�าคญั คือ การให้ลกูเสือมีความรับผิดขอบในหน้าท่ี เช่ือถือได้ ความกล้าหาญในทางท่ีถกู 

ท่ีควร เกิดการนบัถือตนเอง และผู้ อ่ืน และมีการบงัคบัจิตใจตนเองได้ วิธีการแปลหลกัการไปสูกิ่จกรรม 

เชน่ ฝึกอบรมและจดักิจกรรมตามหลกัสตูรท่ีมีการตกลงกนัไว้แล้ว การปฏิบตัติามกฎและค�าปฏิญาณ

ของลกูเสือ การยกตวัอย่างท่ีดีและการมีอิทธิพลท่ีดีของผู้บงัคบับญัชาลกูเสือ การร่วมในพิธีกรรม 

ทางศาสนา การสร้างบรรยากาศในกองลกูเสือ จดัให้นิทรรศการตา่ง ๆ รวมถงึการศกึษานอกสถานท่ี 

อนัเป็นไปตามข้อผกูมดัท่ีลกูเสือถกูผกูมดักบัการด�าเนินชีวิตตามท�านองคลองธรรมของกระบวนการ

ลูกเสือ การถือค�าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นธงน�าชีวิตย่อมท�าให้ลูกเสือไม่ก้าวไปกระท�า 

ความผิดได้ตามความเช่ือของ เฮอร์ช่ี

 กิจกรรมท่ีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาทางความสัมพันธภาพระหว่างบุคคลท่ีดี มีหลักการ 

ตามท�านองของการสร้างพลเมืองท่ีดี คือ ความจงรักภักดี การมนุษย์สมัพันธ์ การผูกมิตรไมตรี  

การเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน การเคารพบุคคลผู้ ควรเคารพ รวมถึงการไม่เป็นผู้ เห็นแก่ตัว วิธีการใน 

การแปลผลไปสู่การปฏิบัติได้แก่ ระบบหมู่ กิจกรรมท่ีทางการลูกเสือออกแบบหน้าท่ีรับผิดชอบ 

การประชุมนายหมู่ ไปจนถึงการช่วยเหลืองานทางบ้าน การสร้างมนษุยสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา 

ลกูเสือ ลกูเสืออ่ืนด้วยกันและผู้ อ่ืนในสงัคม อนัก่อให้เกิดเป็นข้อผูกพนักับสญัญาทางสงัคมตามท่ี 

เฮอร์ช่ีวา่หากบคุคลมีความผกูพนั หรือความรักใคร่ กบับคุคลอ่ืน หรือมีความสนใจกบัความรู้สกึนกึคดิ

ของบุคคลอ่ืน ซึ่งความผกูพนันีเ้ป็นองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีส�าคญัท่ีจะท�าให้บุคคลมีการพฒันาการ

ยอมรับคา่นิยมและบรรทดัฐานของสงัคม สง่ผลให้บคุคลสร้างความรู้สกึหรือสามญัส�านกึท่ีจะควบคมุ

ตนเองให้เป็นบคุคลท่ีดีในสงัคม

 กิจกรรมท่ีมีวตัถปุระสงค์มุ่งเน้นการพฒันาทางสมัพนัธภาพทางสงัคม โดยมีหลกัการอยู่ว่า 

การชว่ยสร้างสรรค์สงัคมให้ดีสงบสขุ การบ�าเพญ็ประโยชน์และชว่ยเหลือผู้ อ่ืนทกุเม่ือ ความจงรักภกัดี 

การมีระเบียบวินยั เข้ากบัผู้ อ่ืนและอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ วิธีการถอดไปสู้การอบรมสัง่สอนลกูเสือ คือ  
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การให้ค�าปรึกษาจากผู้ บังคับบัญชาลูกเสือ ช่วยเหลืองานขององค์การอ่ืนในกิจการงานต่าง ๆ  

ร่วมสร้างสรรค์งานกับองค์การอ่ืนระบบหน้าท่ีรับผิดชอบและการท�างานแทนกันในหมู่ เท่ากับว่า 

ความเช่ือในสิง่เหลา่นัน้เป็นองค์ประกอบด้านจริยธรรมของพนัธะหรือสญัญาผกูมดัท่ีบคุคลมีตอ่สงัคม

ท่ีจะพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั

 กิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงค์ในอนัท่ีจะพฒันาสมัพนัธภาพต่อชุมชนเป้าประสงค์หลกัการ คือ  

การช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ดีมีความเจริญ ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

การเป็นมิตรของคนทกุคนร่วมกนั การบริการและการพฒันาสงัคมส่วนรวม วิธีการจดัสู้ทางปฏิบตั ิ 

เช่น การแสดงออกทางสญัลกัษณ์ตอ่สถาบนัชาติ ศาสนาท่ีตนนบัถือ และพระมหากษัตริย์ การช่วย

พฒันาชมุชนในด้านตา่ง ๆ  การให้ค�าปรึกษาจากผู้บงัคบับญัชาลกูเสอืในการบ�าเพญ็ประโยชน์ประจ�าวนั

ในวนัส�าคญัตา่ง ๆ  อนัเป็นผลจากความเช่ือมัน่ในบรรทดัฐานทางสงัคมท่ีดีงามของข้อผกูมดัทางสงัคม

 สุดท้าย คือ กิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์สู่พัฒนาทางด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

