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ความเป็นมา

ด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ข้อที่ 13.2.1, 13.2.2 และ 13.3.1, 13.3.2 (ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 2549: 28-30) ได้ก�าหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือบางส่วนของผลงาน

วิทยานิพนธ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือการเสนอผลงานบางส่วนต่อท่ีประชุมวิชาการท่ี

มีรายงานการประชุม (Proceeding) ในกรณีของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ในกรณีของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต เป็น

ส่วนหนึง่ของเกณฑ์การส�าเรจ็การศกึษา และตามมติของการประชมุการพัฒนางานบณัฑิตศกึษา ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2551 ได้เห็น

ชอบให้มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุม่ภูมภิาคตะวันตก มภีาระงานร่วมกัน คอื มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบรุี 

รบัผิดชอบจดัท�าวารสารบณัฑิตศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

รบัผดิชอบจดัท�าวารสารบณัฑิตศกึษาสาขาสงัคมศาสตร์ และมหาวิทยาลยัราชภัฏหมูบ้่านจอมบงึ และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับผิดชอบการจัดประชุมทางวิชาการ

ต่อมาท่ีประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก  

คร้ังที ่2/2551 เมือ่วันองัคารที ่18 พฤศจกิายน 2551 ได้มมีตริบัหลกัการตามร่างโครงการจดัท�าวารสาร

บัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก และให้มหาวิทยาลัย

ราชภัฏแต่ละแห่งท่ีรับผิดชอบภาระงานตามมติท่ีประชุมครั้งท่ี 1/2551 จัดท�าร่างโครงการเพ่ือเสนอ

ต่อที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2551 ซึ่งที่

ประชุมอธิการบดีในครั้งนั้นมีมติเห็นชอบในหลักการตามเสนอ

ผู้ด�าเนินงาน  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารสังคมศาสตร์วิจัย

วารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Science Research) เกิดจากความร่วมมือ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก 4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบรุ)ี 

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่

วิจัยหรือผลงานทางวิชาการของนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลท่ัวไป ในสาขาท่ีเก่ียวกับครุศาสตร ์ 

ศกึษาศาสตร์ จติวิทยา เศรษฐศาสตร์ บรหิารธุรกิจ และการจดัการ และสหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์

และสังคมศาสตร์

วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ก�าหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม- 

มิถุนายน และฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม วารสารศาสตร์วิจัยเน้นการน�าเสนอบทความ

วิจัย โดยอาจมีบทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือบทความปริทัศน์ (review 

article) ตีพิมพ์ร่วมด้วยและบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ�านวนอย่างน้อย 2 คน ใน 3 คน ชื่อผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นความลับ และการประสานงาน

ระหว่างผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิต้องผ่านกองบรรณาธิการเท่านั้น

ผู้ประสงค์จะส่งบทความ ให้เตรียมบทความตามค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียน และให้กรอก 

รายละเอียดในหนังสือน�าส่งบทความเพ่ือรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นตนจริงและเป็นผลงานใหม ่

ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคยเผยแพร่ในที่ใด ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ในท่ีใด และจะไม่ส่ง 

เพ่ือพิจารณาเผยแพร่ในท่ีใดภายใน 90 วัน จากวันที่รับบทความ กรณีท่ีบทความเป็นส่วนหน่ึง 

ของการศึกษาควรใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้เขียนร่วมด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่วิจัยหรือผลงานทางวิชาการของนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป

สาขาที่เปิดรับบทความ

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ และ 

สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทบทความ

เน้นการน�าเสนอบทความวิจยั โดยอาจมบีทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ (book review)  

หรือบทความปริทัศน์ (review article) ตีพิมพ์ร่วมด้วย
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ก�าหนดตีพิมพ์วารสาร

ก�าหนดตพิีมพ์ปีละ 2 ฉบบั ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-มถุินายน และฉบบัท่ี 2 เดอืนกรกฎาคม-

ธันวาคม

เงือ่นไข

1. ผู้ประสงค์จะส่งบทความ ต้องเตรียมบทความตามค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียนของวารสาร  

โดยบทความต้องเป็นศาสตร์ในสาขาท่ีวารสารก�าหนด

2. บทความท่ีจะตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวนอย่างน้อย 

2 คน ใน 3 คน

3. ชื่อผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นความลับ และการประสานงานระหว่างผู้เขียนและ 

ผูท้รงคณุวฒุต้ิองผ่านกองบรรณาธิการเท่านัน้

4. ให้กรอกรายละเอยีดในหนงัสอืน�าส่งบทความเพ่ือรบัรองว่าผลงานดงักล่าวเป็นของตนจรงิ 

และเป็นผลงานใหม่ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคยเผยแพร่ในท่ีใด ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพ่ือเผยแพร ่

ในทีใ่ด และจะไม่ส่งเพ่ือพิจารณาเผยแพร่ในทีใ่ดภายใน 90 จากวันท่ีรบับทความ

5. กรณท่ีีบทความเป็นส่วนหนึง่ของการศกึษา ควรใส่ชือ่อาจารย์ท่ีปรกึษาเป็นผูเ้ขยีนร่วมด้วย
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สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS’ COMPETENCIES AFFECTING WORK 

PERFORMANCE IN ACCORDANCE WITH TEACHER PROFESSIONAL 

STANDARDS UNDER NAKHON PATHOM 

PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1

กรกต  ขาวสะอาด/ KORAKOD  KHAOSSARD1 

นภาภรณ์  ยอดสิน/ NAPAPORN  YODSIN2 

นภาเดช  บุญเชิดชู/ NAPADECH  BOONCHERDCHOO3 

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษา 

ระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู และ 3) วิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็น

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนของรัฐ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ�านวน 323 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบ

แบ่งชั้นตามสัดส่วนกระจายตามขนาดของโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

ที่สร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบว่า

 1.  สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน เรียงล�าดับ 

จากมากไปหาน้อย ได้แก่ การพัฒนาตนเอง การท�างานเป็นทีม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการวิเคราะห์สังเคราะห์

1นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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 2.  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ระดับมากท้ังในภาพรวมและรายด้าน  

เรียงล�าดับ 3 อันดับแรก ได้แก่ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู ้เรียน ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชน 

อย่างสร้างสรรค์ และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 

 3.  สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การท�างาน

เป็นทมี และการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบตังิานตามมาตรฐานวิชาชพีครู 

โดยสามารถร่วมกันท�านายได้ร้อยละ 50 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา  มาตรฐานวิชาชีพครู  ประถมศึกษา

  

ABSTRACT

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

competencies; 2) identify the level of work performance in accordance with teacher 

professional standards; and 3) analyze the primary school administrators’ competencies 

affecting work performance in accordance with teacher professional standards. 

The research sample was 323 government primary school teachers under Nakhon Pathom 

Primary Educational Service Area Office 1, derived by proportional stratified random 

sampling distributed by school size. 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 level of the primary school administrators’ 

competencies was at a high level. These aspects, ranked from the highest to the lowest, 

were as follows: self-development, teamwork management, personnel competency 

development, result based management, and analysis and synthesis.

 2.  Overall and in specific aspects, the level of work performance in accordance 

with teacher professional standards was at a high level. The first 3 aspects, ranked from 

the highest to the lowest, were as follows: being a good role model for students; working 

cooperatively and creatively with other school personnel and community agencies; and 

reporting the results of students’ quality development systematically. 

 3.  The primary school administrators’ competencies in the aspects of analysis and 

synthesis, teamwork management, and personnel competency development together 
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predicted work performance in accordance with teacher professional standards at the 

percentage of 50 with statistical significance at .05. 

Keywords: administrator’s competency, teacher professional standards, primary education

 

บทน�า

 สถานศกึษาเป็นหน่วยงานทีม่วัีตถุประสงค์หลักในการจดัการเรยีนการสอน ซึง่เป็นกระบวนการ

ส�าคญัในการพัฒนามนุษย์ ดงัเช่นพระราชด�ารสัของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็นประธานงานวันครูโลก ณ หอประชุมคุรุสภา วันที่ 5 ตุลาคม 

2547 (ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549: บทน�า) ความว่า

 “การศึกษามีความส�าคัญต่อมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะมีสถานภาพใดและอยู่แห่งหนใด 

ในปัจจบุนัองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาต่าง ๆ  หลายองค์กรล้วนสนบัสนุนค�าขวัญ Education  

for all การศึกษาเพ่ือทุกคน และร่วมกันผลักดันให้การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์  

นอกจากนี้ ยังมีความพยายามท่ีจะพัฒนาคุณภาพของการศึกษา โดยยึดผู ้เรียนเป็นส�าคัญ  

มีการปฏิรูปการศึกษาด้านต่าง ๆ ท่ัวโลก การที่จะท�าให้เป้าหมายท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

ดังกล่าว ส�าเร็จลุล่วงไปได้ ย่อมต้องอาศัยครูเป็นปัจจัยส�าคัญ แม้ในปัจจุบัน เทคโนโลยีจะก้าวหน้า 

ข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน แต่ก็ไม่สามารถทดแทนครูได้ เพราะการศึกษามิใช่เพียงการรับความรู้  

รับข้อมูลข่าวสารเท่าน้ัน สิ่งส�าคัญกว่าคือการฝึกคิด การบ่มนิสัยให้แต่ละคนสามารถพ่ึงพาตนเอง 

และมีน�้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ส่วนนี้ต้องใช้คนสอนเท่าน้ัน ย่ิงเทคโนโลยีก้าวไกลเพียงใด ก็ย่ิง

ต้องการครูที่มีความสามารถมากขึ้นเพียงนั้น ครูต้องพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันโลก จึงจะสามารถ

อบรมบ่มนิสัยในยุคใหม่ได้”

 ดังนั้น ไม่ว่าโลกและเทคโนโลยีจะพัฒนาก้าวหน้าไปเพียงใด ครูก็ยังมีความส�าคัญอยู่เสมอ 

เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ส�าคัญต่อการจัดการศึกษาและการพัฒนาคน ซึ่งเป็นทรัพยากร 

ที่มีค่า จากความส�าคัญดังกล่าว ท�าให้เกิดแนวคิดยกระดับครูสู่วิชาชีพควบคุม เพราะครูมีลักษณะ

เป็นวิชาชีพ เช่นเดียวกับ แพทย์ วิศวกร ฯลฯ เพ่ือให้ครูเป็นวิชาชีพที่มีมาตรฐาน มีเกียรติ  

เป็นที่ยอมรับ ได้รับความไว้วางใจ จึงมีการพิจารณาพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา พ.ศ. 2546 (2546: 1) ซึ่งให้ความส�าคัญกับการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบด้วย  

ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น และจัดตั้งหน่วยงาน

ก�ากับดูแลมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ คุรุสภา สภาครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ก�าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ก�ากับ ดูแล 

การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมท้ังพัฒนาวิชาชีพ ดังนั้น วิชาชีพคร ู
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จึงจ�าเป็นต้องได้รับใบอนุญาต ซึ่งถือเป็นหลักฐานส�าคัญท่ีแสดงว่าผู้น้ันมีคุณสมบัติเพียงพอ และ

สามารถปฏิบัติการสอนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ท้ังยังออกข้อบังคับของคุรุสภา เพ่ือควบคุม 

ความประพฤติและการด�าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน ซึ่งข้อก�าหนดเหล่าน้ีมีวัตถุประสงค์ให้ครู 

เป็นวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งเชื่อได้ว่าครูสามารถ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนจะต้องประสบผลส�าเร็จและเป็นอนาคต 

ของชาติต่อไป

 ในสถานศึกษา นอกจากจะมีครูที่ท�าหน้าที่จัดการเรียนการสอน ยังมีผู้บริหารสถานศึกษา 

ซึ่งเป็นผู้ที่มีต�าแหน่ง และอ�านาจตามกฎหมาย มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ เก่ียวข้องกับ

คน เงิน วัสดุ และวิธีการต่าง ๆ ทั้งยังมีหน้าท่ีก�าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา  

รวมถึงการด�าเนินงานในส่วนต่าง ๆ สอดคล้องกับธีรยุทธ พึ่งเทียร (2552: 194) ที่กล่าวว่า ผู้บริหาร

สถานศึกษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มี

คุณภาพ และจะต้องเป็นผู้น�าครู บุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังผู้เรียน ผู้ปกครอง และประชาชน 

ในชุมชนให้เข้าใจและตระหนักในความส�าคัญของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้บริหาร

สถานศึกษาจึงมีความส�าคัญต่อการจัดการศึกษาเช่นเดียวกับครู และผู้บริหารสถานศึกษายังเป็น

วิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ผู้บริหาร

สถานศึกษาจึงเป็นวิชาชีพควบคุม และต้องปฏิบัติตนตามข้อบังคับของคุรุสภา จากบทบาท และ

หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ท�าให้เกิดการน�าแนวคิดสมรรถนะมาพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 

ซึ่งแนวคิดสมรรถนะในแวดวงข้าราชการ เกิดจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2542  

(ส�านักงานข้าราชการพลเรือน, 2548: ค�าน�า) ซึ่งมีมติเห็นชอบกับแนวทางการปฏิรูประบบบริหาร

จัดการภาครัฐ ที่เน้นผลสัมฤทธ์ิในการท�างานเพ่ือประชาชน ซึ่งยึดผลลัพธ์ ความคุ้มค่า ตรงต่อ 

ความต้องการของสังคมและประชาชนผู ้รับบริการ จึงท�าให้ส�านักงานข้าราชการพลเรือนท�า 

การศึกษาและก�าหนดสมรรถนะท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานในภาคการศึกษา หน่วยงานท่ีศึกษาและ

ก�าหนดสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

(สพฐ.) ซึ่งท�าการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อใช้ในการอบรมพัฒนา และ

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้น�าสมรรถนะมาเป็น

หลักเกณฑ์ส่วนหนึ่งในการพิจารณาการเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมรรถนะมีความส�าคัญ

และจ�าเป็นต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เป็นผู้ท่ีมีความสัมพันธ์กันตามต�าแหน่ง บทบาท หน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับไพฑูลย์ สินลารัตน์ (2557: 50) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 
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ผู ้บริหารสถานศึกษากับครู ดังนี้ ผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางแห่งพฤติกรรม เป็นจุด 
แห่งการริเริ่มเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ผู้บริหารจึงควรยอมรับในความแตกต่างของบุคคล และสนับสนุน
ช่วยเหลือครู เพ่ือให้ครูสามารถปฏิบัติงานทางการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาและ 
ความก้าวหน้าที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา ผู้บริหารจึงต้องเป็น 
ผู้ผลักดันครูให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการวิจัยของพินิจ แสนวัง (2555: 113) พบว่า 
สมรรถนะของผู ้บริหารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูในโรงเรียน  
มีความสัมพันธ์คล้อยตามกัน แสดงให้เห็นว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์และ 
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะ 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพ่ือเป็นสารสนเทศส�าหรับ 
น�าไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที ่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 3. เพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ตัวแปรการวิจัย

 1.  ตัวแปรต้น คือ สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
2) การพัฒนาตนเอง 3) การท�างานเป็นทีม 4) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ และ 5) การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
 2. ตัวแปรตาม คือ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วย 1) ปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดย
ค�านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอน 
ให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู ่เสมอ  
6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร ท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ของผู ้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี แก่ผู ้เรียน 9) ร่วมมือกับผู ้อื่นใน 
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้ข้อมูล

ข่าวสารในการพัฒนา และ 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
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สมมติฐานการวิจัย

 สมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย การมุ ่งผลสัมฤทธ์ิ การพัฒนาตนเอง 
การท�างานเป็นทีม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 
ค�าจ�ากัดความตัวแปรการวิจัย

 1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ซึ่งท�าให้การบริหารจัดการ 
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ ท�าให้ประสบความส�าเร็จ และเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายของ 
สถานศึกษา ขอบข่ายสมรรถนะของผู้บริหาร ประกอบด้วย
   1.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง การด�าเนินงานท่ีให้ความส�าคัญต่อผลสัมฤทธ์ิท่ีจะ 
เกิดขึ้น โดยมีการตั้งเป้าหมาย วางแผน และก�าหนดตัวชี้วัด ซึ่งอาจใช้ผลสัมฤทธิ์เดิม หรือผลสัมฤทธิ์
ที่คาดหวัง มาก�าหนดเป็นมาตรฐานและตัวชี้วัดการด�าเนินงาน มีการประเมินการด�าเนินงาน 
เป็นระยะ เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
   1.2 การพัฒนาตนเอง หมายถึง การพัฒนาตนให้มีศักยภาพในการด�าเนินชีวิตและ 
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน ภาระงาน ความรับผิดชอบ 
หรือความต้องการของตนเอง โดยอาจพัฒนาจากข้อบกพร่อง หรือพัฒนาต่อยอดความรู ้ 
ความสามารถทีต่นเองมอียู่ ซึง่เกิดจากการศกึษา ค้นคว้า หาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุก ๆ ด้าน
   1.3 การท�างานเป็นทีม หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมตัวกัน มีเป้าหมาย 
ร่วมกัน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งบุคคลจะให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุน  
เสริมแรง ให้ก�าลังใจแก่กัน โดยมีการแบ่งบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  
เป็นการรวมตัวเพ่ือดึงศักยภาพของแต่ละบุคคลออกมา เพ่ือร่วมมือกันให้การด�าเนินกิจกรรม 
มีประสิทธิภาพ และประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
   1.4 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ หมายถึง การท�าความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ด้วยกระบวนการ
คิดท่ีเป็นระบบ โดยรวบรวมข้อมูล เพ่ือแยกแยะประเด็นและส่วนประกอบต่าง ๆ หาความสัมพันธ์
และความเชื่อมโยง จัดหมวดหมู่ และประมวลผล เพื่อหาความจริง สร้างความเข้าใจที่ชัดเจน จนน�า
ไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้ในการพัฒนาความรู้ แก้ไขปัญหา หรือพัฒนางาน
   1.5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หมายถึง กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องพิจารณาถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และความเหมาะสม 

เพื่อเติมเต็มให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
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          2. การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู หมายถึง ข้อก�าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ และ

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดคุณภาพท่ีพึงประสงค์ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้อง

ปฏิบัติตาม เพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมท้ัง

ต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความช�านาญสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองของครูในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประกอบด้วย 

   2.1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ หมายถึง  

การศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ความสามารถ บุคลิก คุณธรรม และเจตคติ  

ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เพื่อให้มี

ความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน และการด�ารงอยู่ในวิชาชีพ

   2.2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค�านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การเลือก

กิจกรรมและวิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของ 

การจัดการเรียนการสอน

   2.3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ หมายถึง การจัดกระบวนการและ

เทคนิคจัดการเรียนการสอนตามความถนัด ความสนใจของผู้เรียน โดยวิเคราะห์ความต้องการ และ

ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือให้การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ เกิดผลการเรียนที่ดีขึ้น

   2.4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน หมายถึง การพัฒนา

แผนการสอน โดยอาจเลือกใช้ หรือปรับปรุงแผนการสอนเดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพมากข้ึน เพ่ือให้

สามารถน�าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

     2.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง การคิดค้น เลือกใช้ 

และปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงเอกสารต่าง ๆ เพ่ือเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ไปสู่ 

ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน

   2.6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดยเน้นผล

ถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด 

ที่ถูกต้อง มีการคิดที่เป็นระบบ มีล�าดับข้ันตอน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการคิดในการเรียน 

การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิตประจ�าวัน

   2.7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงานผล

การพัฒนาผู้เรียนอย่างมีล�าดับขั้นตอน ครอบคลุมในด้านปัญหาและความต้องการของผู้เรียน 

เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน รวมถึงขั้นตอนการใช้นวัตกรรม 

ผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลดียิ่งขึ้น
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   2.8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนท้ังด้าน 

บุคลิกภาพ การแต่งกาย กิริยา วาจา จริยธรรม ท่ีดีท่ีเหมาะสมกับครู เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก ่

ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน�าไปเป็นแบบอย่างให้กับตนเองได้

   2.9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์อันดี

กับผู้ที่อยู่ในสถานศึกษา โดยรับฟังความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นตามสมควร ให้การยอมรับใน

ความรู้ ความสามารถ และความแตกต่างของบุคคล ให้เกียรติแก่ผู้อื่น ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ

กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ และมีความรับผิดชอบ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

   2.10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ 

ผู ้ที่อยู ่ในชุมชน โดยรับฟังความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นตามสมควร ยอมรับในความรู ้  

ความสามารถ และความแตกต่างของบคุคล ให้เกียรตแิก่ผู้อืน่ ให้ความร่วมมอืในการปฏิบตักิิจกรรมต่าง ๆ 

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ และมีความรับผิดชอบ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 

ของสถานศึกษา

   2.11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อน�ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาสังคม

   2.12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การน�าปัญหามาจัด

กระบวนการเรยีนรู ้เพ่ือให้ผูเ้รยีนได้ใช้ทกัษะในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และสามารถน�ากระบวนการ

แก้ปัญหาไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

วิธีด�าเนินการ

 การวิจัยเรื่อง “สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชพีคร ูสังกัดเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1” เป็นการวิจยัเชงิบรรยาย (descriptive 

research) โดยใช้ครูเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 

 ประชากร ได้แก่ ครูในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ในปีการศึกษา 2558 จ�านวน 1,618 คน

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ในปีการศึกษา 2558 โดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ Lindeman, Merenda 

and Gold (1980: 63 อ้างถึงใน นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2542: 54) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 340 คน 

กระจายตามขนาดโรงเรียน ได้แก่ ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยใช้วิธี

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (proportional stratified random sampling) ค�านวณ

สัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

 ผู ้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แล้วก�าหนดรูปแบบและ

โครงสร้างของแบบสอบถาม ด�าเนนิการสร้างเครือ่งมอืตามค�านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) 

ตั้งแต่ 0.67 ได้กระทงค�าถามสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 27 ข้อ ประกอบด้วย การมุ่ง 

ผลสัมฤทธิ์ 6 ข้อ การพัฒนาตนเอง 5 ข้อ การท�างานเป็นทีม 6 ข้อ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 5 ข้อ 

และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 5 ข้อ และกระทงค�าถามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

จ�านวน 59 ข้อ ประกอบด้วย ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 5 ข้อ 

ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค�านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 5 ข้อ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม

ตามศักยภาพ 5 ข้อ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5 ข้อ พัฒนาสื่อการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 5 ข้อ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก ่

ผู้เรียน 5 ข้อ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 5 ข้อ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดีแก่ผู้เรียน 4 ข้อ ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 5 ข้อ ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชน

อย่างสร้างสรรค์ 5 ข้อ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 5 ข้อ  และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  5 ข้อ และน�าแบบสอบถามมาแก้ไขปรบัปรงุตามค�าแนะน�าของผูเ้ชีย่วชาญ

ก่อนน�าไปทดลองใช้ จากนั้นน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) กับครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน  

ที่ไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเท่ียง (reliability) น�าแบบสอบถามจาก 

การทดลองใช้กลบัคืนมาตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามท้ังฉบบัด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach,

1970: 161 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2557: 156) คุณภาพด้านความเที่ยงของสมรรถนะผู้บริหาร

สถานศกึษาเท่ากับ 0.988 และค่าความเท่ียงของการปฏิบตังิานตามมาตรฐานวิชาชพีคร ูเท่ากับ 0.980
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 การวิจัยเร่ือง “สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1” เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) โดย
ใชครูเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)  