วิธีการจดัรูปแบบการลงมือท�า ได้แก่ จิตอาสาในการให้บริการ อาสาสมคัรการช่วยพฒันาชุมชน 

การปลกูต้นไม้ สอดคล้องกบัการให้ท�ากิจกรรมกลางแจ้ง ไปจนถึงการศกึษานอกสถานท่ี ดงัทฤษฎี

พนัธะทางสงัคมในสว่นของการเข้าร่วมกิจกรรม

จากกระบวนการสู่แนวทางในการสร้างกิจกรรมส�าหรับเด็กและเยาวชนใน 

การป้องกันการกระท�าความผิด
 เม่ือกระบวนการลกูเสือมีความชดัเจนในแนวทางการปฏิบตัิดงักลา่วข้างต้นแล้ว หลายภาค

สว่นไม่เพียงเฉพาะในภาคราชการได้มีการสง่เสริมให้เป็นกิจกรรมหนึง่ในการสร้างทกัษะในการด�ารง

ชีวิตส�าหรับเดก็และเยาวชน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันากิจกรรมลกูเสือให้เหมาะสมและสอดคล้อง

กับสภาพสงัคมปัจจุบนัท่ีมีสิ่งเร้าให้เกิดปัญหาอาชญากรรมได้ตลอดเวลา โดยใช้พืน้ฐานการจัด

กิจกรรมลกูเสือของส�านกังานลกูเสือแห่งชาติ บรูณาการกบักิจกรรมท่ีเน้นการสร้างทกัษะชีวิต อาทิ 

โครงการท่ีเป็นรูปธรรมท่ีส�าคญัของสมาคมวางแผนครอบครัวแหง่ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมมือกบัส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 

ภายใต้โครงการ “การพฒันาหลกัสตูรและการบริหารจดัการกิจกรรมลกูเสือเพ่ือเสริมสร้างทกัษะชีวิต” 

ทัง้นีมี้การด�าเนินการกบักลุม่โรงเรียนน�าร่องไปแล้ว จ�านวนทัง้สิน้กว่า 40 โรงเรียน กระจายไปตาม

ภมิูภาคตา่ง ๆ แบง่หลกัสตูรท่ีส�าคญัเป็น 15 แผนด้วยกนั เชน่ แผนงานนาทีวิกฤต ิท่ีต้องการสง่เสริม

การคดิวเิคราะห์หรือคดิสร้างสรรค์ ตระหนกัรู้ในตน รวมไปถงึการตดัสนิใจและแก้ไขปัญหาเม่ือเกิดภยั

รอบตวัขึน้ ส�าหรับลกูเสอืส�ารองประถม 1 แผนงานเร่ืองการเป็นสภุาพบรุุษและการคดิเชิงบวก ส�าหรับ

ลกูเสือสามญั ซึง่จะช่วยสร้างให้มีมมุมองท่ีดีทัง้กบัตนเองและผู้ อ่ืน เป็นคนมองโลกในแง่ดี มีความ

คิดท่ีดีงาม ซึง่สิ่งเหล่านีจ้ะท�าให้ลกูเสือมีพลงัใจในการสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีงามเพ่ือสงัคมได้ต่อไป หรือ 
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แม้กระทัง่ แผนงานโรงเรียนปลอดภยั เพ่ือชว่ยแก้ปัญหาและบ�ารุงรักษา พฒันาสิง่แวดล้อมในชมุชน

ของตนเพ่ือให้มีความปลอดภยั และคอยค้นหา  หรือชีจ้ดุของแหลง่อบายมขุอยูเ่สมอ (สมาคมวางแผน

ครอบครัวแหง่ประเทศไทยฯ: 2553) ซึง่แนน่อนวา่การสง่เสริมทกัษะของเดก็และเยาวชนด้วยกิจกรรม

ลกูเสอื ดงักลา่วนีเ้อง เปรียบเสมือนภมิูคุ้มกนัอีกทางหนึง่ในการป้องกนัปัญหาการกระท�าความผิดท่ีจะ

เกิดขึน้และการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมนี ้ เดก็และเยาวชนจะสามารถเรียนรู้ด้านทกัษะการใช้ชีวิตในฐานะ

พลโลกได้อย่างแท้จริง งานการประเมินผลการด�าเนินงานในครัง้นี ้ เม่ือได้ทดลองด�าเนินการไปแล้ว  

26 โรงเรียน ในปี 2559 (เดลนิิวส์, 2560: ออนไลน์) โดยสมาคมวางแผนครอบครัวฯ ก็เป็นเคร่ืองพิสจูน์

ถงึความส�าเร็จได้ทางหนึง่ กลา่วคือ เดก็และเยาวชนท่ีเป็นนกัเรียนในสถานศกึษาน�าร่อง  (ซึง่ใช้เป็นกรณี

ศกึษาตวัอยา่ง) มีผลการประเมินทดลองวา่นกัเรียนมีทกัษะท่ีเพ่ิมขึน้จริงในการด�ารงชีวติ ผา่นแผนงาน

ของโครงการตา่ง ๆ อาทิ กิจกรรมแผนท่ีอบายมขุรอบโรงเรียน ด้วยการเดนิส�ารวจและเขียนแสดงเป็น

แผนท่ีแหลง่เสือ่มโทรมจนกลายเป็นสถานท่ีให้เกิดอาชญากรรมได้ เดก็และเยาวชนเหลา่นีย้งัสามารถน�า

ความรู้ไปใช้ท่ีอยูอ่าศยัของตนได้จริง  ผา่นการสมัภาษณ์ผู้ปกครองของเดก็และเยาวชนเหลา่นัน้ เป็นต้น  

 กระนัน้แล้วกระบวนการลูกเสือนอกจากจะถูกน�าไปใช้ส�าหรับเป็นกิจกรรมป้องกัน 

การกระท�าความผิดของเด็กและเยาวชนเพ่ือเป็นการเบ่ียงเบนความสนใจไม่ให้เด็กมีโอกาสคิดท่ีจะ

กระท�าความผิดได้อยา่งมีประสทิธิภาพแล้วนัน้ ยงัถกูน�ามาใช้เป็นกระบวนการในการฝึกอบรม บ�าบดั  

แก้ไขฟืน้ฟูเด็กและเยาวชนท่ีพลัง้พลาดกระท�าความผิดของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ผา่นนโยบายเน้นหนกัมาตัง้แตปี่งบประมาณ 2558 เพ่ือให้เดก็และเยาวชนสามารถกลบัไปอยูใ่นสงัคม

ได้อยา่งปกตสิขุ และไมห่นักลบัมากระท�าความผิดซ�า้อีกด้วย ซึง่สอดรับและเป็นไปตามการขบัเคลื่อน

ของนโยบายเร่งดว่นท่ีส�าคญัของกระทรวงยตุธิรรม

บทสรุป
 จากการน�าทฤษฎีทางอาชญาวิทยามาวิเคราะห์กบักระบวนการของลกูเสือเพ่ือมุ่งอธิบาย

ปรากฏการณ์ทางสงัคมในการป้องกนัการกระท�าความผิดในเด็กและเยาวชนนีเ้พียงแตเ่ป็นข้อยืนยนั

และย�า้ชัดว่ากระบวนการลูกเสือนัน้เป็นกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพอย่างย่ิงในการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนโดยเฉพาะอย่างย่ิงการหนัเหความสนใจไม่ให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไป

สูก่ารกระท�าความผิด ด้วยวตัถปุระสงค์ หลกัการ และวิธีการของลกูเสือ มีค�าปฏิญาณและกฎเป็น 

ธงน�าทางนอกจากนัน้งานเขียนชิน้นีย้ังพบว่ากระบวนการและกิจกรรมลูกเสือมีความสัมพันธ์ 

กลมเกลียวอยา่งแนบแนน่กบัทฤษฎีทางอาชญาวิทยาของทราวิส เฮอร์ช่ี เป็นเนือ้เดียวกนั เป็นพนัธะ

สญัญาในวงลกูเสืออนัท่ีจะเป็นวงกว้างเม่ือลกูเสือ เด็กและเยาวชนได้เจริญเติบโตไปเป็นพลเมือง 

ท่ีดีของสงัคมตอ่ไป เหมือนท่ี ลอร์ดเบเดน โพลเอลล์ ได้เปรียบเทียบชีวิตของเดก็และเยาวชนท่ีก�าลงั 

จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่วา่เหมือนการ “พายเรือชีวิตสูค่วามส�าเร็จ” ยอ่มจะต้องเรียนรู้ชีวิต ยอ่มจะต้อง 
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แก้ปัญหาชีวิตในรูปแบบตา่ง ๆ  จนกวา่จะประสบความส�าเร็จในชีวิต หนึง่ในปัญหาเหลา่นัน้คือปัญหา

การครองตนท่ีอาจจะก้าวพลาดไปสู่การกระท�าความผิดได้ ดงันัน้นบัว่าทฤษฎีทางอาชญาวิทยาท่ี

สามารถตอบค�าถามปรากฏการณ์ในการป้องกนัปัญหาดงักลา่วได้เพ่ือการพายเรือของเดก็และเยาวชน

ท่ีเป็นลกูเสือทกุคนจะไปสูค่วามส�าเร็จดงัปรารถนาผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุภาคสว่นควรมีทศันคติท่ีดีกบั 

ลกูเสือโดยมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการวิธีการของลกูเสือ โดยเฉพาะอย่างย่ิงบคุลากรทาง 

การลกูเสอืย่ิงต้องมีความเข้าใจและศรัทธาในการลกูเสอื เพ่ือน�าไปสูก่ารก�าหนดนโยบายท่ีมุง่เน้นพฒันา

เดก็และเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีด้วยวธีิการลกูเสอืสง่เสริมการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ขา่วสารกิจกรรม

ท่ีเก่ียวข้องกบัการลกูเสือตอ่ไป

ข้อเสนอแนะ
 เน่ืองจากกระบวนการลกูเสือในปัจจบุนัมกัถกูตีตราจากสงัคมวา่เป็นกิจกรรมท่ีไม่คอ่ยก่อให้

เกิดประโยชน์เทา่ใดนกัตอ่เดก็และเยาวชน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการจดัการเรียนการสอนในสถานศกึษา

อาจไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ วิธีการ และหลกัการอยา่งแท้จริง  ท�าให้มีลกัษณะการสอนท่ีเบ่ียงเบน

ไปจากแนวทางดัง้เดมิ ฉะนัน้การจดัให้มีการประเมินผลการด�าเนินงานการสอนของสถาบนัการศกึษา 

จึงถือเป็นสิ่งท่ีควรจดัให้เกิดขึน้เพ่ือท่ีจะได้รับทราบถึงปัญหาและข้อจ�ากัด เพ่ือน�าไปสู่การพฒันา