ประชากร ไดแก ครูในโรงเรียนของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 ในปการศึกษา 2558 จํานวน 1,618 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในโรงเรียนของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 ในปการศึกษา 2558 โดยกําหนดกลุมตัวอยางตามวิธีของ Lindeman, Merenda and Gold (1980: 
63 อางถึงใน นงลักษณ  วิรัชชัย, 2542: 54) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 340 คน กระจายตามขนาดโรงเรียน 
ไดแก ขนาดใหญพิเศษ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตาม
สัดสวน (proportional stratified random sampling) คํานวณสัดสวนกลุมตัวอยาง ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จาํนวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 

ขนาดโรงเรียน ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
ใหญพิเศษ 189 39 
ใหญ 104 22 
กลาง 354 75 
เล็ก 971 204 
รวม 1,618 340 

 
  
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แลวกําหนดรูปแบบและโครงสรางของ
แบบสอบถาม ดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามคํานิยามศัพทตัวแปร โดยผานการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา และพิจารณาเฉพาะขอที่มีคา IOC (index of item objective congruence) ต้ังแต 0.67 ไดกระทง
คําถามสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 27 ขอ ประกอบดวย การมุงผลสัมฤทธ์ิ 6 ขอ การพัฒนา
ตนเอง 5 ขอ การทํางานเปนทีม 6 ขอ การวิเคราะหและสังเคราะห 5 ขอ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 5 
ขอ และกระทงคําถามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู จํานวน 59 ขอ ประกอบดวย ปฏิบัติกิจกรรม
ทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 5 ขอ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่
จะเกิดแกผูเรียน 5 ขอ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 5 ขอ พัฒนาแผนการสอนใหสามารถ
ปฏิบัติไดเกิดผลจริง 5 ขอ พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 5 ขอ จัดกิจกรรมการ
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 การเก็บรวมรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม จ�านวน 340 ฉบับ พร้อมหนังสือน�าถึงผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากครู

ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง ในการตอบแบบสอบถาม ได้รบัแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์กลับคนืมา จ�านวน 323 ฉบบั 

คิดเป็น ร้อยละ 95

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดับ

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาและระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

และแปลความหมาย โดยผู ้วิจัยน�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยตามแนวความคิดของ 

บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้

 ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง  สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา/การปฏิบัติงาน

          ตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา/การปฏิบัติงาน

          ตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับมาก

 ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา/การปฏิบัติงาน

          ตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา/การปฏิบัติงาน

          ตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับน้อย

 ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา/การปฏิบัติงาน

          ตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด

 ส�าหรับการวิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ใช้การวิเคราะห ์

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)

ผลการวิจัย

 ผลการวิเคราะห ์ข ้อมูลสมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษาที่ส ่งผลต ่อการปฏิบั ติงาน 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

x
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 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

  สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก (  = 4.37, S.D. = 0.50) และเมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยการพัฒนาตนเองอยู่ใน

ล�าดับสูงสุด (   = 4.40, S.D = 0.53) รองลงมาคือ การท�างานเป็นทีม (   = 4.31, S.D. = 0.56)  

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (    = 4.38, S.D. = 0.58) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (    = 4.36, S.D. = 0.54) 

และการวิเคราะห์สังเคราะห์ (    = 4.30, S.D. = 0.60) ตามล�าดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด 

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.48, S.D. = 0.55) และเมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียนอยู่ในล�าดับสูงสุด (   = 4.40, S.D. = 0.52) 

รองลงมาคือ ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (   = 4.46, S.D. = 0.54) ตัดสินใจปฏิบัติ

กิจกรรมต่าง ๆ โดยค�านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน (   = 4.43, S.D. = 0.49) ร่วมมือกับผู้อื่นใน 

สถานศกึษาอย่างสร้างสรรค์ (    = 4.42, S.D. = 0.57) ปฏบิตักิิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชพีครู

ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ (   = 4.25, S.D. = 0.49) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ  

(   = 4.25, S.D. = 0.55) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (   = 4.25, S.D. = 0.55)  

สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ (   = 4.23, S.D. = 0.59) จัดกิจกรรมการเรียน 

11 
 

คาเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา/การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู อยูในระดับนอยที่สุด 

 สําหรับการวิเคราะหสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1 ใชการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
   สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.37, S.D. = 0.50) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยการพัฒนาตนเองอยูในลําดับสูงสุด (X� = 4.40, 
S.D = 0.53) รองลงมาคือ การทํางานเปนทีม (X� = 4.31, S.D. = 0. 56) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X�  = 
4.38, S.D. = 0.58) การมุงผลสัมฤทธิ์ (X� = 4.36, S.D. = 0.54) และการวิเคราะหสังเคราะห (X� = 4.30, 
S.D. = 0.60) ตามลําดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

               (n = 323) 
ขอ สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา X� S.D ระดับ ลําดับ 
1. การมุงผลสมัฤทธิ ์ 4.36 0.54 มาก 4 
2. การพัฒนาตนเอง 4.40 0.53 มาก 1 
3. การทาํงานเปนทีม 4.40 0.56 มาก 2 
4. 
5. 

การวิเคราะหสังเคราะห 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

4.30 
4.38 

0.60 
0.58 

มาก 
มาก 

5 
3 

 รวม 4.37 0.50 มาก  
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x
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การสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน (   = 4.22,  

S.D. = 0.59) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (   = 4.19, S.D. = 0.56) 

พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียนและการวัดผล (    = 4.09, S.D. = 0.59) และ

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (   = 4.09, S.D. = 0.59) ตามล�าดับ  

ดังปรากฏในตารางที่ 3

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัและล�าดบัการปฏิบตังิานตามมาตรฐานวิชาชพีครู  

   สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X
4
) การท�างาน

เป็นทีม (X
3
) และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X

5
) เป็นตัวแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและ

13 
 

                          (n = 323) 
ขอ ประสิทธิผลของโรงเรียน x̄ S.D.   ระดับ ลําดับ 

1.  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
ใหกาวหนาอยูเสมอ 

4.25 0.49 มาก 5 

2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก 
ผูเรียน 

4.43 0.49 มาก 3 

3. มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเติบโตเต็มตามศักยภาพ 4.25 0.55 มาก 6 
4. 
5. 
6. 
 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดจริงในชั้นเรียน 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห  
คิดสรางสรรค โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค 
แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 

4.09 
4.19 
4.22 

 
4.09 
4.48 
4.42 
4.46 
4.25 
4.23 

0.59 
0.56 
0.59 

 
0.59 
0.55 
0.57 
0.54 
0.55 
0.59 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

11 
10 
9 
 

12 
1 
4 
2 
7 
8 

 รวม 4.28 0.45 มาก  
  

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย การวิเคราะหและสังเคราะห (X4) การทํางานเปนทีม 
(X3) และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X5) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความ
ผันแปรของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 (Ytot) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิในการทํานาย (R2) เทากับ 0.50  
ซึ่งแสดงวา การวิเคราะหและสังเคราะห การทํางานเปนทีม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สามารถ
รวมกันทํานายการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูไดรอยละ 50 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได 
ดังนี้ 

 
 

x
x

x
x
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สามารถอภิปรายความผันแปรของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Y
tot

) ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี 
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   ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

                                                    

14 
 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 tot = 1.69 + 0.21 (X4) + 0.21 (X3) + 0.17 (X5) 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 tot = 0.28 (Z4) + 0.26 (Z3) + 0.22 (Z5) 

ดังปรากฏในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ       

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1  

                                                                                                      
                                                                                                                            (n = 323) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 3 33.25 11.08 107.16* .00 
Residual 319 32.99 0.10   

Total 322 66.25    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.69  0.15 11.43* .00 
การวิเคราะหและสังเคราะห (X4) 0.21 0.28 0.06 3.69* .00 
การทํางานเปนทีม (X3) 0.21 0.26 0.06 3.73* .00 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X5) 0.17 0.22 0.06 3.07* .02 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.71   R2 = 0.50 SEE. = 0.32 
 
อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยเร่ือง สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1 สามารถอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัย พบวา สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยได ดังนี ้ การพัฒนาตนเอง การ
ทํางานเปนทีม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมุงผลสัมฤทธ์ิ และการวิเคราะหสังเคราะห ตามลําดับ 
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อภิปรายผล
 ผลจากการวิจัยเรื่อง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สามารถอภิปรายผล 

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้

 1. จากผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ การพัฒนาตนเอง 

การท�างานเป็นทีม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และการวิเคราะห์สังเคราะห์  

ตามล�าดับ ทั้งน้ีเพราะผู้บริหารสถานศึกษาจ�าเป็นต้องส�าเร็จการศึกษาด้านการบริหารการศึกษา 

เพ่ือให้มีคุณสมบัติส�าหรับการเข้ารับต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และเมื่อเข้าสู่ต�าแหน่งผู้บริหาร

สถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ยังต้องได้รับการฝึกอบรมพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความพร้อม 

ในการบริหารสถานศึกษา อีกทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได้มอบหมายให้สถาบันสังคมศึกษา ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท�าการวิจัยเพ่ือระบุ

สมรรถนะที่จ�าเป็นต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือใช้ส�าหรับการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  

และส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ออกกฎเกณฑ์ 

การประเมินผู้บริหารสถานศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ จากการพัฒนาตนเองเพ่ือให้เป็นผู้มี

คุณสมบัติส�าหรับการเข้าสู่ต�าแหน่ง การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมพัฒนา และการประเมิน

เพ่ือมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ท�าให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีสมรรถนะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ

พรพิศ อินทะสุระ (2551: 74-77) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น 

เขต 5 สรุปได้ว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ�าสายงาน

อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยสมรรถนะหลัก ด้านการท�างานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านการบริการที่ดี และด้านการพัฒนาตนเองมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด และสมรรถนะ

ประจ�าสายงาน ด้านการมีวิสัยทัศน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ด้านการสื่อสารและการจูงใจ และด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามล�าดับ สอดคล้องกับงานวิจัย

ของสุญาดา ศิริบูรพงศา (2553: 86-87) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารและองค์การแห่งการเรียนรู้

ของสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส�านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6  

สรปุได้ว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล�าดับจาก

มากไปน้อย ได้ดังนี้ การท�างานเป็นทีม การสื่อสารและจูงใจ การมีวิสัยทัศน์ การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรการพัฒนาตนเอง การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี และการวิเคราะห์ และสังเคราะห์  

ตามล�าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของสมภพ ดวงชอุ่ม (2554: 78-81) ได้ศึกษาสมรรถนะของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สรุปได้ว่า 
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สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ�าสายงานอยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน โดยสมรรถนะหลัก ด้านการท�างานเป็นทีมมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือด้านการบริการท่ีดี  

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และด้านการพัฒนาตนเองมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด และสมรรถนะประจ�าสายงาน 

ด้านการสื่อสารและจูงใจ รองลงมาคือด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการมี

วิสัยทัศน์ ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของพินิจ แสนวัง  

(2555: 113-114) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

ของครูในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สรุปได้ว่า 

สมรรถนะของผู้บริหารในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรการท�างานเป็นทีม การพัฒนาตนเอง การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การมีวิสัยทัศน์ การสื่อสารและ 

การจูงใจการบริการที่ดี และการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ตามล�าดับ 

 2. จากผลการวิจัย พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

แก่ผู้เรียน ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค�านึงถึงผลท่ี

จะเกิดแก่ผู้เรียน ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือ

พัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ แสวงหาและใช้

ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน พัฒนาสื่อการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียนและ 

การวัดผล และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ตามล�าดับ ท้ังนี้เนื่องจาก

แนวคิดยกระดับครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง จึงท�าให้เกิดข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  

พ.ศ. 2556 หมวด 2 มาตรฐานการปฏบิติังาน ข้อ 11 ซึง่ก�าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชพีคร ูต้องมมีาตรฐาน

การปฏิบัติงาน จ�านวน 12 ด้าน ครูจึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภาก�าหนดไว้ และไม่

สามารถปฏิบัติโดยขัดต่อมาตรฐานวิชาชีพได้ ท�าให้ครูต้องพัฒนาตนเองเพ่ือให้เป็นผู้ท่ีมีมาตรฐาน

ตามท่ีคุรุสภาก�าหนด จึงท�าให้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของมณฑกานต์ สุนันท์ (2551: 80) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ ์

มาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 สรุปได้ว่า  

การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน พัฒนาแผนการสอนให้สามารถ

ปฏิบัติได้เกิดผลจริง ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค�านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน ร่วมมือกับผู้อื่น
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ในสถานศกึษาอย่างสร้างสรรค์ จดักิจกรรมการเรยีนการสอนโดยเน้นผลถาวรทีเ่กิดแก่ผูเ้รยีน แสวงหาและ 

ใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ รายงานผลการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีระบบ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ พัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของศักดา ปาวงศ์สร้อย (2552 :77-80) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังกัดส�านักการศึกษา

เมืองพัทยา สรุปได้ว่า การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังน้ี ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดย

ค�านึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านสร้างโอกาสให้แก่ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ด้านปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง ด้านแสวงหา

และใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ด้านมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ด้านการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน ด้านร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน  

ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ 

ผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ และด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของพิชชาพร อุ ่นศิริ (2554: 111) ได้ศึกษาวุฒิภาวะ 

ทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐาน สรปุได้ว่า การปฏบิตังิานตามมาตรฐานวชิาชพีครโูดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมาก 

โดยมีค่าเฉล่ียเรียงตามล�าดับ ดังน้ี ด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค�านึงถึงผลที่จะเกิด

แก่ผู ้เรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

ด้านการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับ

การพัฒนาวิชาชีพครูอยู ่เสมอ ด้านการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู ้เรียน และด้านการพัฒนาสื่อ 

การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ตามล�าดับ จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องแสดงให้เห็นว่า 

มาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

 3. จากผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

เรียงล�าดับตามอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การท�างานเป็นทีม และ

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถ

ร่วมกันท�านายได้ร้อยละ 50 ท้ังน้ีเนื่องจากสมรรถนะวิเคราะห์และสังเคราะห์ การท�างานเป็นทีม  
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และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นสมรรถนะเชิงปฏิบัติ จึงเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะมีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

สอดคล้องกับวิจัยของนิพิษฐ์  มาลา (2551: 111) ได้ศึกษาสมรรถนะด้านคุณภาพการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 และ 

เขต 2 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนจ�าเป็นต้องมีสรรถนะในด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

รวมทั้งตระหนักรู้และเข้าใจในภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี จึงจะสามารถ

บริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของพินิจ แสนวัง  

(2555: 113-114) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกับปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ

ครูในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่า สมรรถนะ

ของผู ้บริหารกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู มีความสัมพันธ์กัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ที่คล้อยตามกัน

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

       1.1 จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา การวิเคราะห์สังเคราะห์  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับต�่าที่สุด ดังนั้น ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา การวิเคราะห์สังเคราะห ์

เนื่องจากทัศนคติของครูที่มีต่อสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา การวิเคราะห์สังเคราะห์ มีค่าเฉลี่ย 

อยู่ในอนัดบัสุดท้าย เมือ่เปรยีบเทียบกับสมรรถนะผู้บรหิารสถานศกึษาด้านอืน่ อกีท้ังยังเป็นสมรรถนะ 

ที่ถูกคัดเลือกเข้าสมการและสามารถอธิบายความผันแปรของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู

เป็นอันดับแรก แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์สังเคราะห์ เป็นสมรรถนะที่มีอิทธิพลมากและส่งผล 

ต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู จึงควรพัฒนาการวิเคราะห์สังเคราะห์ให้มีระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือ

ให้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูมีระดับที่สูงขึ้น

   1.2 จากผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายงานผล 

การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ มีค่าเฉล่ียอยู่ในล�าดับต�่าท่ีสุด ดังน้ัน ส�านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียน เพราะรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ มีค่าเฉล่ียอยู่ในอันดับ

สุดท้าย เมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูด้านอื่น จึงควรพัฒนาให้มีระดับ

ที่สูงขึ้น

   1.3 จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

การท�างานเป็นทีม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นตัวแปรท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
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ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ดังนั้น ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

การท�างานเป็นทีม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

   2.1 เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มปีระสบการณ์การท�างานมากกว่า 16 ปีข้ึนไป 

จ�านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 55.11 และมีอายุ 46 ปีขึ้นไป จ�านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94 

จึงเป็นผู้มีอายุและประสบการณ์การท�างานท่ียาวนาน และเป็นผู้ที่ใกล้เกษียณราชการ จึงควร 

ท�าการวจิยักบักลุม่คนทีม่ปีระสบการณ์การท�างานและอายทุีน้่อยกว่า ซึง่อาจได้ผลการวจิัยทีแ่ตกต่าง 

ไปจากการวิจัยในครั้งนี้

   2.2 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน ที่ใช้เป็นตัวแปรการวิจัยในครั้งนี้ ได้มาจาก

การสังเคราะห์ตัวแปร จึงขาดสมรรถนะการบริการที่ดี การสื่อสารและการจูงใจ การมีวิสัยทัศน์  

และภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ควรท�าการวิจัยโดยใช้สมรรถนะทุกด้าน เพ่ือหาว่าสมรรถนะ

ด้านใดบ้างที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพ่ือท�าการพัฒนาสมรรถนะเหล่านั้น

ต่อไปในอนาคต

สรุป
 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน โดยการพัฒนาตนเอง มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ การท�างานเป็นทีม 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และการวิเคราะห์สังเคราะห์ ตามล�าดับ ส�าหรับ 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ร่วมมือ 

กับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค�านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 

ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 

ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร 

ในการพัฒนา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ 

ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน พัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียนและการวัดผล 

และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ตามล�าดับ และสมรรถนะผู้บริหาร
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สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เรียงตามล�าดับอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 1) การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ 2) การท�างานเป็นทีม และ 3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 งานวิจัยน้ีพบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา  

ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การท�างานเป็นทีม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สามารถ

ท�านายการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ได้ร้อยละ 50
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วัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับวัฒนธรรมโรงเรียน 2) ศึกษาระดับ 

การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ และ 3) วิเคราะห์วัฒนธรรมโรงเรียนซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 

การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ�านวน 338 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น 

ตามสัดส่วนกระจายตามจังหวัด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยผู้วิจัย 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ 

แบบขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ระดับวัฒนธรรมโรงเรียนอยู่ในระดับมากท้ังภาพรวมและรายด้าน เรียงล�าดับจากมาก 

ไปน้อย ดงัน้ี ความซือ่สตัย์สจุรติ ความมุง่ประสงค์ ความรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรยีน ความหลากหลาย

ของบุคลากร ความเอื้ออาทร การยอมรับ ความมีคุณภาพ ความไว้วางใจ การมอบอ�านาจ และ 

การตัดสินใจ

 2. ระดับการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน เรียงล�าดับ

จากมากไปน้อยดังน้ี กิจกรรมพ้ืนฐานชีวิต การบริหารจัดการ กายภาพ การเรียนการสอน และ 

บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์

1 นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2 อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3 อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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 3. วัฒนธรรมโรงเรียนประกอบด้วย ความหลากหลายของบุคลากร การมอบอ�านาจ 

และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธโดยร่วมกันท�านายได้ 

ร้อยละ 43.20 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

ค�าส�าคัญ: วัฒนธรรมโรงเรียน  โรงเรียนวิถีพุทธ  มัธยมศึกษา

ABSTRACT

 This research aimed to: 1) study the level of school culture; 2) identify the level of 

operation of Buddhist-oriented school; and 3) analyze school culture affecting operation of 

Buddhist-oriented schools. The research sample, derived by proportional stratified random 

sampling distributed by province, was 338 administrators and teachers of schools under 

Secondary Educational Service Area Office 8. 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, school culture was at a high level. These 

aspects, ranked from the highest to the lowest, were as follows: integrity, school purposes, 

sense of community, diversity, caring, recognition, quality, trust, empowerment and decision 

making. 

 2. Overall and in specific aspects, operation of Buddhist-oriented schools was at a 

high level. These aspects, ranked from the highest to the lowest, were as follows: life skill 

activity, school administration, school settings, learning and teaching, and school climate 

and interaction. 

 3. School culture in the aspects of diversity, empowerment, and integrity together 

predicted operation of Buddhist-oriented schools at the percentage of 43.20 with statistical 

significance at .01.

Keywords: school culture, Buddhist-oriented school, secondary education
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บทน�า

 สังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธมาแต่อดีต ความเป็นชาวพุทธได้สอดแทรกในวิถีชีวิตและ 

กลายเป็นวัฒนธรรม เอกลักษณ์ไทย แต่เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและ

การถ่ายเททางวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่เข้ามา ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชาวพุทธเดิมบ้าง การที่มี

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธจะเป็นการส่งเสริมอีกทางหน่ึง ซึ่งสถาบันการศึกษามีบทบาทส�าคัญ 

ในการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมท่ีดีงามท่ีสอดคล้องกับความเป็นชาวพุทธในการพัฒนาและฟื้นฟู

ด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชน ให้เติบโตเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย ใจ สติปัญญา 

โดยมีครูเป็นผู้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรให้เป็นไปในแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก�าหนด และมี

บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนคอยสนับสนุน นอกจากนี้โรงเรียน 

แต่ละแห่งยังมีวัฒนธรรมโรงเรียน ซึ่งจะเป็นแบบแผน แนวทางการด�าเนินงาน ซึ่งมีส่วนส�าคัญ 

ต่อการปฏบิติังาน บุคลากรทุกคนจ�าเป็นต้องเห็นความส�าคัญและท�าความเข้าใจ ร่วมกันสร้างสรรค์

วัฒนธรรมโรงเรียนในแนวทางท่ีดี สอดคล้องกับสภาพโรงเรียนเพ่ือน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์จะส่งผล

ต่อกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประสบความส�าเร็จ

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างมีความสุขโรงเรียนวิถีพุทธเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ท่ีจะช่วยผลักดันให้เด็ก และ

เยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่งของสังคม และสามารถด�ารงชีวิตได้อย่าง

มีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 1) ดังนั้น โรงเรียนวิถีพุทธจึงเป็นโรงเรียนระบบปกติทั่วไป 

ที่น�าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหาร และการพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นกรอบการพัฒนา

ตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ จุดเน้นโรงเรียนวิถีพุทธคือการด�าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้

หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยบูรณาการ ผู้เรียนผ่านการพัฒนา การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น คือ

มีปัญญารู ้เข้าใจในคุณค่าแท้ ประยุกต์ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และม ี

วัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการด�าเนินชีวิตโดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรในการพัฒนา 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 3)

 ในสภาพสังคมปัจจุบันที่สะท้อนออกมาให้เห็นท้ังจากข่าวสารท่ีเผยแพร่จากสื่อแหล่งต่าง ๆ 

และจากสภาพท่ีเป็นจริงในชุมชนใกล้ตัวจะเห็นได้ว่า ปัญหาสังคมท่ีเก่ียวข้องกับเยาวชนซึ่งเป็น

อนาคตของชาติได้เพ่ิมมากขึ้นและนับวันจะรุนแรงขึ้น อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ  

ถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยีต่าง ๆ จะก้าวไกล แต่ส�าหรับด้านคุณภาพ ด้านคุณธรรม 

ด้านจริยธรรมน้ัน กลับสวนทางกัน เช่น การใช้ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท อาชญากรรม ปัญหา

ชู้สาวก่อนวัยอันควร อีกทั้งเข้าสู่ค่านิยม ทัศนคติที่ให้ความส�าคัญกับวัตถุนิยมมากกว่าคุณธรรม
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ความดี โดยอาจมีสาเหตุมาจากสิ่งย่ัวยุ การลอกเลียนแบบอย่างท่ีไม่เหมาะสม การท่ีตัวบุคคล 

ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ อาจมีสาเหตุมาจากการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว รวมทั้งพฤติกรรม 

ที่ไม่พึงประสงค์ยังคงมีแฝงในสังคมปัจจุบันมากมาย จากการประเมินสถานการณ์ในการจัดท�าแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 พบว่า มีความเสี่ยงของค่านิยม 

ดีงามเส่ือมถอยและประเพณีถูกบิดเบือน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผล

ให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม ให้ความส�าคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงามลดลง มุ่งหา 

รายได้เพ่ือการตอบสนองความต้องการการบริโภค การช่วยเหลือเก้ือกูลความมีน�้าใจไมตรีลดลง 

แก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบกัน ขาดความสามัคคี ไม่เคารพสิทธิผู้อื่น และขาดการยึดถือประโยชน์

ส่วนร่วม (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 5)

 ดังจะเห็นได้ว่า การด�าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธท่ีจะประสบความส�าเร็จน้ัน ย่อมจะ

ต้องมีปัจจัยสนับสนุนในการด�าเนินงานไม่ว่าจะเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน นโยบาย เป้าหมาย 

ระเบียบ แบบแผน กฎกติกาต่าง ๆ ในโรงเรียน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนอยู่ในกรอบที่เรียกว่า วัฒนธรรม

โรงเรียน ที่จะช่วยให้บุคลากรเข้าใจลักษณะการท�างาน สามารถส่งเสริมด�าเนินกิจกรรมแนวทาง 

การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธได้อย่างเหมาะสม จากหลักการดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ

ศึกษาแนวทางการด�าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปลายปี 2545 และมีการปรับปรุง

พัฒนาแนวทางการด�าเนินงาน อีกทั้ง ด้านวัฒนธรรมโรงเรียนซึ่งจะมีความเก่ียวข้อง ส่งผลต่อ 

การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางวัฒนธรรมโรงเรียนตามแนวคิดของ 

Patterson, Purkey and Parker (1986: 50-51) เพ่ือให้ได้แนวทางไปใช้หรือพัฒนาโรงเรียนของ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือศึกษาระดับวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดของส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8

      2. เพ่ือศึกษาระดับการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8

         3. เพ่ือวิเคราะห์วัฒนธรรมโรงเรียนซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ตัวแปรการวิจัย
 1. ตัวแปรต้น คือ วัฒนธรรมโรงเรียน ประกอบด้วย 1) ความมุ่งประสงค์ 2) การมอบอ�านาจ 

3) การตัดสินใจ 4) ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน 5) ความไว้วางใจ 6) ความมีคุณภาพ  

7) การยอมรับ 8) ความเอื้ออาทร 9) ความซื่อสัตย์สุจริต และ 10) ความหลากหลายของบุคลากร
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 2. ตัวแปรตาม คือ การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย 1) กายภาพ 2) กิจกรรม

พื้นฐานชีวิต 3) การเรียนการสอน 4) บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ และ 5) กิจกรรมประจ�าวันพระ

สมมติฐานการวิจัย

 วัฒนธรรมโรงเรียน ประกอบด้วย 1) ความมุ่งประสงค์ 2) การมอบอ�านาจ 3) การตัดสินใจ  

4) ความรู ้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 5) ความไว้วางใจ 6) ความมีคุณภาพ 7) การยอมรับ  

8) ความเอื้ออาทร 9) ความซื่อสัตย์สุจริต และ 10) ความหลากหลายของบุคลากร เป็นปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ค�าจ�ากัดความของตัวแปร
 1. วัฒนธรรมโรงเรียน หมายถึง การปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตามแบบแผนหรือสิ่งท่ีก�าหนดรูปแบบความประพฤติของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูในโรงเรียน เป็นลักษณะร่วมกันของบุคลากรจะมีลักษณะเด่นหรือเอกลักษณ์

แตกต่างกันออกไปแต่ละโรงเรียนหรือสถานศึกษา วัฒนธรรมเกิดขึ้นและพัฒนาขึ้นโดยสมาชิก 

มีการปฏิบัติถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยมีเป้าหมายเพื่อการไปสู่ความส�าเร็จนั้น ประกอบด้วย

      1.1 ความมุ่งประสงค์ หมายถึง โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ให้ครูได้ทราบถึงเป้าหมาย

ของโรงเรียน ท�าให้ครูเกิดความตระหนักเห็นคุณค่าและความส�าคัญ น�าไปใช้ในการก�าหนดแนวทาง

ในการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ โดยการจัดท�าแผนงานหรือโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

ของโรงเรียน เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้เป้าหมายของโรงเรียนบรรลุผลส�าเร็จ

      1.2 การมอบอ�านาจ หมายถึง โรงเรียนได้มอบหมายให้ครูปฏิบัติงานไปพร้อมกับ 

การมอบอ�านาจการตดัสนิใจในการปฏิบตังิานนัน้ ๆ การกระจายอ�านาจให้ครมูส่ีวนร่วมในการบรหิาร

งานในโรงเรียนมากข้ึน จะส่งผลให้ครูเกิดความพึงพอใจและเต็มใจรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 

รวมทั้ง การมอบอ�านาจให้ครูปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของครูแต่ละคน

     1.3 การตัดสินใจ หมายถึง โรงเรียนได้ตัดสินใจในการปฏิบัติงานจากทางเลือกหลาย ๆ

ทางเลือก โดยค�านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติมากท่ีสุดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปิด

โอกาสให้ครูได้ร่วมกันเสนอแนวทางประกอบการตัดสินใจ

     1.4 ความรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของโรงเรยีน หมายถึง ผู้บริหารสถานศกึษาและครูได้ร่วมมอืกัน

พัฒนาโรงเรียนด้วยความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน มีความผูกพันท่ีจะช่วยเหลือและพัฒนาซึ่งกัน

และกัน การให้ความส�าคัญกับการท�างานเป็นทีมเพ่ือพัฒนาโรงเรียน รวมทั้งมีความเต็มใจท่ีจะอุทิศ

เวลาให้กับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของโรงเรียน  
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  1.5 ความไว้วางใจ หมายถึง โรงเรยีนเปิดโอกาสให้ครปูฏิบตังิานตามความรูค้วามสามารถ

และความถนัด การให้ความเชื่อมั่นในครูที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งสมาชิกมี 

การสื่อสารแบบเผยความรู้สึกต่อกัน ท�าให้บรรยากาศการปฏิบัติงานเต็มไปด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกัน

     1.6 ความมีคุณภาพ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนปฏิบัติงานต่าง ๆ 

โดยเป็นไปตามมาตรฐานหรือความมุ่งประสงค์ท่ีตั้งไว้เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน รวมท้ังโรงเรียนได้

จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกและบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

     1.7 การยอมรับ หมายถึง โรงเรียนให้ความส�าคัญและให้การยอมรับในความคิดเห็น 

ความรู้ความสามารถของครูแต่ละคน การยกย่องชมเชยในผลงานความส�าเร็จ รวมถึงให้การยอมรับ

ในความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน

    1.8 ความเอื้ออาทร หมายถึง โรงเรียนให้ความส�าคัญ ดูแล ช่วยเหลือแก่ครูทั้งเรื่อง

ส่วนตัวและเร่ืองงาน การสนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ การจัดสวัสดิการและประโยชน์

เกื้อกูลให้กับครูภายในโรงเรียน และส่งเสริมให้ครูด้วยกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

  1.9 ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง โรงเรียนเห็นคุณค่า เชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยการยกย่องชมเชย ให้การตอบแทน โดยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

ย่อมจะท�าให้ปฏิบัติงานเต็มก�าลังความสามารถ

     1.10  ความหลากหลายของบุคลากร หมายถึง โรงเรียน สรรหาครูท่ีมีความแตกต่างกัน 

ในด้านต่าง ๆ เช่น ความสามารถ บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และทุกคนจะใช้ความสามารถ ความรู้ 

ทักษะที่แตกต่างกันน้ีให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติตามแนวทาง ค่านิยมเดียวกัน 

เพื่อให้เป็นไปตามจุดหมายร่วมกัน

 2. การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้น�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ในการจัดสภาพ 

ทุกด้านของโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาผู้เรียนอย่างบูรณาการให้ผู ้เรียนพัฒนาชีวิต 

ให้สามารถกิน อยู่ ดู ฟัง และมีวัฒนธรรมแสวงหาปัญญาโดยยึดเกณฑ์การจัดสภาพในสถานศึกษา 

ที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย  

  2.1 กายภาพ หมายถึง โรงเรียนจัดบรรยากาศท่ัวไปท่ีส่งเสริมการพัฒนาศีล สมาธิ  

และปัญญา จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาศีล สมาธิและปัญญา และจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม 

การปลอดสารเสพติด

  2.2 กิจกรรมพ้ืนฐานชีวิต หมายถึง โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวิถีชีวิตท่ีบูรณาการกับศีล 

สมาธิ ปัญญา และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการด�าเนินชีวิตให้สอดคล้อง

กับวิถีพุทธ
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     2.3 การเรียนการสอน หมายถึง โรงเรียนมีการจัดการหลักสูตรหรือการจัดการเรียน 

การสอนท่ีบูรณาการหลักพุทธธรรม จัดกิจกรรมท่ีบูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระและจัดท�าโครงงาน

คุณธรรมที่ครูและนักเรียนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาจิต ความคิดตามหลักพุทธธรรม

  2.4 บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ หมายถึง โรงเรียนมีการส่งเสริมบรรยากาศ การใฝ่เรียนรู้

และพัฒนาไตรสิกขา ส่งเสริมการมีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ส่งเสริมบรรยากาศที่สร้างความม ี

ปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น

  2.5 การบริหารจัดการ หมายถึง โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมกับ 

ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมด�าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ มีการวิเคราะห์จุดเน้นโรงเรียนวิถีพุทธ 

ตามความเหมาะสมของบริบทโรงเรียน

วิธีด�าเนินการ

 การวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8” เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเป็นหน่วยวิเคราะห์

 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ในปีการศึกษา 2558 จ�าแนกตามที่ตั้งของจังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี 

ประกอบด้วยผู้บรหิารสถานศึกษา จ�านวน 67 คน คร ูจ�านวน 1,181 คน และจงัหวัดราชบรุ ีประกอบด้วย 

ผู้บริหาร 66 คน ครู 1,287 คน รวมทั้งหมด 2,601 คน

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จ�านวน 2,601 คน โดยใช้ตารางก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวของ Krejcie and 

Morgan (1970: 607-610 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2555: 179) ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 338 คน 

โดยใช้วิธีกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (proportional stratified random sampling) 

กระจายตามจังหวัด ดังปรากฏในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  จ�านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

 ผู ้ วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวกับวัฒนธรรมโรงเรียนและ 

การด�าเนนิงานโรงเรยีนวถีิพุทธ โดยวิเคราะห์โครงสร้างเน้ือหาตามนิยามศพัท์เชงิปฏิบตักิารของตวัแปร 

ท่ีศึกษา สร้างแบบสอบถามตามนิยามตัวแปรให้ครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษา ภายใต้ค�าแนะน�าของ

อาจารย์ที่ปรึกษา น�าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความตรง

เชิงเน้ือหา (content validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์  

(IOC: Index of Item Objective Congruence) เลือกเฉพาะข้อกระทงค�าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 

0.67 ถงึ 1.00 ปรบัปรุงข้อกระทงค�าถามตามค�าแนะน�าของผูท้รงคณุวฒุิและอาจารย์ทีป่รกึษา แลว้น�า 

แบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน  

น�ามาหาค่าความเที่ยงด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   -coefficient) ตามวิธีของ Cronbach (1970: 

161 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2555: 156) ได้ค่าความเที่ยงของวัฒนธรรมโรงเรียน เท่ากับ 0.98 

และค่าความเที่ยงของการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธเท่ากับ 0.96 ปรับปรุงตามค�าแนะน�าของ

อาจารย์ที่ปรึกษา จัดท�าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน�าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม จ�านวน 338 ฉบับ พร้อมหนังสือถึงผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลับคืนมา จ�านวน 

338 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
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 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ในปการศึกษา 2558 จําแนกตามที่ต้ังของจังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี 
ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 67 คน ครู จํานวน 1,181 คน และจังหวัดราชบุรี ประกอบดวย 
ผูบริหาร 66 คน          ครู 1,287 คน รวมทั้งหมด 2,601 คน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน 2,601 คน โดยใชตารางกําหนดขนาดของกลุมตัวของ Krejcie and Morgan 
(1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2555: 179) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 338 คน โดยใชวิธีกลุม
ตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) กระจายตามจังหวัด ดัง
ปรากฏในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  จํานวนประชากร และกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากร กลุมตัวอยาง 
จังหวัด ผูบริหาร

สถานศึกษา 
ครู    ผูบริหารสถานศกึษา ครู 

กาญจนบุรี 67 1,181 9 153 
ราชบุรี 66 1,287 9 167 
รวม 133 2,468 18 320 

รวมทั้งหมด 2,601 338 

 
 การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ 
 ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียนและการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ โดยวิเคราะหโครงสรางเนื้อหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ศึกษา สราง
แบบสอบถามตามนิยามตัวแปรใหครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา นํา
แบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity) แลวหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC: index of item 
objective congruence) เลือกเฉพาะขอกระทงคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.67 ถึง 1.00 ปรับปรุงขอกระทง
คําถามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) 
กับผูบริหารสถานศึกษา และครูที่ไมใชกลุมตัวอยาง 30 คน นํามาหาคาความเท่ียงดวยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีของ Cronbach (1970: 161 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2555: 156) ได
คาความเที่ยงของวัฒนธรรมโรงเรียน เทากับ 0.98 และคาความเที่ยงของการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
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 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ระดับ

วัฒนธรรมโรงเรยีนและการด�าเนนิงานโรงเรยีนวถีิพุทธ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 8 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายโดยผู้วิจัย 

น�าค่าเฉล่ียไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตของค่าเฉลีย่ตามแนวคดิของบญุชม ศรสีะอาด (2556: 121) ดงัน้ี

 ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  วัฒนธรรมโรงเรียน/การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ                           

       อยู่ในระดับมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  วัฒนธรรมโรงเรียน/การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

       อยู่ในระดับมาก

 ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  วัฒนธรรมโรงเรียน/การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

          อยู่ในระดับปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  วัฒนธรรมโรงเรียน/การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

       อยู่ในระดับน้อย

 ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  วัฒนธรรมโรงเรียน/การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

       อยู่ในระดับน้อยที่สุด

 ส�าหรับการวิเคราะห์วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

(stepwise multiple regression analysis)

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยข้อมูลวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ระดบัวฒันธรรมโรงเรยีนสงักดัส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 8

 วัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (   = 4.32, S.D. = 0.43) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าวัฒนธรรมโรงเรียนอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน โดยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในล�าดับสูงสุด (   = 4.45, S.D. = 0.56) รองลงมา 

ได้แก่ ความมุ่งประสงค์ (   = 4.41, S.D. = 0.49) และการตัดสินใจอยู่ในล�าดับต�่าสุด (   = 4.18,  

S.D. = 0.57) ดังที่ปรากฏในตารางที่ 2
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คาเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา/การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู อยูในระดับนอยที่สุด 

 สําหรับการวิเคราะหสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1 ใชการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
   สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.37, S.D. = 0.50) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยการพัฒนาตนเองอยูในลําดับสูงสุด (X� = 4.40, 
S.D = 0.53) รองลงมาคือ การทํางานเปนทีม (X� = 4.31, S.D. = 0. 56) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X�  = 
4.38, S.D. = 0.58) การมุงผลสัมฤทธิ์ (X� = 4.36, S.D. = 0.54) และการวิเคราะหสังเคราะห (X� = 4.30, 
S.D. = 0.60) ตามลําดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

               (n = 323) 
ขอ สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา X� S.D ระดับ ลําดับ 
1. การมุงผลสมัฤทธิ ์ 4.36 0.54 มาก 4 
2. การพัฒนาตนเอง 4.40 0.53 มาก 1 
3. การทาํงานเปนทีม 4.40 0.56 มาก 2 
4. 
5. 

การวิเคราะหสังเคราะห 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

4.30 
4.38 

0.60 
0.58 

มาก 
มาก 

5 
3 

 รวม 4.37 0.50 มาก  
   

 

x

x
x

x



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
Vol.8 No. 2 July-December 201736

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดส�านักงาน 

  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

           

 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ระดับการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.22, S.D. = 0.58) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน โดยกิจกรรมพื้นฐานชีวิตอยู่ในล�าดับสูงสุด (   = 4.46, S.D. = 0.46) รองลงมาคือ 

การบริหารจัดการ (   =  4.27, S.D.  = 0.47) และบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์อยู่ในล�าดับต�่าท่ีสุด 

(    = 4.14, S.D. = 0.67) ดังที่ปรากฏในตารางที่ 3
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วัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X�= 
4.32, S.D. = 0.43) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาวัฒนธรรมโรงเรียนอยูในระดับมาก ทุกดาน โดยความ
ซื่อสัตยสุจริต อยูในลําดับสูงสุด (X� = 4.45, S.D. = 0.56) รองลงมา ไดแก ความมุงประสงค (X� = 4.41, S.D. 
= 0.49) และการตัดสินใจอยูในลําดับตํ่าสุด (X� = 4.18, S.D. = 0.57) ดังที่ปรากฏในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
                         (n = 338) 
ขอ วัฒนธรรมโรงเรียน X� S.D. ระดับ ลําดับ 
1. ความมุงประสงค 4.41 0.49 มาก 2 
2. การมอบอํานาจ 4.25 0.55 มาก 9 
3. การตัดสินใจ 4.18 0.57 มาก 10 
4. ความรูสึกเปนสวนหนึง่ของโรงเรียน 4.37 0.52 มาก 3 
5. ความไววางใจ 4.28 0.54 มาก 8 
6. ความมีคุณภาพ 4.30 0.53 มาก 7 
7. การยอมรับ 4.31 0.53 มาก 6 
8. ความเอ้ืออาทร 4.31 0.70 มาก 5 
9. ความซื่อสัตยสุจริต 4.45 0.56 มาก 1 
10. ความหลากหลายของบุคลากร 4.36 0.53 มาก 4 
 รวม 4.32 0.43 มาก  
 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหระดับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (X� = 4.22, S.D. = 0.58) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดย
กิจกรรมพ้ืนฐานชีวิตอยูในลําดับสูงสุด (X� = 4.46, S.D. = 0.46) รองลงมาคือ การบริหารจัดการ (X� =  4 . 27 , 
S . D.  = 0.47) และบรรยากาศและปฏิสัมพันธอยูในลําดับตํ่าที่สุด (X� = 4.14, S.D. = 0.67) ดังที่ปรากฏใน
ตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
                 (n = 338) 

x
x

x
x
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัด 

  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

               

9 
 

วัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X�= 
4.32, S.D. = 0.43) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาวัฒนธรรมโรงเรียนอยูในระดับมาก ทุกดาน โดยความ
ซื่อสัตยสุจริต อยูในลําดับสูงสุด (X� = 4.45, S.D. = 0.56) รองลงมา ไดแก ความมุงประสงค (X� = 4.41, S.D. 
= 0.49) และการตัดสินใจอยูในลําดับตํ่าสุด (X� = 4.18, S.D. = 0.57) ดังที่ปรากฏในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
                         (n = 338) 
ขอ วัฒนธรรมโรงเรียน X� S.D. ระดับ ลําดับ 
1. ความมุงประสงค 4.41 0.49 มาก 2 
2. การมอบอํานาจ 4.25 0.55 มาก 9 
3. การตัดสินใจ 4.18 0.57 มาก 10 
4. ความรูสึกเปนสวนหนึง่ของโรงเรียน 4.37 0.52 มาก 3 
5. ความไววางใจ 4.28 0.54 มาก 8 
6. ความมีคุณภาพ 4.30 0.53 มาก 7 
7. การยอมรับ 4.31 0.53 มาก 6 
8. ความเอ้ืออาทร 4.31 0.70 มาก 5 
9. ความซ่ือสัตยสุจริต 4.45 0.56 มาก 1 
10. ความหลากหลายของบุคลากร 4.36 0.53 มาก 4 
 รวม 4.32 0.43 มาก  
 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหระดับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (X� = 4.22, S.D. = 0.58) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดย
กิจกรรมพ้ืนฐานชีวิตอยูในลําดับสูงสุด (X� = 4.46, S.D. = 0.46) รองลงมาคือ การบริหารจัดการ (X� =  4 . 27 , 
S . D.  = 0.47) และบรรยากาศและปฏิสัมพันธอยูในลําดับตํ่าที่สุด (X� = 4.14, S.D. = 0.67) ดังที่ปรากฏใน
ตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
                 (n = 338) 

10 
 

ขอ  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ X� S.D. ระดับ ลําดับ 
1. กายภาพ 4.25 0.52 มาก 3 
2. กิจกรรมพื้นฐานชีวิต 4.46 0.46 มาก 1 
3. การเรียนการสอน 4.25 0.54 มาก 4 
4. บรรยากาศและปฏิสัมพันธ 4.14 0.67 มาก 5 
5. การบริหารจัดการ 4.27 0.47 มาก 2 
 รวม 4.22 0.58 มาก  
 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหวัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
 วัฒนธรรมโรงเรียน ประกอบดวย ความหลากหลายของบุคลากร (X10) การมอบอํานาจ (X2) และความ
ซื่อสัตยสุจริต (X9) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความผันแปรของการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ในการทํานาย (R2) เทากับ 0.432 ซึ่งแสดงวาความ
หลากหลายของบุคลากร การมอบอํานาจและความซื่อสัตยสุจริต สงผลตอการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
และสามารถทํานายการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธไดรอยละ 43.20 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 

  ��  tot = 1.41 + 0.30 (X10) + 0.18 (X2) + 0.18 (X9)  
   
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

  
 ��  tot = 0.34 (Z10) + 0.20 (Z2) + 0.21 (Z9)  
 
ดังปรากฏในตารางที่ 4 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของวัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการ

ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเจตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
 
 

10 
 

ขอ  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ X� S.D. ระดับ ลําดับ 
1. กายภาพ 4.25 0.52 มาก 3 
2. กิจกรรมพื้นฐานชีวิต 4.46 0.46 มาก 1 
3. การเรียนการสอน 4.25 0.54 มาก 4 
4. บรรยากาศและปฏิสัมพันธ 4.14 0.67 มาก 5 
5. การบริหารจัดการ 4.27 0.47 มาก 2 
 รวม 4.22 0.58 มาก  
 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหวัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
 วัฒนธรรมโรงเรียน ประกอบดวย ความหลากหลายของบุคลากร (X10) การมอบอํานาจ (X2) และความ
ซื่อสัตยสุจริต (X9) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความผันแปรของการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ในการทํานาย (R2) เทากับ 0.432 ซึ่งแสดงวาความ
หลากหลายของบุคลากร การมอบอํานาจและความซื่อสัตยสุจริต สงผลตอการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
และสามารถทํานายการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธไดรอยละ 43.20 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 