หลกัสตูร หรือเนือ้หาท่ีมีความเหมาะสมส�าหรับเดก็และเยาวชนและมีความทนัสมยัตอ่โลกท่ีก้าวอยา่ง 

ไม่หยุดยัง้  เพ่ือให้สามารถเป็นปราการในการป้องกันการกระท�าความผิดท่ีจะเกิดขึน้ได้  ทัง้มี 

หลายหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนได้น�ากระบวนการลกูเสือไปบรูณาการกบัหน่วยงานนัน้ ๆ อาทิ  

ลกูเสือต้านยาเสพตดิ ลกูเสอืวฒันธรรม หรือแม้แตก่ารน�าลกูเสือเข้าไปในเรือนจ�าเพ่ือให้นกัโทษก่อนท่ี

จะพ้นโทษนัน้ได้มีวิชาความรู้และสามารถใช้เป็นข้อเตือนใจในการท่ีจะไมก่ลบัมากระท�าความผิดซ�า้อีก  
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ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียน

วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั (Journal for Social Science Research) เกิดจากความร่วม

มือระหว่างมหาวิทยาลยัราชภัฏภูมิภาคตะวนัตก 4 มหาวิทยาลยั (มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม และมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ) 

โดยมีมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมเป็นผู้ รับผิดชอบด�าเนินการ ก�าหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบบั 

ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม - มิถนุายน และฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม วารสารสงัคมศาสตร์

วิจัยเน้นการน�าเสนอบทความวิจัย โดยอาจมีบทวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือบทความ

ปริทศัน์ (review article) ตีพิมพ์ร่วมด้วย บทความท่ีจะตีพิมพ์ในวารสารต้องผา่นการกลัน่กรองจาก 

ผู้ทรงคณุวฒิุอยา่งน้อย 2 คน ใน 3 คน ช่ือผู้เขียนและผู้ทรงคณุวฒิุถือเป็นความลบั และการประสานงาน

ระหวา่งผู้ เขียนและผู้ทรงคณุวฒิุต้องผา่นกองบรรณาธิการเทา่นัน้

ผู้ประสงค์จะส่งบทความ ให้กรอกรายละเอียดในหนังสือน�าส่งบทความเพ่ือรับรองว่าผล

งานดงักลา่วเป็นของตนจริงและเป็นผลงานใหม่ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคยเผยแพร่ในท่ีใด ไม่อยู่ในระหว่าง 

การพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ในท่ีใด และจะไม่สง่เพ่ือพิจารณาเผยแพร่ในท่ีใดภายใน 90 วนั จากวนัท่ี 

รับบทความ กรณีท่ีบทความเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาควรใส่ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ เขียน 

ร่วมด้วย 

การเรียงล�าดบัเนือ้หา จดัรูปแบบ และการพิมพ์ขนาดอกัษร ส�าหรับบทความวิจยัมีเกณฑ์ 

ดงัตอ่ไปนี ้

การเรียงล�าดบัเนือ้หา

1.  ช่ือเร่ือง (Title) ต้องมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

2.  ช่ือผู้ เขียน (Author) ต้องมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

3.  บทคดัย่อภาษาไทย ความยาว 15-20 บรรทดั (300-350 ค�า) โดยให้สรุปเนือ้หาของ

บทความทัง้หมดให้เข้าใจท่ีมาของการท�าวจิยั วธีิการโดยยอ่ ผลท่ีได้จากการวจิยั และน�าไปใช้ประโยชน์

อยา่งไร และได้ผลลพัธ์อยา่งไร

4.  ค�าส�าคญัภาษาไทย ไมเ่กิน 5 ค�า (ไมใ่ชว่ลี หรือ ประโยค)

5.  บทคัดย่อภาษาอังกฤษ แปลจากบทคัดย่อภาษาไทย มีขนาดและเนือ้หาเหมือนกับ

บทคดัยอ่ภาษาไทย

6.  ค�าส�าคญัภาษาองักฤษ (Keywords) แปลจากค�าส�าคญัภาษาไทย

7.  บทน�า (Introduction) ชีใ้ห้เหน็ความส�าคญัของเร่ืองท่ีท�า และขอบขอบเขตของปัญหาวจิยั

8.  วตัถปุระสงค์ (Objective) ระบวุตัถปุระสงค์การวิจยั หรือวตัถปุระสงค์เฉพาะท่ีน�าเสนอ 

ในบทความวิจยันี ้
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9.  วิธีด�าเนินการ (Material and Method) อธิบายวิธีการด�าเนินการวิจยัในสาระส�าคญั 

ท่ีจ�าเป็น โดยกลา่วถงึวิธีการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง ท่ีมาของกลุม่ตวัอยา่ง แหลง่ท่ีมาของข้อมลู การเก็บและ

รวบรวมข้อมลู การใช้เคร่ืองมือ สถิตท่ีิใช้ในการวิจยัและการวิเคราะห์ข้อมลู

10.  ผลการวิจัย (Result/Finding) แสดงผลท่ีเกิดขึน้จากการวิจัยโดยตรง ซึ่งอาจ 

มีภาพประกอบ แผนภมิู ตารางหรือการสื่อในลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีเข้าใจได้งา่ย

11.  อภิปรายผล (Discussion) อภิปรายและอ้างอิงให้เหน็วา่ผลการวิจยัดงักลา่วนัน้ ได้สร้าง

องค์ความรู้ใหม ่ในสว่นใด และอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากผลการด�าเนินงานให้เหน็เป็นรูปธรรมได้

อยา่งไร เหมือนหรือแตกตา่งจากผลการวิจยัอ่ืน ๆ

12.  ข้อเสนอแนะ (Suggestion) แนะน�าการน�าไปใช้ และแนะน�าเพ่ือน�าไปตอ่ยอดการวิจยั

13.  สรุป (Conclusion) สรุปประเดน็ข้างต้นทกุข้อให้ได้ความกะทดัรัด ประมาณ 1 ยอ่หน้า

14. เอกสารอ้างอิง (Reference) ให้ดกูารลงรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความประกอบ 

ข้างต้น

การพมิพ์ ขนาดตวัอักษร และความห่างระหว่างบรรทดั

ให้พิมพ์ต้นฉบบัด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 มีความยาวรวมทกุรายการ (ช่ือเร่ือง-

เอกสารอ้างอิง และตาราง) จ�านวน 15-20 หน้า (4,500-6,000 ค�า) ขนาดกระดาษ A4 หา่งจากขอบ

ทกุด้าน 1 นิว้ ใช้แบบอกัษร AngsanaNew ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ระยะหา่งระหวา่งบรรทดั 

1 เคาะ (Single Space) โดยมีรายละเอียดแตล่ะรายการ ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ช่ือเร่ือง (Title) ขนาดตวัอกัษร 20 จดุ/หนา จดัไว้กลางหน้ากระดาษ

2.  ช่ือผู้ เขียน (Author) และหวัข้อ “บทคดัยอ่” หรือ “Abstract” ขนาดตวัอกัษร 18 จดุ/หนา 

จดัไว้กลางหน้ากระดาษ

3.  ค�าส�าคญั (Keywords) และ หวัข้อหลกั (Heading) ขนาดตวัอกัษร 18 จดุ/หนา เนือ้หา

ของค�าส�าคญัขนาดตวัอกัษร 16 จดุ จดัชิดขอบกระดาษด้านขวา

4.  ช่ือข้อหวัข้อรอง (Sub-heading) และช่ือตารางขนาด 16 จดุ/หนา ข้อความในตาราง 

ขนาดตวัอกัษร 14 จดุ จดัไว้กลางหน้ากระดาษ

5.  ความห่างระหว่างข้อความ เม่ือสิน้สุดเนือ้หาแล้วขึน้หัวข้อหลกัเคาะ 2 ครัง้ เนือ้หา 

บรรทดัใหมถ่ดัจากหวัข้อให้เคาะ 1 ครัง้ ตามปกติ
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การลงรายการเอกสารอ้างองิในเนือ้เร่ืองของบทความ (Citation)

การอ้างอิงในเนือ้หาของบทความ ใช้การอ้างแบบนาม-ปี (Author-year) ปรากฏแทรกอยูใ่น

เนือ้หาของบทความ (In-text Citation) มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

1.  การอ้างองิมี 2 แบบ คือ แบบท่ีช่ือผู้แตง่อยูใ่นวงเลบ็ และท่ีช่ือผู้แตง่อยูน่อกวงเลบ็

 แบบที่ 1 ช่ือผู้แต่งอยู่ในวงเล็บ ให้เรียงตามล�าดบั ข้อความท่ีอ้างถึง...(ช่ือ//นามสกลุ 

ผู้แตง่,/ปีท่ีพิมพ์:/หมายเลขหน้าท่ีอ้าง)/ ถ้าผู้แตง่เป็นชาวตา่งชาต ิใช้เฉพาะนามสกลุ เชน่

 ...ชาวเขามีคณุภาพชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ (ประไพ  อดุมทศันีย์, 2530: 20)

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

 แบบที่  2 ช่ือผู้ แต่งอยู่นอกวงเล็บ ให้เรียงตามล�าดบั ช่ือผู้ แต่ง/(ปีท่ีพิมพ์:/หมายเลข

หน้าท่ีอ้าง)/ข้อความท่ีอ้าง... ถ้าผู้ แต่งเป็นชาวต่างชาติ เม่ือนามสกุลของผู้ แต่งอยู่นอกวงเล็บ 

ต้องเขียนนามสกลุของผู้แตง่เป็นภาษาองักฤษไว้ในวงเลบ็ด้วย เชน่

 ประไพ  อดุมทศันีย์ (2530: 20) ได้กลา่วถงึเป้าหมายของการด�าเนินงาน...

 เทเลอร์ (Taylor, 1968: 181-182) ได้แสดงความเหน็ไว้วา่ เม่ือบคุคลต้องการข้อสนเทศ...

2.  การอ้างองิที่ไม่ระบุหมายเลขหน้า ให้เรียงตามข้อ 1 ตา่งเพียงตดัหมายเลขหน้าออก

เทา่นัน้

3.  การลงรายการอ้างองิ

 3.1  ให้ตดัยศ ต�าแหน่งทางวิชาการ วิชาชีพ ฐานะการสมรสออก เช่น ศาสตราจารย์  

ดร.เปลือ้ง ณ นคร ให้เขียนวา่ (เปลือ้ง  ณ นคร, 2536: 42)

 3.2  กรณีผู้แตง่ใช้นามแฝง ให้ใช้นามแฝงตามท่ีปรากฏจริง เชน่ (หยก บรูพา, 2525: 41-45)

 3.3  กรณีผู้แตง่เป็นชาวตา่งประเทศ ให้ใช้เฉพาะนามสกลุเทา่นัน้ เชน่ Douglas Cockerell 

ให้เขียนวา่ (Cockerell, 1985: 56-60) หากนามสกลุของผู้แตง่อยูน่อกวงเลบ็ ต้องเขียนนามสกลุของ 

ผู้แตง่เป็นภาษาองักฤษไว้ในวงเลบ็ด้วย เชน่ ค้อกเกอร์เรลล์ (Cockerell, 1985: 56-60) อธิบายวา่...