  ��  tot = 1.41 + 0.30 (X10) + 0.18 (X2) + 0.18 (X9)  
   
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

  
 ��  tot = 0.34 (Z10) + 0.20 (Z2) + 0.21 (Z9)  
 
ดังปรากฏในตารางที่ 4 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของวัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการ

ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเจตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
 
 

10 
 

ขอ  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ X� S.D. ระดับ ลําดับ 
1. กายภาพ 4.25 0.52 มาก 3 
2. กิจกรรมพื้นฐานชีวิต 4.46 0.46 มาก 1 
3. การเรียนการสอน 4.25 0.54 มาก 4 
4. บรรยากาศและปฏิสัมพันธ 4.14 0.67 มาก 5 
5. การบริหารจัดการ 4.27 0.47 มาก 2 
 รวม 4.22 0.58 มาก  
 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหวัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
 วัฒนธรรมโรงเรียน ประกอบดวย ความหลากหลายของบุคลากร (X10) การมอบอํานาจ (X2) และความ
ซื่อสัตยสุจริต (X9) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความผันแปรของการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ในการทํานาย (R2) เทากับ 0.432 ซึ่งแสดงวาความ
หลากหลายของบุคลากร การมอบอํานาจและความซื่อสัตยสุจริต สงผลตอการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
และสามารถทํานายการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธไดรอยละ 43.20 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 

  ��  tot = 1.41 + 0.30 (X10) + 0.18 (X2) + 0.18 (X9)  
   
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

  
 ��  tot = 0.34 (Z10) + 0.20 (Z2) + 0.21 (Z9)  
 
ดังปรากฏในตารางที่ 4 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของวัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการ

ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเจตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
 
 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียน 

วิถีพุทธสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

 วัฒนธรรมโรงเรียน ประกอบด้วย ความหลากหลายของบุคลากร (X
10

) การมอบอ�านาจ (X
2
) 

และความซื่อสัตย์สุจริต (X
9
) เป็นตัวแปรที่ได้รับเลือกเข้าสมการถดถอย และสามารถอภิปราย 

ความผันแปรของการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ในการท�านาย (R2) 

เท่ากับ 0.432 ซึ่งแสดงว่าความหลากหลายของบุคลากร การมอบอ�านาจและความซื่อสัตย์สุจริต  

ส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ และสามารถท�านายการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

ได้ร้อยละ 43.20 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ

 

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ

 

ดังปรากฏในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส ่งผล 

  ต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส�านักงานเจตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
11 

 

                     (n = 338) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 3 32.78 10.93 84.80** .00 
Residual 334 43.04  0.13   

Total 337 75.82    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.41  0.18 7.75** .00 
ความหลากหลายของบุคลากร (X10) 0.30 0.34 0.06 5.45** .00 
การมอบอํานาจ (X2) 0.18   0.20 0.05 3.79** .00 
ความซื่อสัตยสุจริต (X9)  0.18 0.21 0.05 3.42** .00 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
R = 0.658 R2 = 0.432  SEE. = 0.359 
  
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเร่ือง วัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้  
 1.  วัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวมอยูในระดับมาก
และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา วัฒนธรรมโรงเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยความซ่ือสัตยสุจริต มี
คาเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมา คือ ความมุงประสงค ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน ความหลากหลายของ
บุคลากร  ความเอ้ืออาทร การยอมรับ ความมีคุณภาพ ความไววางใจ การมอบอํานาจและการตัดสินใจ ตามลําดับ 
ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมโรงเรียนเปนสิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรรวมกันสราง โดยความเห็นชอบและ
ปฏิบัติจนกลายเปนวัฒนธรรมของตนเองภายในโรงเรียน โดยคํานึงการปฏิบัติตนตามหนาที่และความรับผิดชอบ
จากการตระหนักและความเขาใจที่ตรงกัน หลอหลอม ความคิด คานิยม ความเช่ือ พฤติกรรม จนกลายเปน
วัฒนธรรม และการที่บุคลากรมีความซ่ือสัตยสุจริตถือเปนคุณธรรมพ้ืนฐานของการปฏิบัติงาน ผูบริหาร
สถานศึกษาควรเปนแบบอยางที่ดีใหบุคลากรยึดมั่นคุณธรรม แสดงออกถึงจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ เกิด
การยกยอง ชมเชย เพื่อเปนกําลังใจในการปฏิบัติงาน และการที่บุคลกรมีคุณธรรมพื้นฐาน ซึ่งเปนองคประกอบของ
วัฒนธรรมโรงเรียนนั้น ก็จะเปนพื้นฐานสูการปฏิบัติตนตอองคประกอบอ่ืน ๆ  ของวัฒนธรรมโรงเรียนไดดีเชนกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของดวงดาว  บุญกอง (2553: 127) ไดศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอสภาพแวดลอมใน
การปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 ดาน มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
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การยกยอง ชมเชย เพื่อเปนกําลังใจในการปฏิบัติงาน และการที่บุคลกรมีคุณธรรมพื้นฐาน ซึ่งเปนองคประกอบของ
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สอดคลองกับงานวิจัยของดวงดาว  บุญกอง (2553: 127) ไดศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอสภาพแวดลอมใน
การปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 ดาน มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน

อภิปรายผล

 ผลการวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ได้ดังนี้ 

 1.  วัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวม 

อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

ทกุด้าน โดยความซือ่สตัย์สจุรติ มค่ีาเฉลีย่สงูทีส่ดุ รองลงมา คอื ความมุง่ประสงค์ ความรูส้กึเป็นส่วนหน่ึง

ของโรงเรียน ความหลากหลายของบุคลากร ความเอื้ออาทร การยอมรับ ความมีคุณภาพ ความไว้วางใจ 

การมอบอ�านาจและการตัดสินใจ ตามล�าดับ ท้ังน้ีเพราะวัฒนธรรมโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีผู ้บริหาร 

สถานศึกษาและบุคลากรร่วมกันสร้าง โดยความเห็นชอบและปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ

ตนเองภายในโรงเรียน โดยค�านึงการปฏิบัติตนตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบจากการตระหนัก 

และความเข้าใจที่ตรงกัน หล่อหลอม ความคิด ค่านิยม ความเชื่อ พฤติกรรม จนกลายเป็นวัฒนธรรม 

และการท่ีบุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริตถือเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของการปฏิบัติงาน ผู ้บริหาร 

สถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคลากรยึดมั่นคุณธรรม แสดงออกถึงจริยธรรม จรรยาบรรณ 

ในวิชาชีพ เกิดการยกย่อง ชมเชย เพื่อเป็นก�าลังใจในการปฏิบัติงาน และการที่บุคลากรมีคุณธรรมพื้นฐาน 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบของวัฒนธรรมโรงเรียนน้ัน ก็จะเป็นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติตนต่อองค์ประกอบอืน่ ๆ 
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ของวัฒนธรรมโรงเรียนได้ดีเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงดาว บุญกอง (2553: 127) ได้
ศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรม
โรงเรียนของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร  
ทั้ง 10 ด้าน มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรู้สึก 
เป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียนอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านความหลากหลายของบุคลากรและ
ด้านการตัดสินใจมีค่าต�่าสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณธนา หงสกล (2556: 122) ได้ศึกษา
วัฒนธรรมโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปน้อย
ดังนี้ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรู ้สึกเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน 
การตัดสินใจ การมอบอ�านาจ การยอมรับ ความเอื้ออาทร ความไว้วางใจ ความหลากหลายของ
บุคลากรและความมีคุณภาพ ทั้งนี้เพราะบุคลากรนั้นร่วมกันสร้างวัฒนธรรม เห็นความส�าคัญ เข้าใจ
ในกฎเกณฑ์และร่วมกันปฏิบัติตามแบบแผนของวัฒนธรรมโรงเรียนของตน 
 2.  การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การด�าเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล�าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ กิจกรรมพ้ืนฐานชีวิต 
การบริหารจัดการ กายภาพ การเรียนการสอน และบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ตามล�าดับ ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือให้คนไทยเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 
ในการด�ารงชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินงานโรงเรียน 
วิถีพุทธ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 1) ให้ความส�าคัญในการน�าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
สู่สถานศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนวิถีพุทธเป็นส่วนหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนา
ตนตามศักยภาพ เป็นคนดี โดยน�าหลักธรรมที่เป็นพ้ืนฐานชีวิตมาประยุกต์ตามการด�าเนินงาน 
ของโรงเรียนวิถีพุทธ ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งต้องให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณฐดล โกมลสิงห์ (2550: 66) 
ได้ศึกษาการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
สรุปผลการวิจัยพบว่าการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ  
ด้านผลิต ด้านปัจจัยน�าเข้าด้านกระบวนการ และด้านผลกระทบ สอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพย์ 
จับจิตต์ (2551: 16) ได้วิจัยเรื่อง การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย 
ด้านกายภาพ ด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ 
และด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู ่ในระดับมาก ทั้งนี้โรงเรียนวิถีพุทธ 
เป็นแนวทางหน่ึงที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีดีตามวิถีชาวพุทธ การท่ีจะด�าเนินงานโรงเรียน
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วิถีพุทธให้มีคุณภาพ บุคลากรในโรงเรียนเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนจะต้องมีความรู้ และ
สามารถน�าแนวทางการด�าเนินงานสู่การปฏิบัติกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางวิถีพุทธเพ่ือเป็น 
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวิถีชาวพุทธทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 3. วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรียงล�าดับตามอิทธิพลจากมากไปน้อย พบว่า ความหลากหลาย 
ของบุคลากร การมอบอ�านาจ และความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถร่วมกันท�านายการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
ได้ร้อยละ 68.80 ท้ังนีเ้นือ่งจากวัฒนธรรมโรงเรยีนมส่ีวนเก่ียวข้องกับพฤตกิรรมของบคุลากรในโรงเรยีน 
ทัง้ความเชือ่ ค่านิยม บรรทัดฐาน มาตรฐาน ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ดังน้ัน 
เมื่อโรงเรียนวิถีพุทธน�าแนวทางการด�าเนินงานมาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนน้ัน ถือว่าวิถีพุทธได้กลาย
เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมโรงเรียนแล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรพร เทิดธรรมไพศาล  
และสุชาดา บวรกิติวงศ์ (2552: 112) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ  
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธิผลของโรงเรยีนวิถีพุทธ ประกอบด้วย 1) ปัจจยัด้านกายภาพ
ของสถานศึกษา ได้แก่ สภาพแวดล้อม ความเพียงพอของสื่อ/วัสดุ 2) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
ได้แก่ ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์การ 3) ปัจจัยด้านบุคลากร ได้แก่ ความรู้ความสามารถ
ในการสอนและจัดกิจกรรม ขวัญก�าลังใจของบุคลากร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และ 4) ปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ ความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน ซึ่งวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีมีการจัดกิจกรรมตาม
แนวทางวิถีพุทธเป็นประจ�า จนกลายเป็นวัฒนธรรมท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมาของบุคลากร จะท�าให้เกิด
บรรทดัฐานและค่านิยมในการปฏบิตังิานทีเ่ป็นไปในแนวทางเดยีวกัน ซึง่มอีงค์ประกอบของวัฒนธรรม
โรงเรยีนทีม่อีทิธิพลต่อการด�าเนินงานโรงเรยีนวถีิพุทธ สอดคล้องกับงานวิจยัของ ดาวสวรรค์ พ่วงสมจติต์ 
(2552: 141) ได้ศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ผลการวิจัยพบว่า 
ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญาส่งผลต่อการบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการบริหาร
โรงเรยีนวถีิพุทธน้ัน ผูบ้รหิารสถานศกึษาต้องมคุีณลักษณะท่ีด ีมวีถีิชวีติท่ีสอดคล้องกับหลักพุทธธรรม  
มุง่พัฒนาผูเ้รยีนให้เกดิความเจรญิงอกงามตามหลกัไตรสิกขา มศีลีธรรมและปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในด้านต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องน�านวัตกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียน
วิถีพุทธมาเป็นจุดส�าคัญของการน�าคุณค่าของพุทธธรรมมาสู่สังคมไทย โดยผ่านการจัดสภาพและ
การเรียนรู้ของโรงเรียนที่มีความชัดเจน

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้
  1.1  จากผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมโรงเรียน ด้านการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับ
ต�่าที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมวัฒนธรรมโรงเรียนในด้าน
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การตัดสินใจ โดยเปิดโอกาสให้ครูร่วมกันตัดสินใจเสนอความคิดเป็นแนวทางในการประกอบ 
การตัดสินใจ ร่วมกันศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ ค�านึงถึงความเป็นไปได้ ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนและ
เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วมประกอบการตัดสินใจ
  1.2 จากผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนวิถีพุทธด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในล�าดับต�่าท่ีสุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมการด�าเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ ในด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์โดยจัดสรรแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้น่าสนใจ เช่น 
ป้ายนิเทศ เสียงตามสาย นิทรรศการ มีกระบวนการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนประพฤติตามหลัก
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีการยกย่องความดีของบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน ส่งเสริม
กิจกรรมประจ�าวันพระหรือวันส�าคัญทางศาสนา
  1.3 ผู ้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมวัฒนธรรมโรงเรียน 
เกี่ยวกับความหลากหลายของบุคลากร การมอบอ�านาจและความซื่อสัตย์สุจริต เนื่องจากเป็นตัวแปร
ท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือจะเป็นผลให้การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธเป็นไป
อย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท�างาน
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
    2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดท�าหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
    2.2 ควรศึกษาประสิทธิผลการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
    2.3 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
  
สรุป

 วัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน และการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 8 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การด�าเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน และวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรียงตามล�าดับอิทธิพล 
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความหลากหลายของบุคลากร การมอบอ�านาจและความซื่อสัตย์สุจริต  
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยน้ีพบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ซึ่งได้แก่ ความหลากหลายของบุคลากร การมอบอ�านาจ 

และความซือ่สตัย์สจุรติ สามารถร่วมกันท�านายการด�าเนินงานโรงเรียนวถีิพุทธโรงเรยีนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ร้อยละ 43.20 
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สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
SCHOOL ADMINISTRATORS’ COMPENTENCY AFFECTING INTERNAL 

QUALITY ASSURANCE PROCEDURE OF SCHOOLS UNDER 
NAKHON PATHOM PRIMARY EDUCATION 

SERVICE AREA OFFICE 1

ปรียาภัทร  ราชรักษ์/ PREEYAPHAT  RATCHARAK1

นภาภรณ์  ยอดสิน/ NAPAPORN  YODSIN2 
นภาเดช  บุญเชิดชู/ NAPADECH  BOONCHERDCHOO3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะของผู ้บริหารสถานศึกษา 
2) ศึกษาระดับการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 3) วิเคราะห์สมรรถนะ 
ผู ้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในสถานศึกษาของรัฐ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 จ�านวน 320 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนกระจายตามขนาด 
ของสถานศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า
1.  สมรรถนะของผู ้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากท้ังภาพรวมและรายด้าน เรียง

ล�าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการที่ดี การท�างานเป็นทีม การพัฒนาตนเอง  
การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การส่ือสารและการจูงใจ และ 
การมีวิสัยทัศน์  

2. การด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทั้งภาพ
รวมและรายด้าน เรียงล�าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท�าแผนพัฒนา 
การจดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา การด�าเนินงาน

1 นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การจัดท�า
รายงานประจ�าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

3.  สมรรถนะของผู ้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การม ี
วิสัยทัศน์ การท�างานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ และการสื่อสารและการจูงใจ เป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อ การด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสามารถร่วมกันท�านายได้ร้อยละ 75.40 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค�าส�าคัญ: สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา  การประกันคุณภาพภายใน  ประถมศึกษา

ABSTRACT

This research aimed to: 1) study the level of the administrators’ competency;  
2) identify the implementation level of school internal quality assurance; and 3) analyze the 
administrators’ competency affecting the implementation of school internal quality assurance. 
The research sample was 320 teachers of schools under Nakhon Pathom Primary Educational 
Service Area Office 1, derived by proportional stratified random sampling as distributed by 
school size. 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 administrators’ competency was at a high 

level. These aspects, ranked from the highest to the lowest, were as follows: achievement 
motivation, service mind, team working, self-expertise development, analytical thinking and 
critical thinking, potential development, communication and influencing, and visioning. 

2.  Overall and in specific aspects, the school internal quality assurance was at  
a high level. These aspects, ranked from the highest to the lowest, were as follows:  
determination of schools’ education standards, assessment of schools’ internal quality  
assurance, preparation of schools’ education plan with emphasis on school quality standards, 
implementation of plans to improve school quality standards, organization of management  
and information system, preparation of annual reports on internal quality assurance  
assessment, continual development of education quality, and monitor and examination  
of education quality. 
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3.  The administrators’ competency in the aspects of potential development,  
visioning, team working, analytical thinking and critical thinking, and communication and 
influencing together predicted the implementation of school internal quality assurance  
at the percentage of 75.40 with statistical significance at .01.

Keywords: administrator’s competency, internal quality assurance, primary education

บทน�า
การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีท�าให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่าง ๆ ท่ีช่วยให้คนน้ันอยู่รอด

ในโลกได้ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, 
2545 อ้างถึงใน ส�านักงานทดสอบทางการศึกษา, 2554: 1) ดังนั้น คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อน 
ถึงคุณภาพของคนท่ีเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษา โดยปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอก 
หลายประการที่คาดหวังให้การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพ และมีความจ�าเป็นท่ีต้องเร่งด�าเนินการ 
ในด้านคุณภาพ อาทิ การตื่นตัวในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศต่าง ๆ การสื่อสารที่ 
ไร้พรมแดน การเพ่ิมเสรด้ีานการค้าและการบรกิาร ความคาดหวงัของสงัคมสทิธิเสรภีาพของประชาชน 
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตลอดจนข้อจ�ากัดในด้านงบประมาณของประเทศปัจจัยเหล่าน้ีได้กระตุ้น 
ให้ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาตระหนักถึงเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา (ดวงใจ ช่วยตระกูล, 2554: 
68) เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ท้ังนี้เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญท่ีทุกฝ่ายท่ีมีส่วนในการจัดการศึกษาต้องตระหนัก
และด�าเนินการจนบรรลุผลในที่สุด ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส�าคัญท่ีจะช่วยใน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดจุดมุ่งหมาย และหลัก
การของการจัดการศึกษา ที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยก�าหนดรายละเอียดเรื่อง 
การประกันคุณภาพการศึกษา ก�าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบ 
การประกันคุณภาพภายนอก และสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คณุภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง ซึง่กระทรวงศกึษาธิการได้ออกกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ส�านักงานทดสอบ
ทางการศึกษา, 2554: 1)
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ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเพ่ือท�าให้การศึกษาบรรล ุ
ถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรหลักที่จะน�าองค์กรไป
สู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่เหมาะสมกับยุคปฏิรูปท้ังในปัจจุบันและอนาคต สถาบันธัญญารักษ์  
(2559: ออนไลน์) สรุปว่า สมรรถนะมีพ้ืนฐานมาจากการมุ่งเสริมสร้างความสามารถของทรัพยากร
บุคคล โดยมีความเชื่อท่ีว่า เมื่อพัฒนาคนให้มีความสามารถแล้ว คนจะใช้ความสามารถท่ีม ี
ไปผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ดังน้ันการน�าระบบสมรรถนะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงควร
มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรเป็นหัวใจส�าคัญ และในข้ันตอนการพัฒนาระบบสมรรถนะน้ัน 
องค์กรจะต้องตระหนักว่าก�าลังวางแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว เสมือนกับการวางแผนธุรกิจ  
ซึ่งจะต้องพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง ตลอดจนแนวทางท่ีจะท�าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ตามกลยุทธ์ 
ที่ก�าหนดไว้ แล้วพิจารณาว่าบุคลากรในองค์กรต้องมีความสามารถอย่างไร จึงจะท�าให้องค์กร 
เหนือกว่าคู่แข่ง และบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ นอกจากน้ี ระบบสมรรถนะยังช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร สมรรถนะจะช่วยในการสร้างกรอบแนวคิด พฤติกรรม ความเชื่อ 
ทัศนคติ ของคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร  
ซึ่งสมรรถนะจะเปรียบเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้เป้าหมายต่าง ๆ บรรลุได้ดีและเร็วย่ิงขึ้นและการน�า
ระบบสมรรถนะมาเป็นพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลน้ัน จะท�าให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของ
องค์การบรหิารทรพัยากรบคุคลไม่ว่าจะเป็นการคดัเลือกและสรรหา การประเมนิผลการปฏิบตังิาน การ
บริหารจัดการในเรื่องของความก้าวหน้า หรือการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปในทิศทางและสอดคล้อง
กับพ้ืนฐานเดียวกัน โดยเน้นท่ีศักยภาพและคุณลักษณะของบุคคลท่ีเราต้องการสร้าง และพัฒนา
องค์กร ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ เป้าหมายของผลการด�าเนินงาน วัฒนธรรม และวิสัยทัศน์
ขององค์กร และการน�าระบบสมรรถนะเข้ามาเป็นพ้ืนฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนั้น  
ยังคงมีผลท�าให้กระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลน้ันสอดคล้องและสนับสนุน 
ต่อกลยุทธ์ขององค์กรด้วย 

สถานศึกษานับเป็นหน่วยขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาท่ีส�าคัญโดยมีผู ้บริหารสถาน
ศึกษาเป็นแกนน�าพาจัดการศึกษา เนื่องจากเป็นผู้ที่มีภาระรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้ผู้ที่ม ี
ส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนท้ังโดยตรงและโดยอ้อม สามารถจัดกิจกรรมทาง 
การศกึษาให้บรรลเุป้าหมายอย่างมคีณุภาพ ทัง้น้ีผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องใช้ความรู ้ความสามารถ 
ทักษะและคุณลักษณะที่เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธา ในการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน กระตุ้นและจัดการ
ให้ครู นักเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย หรือเป็นการรับผิดชอบภาระงาน 
และใช้ความสามารถท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทที่ปฏิบัติของผู้บริหาร สมรรถนะเป็นสิ่งส�าคัญ 
ซึ่ง McClelland (1993 อ้างถึงใน ดนยพัชร์ บุญญาธิ, 2556: 1) กล่าวว่า บุคคลท่ีมีผลการปฏิบัติ
งานดีจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า สมรรถนะ ขณะที่ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (2549: 32-39) ได้ก�าหนดสมรรถนะท่ีจ�าเป็นส�าหรับสายผู้บริหารประกอบไปด้วย
สมรรถนะหลัก (core competency) ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการท่ีดี 3) การพัฒนา
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ตนเอง และ 4) การท�างานเป็นทีม สมรรถนะประจ�าสายงาน (functional competency) ประกอบด้วย  
1) การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์  2) การสื่อสารและการจูงใจ 3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
และ 4) การมีวิสัยทัศน์ ดังนั้น สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นเครื่องชี้วัดส�าคัญว่าสามารถ
ด�าเนินงานในการสร้างคุณภาพการศึกษามากน้อยเพียงใด