 3.4  กรณีผู้แตง่คนไทย เขียนเอกสารเป็นภาษาตา่งประเทศ ให้ใสช่ื่อและนามสกลุ เช่น 

เกษม สวุรรณกลุ ให้เขียนวา่ (Kasem Suwanagul, 1982: 60-75)

 3.5  กรณีผู้แต่งมีฐานนัดรศกัดิ์ บรรดาศกัดิ์ สมณศกัดิ์ หรือเป็นองค์กร หน่วยงาน ให้

คงไว้ตามเดิม เช่น (กรมหม่ืนนราธิปพงศ์ประพนัธ์, 2516: 16-25), (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

[จวน อฏุฐายี], 2512: 95), (สมาคมห้องสมดุแหง่ประเทศไทย, 2540: 27)

 3.6  กรณีผู้แตง่หลายคน

   ผู้แต่ง 2 คน ให้ระบผุู้แต่งทัง้ 2 คน โดยมีค�าว่าและคัน่ระหว่างกลาง เช่น (ชตุิมา  

สจัจานนัท์ และนนัทิพา มีแต้ม, 2530: 17-25), (Marks and Neilwson, 1991: 26-29)

   ผู้แตง่ 3-6 คน ให้ระบผุู้แตง่ทกุคน โดยใช้เคร่ืองหมายจลุภาค (,) คัน่ผู้แตง่ทกุคน  
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ยกเว้นคนสดุท้ายให้คนัด้วยค�าวา่ “และ” เชน่ (เจือ สตะเวทิน, ฐะประนีย์ นาครทรรพ และประภาศรี 

สีหอ�าไพ, 2519: 98-100)

   ผู้แตง่มากกว่า 6 คน ให้ระบเุฉพาะช่ือ 3 คนแรก และตามด้วยค�าว่า “และคณะ”  

ถ้าเป็นภาษาตา่งประเทศให้ตามด้วยค�าวา่ “and other” หรือ “et al” (กอบแก้ว  โชตกิญุชร, สกุานดา  

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

 3.7  อ้างเอกสารของผู้แต่งคนเดียวกัน และมีหลายเร่ือง แต่มีปีท่ีพิมพ์เดียวกัน ให้ใส ่ 

ก ข ค ก�ากบั หรือ a b c ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น (ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2520 ก: 64-75), 

(ธานินทร์  กรัยวิเชียร, 2520 ข: 52-55)

 3.8  กรณีอ้างอิงเนือ้หาท่ีเหมือนกัน สอดคล้องกัน หรือ มีความหมายเดียวกัน ของ 

ผู้แต่งหลายคน ให้ระบผุู้แต่งและรายละเอียดทกุคนโดยใช้เคร่ืองหมายอฒัภาค (;) คัน่ เช่น (ธงชยั 

สนัตวิงษ์, 2533: 45-47; นิพนธ์  จิตต์ภกัดี และทิพาพนัธ์  สงัฆพงษ์, 2547: 15)

 3.9  กรณีท่ีเอกสารไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ ให้ลงรายการว่า ม.ป.ป. หรือ n.d. ในกรณี 

ภาษาตา่งประเทศ เชน่ (นริศรา ฐีตะธรรมานนท์ และคณะ, ม.ป.ป.: 12)

 3.10 กรณีอ้างเอกสารตอ่จากเอกสารอ่ืน

   1) หากให้ความส�าคญักบัเอกสารต้นฉบบัเดิมมากกว่า ให้ลงรายการของเอกสาร

ต้นฉบบั ตามด้วยค�าว่า “อ้างถึงใน” หรือ “quoted in” หรือ “cited by” ในกรณีเอกสารภาษา

องักฤษ แล้วจงึอ้างรายการเอกสารรอง เช่น (ม.ล.จ้อย นนัทิวชัรินทร์, 2514: 110 อ้างถึงใน วลัลภ  

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

   2) หากให้ความส�าคญักบัเอกสารรองมากกว่า ให้ลงรายการเอกสารรองตามด้วย

ค�าวา่ “อ้างจาก” หรือ “quoting” หรือ “citing” ในกรณีภาษาตา่งประเทศ แล้วจงึอ้างรายการเอกสาร

ต้นฉบบัเดิม เช่น (วลัลภ สวสัดิวลัลภ, 2534: 171 อ้างจาก ม.ล.จ้อย นนัทิวชัรินทร์, 2514: 110), 

(Rampel, 1994: 94 citing Felix, 1993: 17)

 3.11 กรณีเอกสารอ้างอิงไม่ปรากฏช่ือผู้ แต่ง แต่ปรากฏช่ือบรรณาธิการ (ed.) 

ผู้รวบรวม (comp.) หรือ ผู้แปล (trans.) ให้ลงช่ือบรรณาธิการ ผู้รวบรวม หรือผู้แปล เชน่ (สมัพฒัน์ 

มนสัไพบลูย์, บรรณาธิการ, 2541: 25), (Normans, ed., 1999: 68-72)

การลงรายการเอกสารอ้างองิท้ายบทความ (Reference)

ใช้การลงรายการอ้างอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psychological  

Association, APA) ระบเุฉพาะรายการท่ีถกูอ้างอิงในเนือ้หาของบทความเทา่นัน้ โดยให้เรียงเอกสาร

ภาษาไทยไว้ก่อนภาษาองักฤษ และให้เรียงเอกสารปฐมภมิูไว้ก่อนเอกสารทตุยิภมิู แสดงการลงรายการ

เพ่ือเป็นตวัอยา่ง ดงันี ้
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7.  หนังสือพิมพ์และกฤตภาค ให้ลงรายการเรียงตามล�าดับ ช่ือผู้ เขียนบทความ.// 
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ทีมข่าวเศรษฐกิจ. (2545, กันยายน 18). ผลพวงแห่งการพฒันา 4 ทศวรรษ บทเรียนแผน 9 –  

 ก้าวอยา่งยัง่ยืน. มตชิน, 7.

8.  อินเทอร์เน็ตหรือเวิลด์ไวด์เว็บ ให้ลงรายการเรียงตามล�าดบั ช่ือผู้จดัท�าเว็บไซต์.// 

(ปีท่ีเข้าถงึ).//ช่ือเวบ็ไซต์./<แหล่งที่อยู่ที่เข้าถงึได้>/(วนั/เดือนท่ีเข้าถงึ). เชน่

มหาวทิยาลยันเรศวร, ส�านกัหอสมดุ. (2548). ฐานข้อมลูทรัพยากรห้องสมดุ. <http://library.nu.ac.th/>  

 (1 ตลุาคม)

การเขียนบทวิจารณ์หนงัสือ ให้ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ เขียน บทน�า บทวิจารณ์ บทสรุป 

และเอกสารอ้างอิง โดยเรียงล�าดบั ดงันี ้

1. ช่ือเร่ือง ต้องมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และสื่อความหมายได้ชดัเจน โดยอาจ 

ตัง้ตามช่ือหนงัสือท่ีวิจารณ์ ตัง้ช่ือตามตามจดุมุง่หมายของเร่ือง หรือตัง้ช่ือด้วยการให้ประเดน็ชวนคดิ

2. ช่ือผู้ เขียน ต้องมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

3. บทน�า เป็นการเขียนน�าเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะวิจารณ์ เชน่ ช่ือหนงัสือ ช่ือผู้แตง่ ความเป็นมา

ของหนงัสือ และอธิบายเหตจุงูใจท่ีท�าให้วิจารณ์หนงัสือนัน้

4. บทวิจารณ์ เป็นส่วนแสดงความคิดเห็นและรายละเอียดในการวิจารณ์ โดยเสนอแนะ

จุดเด่นและจุดบกพร่องของเร่ืองอย่างมีหลกัเกณฑ์และเหตผุล หากต้องการเล่าเร่ืองย่อ ควรเขียน 

เล่าอย่างสัน้ ๆ เพราะการวิจารณ์ไม่ใช่การสรุปเร่ือง แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้ วิจารณ์ 

ต่อหนงัสือเร่ืองนัน้ ผู้ เขียนต้องการสื่อความหมายอะไรมายงัผู้อ่านหนงัสือ และสื่อสารชดัเจนหรือ

ไม ่อยา่งไร ถ้าประเดน็ในการวิจารณ์มีหลายประเดน็ควรน�าเสนอตามล�าดบั เพ่ือให้ผู้อา่นบทวิจารณ์

เข้าใจงา่ยไมส่บัสน ในกรณีท่ีมีจดุเดน่และจดุด้อยควรเขียนถงึจดุเดน่ก่อนแล้วจงึกลา่วถงึจดุด้อย เพ่ือ

ให้เกียรติและแสดงให้เหน็วา่การวิจารณ์ คือการสร้างสรรค์ไมใ่ชก่ารท�าลาย 

5. บทสรุป เป็นการเขียนสรุปความคิดทัง้หมดท่ีวิจารณ์และให้แง่คิด หรือข้อสงัเกตท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่ผู้อา่น นอกจากนีย้งัช่วยให้ผู้อา่นได้ทบทวนประเด็นส�าคญัของเร่ืองและความคิดส�าคญั

ของผู้วิจารณ์

6. เอกสารอ้างอิง ใช้การลงรายการอ้างอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American 

Psychological Association, APA) ระบเุฉพาะรายการท่ีถกูอ้างอิงในเนือ้หาของบทความเท่านัน้  

โดยให้เรียงตามล�าดบัอกัษร และเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนภาษาองักฤษ
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องค์ประกอบและรูปแบบการพิมพ์บทความปริทศัน์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ เขียน บทน�า 

บทปริทศัน์ บทสรุป และเอกสารอ้างอิง

1. ช่ือเร่ือง ต้องมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และสื่อความหมายได้ชดัเจน 

2. ช่ือผู้ เขียน ต้องมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

3. บทน�า กลา่วถงึความน่าสนใจของเร่ืองท่ีน�าเสนอ และเป็นการเขียนน�าไปสูเ่นือ้หาแตล่ะ

ประเดน็ 

4. บทปริทศัน์ เป็นการเขียนวพิากษ์งานวชิาการ ท่ีมีการศกึษาค้นคว้าอยา่งละเอียด วเิคราะห์