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
การศึกษาท่ีต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดท�ารายงานประจ�าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกดังที่  ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศกึษานครปฐม เขต 1 (2557: 117-118) ได้รายงานการจดัการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ผลการด�าเนินงาน จากภารกิจด้านการบริหารจัดการและสถานศึกษาในสังกัด ตามกลยุทธ์และ 
จุดเน้นของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายนครแห่งคุณภาพการศึกษา  
มีปัญหาอุปสรรค ประเด็นหลักส�าคัญส�าหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ 1) ด้านคุณภาพ 
การศึกษาของส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2556-2557 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่สามารถด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยมีบางรายวิชาเพ่ิม
ขึ้นเล็กน้อย ส่วนใหญ่ลดลง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับประเทศ ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ
ต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศแต่สูงกว่าระดับ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ส่วนผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับประเทศ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) ด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้านการอ่านออกเขียนได้  
พบว่า จากการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ โดยใช้เครื่องมือประเมิน 
ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  
เขต 1 พบว่ายังมีนักเรียนบางส่วนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนไม่ผ่านเกณฑ์ 3) ด้านระบบ 
การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ยังไม่ส่งผลให้โรงเรียน ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ครบทุกโรงเรียน (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, 2557: 117-118)

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เหน็ถึงคณุภาพของการศึกษาของสถานศกึษา สังกัดส�านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ต้องได้รับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย 
โดยเร่ิมจากสถานศึกษาและปรับปรุงให้ดีข้ึน ไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ 
จรยิธรรม คณุธรรม จะต้องมกีารด�าเนนิงานการประกันคณุภาพภายใน ทีผ่สมผสานอยู่ในกระบวนการ
บริหารและจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรอย่างต่อเน่ือง และ 
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตน  
ในการควบคุมด�าเนนิการด�าเนนิงานทกุอย่างภายในสถานศกึษาให้เป็นไปอย่างราบร่ืนและสอดคล้องกัน 
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จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล 
ต่อการด�าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที ่
การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 หรอืไม่ รวมท้ังเป็นแนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างผู้บริหาร 
สถานศึกษาให้มีความสามารถ ในการด�าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1

2. เพ่ือศึกษาระดับการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

3. เพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงาน 
การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา สงักัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้เป็นกรอบการศึกษา ประกอบด้วย 
สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามแนวคิดของส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (2549: 32-39) ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (core competency) ได้แก่  
1) การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 2) การบรกิารทีด่ ี3) การพัฒนาตนเอง และ 4) การท�างานเป็นทีม สมรรถนะประจ�า
สายงาน (functional competency) ได้แก่ 1) การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 2) การสื่อสารและการ
จูงใจ 3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ 4) การมีวิสัยทัศน์ 

แนวคิดเก่ียวกับการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ส�านักงาน
ทดสอบทางการศึกษา, 2554: 1) ประกอบด้วย 1) การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2) จดัท�าแผนพัฒนาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุง่คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถาน
ศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ด�าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษา 5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดท�ารายงานประจ�าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
และ 8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว ผู ้วิจัยได้น�ามาก�าหนดเป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ซึ่งม ี
กรอบแนวคิดในการวิจัยดังแสดงในภาพที่ 1
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             ตัวแปรตน                       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
ตัวแปรการวิจัย 

1. ตัวแปรตน คือ สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก 1) การมุงผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการที่
ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทํางานเปนทีม 5) การคิดวิเคราะห และสังเคราะห 6) การส่ือสารและการจูง
ใจ 7) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ 8) การมีวิสัยทัศน 

2. ตัวแปรตาม คือ การดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 8 ดาน 
ไดแก ดาน 1) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ            4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5) จัดใหมีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 7) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ 8) การจัดใหมี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
1)  การมุงผลสัมฤทธ์ิ  
2)  การบริการที่ดี  
3)  การพัฒนาตนเอง  
4)  การทํางานเปนทีม  
5)  การคิดวิเคราะห และสังเคราะห   
6)  การส่ือสารและการจูงใจ  
7)  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
8)  การมีวิสัยทัศน 
 
 

การดําเนนิงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
1) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    ของสถานศึกษา 
5) การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
    การศึกษาของสถานศึกษา 
7) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ 
    ภายใน 
8) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย

ตัวแปรการวิจัย

1. ตัวแปรต้น คือ สมรรถนะของผู ้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 1) การมุ ่งผลสัมฤทธ์ิ  
2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การท�างานเป็นทีม 5) การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์  
6) การสื่อสารและการจูงใจ 7) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ 8) การมีวิสัยทัศน์

2. ตัวแปรตาม คือ การด�าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย  
8 ด้าน ได้แก่ ด้าน 1) การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดท�าแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) การจัด
ระบบบริหารและสารสนเทศ 4) การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 7) การจดัท�ารายงานประจ�าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคณุภาพ
ภายใน และ 8) การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สมมติฐานการวิจัย

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การมุ ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการที่ดี  
3) การพัฒนาตนเอง 4) การท�างานเป็นทีม 5) การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 6) การสื่อสารและการ
จูงใจ 7) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 8) การมีวิสัยทัศน์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1
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ค�าจ�ากัดความตัวแปรการวิจัย

1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผู้อ�านวยการสถานศึกษา 
 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 
ที่เป็นผลมาจากความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือคุณลักษณะท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การขับเคลื่อนขององค์การด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความส�าเร็จตาม
เป้าหมาย

 1.1  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัต ิ
หน้าท่ีราชการ โดยมีการก�าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ตามมาตรฐานและคุณภาพงานที่ก�าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 1.2  การบริการทีด่ ีหมายถึง ผู้บรหิารสถานศกึษามีพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความสนใจ ตั้งใจ 
ความพยายามให้บริการแก่ผู ้ขอรับบริการจากงานในหน้าที่ของตนหรืองานอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือ 
สนองความต้องการของผู้รับบริการ

 1.3  การพัฒนาตนเอง หมายถึง ผู ้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการเพ่ิมพูนความรู้  
ความเข้าใจ ความช�านาญ เพ่ือให้ตัวเองเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ

 1.4  การท�างานเป็นทีม หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสามารถท�างานร่วมกับบุคลากร 
ที่มาท�างานร่วมกันโดยมีพฤติกรรมท่ีสามารถร่วมปฏิบัติงานกับผู้อื่นได้ โดยมีปฏิสัมพันธ์เพ่ือปฏิบัติ
งานให้บรรลุวัตถุประสงค์และมุ่งไปสู่ความส�าเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 1.5  การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ มีความสามารถในการท�าความเข้าใจเพ่ือก�าหนดและแยกแยะ เพ่ือให้ได้ถึงการก�าหนด 
หลักการหรือกฎเกณฑ์ ท�าการรวมรวมประเด็นส�าคัญเพื่อด�าเนินการพัฒนา แก้ไขอย่างเป็นระบบ

 1.6  การสื่อสารและการจูงใจ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน�ากระบวนการ 
การถ่ายทอดโดยบคุคล น�าความรู ้ข้อมลู ข่าวสาร ความคดิ ประสบการณ์ ของตนไปส่ือสารรบัส่งข้อมลู 
เพื่อให้การรับรู้ เกิดความเข้าใจ สามารถด�าเนินงานได้ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1.7  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หมายถึง ผู ้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนา 
ผูร่้วมงานในองค์กร โดยให้ค�าปรกึษา การช่วยแก้ไขปัญหา ปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างท่ีดี เพ่ิมประสทิธิภาพ 
ด้านทักษะ ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 1.8  การมีวิสัยทัศน์ หมายถึง การก�าหนดทิศทางหรือท่ีพึงปรารถนาในอนาคตของ 
สถานศึกษาซึ่งดีกว่าเดิม โดยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาของตน บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไปได้

2. การด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการท่ี 
สถานศึกษาจะต้องมีการพัฒนาทุกมิติอย่างเป็นภาพรวม โดยมีความรับผิดชอบ และพัฒนา 
การศึกษาให้มีคุณภาพ ตลอดจนสร้างกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องด้วย
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ระบบประกันคณุภาพภายในเพ่ือสร้างความมัน่คง ความเชือ่มัน่แก่สงัคมและผูเ้รยีน ซึง่เป็นกระบวนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 2.1  การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา 
มีการก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กระบวนการการจัดท�ามาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศกึษา ซึง่สถานศกึษาสามารถน�าไปปฏิบตัใิห้สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของชาต ิและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2.2  การจัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา หมายถึง ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัท�าเคร่ืองมอืในการสือ่สารให้ผูท่ี้เก่ียวข้อง 
ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้รับรู้และเข้าใจในการบริหารและจัดการคุณภาพที่มีการแสดงเป้าหมาย ทิศทางการด�าเนินงาน 
ที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือน�าไปสู่ทิศทางท่ีต้องการโดยการขับเคลื่อนท่ียึดสถานศึกษาเป็นฐาน  
ด้วยความร่วมมือและความรับผิดชอบของบุคลากรภายในสถานศึกษาตลอดจนการก�ากับดูแล  
ส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด

 2.3  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศ 
ให้เป็นหมวดหมู ่ครอบคลมุ เป็นปัจจบุนั สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้การบรกิาร น�าข้อมลูสารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาการเรียนการสอน

 2.4  การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง 
 สถานศึกษาด�าเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม ที่ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ก�าหนดไว้

 2.5  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการก�าหนด 
ผู ้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา  
และสรุปเป็นรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 2.6  การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง 
สถานศึกษามีกระบวนการ การติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การศึกษาที่สถานศึกษาก�าหนด 

 2.7  การจัดท�ารายงานประจ�าปีที่ เป ็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง  
สถานศึกษาจัดท�าระบบข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดท�ารายงานประเมิน
ตนเองประจ�าปี  

 2.8  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง สถานศึกษามีการด�าเนิน
งานตามภารกิจหลัก โดยมีการประเมินผลอย่างต่อเน่ืองและน�าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีการทบทวนและติดตามกระบวนการด�าเนินการอย่างใกล้ชิด และรายงาน 
ผลการด�าเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
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วิธีด�าเนินการ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้บุคลากรเป็น 
หน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 

1. ประชากร
 ประชากร คือ ครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ในปีการศึกษา 2558 จ�าแนกตามที่ตั้งของจังหวัดนครปฐม และแบ่งตามขนาดของสถานศึกษา 
4 ขนาด โดยใช้เกณฑ์การแบ่งขนาดสถานศึกษาของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ประกอบด้วย คร ู1,618 คน (ข้อมลูสารสนเทศปีการศกึษา 2558 ข้อมลู ณ วันที ่17 พฤศจกิายน 2558 
กลุ่มนโยบายและแผน: ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1)

2.  กลุ่มตัวอย่าง
 2.1 ก�าหนดขนาดของกลุ ่มตัวอย่างตามวิธีของ Lindeman, Merenda & Gold  

(1980: 63 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542: 54) ซึ่งระบุว่าการวิเคราะห์สถิติประเภทพหุตัวแปร 
ควรก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่างประมาณ 20 เท่าของตัวแปร ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 320 คน  
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างส�าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan 
(1970: 608 อ้างถึงใน จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย, 2557: 124) จะได้กลุ่มตัวอย่าง 313 คน และเปรียบ
เทียบกับตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างส�าเร็จรูปของ Yamane (1960: 1088-1089 อ้างถึงใน 
สุวิมล ติรกานันท์, 2557: 175) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะได้กลุ่มตัวอย่าง 333 คน เมื่อเปรียบ
เทียบท�าให้พบว่า จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 320 คน ตามวิธีของ Lindeman, Merenda & Gold มีปริมาณ 
กลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า และไม่ขัดต่อการก�าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบใช้ตารางก�าหนดขนาดกลุ่ม 
ตัวอย่างส�าเร็จรูปทั้ง 2 วิธี ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 320 คน

 2.2  กลุ ่มตัวอย่าง คือ ครูในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูม ิ
ตามสัดส่วน (proportional stratified random sampling) กระจายตามขนาดโรงเรียน ได้จ�านวน 
กลุ่มตัวอย่างเป็น ครู จ�านวน 320 คน ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

11 
 

 
ขนาดของสถานศึกษา ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
โรงเรียนขนาดเล็ก 971 192 
โรงเรียนขนาดกลาง 354 70 
โรงเรียนขนาดใหญ 104 21 
โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 189 37 

รวม 1,618 320 
 
 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวกําหนดรูปแบบและโครงสรางของ
แบบสอบถาม ดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามคํานิยามศัพทตัวแปร โดยผานการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา และพิจารณาเฉพาะขอที่มีคา IOC (index of item objective congruence) เทากับ 0.67 และ 
1.00 ไดกระทงคําถามสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 45 ขอ ประกอบดวยการมุงผลสัมฤทธิ์ 5 
ขอ การบริการที่ดี 5 ขอ การพัฒนาตนเอง 5 ขอ การทํางานเปนทีม 6 ขอ การคิดวิเคราะห และสังเคราะห 6 
ขอการส่ือสารและการจูงใจ 5 ขอ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 8 ขอ การมีวิสัยทัศน 5 ขอ และกระทง
คําถามการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 43 ขอ ประกอบดวยการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 ขอ จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7 ขอ จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 5 ขอ ดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 6 ขอ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6 ขอ 
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 ขอ จัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 4 ขอ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 5 ขอ และนํา
แบบสอบถามมาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปทดลองใช จากนั้นนําแบบสอบถาม
ไปทดลองใช (tryout) กับครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาคา
ความเที่ยง (reliability) นําแบบสอบถามจากการทดลองใชกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach,1970: 161 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2551: 156) คุณภาพ
ดานความเที่ยงดานสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาเทากับ 0.989 และคาความเท่ียงการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เทากับ 0.989 
 การเก็บรวมรวมขอมูล 

ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถาม จํานวน 320 ฉบับ พรอมหนังสือถึงผูบริหารสถานศึกษาไปยัง
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บ
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การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก�าหนดรปูแบบและโครงสร้าง

ของแบบสอบถาม ด�าเนินการสร้างเครื่องมือตามค�านิยามศัพท์ตัวแปร โดยผ่านการตรวจสอบ 
ความตรงเชิงเนื้อหา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) 
เท่ากับ 0.67 และ 1.00 ได้กระทงค�าถามสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 45 ข้อ ประกอบ
ด้วยการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 5 ข้อ การบริการที่ดี 5 ข้อ การพัฒนาตนเอง 5 ข้อ การท�างานเป็นทีม 6 ข้อ 
การคดิวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ 6 ข้อ การสือ่สารและการจงูใจ 5 ข้อ การพัฒนาศกัยภาพของบคุลากร 
8 ข้อ การมีวิสัยทัศน์ 5 ข้อ และกระทงค�าถามการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
จ�านวน 43 ข้อ ประกอบด้วยการก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 ข้อ จัดท�าแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7 ข้อ 
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 5 ข้อ ด�าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
6 ข้อ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6 ข้อ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 5 ข้อ จัดท�ารายงานประจ�าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 4 ข้อ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5 ข้อ และน�าแบบสอบถามมาแก้ไขปรับปรุงตาม 
ค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน�าไปทดลองใช้ จากน้ันน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) กับครู 
ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเท่ียง (reliability) 
น�าแบบสอบถามจากการทดลองใช้กลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธี
ของครอนบาค (Cronbach,1970: 161 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2551: 156) คุณภาพด้าน 
ความเที่ยงด้านสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาเท่ากับ 0.989 และค่าความเท่ียงการด�าเนินงาน 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เท่ากับ 0.989

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม จ�านวน 320 ฉบับ พร้อมหนังสือถึงผู้บริหารสถานศึกษาไปยัง

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห ์
เก็บข้อมูลจากครูท่ีเป็นกลุ ่มตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลับคืนมา จ�านวน  
320 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล
ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดับ

สมรรถนะของผู ้บริหารสถานศึกษา และระดับการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (   ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขต
ค่าเฉลี่ยตามแนวความคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้

x
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ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 แสดงว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา/การด�าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แสดงว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา/การด�าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แสดงว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา/การด�าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แสดงว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา/การด�าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แสดงว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา/การด�าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ส�าหรับการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)

ผลการวิจัย

ผลการวเิคราะห์ข้อมลูสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ระดบัสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักัดส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม 
เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.22, S.D. = 0.49) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิอยู่ในล�าดับ
สูงสุด (   = 4.32, S.D. = 0.53) รองลงมาคือ การบริการที่ดี (   = 4.25, S.D. = 0.49) การท�างาน 
เป็นทีม (   = 4.25, S.D. = 0.54) และการมีวิสัยทัศน์อยู่ในล�าดับต�่าสุด (   = 4.10, S.D. = 0.64) 
ตามล�าดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2

x

x
x

x
x



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
Vol.8 No. 2 July-December 2017 55

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา  
  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์การด�าเนนิงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

การด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.21, S.D. = 0.58) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในล�าดับสูงสุด 
(   = 4.33, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (   = 4.25, S.D. = 0.63) และการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยู่ในล�าดับ 
ต�่าสุด (    = 4.15, S.D. = 0.68) ดังปรากฏในตารางที่ 3
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S.D. = 0.53) รองลงมาคือ การบริการที่ดี (X� = 4.25, S.D. = 0.49) การทํางานเปนทีมดี (X�=4.25, S.D. = 
0.54) และการมีวิสัยทัศนอยูในลําดับตํ่าสุด (X� = 4.10, S.D. = 0.64) ตามลําดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 2 
 
 
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
                                                         

              (n = 320) 
ขอ สมรรถนะของผูบริหารสถานศกึษา   x̄ S.D. ระดับ ลําดับ 
1. การมุงผลสมัฤทธิ ์ 4.32 0.53 มาก 1 
2. การบริการที่ดี 4.25 0.49 มาก 2 
3. การพัฒนาตนเอง 4.24 0.59 มาก 4 
4. การทาํงานเปนทีม 4.25 0.54 มาก 3 
5. การคิดวิเคราะห และสังเคราะห                                     4.24 0.61 มาก 5 
6. การส่ือสารและการจงูใจ 4.14 0.64 มาก 7 
7. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 4.21 0.56 มาก 6 
8. การมีวิสยัทัศน 4.10 0.64 มาก 8 
 รวม 4.22 0.49 มาก  

 
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.21, S.D. = 0.58) และเม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยูในลําดับสูงสุด (X� = 4.33, S.D.  = 0.50) 
รองลงมาคือ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (X� = 4.25, S.D.  = 
0.63) และการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยูในลําดับตํ่าสุด (X� = 4.15, S.D. = 0.68) ดังปรากฏใน
ตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา สงักัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
            
                                                                                                                      (n = 320) 

x
x

x

x
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ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับการด�าเนินงานการประกันคุณภาพ 
  ภายในของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนระหว่างสมรรถนะของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักัดส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม 
เขต 1 ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X

7
) การมีวิสัยทัศน์ (X

8
) การท�างานเป็นทีม  

(X
4
) การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ (X

5
) และการสื่อสารและการจูงใจ (X

6
) เป็นตัวแปรที่ได้รับเลือก

เข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Y

tot
) ได้อย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยมีค่าประสิทธิภาพในการท�านาย (R2) เท่ากับ 0.754 ซึ่งแสดงว่า 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การมีวิสัยทัศน์ การท�างานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
และการสื่อสารและการจูงใจ ส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
สงักัดส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 และสามารถร่วมกันท�านายประสทิธิผล
ของโรงเรียนได้ร้อยละ 75.40 ทั้งน้ี ด้านการสื่อสารและการจูงใจส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาแบบผกผัน โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้
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ขอ การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา x̄ S.D.  ระดับ ลําดับ 
1.  การกําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 4.33 0.50 มาก 1 
2. การจัดทาํแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4.24 0.59 มาก 3 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.20 0.62 มาก 5 
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4.20 0.61 มาก 4 
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.15 0.68 มาก 8 
6. การประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
4.25 0.63 มาก 2 

7. การจัดทาํรายงานประจําปทีเ่ปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 4.16 0.68 มาก 6 
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนือ่ง 4.16 0.70 มาก 7 
 รวม 4.21 0.58 มาก  

 
ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนระหวางสมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษาที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ประกอบดวย การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) การมีวิสัยทัศน (X8) การทํางานเปนทีม (X4) การคิด
วิเคราะห และสังเคราะห (X5) และการสื่อสารและการจูงใจ (X6) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอย
และสามารถอภิปรายความผันแปรของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Ytot) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.754 ซึ่งแสดงวา การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การมี
วิสัยทัศน การทํางานเปนทีม การคิดวิเคราะห และสังเคราะห และการส่ือสารและการจูงใจ สงผลตอการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1 และสามารถรวมกันทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 75.40 ทั้งนี้ ดานการสื่อสาร
และการจูงใจสงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแบบผกผัน โดยสามารถ
เขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 
  สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  Y� tot  =  0.36 + 0.31 (X7) + 0.29 (X8) + 0.26 (X4) + 0.22 (X5) - 0.18 (X6) 
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
   Z�  tot  =  0.31 (Z7) + 0.32 (Z8) + 0.24 (Z4) + 0.24 (Z5) - 0.20 (Z6) 
 
ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ี

สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

                                                                                                                                    (n = 320) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 5 79.41 15.82 189.013** .00 
Residual 308 25.88 0.84   

Total 313 105.29    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 0.36  0.13 2.72** .00 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) 0.31 0.31 0.06 4.66** .00 
การมีวิสัยทัศน (X8) 0.29    0.32 0.05 5.43** .00 
การทํางานเปนทีม (X4) 0.26 0.24 0.05 4.42** .00 
การคิดวิเคราะห และสังเคราะห  (X5)               0.22 0.24 0.05 4.45** .00 
การส่ือสารและการจูงใจ (X6) -0.18 -0.20 0.05 -3.35** .00 
     ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
     R = 0.868 R2 = 0.754 SEE. = 0.289  
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้ 
1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการมุงผลสัมฤทธิ์โดย
ภาพรวมอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ การบริการที่ดี การทํางานเปนทีม การพัฒนาตนเอง การคิด
วิเคราะห และสังเคราะห การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสื่อสารและการจูงใจ และการมีวิสัยทัศน 
ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่น ต้ังใจในการปฏิบัติงานและมีการกําหนดเปาหมาย 
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สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ
 

ดังปรากฏในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนระหว่างสมรรถนะของผู ้บริหาร 
  สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด 
  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

อภิปรายผล

จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้
1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทกุด้าน และเมือ่พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมุง่ 
ผลสัมฤทธ์ิโดยภาพรวมอยู ่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ การบริการท่ีดี การท�างานเป็นทีม  
การพัฒนาตนเอง การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสื่อสารและ 
การจงูใจ และการมวีสิยัทศัน์ ทัง้น้ีเนือ่งจากผูบ้ริหารสถานศกึษามคีวามมุง่มัน่ ตัง้ใจในการปฏิบตังิาน 
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ขอ การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา x̄ S.D.  ระดับ ลําดับ 
1.  การกําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 4.33 0.50 มาก 1 
2. การจัดทาํแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4.24 0.59 มาก 3 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.20 0.62 มาก 5 
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4.20 0.61 มาก 4 
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.15 0.68 มาก 8 
6. การประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
4.25 0.63 มาก 2 

7. การจัดทาํรายงานประจําปทีเ่ปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 4.16 0.68 มาก 6 
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนือ่ง 4.16 0.70 มาก 7 
 รวม 4.21 0.58 มาก  

 
ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนระหวางสมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษาที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ประกอบดวย การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) การมีวิสัยทัศน (X8) การทํางานเปนทีม (X4) การคิด
วิเคราะห และสังเคราะห (X5) และการสื่อสารและการจูงใจ (X6) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอย
และสามารถอภิปรายความผันแปรของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Ytot) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.754 ซึ่งแสดงวา การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การมี
วิสัยทัศน การทํางานเปนทีม การคิดวิเคราะห และสังเคราะห และการส่ือสารและการจูงใจ สงผลตอการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1 และสามารถรวมกันทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 75.40 ทั้งนี้ ดานการสื่อสาร
และการจูงใจสงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแบบผกผัน โดยสามารถ
เขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 
  สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  Y� tot  =  0.36 + 0.31 (X7) + 0.29 (X8) + 0.26 (X4) + 0.22 (X5) - 0.18 (X6) 
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
   Z�  tot  =  0.31 (Z7) + 0.32 (Z8) + 0.24 (Z4) + 0.24 (Z5) - 0.20 (Z6) 
 
ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ี

สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

                                                                                                                                    (n = 320) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 5 79.41 15.82 189.013** .00 
Residual 308 25.88 0.84   

Total 313 105.29    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 0.36  0.13 2.72** .00 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) 0.31 0.31 0.06 4.66** .00 
การมีวิสัยทัศน (X8) 0.29    0.32 0.05 5.43** .00 
การทํางานเปนทีม (X4) 0.26 0.24 0.05 4.42** .00 
การคิดวิเคราะห และสังเคราะห  (X5)               0.22 0.24 0.05 4.45** .00 
การส่ือสารและการจูงใจ (X6) -0.18 -0.20 0.05 -3.35** .00 
     ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
     R = 0.868 R2 = 0.754 SEE. = 0.289  
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้ 
1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการมุงผลสัมฤทธิ์โดย
ภาพรวมอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ การบริการที่ดี การทํางานเปนทีม การพัฒนาตนเอง การคิด
วิเคราะห และสังเคราะห การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสื่อสารและการจูงใจ และการมีวิสัยทัศน 
ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่น ต้ังใจในการปฏิบัติงานและมีการกําหนดเปาหมาย 
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
   Z�  tot  =  0.31 (Z7) + 0.32 (Z8) + 0.24 (Z4) + 0.24 (Z5) - 0.20 (Z6) 
 
ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ี

สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

                                                                                                                                    (n = 320) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 5 79.41 15.82 189.013** .00 
Residual 308 25.88 0.84   

Total 313 105.29    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 0.36  0.13 2.72** .00 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) 0.31 0.31 0.06 4.66** .00 
การมีวิสัยทัศน (X8) 0.29    0.32 0.05 5.43** .00 
การทํางานเปนทีม (X4) 0.26 0.24 0.05 4.42** .00 
การคิดวิเคราะห และสังเคราะห  (X5)               0.22 0.24 0.05 4.45** .00 
การส่ือสารและการจูงใจ (X6) -0.18 -0.20 0.05 -3.35** .00 
     ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
     R = 0.868 R2 = 0.754 SEE. = 0.289  
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้ 
1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการมุงผลสัมฤทธิ์โดย
ภาพรวมอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ การบริการที่ดี การทํางานเปนทีม การพัฒนาตนเอง การคิด
วิเคราะห และสังเคราะห การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสื่อสารและการจูงใจ และการมีวิสัยทัศน 
ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่น ต้ังใจในการปฏิบัติงานและมีการกําหนดเปาหมาย 
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และมีการก�าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในแผนกิจกรรมการด�าเนินการได้อย่างชัดเจน เพ่ือให้
บุคลากรได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (2549: 32-39) ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามวิีทยฐานะและเลือ่นวิทยฐานะ โดยก�าหนดแบบประเมนิเพ่ือให้ข้าราชการและบคุลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะตามสมรรถนะที่ได้ก�าหนดไว้ เพ่ือก�าหนดเฉพาะส�าหรับแต่ละกลุ่มงาน 
และ สนับสนุนให้ข้าราชการท่ีเหมาะสมแก่หน้าท่ีให้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้ดีย่ิงขึ้น ดังท่ี นิภา ใจทัน  
และดวงใจ ชนะสิทธ์ิ (2554: 133-154) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล 
ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูใ้นสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน สงักัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
ทุกด้าน เรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท�างาน
เป็นทีม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสื่อสารและการจูงใจ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การมีวิสัยทัศน์ 
และการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามล�าดับ สรุปได้ว่าผู้บริหารท่ีมีสมรรถนะที่เหมาะสมจะช่วยจัด
ระบบในการด�าเนินงานต่าง ๆ ให้เห็นเป็นภาพรวมท่ีชัดเจนมากย่ิงขึ้นเท่านั้น แต่สิ่งส�าคัญที่โดด
เด่นขึ้นมาหลังจากมีค�าว่า สมรรถนะคือ การน�าเอาสมรรถนะไปใช้ประโยชน์ในการบริหารบุคลากร
ขององค์การหรือการด�าเนินการใด ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งจะส่งให้องค์การสามารถบรรล ุ
ถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้ได้อย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. การด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้านพบว่า การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
คือ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท�าแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การด�าเนิน
งานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การจัด
ท�ารายงานประจ�าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อ
เน่ือง และการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามล�าดับ ทั้งน้ีเนื่องจากพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการ
ของการจัดการศึกษา ท่ีต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยก�าหนดรายละเอียดเรื่อง 
การประกันคุณภาพการศึกษา ก�าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบ 
การประเมินคุณภาพภายนอก และสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คณุภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง ซึง่กระทรวงศกึษาธิการได้ออกกฎกระทรวง คอื  
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง
และเป็นไปตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543: 7) กระบวนการท่ีสถานศึกษา
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จะต้องมีการพัฒนาทุกมิติอย่างเป็นภาพรวม โดยมีความรับผิดชอบ และพัฒนาการศึกษาให้มี
คุณภาพตลอดจนสร้างกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ืองด้วยระบบประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือสร้างความมั่นคง ความเชื่อมั่นแก่สังคมและผู้เรียน ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ ด้าน 1) การก�าหนดมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) การด�าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5) การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
การศึกษา 6) การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
7) การจัดท�ารายงานประจ�าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ 8) การจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และสอดคล้องกับแนวคิดของดวงใจ ช่วยตระกูล (2554: 69) 
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกส�าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ให้ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และยังช่วยแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาโดยสร้างความมั่นใจ 
(assure) ได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานที่ก�าหนด ผู้ส�าเร็จ 
การศึกษามีความรู ้ ความสามารถและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก�าหนดและ
สังคมต้องการได้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนิภารัตน์ ป้อสีลา (2550: 100-104)  
ได้ศึกษาวัฒนธรรมท่ีส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน  
พบว่า อยู่ระดับมาก 3 ด้าน คือ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา และการผดุงระบบประกันคุณภาพ ส่วนการจัดระบบบริหารสารสนเทศการด�าเนินการ
ตามแผนพัฒนา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาและ 
การรายงานคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง สรุปได้ว่า สถานศึกษาจะต้องตระหนักและ
ท�าความเข้าใจเป็นเบื้องต้นเก่ียวกับการประกันคุณภาพ ดังนั้น ถ้าสถานศึกษามุ่งท่ีจะพัฒนาเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ก็จะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
ทุกด้าน

3. สมรรถนะของผู้บริหาร สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
เรียงล�าดับตามอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ซึ่งได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การมีวิสัยทัศน์ 
การท�างานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ และการส่ือสารและการจูงใจ เป็นปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถร่วมกันท�านาย 
การด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้ร้อยละ 75.40 ซึ่งสอดคล้องกับผล
งานวิจัยของราชกุมารี ดูเบย์ (2554: 104-110) ได้ศึกษา สมรรถนะของผู้บริหารกับการด�าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ 1 พบว่า 
สมรรถนะของผู้บริหารทั้งในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก การด�าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนทั้งในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก สมรรถนะของผู้บริหารกับการด�าเนินการ 
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่ส่งผลต่อการด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเรียงล�าดับตามอิทธิพล ได้ดังนี้
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 3.1 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ส่งผล
ต่อการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งนี้เน่ืองจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นภารกิจของผู้บริหาร 
สถานศกึษาเพราะเป็นหัวใจส�าคญัในการบรหิารจดัการสถานศกึษา ปัจจยัหรือทรัพยากรการบริหารคน 
จงึเป็นปัจจยัทีส่�าคญัท่ีสดุ เพราะคนเป็นผูด้�าเนนิการให้ทุกอย่างบรรลวัุตถุประสงค์อย่างมปีระสทิธิภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับนิภา ใจทัน และดวงใจ ชนะสิทธิ์ (2554: 133-154) ได้กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรเป็นหน้าท่ีของผูบ้รหิารในการให้ค�าปรกึษาแนะน�า และช่วยแก้ปัญหาให้แก่เพ่ือนร่วมงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
และให้โอกาสผู้ร่วมงานได้พัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ 

 3.2 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีวิสัยทัศน์ ส่งผลต่อการด�าเนินงาน 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 ทั้งนี้เน่ืองจากวิสัยทัศน์เปรียบเสมือนแผนท่ีเดินทางขององค์กร รายละเอียดทุกอย่าง 
ในวิสัยทัศน์จะช่วยให้องค์กรเดินไปสู่จุดปลายทางได้อย่างถูกต้องและประสบความส�าเร็จตามท่ี
ปรารถนา ความส�าคัญของวิสัยทัศน์จึงขึ้นอยู่กับความถูกต้อง ความมีมาตรฐานและรายละเอียดต่าง ๆ 
ของวิสัยทัศน์ซึ่งวิสัยทัศน์ช่วยให้ผู้บริหารสามารถคะเนและใช้ประโยชน์ของการคะเนได้ดีกว่าผู้อื่น 
เพราะการมองเห็นอนาคตท่ีชัดเจนจะท�าให้สามารถเตรียมแก้ปัญหาและเตรียมด�าเนินการต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิสัยทัศน์เป็นเรื่องจ�าเป็นส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นการก�าหนด
เป้าหมาย และแนวทางในการท�างานถ้ามีวิสัยทัศน์กว้างและไกลก็จะสามารถก�าหนดเป้าหมายได้
กว้างขวาง และไกลกว่าองค์การอื่น ท�าให้ได้รับโอกาสในการท�างานได้ดีกว่า ก้าวหน้ากว่าสามารถ
ก�าหนดยุทธศาสตร์และแผนการท�างาน รวมทั้งโครงการชัดเจนถูกต้องและเป็นจริง ท�าให้ก้าวล�้าหน้า 
คู่แข่ง ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีจะต้องได้รับการฝึกให้เป็นนักจินตนาการ สามารถน�ามาปฏิบัติ 
ทีเ่ป็นจรงิได้จงึต้องเป็นผูส้ะสมประสบการณ์ด้วยตนเองจากการศกึษา ค้นคว้า การดงูานน�ามาประมวล
เป็นความรู้เปรียบเทียบเหตุการณ์ขององค์การจากอดีต ปัจจุบันท่ีจะเชื่อมโยงไปสู่อนาคต สอดคล้อง
กับพรพิศ อินทะสุระ (2551: 74) ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5  
พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยการมีวิสัยทัศน์ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล้องกับนิภา ใจทัน และดวงใจ ชนะสิทธิ์ (2554: 133-154) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารน�าแนวคิดวิธีการใหม่ซึ่งเป็นที่ยอมรับมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 3.3 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการท�างานเป็นทีม ส่งผลต่อการด�าเนินงาน 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 ทั้งนี้เนื่องจากการร่วมมือกันของบุคลากรในหน่วยงานเป็นสิ่งท่ีทุกคนต้องการ เพราะถ้า
บุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน จะท�าให้เกิดขวัญก�าลังใจ และเป็นการสร้างสัมพันธภาพ 
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ที่ดีต่อกัน ท�าให้มีทีมงานที่แข็งแกร่ง สามารถฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ และหน่วยงานจะพัฒนาก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วสอดคล้องแนวคิดของ Goleman & Frederick (2012: 315) ได้กล่าวว่า ผู้บริหาร 
ส่วนใหญ่ต่างสนับสนุนการท�างานเป็นทีม เพราะการท�างานเป็นทีมบ่งบอกถึงค่านิยมที่ส่งเสริม 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และโต้ตอบอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงความเชื่อในตัวผู้อื่น การให ้
ความสนับสนุนช่วยเหลือ ตลอดจนการตระหนักถึงผลประโยชน์และความส�าเร็จขององค์กร และ 
สอดคล้องกับพเยาว์ สุดรัก (2553: 76-79) ได้ศึกษาสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล
ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1  
พบว่า สมรรถนะด้านการท�างานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.33 รองลงมาได้แก่ ด้านการ 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีค่าเฉลี่ย 4.25 ด้านการบริการท่ีดี มีค่าเฉลี่ย 4.21 และด้านการพัฒนาตนเอง  
มีค่าเฉลี่ย 4.09 ตามล�าดับ

 3.4  สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ส่งผล 
ต่อการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งน้ีเนื่องจากการคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์เป็นการวางแผน
พ้ืนฐานที่ส�าคัญของกระบวนการบริหารจัดการในองค์กร ซึ่งเป็นกระบวนการแรกหรือจุดเริ่มต้น
ของการบริหารจัดการ และวางแผนกลายเป็นงานที่ส�าคัญที่ขาดไม่ได้ส�าหรับทุกองค์กร เพราะ 
การวางแผนช่วยให้องค์กรมีทิศทาง และเป็นที่นักบริหารยุคปัจจุบันจ�าเป็นต้องให้ความสนใจ และ
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สอดคล้องกับไพรินทร์ สุขโข (2554: 117-124) ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะของ 
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในกลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 5 พบว่า สมรรถนะของ 
ผู้บริหารด้านความรู้ ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านอัตราการลาออกจากการเรียนกลาง
คนั อย่างมนียัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 และสอดคล้องกับนภิา ใจทนั และดวงใจ ชนะสทิธ์ิ (2554: 133-
154) ได้ท�าการวิจัยเรื่องสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า 
ด้านการคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียอันดับสูงสุด 
คือ ผู้บริหารสามารถท�าความเข้าใจในระเบียบ วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานและ 
การบริหารสถานศึกษา 

 3.5 จากผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะของผู ้บริหารสถานศึกษาด้านการสื่อสารและ 
การจูงใจส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แบบผกผัน ท้ังน้ีเพราะการติดต่อสื่อสารเป็น 
การติดต่อระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนอื่น ท้ังในชีวิตประจ�าวัน ในการท�างานและในสังคมท่ัวไป  
โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร หรือกลุ่มบุคคล หากการติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
มีความกระจ่าง เข้าใจชัดเจนตรงกันทั้งผู้ส่งและผู้รับสาร และมีความเกรงใจให้เกียรติกันและกัน  
มีเครือข่าย การติดต่อสื่อสารที่ดี คนภายในกลุ่มไม่ใช้อารมณ์ ปัญหาต่าง ๆ สามารถแก้ไขลุล่วงไปได้
ด้วย และในการตรงกันข้าม ถ้าคนในกลุ่มใช้อารมณ์ ใช้ค�าพูดถากถาง เสียดสี หรือผู้น�าการอภิปราย
เป็นผู้น�าแบบเผดจ็การ จนสมาชกิภายในกลุม่ขาดอสิระในการแสดงออกงานหรือความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ 
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ก็จะไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความเบื่อหน่ายก็จะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าขององค์กร ดัง
ที่ ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2553: 35) ได้กล่าวว่า ถ้ากิจกรรมการส่ือสารไม่ก่อให้เกิดผลใด ๆ หรือ 
ก่อให้เกิดผลที่ผิดเพ้ียนไปจากความประสงค์ของผู ้ส่งสาร ย่อมถือได้ว่าเป็นที่ล้มเหลวของการ
สื่อสาร ผู้บริหารควรตระหนักถึงอุปสรรคท่ีท�าให้การส่ือสารท�าหน้าท่ีล้มเหลว สอดคล้องกับดนยพัชร์  
บุญญาธิ (2556: 107) ได้ท�าวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า ด้านการส่ือสารและการจูงใจ 
มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด เป็นเพราะผู้บริหารยังนิเทศงานต่าง ๆ ไม่ต่อเนื่อง และไม่สามารถพูดชักจูง
โน้มน้าวให้ผู้อื่นยอมรับหรือคล้อยตามได้ ตลอดจนไม่สามารถส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่าง
บุคคลท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บริหารบางคนไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ท�าให้
เกิดปัญหาในการท�างาน รวมทั้งขาดขวัญและก�าลังใจในการท�างาน ท�าให้งานน้ันออกไม่ดีตาม 
ที่ได้ก�าหนดไว้         

ข้อเสนอแนะ

1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้
  1.1  จากผลการวิจัยพบว่า การมีวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับต�่าท่ีสุด ผู ้บริหาร 

สถานศึกษาควรยอมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อน�ามาสู่การปฏิบัติงานในสถานศึกษา น�าแนวคิดใหม่ 
วิธีการใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารสถานศึกษาควร น�าหลักการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและภาวะคุกคาม มาก�าหนดวิสัยทัศน์สถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม

    1.2  จากผลการวิจัยพบว่า การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน 
ล�าดับต�่าท่ีสุด หน่วยงานในก�ากับดูแลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรส่งเสริมให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา โดยมีการตรวจสอบ ทบทวนขอบข่ายทุกขั้นตอนเพ่ือปรับปรุง 
ให้เหมาะสมเป็นไปตามเป้าหมาย 

 1.3  ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องควรส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การมีวิสัยทัศน์ การท�างานเป็นทีม  
การคดิวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ และการสือ่สารและการจงูใจ เพ่ือการด�าเนนิงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
 2.1  ควรศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะของผู ้บริหารท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงาน 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 2.2  ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษา
 2.3  ควรศึกษารูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด�าเนินงาน 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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สรุป

สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักัดส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม 
เขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สมรรถนะของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และการด�าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษา สงักัดส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การด�าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน สมรรถนะของผู้บริหารสังกัดส�านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เรียงตามล�าดับอิทธิพลจากมากไปหาน้อยดังน้ี  
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การมีวิสัยทัศน์ การท�างานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
(และการสื่อสารและการจูงใจมีอิทธิพลในเชิงลบ) เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยน้ีพบว่า การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การมีวิสัย
ทัศน์ การท�างานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ และการสื่อสารและการจูงใจ ส่งผลต่อ 
การด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสามารถร่วมกันท�านายการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาได้ร้อยละ 75.40
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คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

CHARACTERISTICS OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING TEACHERS’ 

PERFORMANCE COMPETENCY UNDER SAMUT SAKHON PRIMARY 

EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE

พิมพ์ชนก  ตัณฑะเตมีย์/ PIMCHANOK  TANTATEMEE1

ดรุณี  โกเมนเอก / DARUNEE  KOMEN-EK2 

นภาเดช  บุญเชิดชู/ NAPADECH  BOONCHERDCHOO3

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษา

ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู และ 3) วิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในสถานศึกษาของรัฐ สังกัด

ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร จ�านวน 280 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่าง

แบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนกระจายตามอ�าเภอ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น

โดยผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน

 ผลการวิจัยพบว่า

 1.  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากท้ังภาพรวมและรายด้าน เรียงล�าดับ

จากมากไปน้อย ดังนี้ คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร ความเชื่อมั่นในตนเอง ภาวะผู้น�า ความฉลาด

การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ความอดทนสูง มนุษยสัมพันธ์และการท�างานร่วมกับผู้อื่นและ 

การตัดสินใจ

 2. สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับมากท้ังภาพรวมและรายด้าน เรียงล�าดับ 

จากมากไปน้อย ดังน้ี การพัฒนาผู้เรียน การจัดการชั้นเรียน ภาวะผู้น�าครู การบริหารหลักสูตร 

และการจัดการเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ และ

การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน

1 นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2 อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3 อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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 3.  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ความฉลาด คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร 

และภาวะผู้น�าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูโดยสามารถร่วมกันท�านายได ้

ร้อยละ 35.20 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ประถมศึกษา

ABSTRACT

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

2) identify the level of teachers’ performance competency; and 3) analyze characteristic of 

school administrators affecting the teachers’ performance competency. The research 

sample was 280 teachers in public schools under Samut Sakhon Primary Educational 

Service Area Office, derived by proportional stratified random sampling distributed by 

district. 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 characteristic school administrators were at 

a high level. These aspects, ranked from the highest to the lowest, were as follows: moral 

and ethical administration; self-confidence; leadership; intelligence, adjustment ability; 

high tolerance; interpersonal relations and collaboration; and decision-making.

 2. Overall and in specific aspects, the teachers’ performance competencies were 

at a high level. The aspects, ranked from the highest to the lowest, were as follows: student 

development; classroom management; teacher leadership; curriculum and learning 

management; relationship and collaborative for learning and analysis, synthesis and 

classroom research.

 3. The characteristic of school administrators in aspects of intelligence, moral and 

ethical administration, and leadership together predicted the teachers’ performance 

competency at the percentage of 35.20 with statistical significance at .05.