และสงัเคราะห์องค์ความรู้ ทัง้ทางกว้างและทางลกึอยา่งทนัสมยั โดยชีใ้ห้เหน็แนวโน้มท่ีควรศกึษาและ

พฒันาตอ่ไป

5. บทสรุป เป็นการเขียนสรุปเร่ืองท่ีน�าเสนอ พร้อมข้อเสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว

6. เอกสารอ้างอิง ใช้การลงรายการอ้างอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psy-

chological Association, APA) ระบเุฉพาะรายการท่ีถกูอ้างอิงในเนือ้หาของบทความเทา่นัน้ โดยให้

เรียงตามล�าดบัอกัษร และเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนภาษาองักฤษ

การพิมพ์ต้นฉบบัวิจารณ์หนังสือและบทความปริทัศน์ ให้พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft 

Word 2007 มีความยาวรวมทกุรายการ ไม่เกิน 20 หน้า ขนาดกระดาษ A4 ห่างจากขอบทกุด้าน  

1 นิว้ ใช้แบบอกัษร AngsanaNew ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ระยะหา่งระหวา่งบรรทดั 1 เคาะ 

(Single Space) ช่ือเร่ืองใช้ขนาดตวัอกัษร 20 จดุ/หนา จดัไว้กลางหน้ากระดาษ ช่ือผู้ เขียนใช้ขนาด 

ตวัอกัษร 18 จดุ/หนา จดัไว้กลางหน้ากระดาษ หวัข้อหลกัใช้ขนาดตวัอกัษร 18 จดุ/หนา จดัชิดขอบ

กระดาษด้านซ้าย เนือ้หาใช้ขนาดตวัอกัษร 16 จดุ จดัข้อความกระจายแบบไทย
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ขัน้ตอนการพจิารณาตพีมิพ์ผลงานวชิาการในวารสารสังคมศาสตร์วจิยั

ผู้เขียนแก้แล้วส่งคืน

ไม่ผ่านส่งกลับ

รับบทความ

บรรณาธิการ

ผู้กลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการ

ตีพิมพ์โดยไม่ต้องแก้ไข ตีพิมพ์โดยมีการแก้ไข

ผู้เขียนแก้ไขแล้วส่งคืนให้กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการส่งให้ผู้เขียนแก้

กองบรรณาธิการส่งให้ผู้กลั่นกรองตรวจสอบ

ผู้กล่ันกรองตรวจสอบแล้วส่งคืนกองบรรณาธิการ

โรงพิมพ์จัดท�าต้นฉบับแล้วส่งกองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการตรวจสอบและส่งโรงพิมพ์

กองบรรณาธิการส่งตีพิมพ์เผยแพร่

แจ้งให้ผู้เขียนทราบ

ไม่รับตีพิมพ์

กองบรรณาธิการกลั่นกรองเบื้องต้น
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หนังสือน�าส่งบทความวจิยั

วนัท่ี ....... เดือน .......... พ.ศ. ..........

เรียน  บรรณาธิการวารสารสงัคมศาสตร์วิจยั

เร่ือง  น�าสง่บทความวิจยั

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. เอกสารบทความวิจยั จ�านวน 3 ชดุ

   2. CD บทความวิจยั จ�านวน 1 แผน่ (พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft word)

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ช่ือ และ นามสกลุ ………………………………………...........……………….…….....………

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

(ชาวไทยระบทุัง้ช่ือภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ชาวตา่งชาตริะบเุฉพาะช่ือภาษาองักฤษ)

ท่ีอยูเ่พ่ือการตดิตอ่โดยละเอียด .................................................................................... แขวง/ต�าบล.............................................

เขต/อ�าเภอ ............................จงัหวดั ................................รหสัไปรษณีย์ ...................... โทรศพัท์................................................. 

โทรศพัท์เคลื่อนท่ี...........................................โทรสาร ............................................... E-mail: ………...........................................

 ขอสง่บทความวิจยั       ไมเ่ป็น หรือ       เป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร..........................................................

สาขา......................................... มหาวิทยาลยั/สถาบนัการศกึษา .............................................................. ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. ช่ือบทความภาษาไทย .............................................................................................................................................................

2. ช่ือบทความภาษาองักฤษ ........................................................................................................................................................

3. เจ้าของผลงาน (ระบคุ�าน�าหน้าช่ือ นาย  นาง  นางสาว พระมหา เป็นต้น ซึง่ไมใ่ชต่�าแหนง่งาน/ต�าแหนง่ทางวิชาการ)

    คนท่ี 1 ช่ือ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาองักฤษ)........................................................................

 ต�าแหนง่งาน/ต�าแหนง่ทางวิชาการ ..............................................................................................................................

 สถานท่ีท�างาน/สถาบนัการศกึษา ................................................................................................................................

    คนท่ี 2 ช่ือ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาองักฤษ)........................................................................

 ต�าแหนง่งาน/ต�าแหนง่ทางวิชาการ ...............................................................................................................................

 สถานท่ีท�างาน/สถาบนัการศกึษา ................................................................................................................................

    คนท่ี 3 ช่ือ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาองักฤษ)........................................................................

 ต�าแหนง่งาน/ต�าแหนง่ทางวิชาการ ..............................................................................................................................

 สถานท่ีท�างาน/สถาบนัการศกึษา ................................................................................................................................
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