Keywords:  characteristic of school administrators, teacher’s performance competency,  

    primary educational
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บทน�า

 ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการศึกษาอย่างมากมาเป็นเวลานานแล้ว โดยได้ก�าหนด

แผนการศึกษาแห่งชาติ ให้เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของสังคมและสภาพเศรษฐกิจ นับตั้งแต่  

พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา นบัเป็นชาตท่ีิลงทุนด้านการศกึษาสงูเป็นอนัดบัต้น ๆ ของโลก แต่การศึกษาไทย

ยังคงมปัีญหาในด้านคณุภาพทียั่งไม่สามารถแข่งขนัได้ในระดบัเวทีนานาชาต ิ ท้ังปัญหาท่ีประจกัษ์ชดั

และปัญหาซับซ้อน การศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ จึงก่อให้เกิดความด้อยคุณภาพของประชากรในประเทศ 

ใจกลางของปัญหาการศึกษาไทยไม่ใช้การขาด “ทรัพยากร” แต่เป็นการขาด “ประสิทธิภาพ”  

ในการใช้ทรัพยากรอันเนื่องมาจากการขาด “ความรับผิดชอบ” (accountability) ของระบบการศึกษา 

ต่อนักเรียนและผู้ปกครอง หนึ่งในปัจจัยที่ต้องรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยคือ  

“ครู” ซึ่งเป็นบุคลากรส�าคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปคุณภาพ 

การศึกษาจะเป็นไปไม่ได้เลย หากปราศจากการยกระดับคุณภาพครู ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่งในระบบการศึกษา การไม่ให้ความส�าคัญกับครูจึงมีผลต่อคุณภาพการศึกษา 

ของประเทศโดยรวม (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558: 3) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ 

การจัดการศึกษาได้พยายามด�าเนินงานเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก�าหนดยุทธศาสตร์

และแผนการพัฒนาครู มีการจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจท้ังด้านเน้ือหาวิชาตามกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้และเทคนิคการสอนต่าง ๆ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการประชุมปฏิบัติการ 

และการอบรมในแต่ละปีใช้งบประมาณค่อนข้างมาก แต่โดยภาพรวมพบว่า คณุภาพผู้เรียนยังไม่ปรากฏ

ผลเป็นที่น่าพอใจ ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินและการทดสอบโดยองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

ทั้งภายในและต่างประเทศบ่งชี้ว่าคุณภาพผู้เรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต�่าและด้อยกว่านานาชาติ ซึ่งได ้

สะท้อนวิกฤติคุณภาพการศึกษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานค่อนข้างชัดเจนว่า สถานศึกษา 

ที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานขั้นต�่า ครูขาดแคลนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ครูได้มาตรฐาน

เฉพาะด้านวุฒิการศึกษาแต่วิธีการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญยังไม่ได้มาตรฐาน ผู้เรียนส่วนใหญ่ 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรต�่า (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 2-3) 

 ปัญหาของครูเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังน้ี 1) ครูผู้สอน 

ไม่ได้จบการศึกษาในวิชาเอกท่ีสอนโดยตรง 2) ครูมีภาระงานมาก 3) ครูมีศักยภาพไม่เพียงพอ 

ต่อการจัดการเรียนการสอน 4) ครูต้องสอนหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5) ครูใช้เวลาในการท�าผลงาน

วิชาการมากท�าให้สนใจในการสอนน้อย 6) ครูสอนโดยไม่ใช้สื่อการสอน 7) ครูให้ความส�าคัญกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักมากกว่ากลุ่มสาระรอง 8) ครูขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรอย่างลึกซึ้ง 

9) ครูขาดขวัญก�าลังใจในการท�างาน 10) ครูขาดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

11) การพัฒนาอบรมครูไม่สอดคล้องกับความต้องการของครู (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
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2552: 14-15) การพัฒนาครูเป็นหัวใจส�าคัญในการบริหารการศึกษา เพราะงานทุกชนิดของ 

สถานศกึษาจะด�าเนินการเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ และได้รบัผลส�าเรจ็ตามเป้าหมายหรอืไม่เพียงใด 

ขึ้นอยู่กับความสามารถและความร่วมมือของครู ถ้าครูขาดความรู้ความสามารถ ขาดขวัญก�าลังใจ 

ในการปฏิบตังิาน ไม่จงรกัภักดต่ีอหน่วยงานของตนเองและขาดความรบัผดิชอบ ทะเลาะเบาะแว้งกัน 

แตกแยกความสามัคคี ต่างคนต่างอยู่และท�างานไปวัน ๆ โดยไม่ให้ความร่วมมือกิจกรรมต่าง ๆ  

ที่สถานศึกษาได้วางไว้ก็จะประสบความล้มเหลว การพัฒนาครูจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างย่ิง

ในการบริหารการศึกษา แม้ว่าครูทุกคนของสถานศึกษาจะมีความสามารถเพียงใดก็ตาม หากเวลา

ผ่านไปนาน ๆ บรรดาความรู้ ความช�านาญก็ย่อมอ่อนลงไปเป็นของธรรมดา หรือบางทีการท�างาน

จ�าเจอยู่เสมอ ๆ งานที่ท�าอาจจะกลายเป็นความเบื่อหน่ายได้เช่นกัน (พรทิพย์ บุญณสะ, 2555: 4-5) 

ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นกลไกหลักท่ีส�าคัญต่อความส�าเร็จในการแก้ปัญหาดังกล่าว การแสวงหา 

ผู้บริหารที่มีความพร้อมทางด้านวุฒิภาวะ คุณลักษณะ ศักยภาพความรู้ ความสามารถทางศาสตร์

และศิลป์ในการบริหารงานจึงมีส่วนส�าคัญอย่างย่ิงต่อความส�าเร็จของสถานศึกษา ในการบริหาร 

การศึกษาจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยผู้น�าที่มีคุณลักษณะเอื้อต่อความส�าเร็จ หรือกล่าวอีกอย่างว่า  

ผู ้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  

เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมาย ผู้บริหารสถานศึกษาจ�าเป็นต้องมีศักยภาพ สมรรถภาพ 

และคุณลักษณะท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 2553: 182) ผู้บริหารสถานศึกษา 

ทีม่คีณุลักษณะทางการบรหิารย่อมน�าพาองค์การไปสู่ความส�าเรจ็ได้ตามเป้าหมาย เน่ืองจากคณุลักษณะ

ทางการบริหารเป็นสิง่ทีจ่ะท�าหน้าทีก่ระตุน้การท�างานของบคุลากรให้ปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้ก�าหนดเป้าประสงค์ (goals) ท่ีเก่ียวกับครู

และบุคลากรทางการศึกษาไว้ว่า “ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ และทักษะ 

ตามสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ” และเพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษา 

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ภายใต้เป ้าประสงค์ของส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรสาครที่ให้ความส�าคัญด้านการพัฒนาบุคลากร และสร้างขวัญก�าลังใจ 

ในการปฏิบัติงาน (ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร, 2558: 41-42) ดังน้ัน 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะที่ดีจึงมีส่วนในการช่วยส่งเสริมและพัฒนาครู ให้เป็นผู้ท่ีเรียนรู ้

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามข้อก�าหนดของสมรรถนะ

 ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

ของครูในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ท้ังน้ีเพ่ือน�าไปใช้

เป็นข้อมลูในการพัฒนาคณุลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษาและการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตังิาน

ของครู เพ่ือไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของผู ้บริหารและครูในสถานศึกษา 

ให้ดียิ่งขึ้นไป
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วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร

 2. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร

 3. เพ่ือวิเคราะห์คุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะ 

การปฏิบัติงานของครู

ตัวแปรการวิจัย

 1. ตัวแปรต้น คอื คณุลกัษณะผูบ้รหิารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น�า 2) ความฉลาด 

3) การตดัสนิใจ 4) ความเชือ่มัน่ในตนเอง 5) มนุษยสมัพันธ์และการท�างานร่วมกับผูอ้ืน่ 6) การปรบัตวั

ให้เข้ากับสถานการณ์ 7) ความอดทนสูง และ 8) คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร 

 2. ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ประกอบด้วย 1) การบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้ 2) การพัฒนาผู้เรียน 3) การจัดการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์และ

การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 5) ภาวะผู้น�าครู และ 6) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน

เพื่อการจัดการเรียนรู้

สมมติฐานการวิจัย
 คณุลกัษณะผูบ้รหิารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) ภาวะผูน้�า 2) ความฉลาด 3) การตดัสนิใจ 

4) ความเชื่อมั่นในตนเอง 5) มนุษยสัมพันธ ์และการท�างานร ่วมกับผู ้อื่น 6) การปรับตัว 

ให้เข้ากับสถานการณ์ 7) ความอดทนสูง และ 8) คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร เป็นปัจจัยที่ส่งผล

ต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 

โดยสังเคราะห์จากเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยของ Trewatha (1982: 388) Dubrin 

(2004: 33-47) Daft (2006: 334) Stogdill (1974 อ้างถึงใน Paul, Blarchard & Johnson, 2008: 

77) ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543: 7-8) ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(2545: 112-114) สมถวิล ชูทรัพย์ (2550: 201) พิมพ์ฐดา วัจนวงศ์ปัญญา (2555: 276) และกานดา  

สุขทุม (2556: 30-31) โดยน�ามาสังเคราะห์ได้ตัวแปรทั้งหมด 8 ประการ ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น�า 
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2) ความฉลาด 3) การตัดสินใจ 4) ความเชื่อมั่นในตนเอง 5) มนุษยสัมพันธ์และการท�างานร่วมกับ 

ผู้อื่น 6) การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 7) ความอดทนสูง และ 8) คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร 

ส�าหรับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ผู ้วิจัยได้ใช้แนวคิดของส�านักงานคณะกรรมการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (2553: 8-15) ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ดังน้ี 1) การบริหารหลักสูตรและการจัด 

การเรียนรู้ 2) การพัฒนาผู้เรียน 3) การจัดการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 5) ภาวะผู้น�าครู และ 6) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 

เพื่อการจัดการเรียนรู้ ดังแสดงในภาพที่ 1 ดังนี้

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย

6 

ของครู ผูวิจัยไดใชแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553: 8-15) ประกอบดวย 6 
สมรรถนะ ดังนี้ 1) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 2) การพัฒนาผูเรียน 3) การจัดการชั้นเรียน 4) 
การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 5) ภาวะผูนําครู และ 6) การสรางความสัมพันธ
และความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู ดังแสดงในภาพที่ 1 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
คําจํากัดความตัวแปรการวิจัย 
 1. คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่แสดงออกถึงการมีลักษณะประจําตัวที่มีมาต้ังแตกําเนิดและ
ที่เกิดจากการเรียนรู ทําใหมีอิทธิพลหรือมีบทบาทมากกวาบุคคลอ่ืนในสถานศึกษา และมีสวนเกี่ยวของกับ
การบริหารงานในสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 
 1.1 ภาวะผูนํา หมายถึง คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการ
ขับเคลื่อนหรือสรางอิทธิพล กระตุน ชี้นํา ผลักดันที่มีตอครูในการปฏิบัติงาน มุงสูการบรรลุเปาหมายท่ี

ตัวแปรตาม 
สมรรถนะการปฏิบัติงานของคร ู

 
1.  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
2.  การพฒันาผูเรียน 
3.  การจัดการชั้นเรียน 
4.  การวิเคราะห สงัเคราะห และการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาผูเรียน 
5.  ภาวะผูนําครู 
6.  การสรางความสัมพนัธและความรวมมือ   
    กับชมุชนเพ่ือการจัดการเรียนรู 

ตัวแปรตน 
คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา 

 
1.  ภาวะผูนํา 
2.  ความฉลาด  
3.  การตัดสินใจ 
4.  ความเชื่อมั่นในตนเอง 
5.  มนุษยสัมพันธและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
6.  การปรับตัวใหเขากับสถานการณ 
7.  ความอดทนสูง 
8.  คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร 
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ค�าจ�ากัดความตัวแปรการวิจัย

 1. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่แสดงออกถึงการมีลักษณะประจ�าตัวที่มี 

มาต้ังแต่ก�าเนิดและที่เกิดจากการเรียนรู ้  ท�าให้มีอิทธิพลหรือมีบทบาทมากกว่าบุคคลอื่นใน 

สถานศึกษา และมีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารงานในสถานศึกษาให้ประสบความส�าเร็จได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

  1.1  ภาวะผู้น�า หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงความสามารถ

ในการขับเคล่ือนหรือสร้างอิทธิพล กระตุ้น ชี้น�า ผลักดันท่ีมีต่อครูในการปฏิบัติงาน มุ่งสู่การบรรลุ

เป้าหมายที่สถานศึกษาก�าหนด ตลอดจนครูในสถานศึกษามีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการท�า

สิ่งต่าง ๆ ตามต้องการ

  1.2  ความฉลาด หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงความรู้และ

ความสามารถ เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ท้ังในด้านวิชาการ ด้านการเงินและงบประมาณ  

ด้านการบริหารบุคคล ด้านบริหารท่ัวไป มีความสามารถในการวินิจฉัยส่ังการ เข้าใจข้อมูลท่ีซับซ้อน

และสามารถหาข้อสรุปจากข้อมูลได้อย่างถูกต้อง คิดได้ด้วยเหตุผล เข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของ

เหตุการณ์ มีวิจารณญาณที่ดี สนใจและรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ อย่างรอบด้าน

  1.3  การตัดสินใจ หมายถึง คุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึง 

ความสามารถในการใช้เหตุผล เพ่ือพิจารณาวิเคราะห์และหาทางเลือก โดยต้องค�านึงถึง 

ความเหมาะสมกับสถานการณ์ มีหน้าที่ในการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค�านึงถึงผลท่ีจะ

เกิดขึน้กับการพัฒนาของบคุลากร ผูเ้รยีน และชมุชน สามารถตดัสนิใจได้ถูกต้อง รวดเรว็ สมเหตสุมผล 

  1.4  ความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึง

การมีศรัทธาในตัวเอง เชื่อมั่น เชื่อถือในความสามารถ บุคลิกลักษณะ ความรู้และจิตใจของตนเอง 

กล้าแสดงออกในพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม สร้างสรรค์ และมคีวามเชือ่ว่าบคุลากรในสถานศกึษาสามารถ

ปฏิบัติงานได้ดี

  1.5  มนุษยสัมพันธ์และการท�างานร ่วมกับผู ้อื่น หมายถึง คุณลักษณะผู ้บริหาร 

สถานศึกษาที่แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี รู ้และเข้าใจบุคคลอื่นเป็นกันเองกับทุกคน 

ในสถานศึกษา มีการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันท�าให้เกิดพลังจากความร่วมแรงร่วมใจกัน

  1.6  การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ หมายถึง คุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษา 

ที่แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัว รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สนองตอบได้ฉับไวต่อเน่ืองกับ

สถานการณ์และโอกาส สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้สอดคล้องสมดุลทันสมัย  

มีความยืดหยุ่น และด�าเนินบทบาทในฐานะผู้บริหารได้อย่างเหมาะสม
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  1.7  ความอดทนสูง หมายถึง คุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึง 

ความสามารถของร่างกายและความคิดจิตใจท่ีจะทนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีให้ต่อเน่ือง ผลักดันงานให้

บรรลุเป้าหมายปลายทางได้ มีสุขภาพสมบูรณ์ ด้านร่างกายและจิตใจพร้อมท่ีจะทนต่อความยาก

ล�าบาก มีความมั่นคงทางอารมณ์ อดทนต่อแรงกดดันต่าง ๆ และอดทนต่อการรอคอยดูความส�าเร็จ

ของงาน

  1.8 คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร หมายถึง คุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษา 

ที่แสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ตัง้มัน่อยู่บนพ้ืนฐานของความซือ่สตัย์สุจรติ ยึดระบบคณุธรรมในการบรหิารงาน 

เป็นแบบอย่างท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติ ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม ตลอดจนมีหน้าท่ีแนะน�า ตักเตือน ควบคุม ก�ากับดูแลบุคลากร

ในสถานศึกษา

 2.  สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู หมายถึง ครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรสาคร มีการปฏิบัติงานท่ีแสดงออกถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจาก

ความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ สามารถผลักดันให้ครูสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี

หรอืปฏบิตัไิด้ตามเกณฑ์ทีก่�าหนดในงานท่ีตนรบัผิดชอบ ให้บรรลุผลอย่างมปีระสทิธิภาพ ประกอบด้วย 

  2.1  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ครูมีความสามารถในการสร้าง

และพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีความสอดคล้องและเป็นระบบ  

จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยสามารถใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี  

มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้

  2.2  การพัฒนาผู้เรียน หมายถึง ครูมีความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

การพัฒนาทักษะชวิีต การส่งเสรมิสขุภาพทัง้ด้านร่างกายและจติใจ มุง่มัน่สร้างความเป็นประชาธิปไตย 

ส่งเสริมให้ตระหนักและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ด�าเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

  2.3  การจัดการชั้นเรียน หมายถึง ครูมีความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 

โดยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มีการจัดท�าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ�าชั้นเรียนต่าง ๆ ก�ากับดูแลชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริม 

การเรียนรู้อย่างมีความสุขและความปลอดภัยของผู้เรียน

  2.4  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู ้เรียน หมายถึง ครูม ี

ความสามารถในการท�าความเข้าใจ แยกประเด็นเป็นส่วนย่อย รวบรวมพิจารณาหาข้อสรุปอย่างม ี

ระบบ และน�าไปใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและงานอย่างเป็นระบบ    
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  2.5  ภาวะผู้น�าครู หมายถึง ครูมีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความเก่ียวข้อง

สัมพันธ์กับบุคคลอื่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ซึ่งกันและกันท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  

สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นแบบอย่างทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ

  2.6  การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ หมายถึง 

ครูมีความสามารถในการประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี และสร้างเครือข่ายกับ 

ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และ

รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

วิธีด�าเนินการ

 การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive 

research) ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูในสถานศึกษา และใช้ครูเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)

 ประชากร ได้แก่ ครูท่ีเป็นข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร ในปีการศกึษา 2558 จ�านวน 1,496 คน จากสถานศึกษา 104 แห่ง

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูท่ีเป็นข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปีการศึกษา 2558 โดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง

ส�าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970: 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 306 คน กระจายตามที่ตั้ง

ของอ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมอืงสมทุรสาคร อ�าเภอกระทุม่แบน อ�าเภอบ้านแพ้ว โดยใช้วธีิการสุม่ตวัอย่าง

แบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (proportional stratified random sampling) ค�านวณสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง 

ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1  จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

9 

 การวิจัยเร่ือง “คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) 
ผูใหขอมูล ไดแก ครูในสถานศึกษา และใชครูเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

ประชากร ไดแก ครูที่เปนขาราชการในสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปการศึกษา 2558 จํานวน 1,496 คน จากสถานศึกษา 104 แหง 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูที่เปนขาราชการในสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปการศึกษา 2558 โดยกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของ Krejcie 
and Morgan (1970: 608) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 306 คน กระจายตามท่ีต้ังของอําเภอ ไดแก อําเภอ
เมืองสมุทรสาคร อําเภอกระทุมแบน อําเภอบานแพว โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน 
(proportional stratified random sampling) คํานวณสัดสวนกลุมตัวอยาง ดังแสดงรายละเอียดในตาราง
ที่ 1 ดังนี้ 
ตารางที่ 1  จาํนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

อําเภอ ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
เมืองสมทุรสาคร 781 160 
กระทุมแบน 433 88 
บานแพว 282 58 
รวม 1,496 306 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจรายการ 

(checklist) ซึ่งสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับเพศ ตําแหนง อายุ ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด และอายุราชการ 
ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร จํานวน 8 ดาน ประกอบดวย 1) ภาวะผูนํา 2) ความฉลาด 3) การตัดสินใจ 4) 
ความเช่ือมั่นในตนเอง 5) มนุษยสัมพันธและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 6) การปรับตัวใหเขากับสถานการณ 
7) ความอดทนสูง และ 8) คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา (rating 
scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert  

ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จํานวน 6 ดาน ประกอบดวย 1) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 2) การ
พัฒนาผูเรียน 3) การจัดการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 5) ภาวะ
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบส�ารวจรายการ 

(checklist) ซึ่งสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับเพศ ต�าแหน่ง อายุ ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด และอายุราชการ

 ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จ�านวน 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น�า 2) ความฉลาด  

3) การตดัสนิใจ 4) ความเชือ่มัน่ในตนเอง 5) มนษุยสัมพันธ์และการท�างานร่วมกับผู้อืน่ 6) การปรับตวั

ให้เข้ากับสถานการณ์ 7) ความอดทนสูง และ 8) คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร ซึ่งมีลักษณะ 

เป็นมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert 

 ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จ�านวน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การบริหารหลักสูตรและ 

การจัดการเรียนรู้ 2) การพัฒนาผู้เรียน 3) การจัดการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์และ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 5) ภาวะผู้น�าครู และ 6) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน

เพื่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิด

ของ Likert 

 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

 ผู ้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและ

โครงสร้างของแบบสอบถาม ด�าเนนิการสร้างเครือ่งมอืตามค�านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) 

ต้ังแต่ 0.67 ได้กระทงค�าถาม คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 55 ข้อ ประกอบด้วย 

ภาวะผู้น�า 5 ข้อ ความฉลาด 7 ข้อ การตัดสินใจ 7 ข้อ ความเชื่อมั่นในตนเอง 6 ข้อ มนุษยสัมพันธ์

และการท�างานร่วมกับผู้อื่น 7 ข้อ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 8 ข้อ ความอดทนสูง 6 ข้อ 

และคณุธรรมจรยิธรรมในการบรหิาร 9 ข้อ และกระทงค�าถามสมรรถนะการปฏิบตังิานของคร ูจ�านวน 

50 ข้อ ประกอบด้วย การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 13 ข้อ การพัฒนาผู้เรียน 10 ข้อ 

การจัดการชั้นเรียน 8 ข้อ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 6 ข้อ ภาวะผู้น�า

ครู 7 ข้อ และการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 6 ข้อ และ

น�าแบบสอบถามมาแก้ไขปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน�าไปทดลองใช้ จากน้ันน�า

แบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) กับครูท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 

30 คน เพ่ือหาค่าความเท่ียง (reliability) น�าแบบสอบถามจากการทดลองใช้กลับคืนมาตรวจสอบ

คุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach,1970: 161 อ้างถึงใน สุวิมล  
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ตริกานันท์, 2551: 156) คณุภาพด้านความเทีย่งของคณุลักษณะผูบ้รหิารสถานศกึษาเท่ากับ 0.92 และ 

ค่าความเที่ยงของสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูเท่ากับ 0.97

 การเก็บรวมรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม จ�านวน 306 ฉบับ พร้อมหนังสือถึงผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากคร ู

ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ในการตอบแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับคืนมา 

จ�านวน 280 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.50

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดับ

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา และระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ใช้การหาค่าเฉลี่ย (  ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขต

ค่าเฉลี่ยตามแนวความคิดของบุญชม  ศรีสะอาด (2553: 121) ดังนี้

 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00   หมายถึง  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา/สมรรถนะ           

         การปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50   หมายถึง  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา/สมรรถนะ

         การปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับปฏิบัติมาก

 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50   หมายถึง  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา/สมรรถนะ

         การปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับปฏิบัติปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50   หมายถึง  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา/สมรรถนะ

         การปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับปฏิบัติน้อย

 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50   หมายถึง  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา/สมรรถนะ

         การปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับปฏิบัติน้อยที่สุด

 ส�าหรับการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน

ของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ใช้การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)

x
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ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน

ของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

 คุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.24, S.D. = 0.71) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยพบว่าคุณธรรมจริยธรรม 

ในการบริหารอยู่ในล�าดับสูงสุด (   = 4.38, S.D. = 0.71) รองลงมาคือความเชื่อมั่นในตนเอง 

(   = 4.29, S.D. = 0.72) และการตัดสินใจอยู่ในล�าดับต�่าสุด (   = 4.17, S.D.  = 0.73) ตามล�าดับ 

ดังปรากฏในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา  

  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขต
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12 

(n = 280) 
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5. 
6. 
7. 
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มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

7 
5 
6 
1 

รวม 4.24 0.71 มาก  
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S.D. = 0.60) รองลงมาคือ การจัดการชั้นเรียน (     = 4.30, S.D. = 0.60) และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
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ในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัด 

  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะ 
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 คุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ความฉลาด (X
2
) คุณธรรมจริยธรรม 

ในการบริหาร (X
8
) และภาวะผู้น�า (X

1
) เป็นตัวแปรที่ได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถ

อภิปรายความผันแปรของสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ในการท�านาย 

(R2) เท่ากับ 0.352 ซึ่งแสดงว่า ความฉลาด คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร และภาวะผู้น�าส่งผล 

ต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

และสามารถร่วมกันท�านายสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูได้ร้อยละ 35.20 โดยสามารถเขียน

สมการพยากรณ์ได้ ดังนี้

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ

 

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ

ดังปรากฏในตารางที่ 4

13 

(n = 280) 
ขอ สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู �� S.D. ระดับ ลําดับ 
1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 4.14 0.65 มาก 4 
2. การพัฒนาผูเรียน 4.37 0.60 มาก 1 
3. การจัดการช้ันเรียน 4.30 0.60 มาก 2 
4. การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจยัเพื่อพัฒนาผูเรียน 4.07 0.63 มาก 6 
5. ภาวะผูนาํครู 4.25 0.63 มาก 3 
6. การสรางความสัมพนัธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือ 

การจัดการเรียน 
4.12 

 
0.71 

 
มาก 

 
5 

รวม 4.20 0.63 มาก  
  

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย ความฉลาด (X2) คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร 
(X8) และภาวะผูนํา (X1) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ในการทํานาย (R2) เทากับ 0.352 ซึ่งแสดงวา ความ
ฉลาด คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร และภาวะผูนําสงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และสามารถรวมกันทํานายสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครูไดรอยละ 35.20 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
Y� tot = 2.19 + 0.14 (X2) + 0.18 (X8) +0.14 (X1) 
 
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
Z�  tot = 0.20 (Z2) +0.25 (Z8) +0.19 (Z1) 
 

ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
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1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 4.14 0.65 มาก 4 
2. การพัฒนาผูเรียน 4.37 0.60 มาก 1 
3. การจัดการช้ันเรียน 4.30 0.60 มาก 2 
4. การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจยัเพื่อพัฒนาผูเรียน 4.07 0.63 มาก 6 
5. ภาวะผูนาํครู 4.25 0.63 มาก 3 
6. การสรางความสัมพนัธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อ 
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มาก 
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Z�  tot = 0.20 (Z2) +0.25 (Z8) +0.19 (Z1) 
 

ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
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ขอ การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา x̄ S.D.  ระดับ ลําดับ 
1.  การกําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 4.33 0.50 มาก 1 
2. การจัดทาํแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4.24 0.59 มาก 3 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.20 0.62 มาก 5 
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4.20 0.61 มาก 4 
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.15 0.68 มาก 8 
6. การประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
4.25 0.63 มาก 2 

7. การจัดทาํรายงานประจําปทีเ่ปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 4.16 0.68 มาก 6 
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนือ่ง 4.16 0.70 มาก 7 
 รวม 4.21 0.58 มาก  

 
ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนระหวางสมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษาที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ประกอบดวย การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) การมีวิสัยทัศน (X8) การทํางานเปนทีม (X4) การคิด
วิเคราะห และสังเคราะห (X5) และการสื่อสารและการจูงใจ (X6) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอย
และสามารถอภิปรายความผันแปรของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Ytot) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.754 ซึ่งแสดงวา การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การมี
วิสัยทัศน การทํางานเปนทีม การคิดวิเคราะห และสังเคราะห และการส่ือสารและการจูงใจ สงผลตอการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1 และสามารถรวมกันทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 75.40 ทั้งนี้ ดานการสื่อสาร
และการจูงใจสงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแบบผกผัน โดยสามารถ
เขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 
  สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  Y� tot  =  0.36 + 0.31 (X7) + 0.29 (X8) + 0.26 (X4) + 0.22 (X5) - 0.18 (X6) 
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
   Z�  tot  =  0.31 (Z7) + 0.32 (Z8) + 0.24 (Z4) + 0.24 (Z5) - 0.20 (Z6) 
 
ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ี

สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

                                                                                                                                    (n = 320) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 5 79.41 15.82 189.013** .00 
Residual 308 25.88 0.84   

Total 313 105.29    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 0.36  0.13 2.72** .00 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) 0.31 0.31 0.06 4.66** .00 
การมีวิสัยทัศน (X8) 0.29    0.32 0.05 5.43** .00 
การทํางานเปนทีม (X4) 0.26 0.24 0.05 4.42** .00 
การคิดวิเคราะห และสังเคราะห  (X5)               0.22 0.24 0.05 4.45** .00 
การสื่อสารและการจูงใจ (X6) -0.18 -0.20 0.05 -3.35** .00 
     ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
     R = 0.868 R2 = 0.754 SEE. = 0.289  
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้ 
1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการมุงผลสัมฤทธิ์โดย
ภาพรวมอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ การบริการที่ดี การทํางานเปนทีม การพัฒนาตนเอง การคิด
วิเคราะห และสังเคราะห การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสื่อสารและการจูงใจ และการมีวิสัยทัศน 
ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่น ต้ังใจในการปฏิบัติงานและมีการกําหนดเปาหมาย 

x
x
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล 

  ต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

  สมุทรสาคร

                                                                                               

อภิปรายผล

 ผลจากการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน

ของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สามารถอภิปรายผลตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้

 1. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณธรรมจริยธรรม 

ในการบรหิารอยู่ในล�าดบัสงูสดุ รองลงมาคือ ความเชือ่มัน่ในตนเอง ภาวะผูน้�า ความฉลาด การปรบัตวั

ให้เข้ากับสถานการณ์ ความอดทนสูง มนุษยสัมพันธ์และการท�างานร่วมกับผู้อื่น และการตัดสินใจ 

ตามล�าดับ ท้ังน้ีเพราะผู้บริหารสถานศึกษา คือ ผู้ท่ีมีบทบาทส�าคัญย่ิง งานวิจัยหลายเร่ือง ได้ระบุ 

ตรงกันว่า ผู้บริหารที่ให้ความเอาใจใส่ ทุ่มเทให้กับงานพัฒนาการเรียนการสอน มีคุณธรรม และ

ภาวะผู้น�า เป็นปัจจัยที่ส�าคัญท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของสถานศึกษา ท�าให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

และมีขวัญก�าลังใจในการท�างาน เช่น งานวิจัยของบุญธรรม ไวยมิตรา (2553: 1-2) ได้ระบ ุ

ความส�าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาว่า ผู ้บริหารสถานศึกษานับว่ามีความส�าคัญท่ีสุดท่ีจะน�า

โรงเรียนสู่ความส�าเร็จ เพราะผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู ้น�า เป็นผู้สร้างขวัญก�าลังใจใน 

การปฏิบัติงานของครู ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องค�านึงถึงคุณลักษณะบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 
                                                                                                                          (n = 280) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 3 18.55 6.18 49.91* .00 
Residual 276 34.19 0.12   

Total 279 52.75    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SE.b t Sig. 
คาคงที ่ 2.19  0.16 13.21* .00 
ความฉลาด (X2) 0.14 0.20 0.06 2.13* .03 
คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร (X8) 0.18 0.25 0.04 3.70* .00 
ภาวะผูนํา (X1) 0.14 0.19 0.06 2.06* .04 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.593 R2 = 0.352 SEE. = 0. 352 

 
อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยเร่ือง คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการ
วิจัยไดดังนี้ 
 1. คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา คุณธรรมจริยธรรมในการบริหารอยูใน
ลําดับสูงสุด รองลงมาคือ ความเชื่อมั่นในตนเอง ภาวะผูนํา ความฉลาด การปรับตัวใหเขากับสถานการณ 
ความอดทนสูง มนุษยสัมพันธและการทํางานรวมกับผูอ่ืน และการตัดสินใจ ตามลําดับ ทั้งนี้เพราะผูบริหาร
สถานศึกษา คือ ที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง งานวิจัยหลายช้ิน ไดระบุตรงกันวา ผูบริหารที่ใหความเอาใจใส 
ทุมเทใหกับงานพัฒนาการเรียนการสอน มีคุณธรรม และภาวะผูนํา เปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอ
ความสําเร็จของสถานศึกษา ทําใหบุคลากรไดรับการพัฒนาและมีขวัญกําลังใจในการทํางาน เชน งานวิจัย
ของบุญธรรม  ไวยมิตรา (2553: 1-2) ไดระบคุวามสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาวา ผูบริหารสถานศึกษา
นับวามีความสําคัญที่สุดที่จะนําโรงเรียนสูความสําเร็จ เพราะผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูนํา เปน
ผูสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู ผูบริหารสถานศึกษาจะตองคํานึงถึงคุณลักษณะบทบาทและ
หนาที่ของตนเอง ตองคอยกระตุนและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนใหเกิดความรวมแรง
รวมใจกันในการปฏิบัติงานใหไปสูเปาหมายของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นไดวาผูบริหาร
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ต้องคอยกระตุ้นและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกัน 

ในการปฏิบตังิานให้ไปสูเ่ป้าหมายของโรงเรยีนอย่างมปีระสทิธิภาพ ซึง่จะเห็นได้ว่าผูบ้รหิารสถานศกึษา

จะไม่ประสบความส�าเร็จในการบริหารงานตามเป้าหมาย ถ้าหากไม่มีคุณลักษณะที่ดี ซึ่งสอดคล้อง

กับส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2545: 114) ตามโครงการผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ 

ในปี พ.ศ. 2544 ได้ก�าหนดลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีผล 

การปฏิบัติงานดีเด่นด้านการบริหารที่ส่งเสริม การปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวพระราชบัญญัต ิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 เป็นผู้น�าทางวิชาการ  

มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของคณะครู นักเรียน ผู้บังคับบัญชา 

กรรมการสถานศึกษา พ่อแม่ผู ้ปกครอง ชุมชนและสังคม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวรรณา  

นาเจริญ (2556: 67) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารการศึกษาตามความ

ต้องการของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารการศึกษา 5 ด้าน  

ตามความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียง

ล�าดับค่าเฉล่ียจาก ด้านมากไปด้านน้อย ดังนี้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการเป็นผู ้น�า  

ด้านการจูงใจด้านความสามารถทางสติปัญญา และด้านการตัดสินใจ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ

พรสวรรค์ โฆษิตจินดา (2554: 67) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพใน

โรงเรียนขนาดเล็กกับการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังน้ี ด้านการเป็นผู้น�าที่มี

คุณธรรมจริยธรรม และด้านการเป็นผู้น�าการพัฒนาตนเองในเชิงบริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสามารถ ฟองศิริ (2558: 67) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  

ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย ดงันี ้ด้านคุณสมบตัิ

ทั่วไป ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านบุคลิกภาพ และด้านความเป็นผู้น�า ดังนั้น 

แสดงให้เห็นว่าผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นผู ้ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีส�าคัญในการบริหารสถานศึกษา 

การบรหิารสถานศกึษาน้ันจะด�าเนินการส�าเร็จไปลุล่วงได้ด้วยดี บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของสถานศึกษานั้นได้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะหลายประการของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารที่มี

คุณลักษณะทางการบริหารที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้น�าท่ีมีความรู้ ความสามารถ ชาญฉลาด

และเป็นที่ยอมรับของคณะครู ผู้บังคับบัญชา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม 

สามารถส่งผลถึงความส�าเร็จของสถานศึกษา ตลอดจนท�าให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับ 
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การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานและยึดแบบอย่างท่ีดีจากผู้บริหาร

สถานศึกษา

 2. สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สมทุรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมือ่พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสมรรถนะการปฏบิติังาน

ของครู การพัฒนาผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การบริหารจัดการชั้นเรียน ภาวะผู้น�าครู 

การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 

เพ่ือการจัดการเรียนรู้ และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ตามล�าดับ ทั้งน้ี

เนื่องจากในปัจจุบันครูมีความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองในเร่ืองของการเรียนการสอนของผู้เรียน 

เน่ืองจากนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการได้จดัท�าโครงการยกระดบัคณุภาพครท้ัูงระบบ: ในกิจกรรม 

จัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพเพ่ือการพัฒนาครูรายบุคคลเพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน สมรรถนะ

การปฏิบัติงานของครูจึงเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครูให้บรรลุผล 

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ (2555: 68-69) ได้ศึกษาเรื่อง 

สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 

สมรรถนะประจ�าสายงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังน้ี  

ด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านภาวะผู้น�าครู ด้านการบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้ ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและด้านการ 

สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชมุชนเพ่ือการจดัการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจยัของ 

วัชรินทร์ ปานพรหม และพิชญาภา ยืนยาว (2555: 138-156) ได้ศึกษาเร่ือง การจัดการนวัตกรรม

ทางการศึกษาด้านวิชาการท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจ�าสายงานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่า สมรรถนะประจ�าสายงาน 

ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านการบริหาร

จัดการเรียน ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ด้านภาวะ

ผู้น�าครู ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณา ศรีสุข (2557: 52) ได้ศึกษาเรื่อง 

การศึกษาความต้องการการพัฒนาสมรรถนะประจ�าสายงานของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบว่า ความต้องการการพัฒนาสมรรถนะประจ�าสายงาน

ของครูภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ความต้องการพัฒนา

ด้านด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย ด้านการบริหารจัดการเรียน 

ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ดังนั้น จึงแสดง

ให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส�าคัญกับการยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของคร ู
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ให้สูงขึ้น เพราะสมรรถนะครูเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครูให้บรรลุผลอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย และด้านการสร้าง 

ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู ้บริหารควรส่งเสริมให้เกิดการสร้างความร่วมมือกับชุมชน 

ให้เข้ามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับครู ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนสังคม

 3. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เรียงล�าดับตามอิทธิพลจากมากไปหาน้อย  

ซึง่ได้แก่ ความฉลาด คณุธรรมจรยิธรรมในการบรหิาร และภาวะผูน้�า ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏบิตังิาน

ของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05 โดยสามารถร่วมกันท�านายสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ได้ร้อยละ 35.20 ท้ังนี้

เน่ืองจากผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะทางการบริหารที่ดี มีบทบาทในการกระตุ้นการท�างาน

ของบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพท�าให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองตามกรอบ 

สมรรถนะการปฏิบัติงานและมีความส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนน�าพา 

สถานศึกษาไปสู่ความส�าเร็จได้ตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของจุฑารัตน์  ชุ่มประดิษฐ์  

(2556: 129) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครู ในสังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า คุณลักษณะของผู ้บริหาร 

สถานศึกษากับสมรรถนะครูในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ร่วมกันพยากรณ์สมรรถนะครู ได้ร้อยละ 46.10

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

  1.1 ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ควรส่งเสริมคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการตัดสินใจ โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา

ศึกษาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพ่ือการแก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็นและใช้ข้อมูลสารสนเทศ

อย่างรอบด้านในการตัดสินใจ โดยค�านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากร ผู้เรียน และชุมชนเป็นที่ตั้ง

  1.2 ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ควรส่งเสริมคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา ด้านมนุษยสัมพันธ์และการท�างานร่วมกับผู้อื่น โดย

ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความตระหนัก และเห็นความส�าคัญของมนุษยสัมพันธ์และ 

การท�างานร่วมกับผู้อื่น ผู้บริหารท่ีประสบความส�าเร็จจะต้องแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีไวต่อการรับรู ้

ความรู้สึกของผู้อื่น
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  1.3 ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ควรส่งเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนา 

ผู้เรียน โดยส่งเสริมให้ครูรวบรวมข้อมูล และจ�าแนกสภาพปัญหาของผู้เรียนไว้อย่างเป็นระบบ 

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเก่ียวกับนักเรียน เพ่ือก�าหนดทางเลือกในการแก้ไข ด�าเนินการ 

ตามกระบวนการวิจัยตามแผนที่วางไว้และน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

  1.4 ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ควรส่งเสริม สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน

เพ่ือการจัดการเรียน โดยส่งเสริมให้ครูก�าหนดแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี และ 

ความร่วมมือกับชุมชน ประสานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา  

ตลอดจนสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส�าคัญของการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ภูมิปัญญา 

และวิทยาการจากท้องถ่ินไว้อย่างเป็นระบบ และส่งเสรมิการให้ครูภูมปัิญญาท้องถ่ิน เข้ามามส่ีวนร่วม 

ในการจัดการเรียนการสอน

  1.5 ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ควรส่งเสริมคุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษาด้านความฉลาด มีความรู ้และความสามารถ  

ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร และด้านภาวะผู้น�า เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในด้านอื่น ๆ เช่น คุณลักษณะด้าน 

การบริหารสถานศึกษา ด้านบุคลิกภาพ ด้านวิชาการ ด้านการสื่อสาร เป็นต้น เพื่อพัฒนาสู่ความเป็น 

ผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

  2.2 ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

  2.3 ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

สรุป

 คุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณลักษณะผู้บริหาร

สถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน และสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
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พบว่า สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมากทุกด้าน และคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา

ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู เรียงตามล�าดับอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความฉลาด 

คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร และภาวะผู้น�า โดยสามารถท�านาย สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้ร้อยละ 35.20 อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05
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ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผู้บรหิารสถานศกึษาท่ีส่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

ADMINISTRATORS’ ACADEMIC LEADERSHIP AFFECTING SCHOOL 
EFFECTIVENESS UNDER RATCHABURI PRIMARY EDUCATIONAL 

SERVICE AREA OFFICE 2

เพ็ญนภา  พลับฉิม/ PENNAPA  PLUBCHIM1

พิชญาภา  ยืนยาว/ PITCHAYAPA  YUENYAW2  
นภาเดช  บุญเชิดชู/ NAPADECH  BOONCHERDCHOO3 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้น้ีมวัีตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาระดบัภาวะผูน้�าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
2) ศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน และ 3) วิเคราะห์ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหาร 
สถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในโรงเรียนของรัฐ 
สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาราชบรุ ีเขต 2 จ�านวน 306 คน โดยใช้วธีิการสุม่ตวัอย่าง
แบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนกระจายตามอ�าเภอ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่สร้างข้ึน 
โดยผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน
 ผลการวิจัยพบว่า
 1.  ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน
เรียงล�าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การวางแผน การจัดการ และ
การนิเทศ
 2. ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมากท้ังภาพรวมและรายด้าน เรียงล�าดับจากมาก 
ไปน้อย ดังนี้ ด้านครู ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านกระบวนการบริหาร และด้านผู้บริหาร 
 3.  ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ การส่งเสริมบรรยากาศ 
ทางวิชาการ การจัดการ และการวางแผนเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยสามารถ
ร่วมกันท�านายได้ร้อยละ 82.60 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค�าส�าคัญ: ภาวะผู้น�าทางวิชาการ  ผู้บริหารสถานศึกษา  ประสิทธิผลของโรงเรียน  ประถมศึกษา

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

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

2) identify the level of school effectiveness; and 3) analyze administrators’ academic 

leadership affecting school effectiveness. The research sample, derived by proportional 

stratified random sampling distributed by district, was 306 teachers of public schools 

under Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2. The research instrument was 

a questionnaire constructed by the researcher. Data were analyzed with percentage, 

mean, standard deviation, and stepwise multiple regression.  

 The findings of this research were as follows:

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

a high level. These aspects, ranked from the highest to the lowest, were as follows: academic 

climate promotion, planning, management, and supervision.

 2.  Overall and in specific aspects, the school effectiveness was at a high level. 

These aspects, ranked from the highest to the lowest, were as follows: teachers, learning 

process, administration process and administrators. 

 3.  The administrators’ academic leadership in the aspects of academic climate 

promotion, management, and planning together predicted the school effectiveness at the 

percentage of 82.60 with statistical significance at .01. 

Keywords: educational administrator, academic leadership, school effectiveness, primary  

  education

บทน�า

 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาท่ามกลางกระแสแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์  

(globalization) มุ ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู ้ตลอดชีพอย่างมีคุณภาพตามการปฏิรูปการศึกษา 

ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) เป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู ้

ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยมีกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

คนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ บุคคลท่ีมีความส�าคัญอย่างย่ิงท่ีจะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าว ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งต้องเป็นผู้ด�าเนินการบริหารงานด้านต่าง ๆ และเป็นผู้น�า
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นโยบายมาสู่การปฏิบัติ เพ่ือท�าหน้าท่ีจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ตลอดจนบริหารสถานศึกษาให้มี

ความเจริญก้าวหน้า บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้ ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

(พ.ศ. 2552-2561) มีสาระส�าคัญในเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา และเรียนรู ้อย่างเป็นระบบ 

โดยการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ

แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) สาระส�าคัญที่เก่ียวข้องกับการก�าหนดทิศทาง 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 11 เป็นการสร้างภูมคิุม้กัน 

ในมิติต่าง ๆ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและย่ังยืน โดยน�าทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพ

มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเก้ือกูลกัน พร้อมท้ังเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐาน 

การพัฒนาประเทศที่ส�าคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) 

ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: 7)

 ผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผู ้น�าถือเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญต่อความส�าเร็จของ 

การปฏิบัติงานของโรงเรียน เนื่องจากจะท�าให้ผู ้ร ่วมปฏิบัติงานท้ังในและนอกโรงเรียนเชื่อมั่น  

ศรัทธา รวมพลังให้เกิดการร่วมมือร่วมใจไปสู่การเปลี่ยนแปลง ประสานความสะดวกในการดูแล  

ให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือให้ผู้ร่วมงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้องการ 

ในการบรหิารจงึจ�าเป็นอย่างย่ิงทีผู่บ้รหิารจะต้องมภีาวะผู้น�า ดงัท่ี สัมมา รธนิธย์ (2556: 249) กล่าวว่า 

ภาวะผู้น�าเป็นการใช้อิทธิพลของบุคคลหรือของต�าแหน่ง จูงใจให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลปฏิบัติ 

ตามความคิดเห็นความต้องการของตนด้วยความเต็มใจ ยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพ่ือจะน�าไปสู ่

การบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุม่ตามทีก่�าหนดไว้ ภาวะผูน้�าเป็นความสามารถในการชกัจงูหรอืโน้มน้าว 

ผู้อื่นให้ค้นหาหนทางท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดให้อย่างกระตือรือร้น และเป็นการผูกมัดหรือ

หลอมรวมกลุ่มเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วกระตุ้นให้ด�าเนินไปสู่เป้าหมาย    

 การบริหารโรงเรียนเป็นการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลขึ้นอยู่กับ

ภูมิปัญญา ความคิดอ่าน และแนวปฏิบัติท่ีสร้างสรรค์ของผู ้บริหารท่ีมีภาวะผู ้น�า ภาวะผู ้น�าม ี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของงานและประสิทธิผลของโรงเรียน ส�าหรับประเทศไทยมีการศึกษา

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบันที่เน้นคุณภาพของการศึกษา คือ 

ภาวะผู้น�าทางวิชาการ ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีอ�านาจหรืออิทธิพลในการน�าหมู่คณะให้ร่วมกันท�างาน

ทีเ่ก่ียวข้องกับวิชาความรูห้รอืการจดัการกับความรูใ้ห้ด�าเนินไปอย่างราบรืน่ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังท่ี ชฎากาญจน์ เจริญชนม์ (2553: 6) กล่าวว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการเป็น 

ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนในการน�าความรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานวิชาการ สามารถใช้กลยุทธ์ท้ังการเป็นผู้น�าและการบริหารน�ากลุ่มให้
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กระท�ากิจกรรมทางด้านวิชาการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ผู้บริหารหรือผู้น�าท่ีมีภาวะผู้น�าทาง

วิชาการ สามารถท�าให้ประสทิธิผลของงานและประสิทธิผลของโรงเรียนสูงข้ึน ซึง่กล่าวได้ว่า ประสิทธิผล 

คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาในภารกิจต่าง ๆ รวมถึง

การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพออกสู่ระบบสังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุดาพร ทองสวัสดิ์ และสุจิตรา จรจิต (2556: 339) กล่าวว่า ปัจจัยที่มี

อิทธิผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ ด้านผู้บริหาร ด้านกระบวนการ

บรหิาร ด้านครท่ีูมปีระสทิธิภาพ และด้านกระบวนการเรยีนการสอน การบรหิารโรงเรยีนท่ีมปีระสทิธิผล 

ผู้บริหารต้องปฏิบัติงาน โดยใช้ภาวะผู้น�าทางวิชาการให้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน 

 แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบันพบว่า โรงเรียนหลายแห่งยังไม่สามารถบริหารสถานศึกษาให้บรรลุผล 

ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ซึ่งโรงเรียนใดจะมีการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล 

ได้นั้น ย่อมขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส�าคัญ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจ�าเป็นต้องตระหนักถึง

ความส�าคัญของภาวะผู้น�าทางวิชาการ เพ่ือท�าให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาจนก่อให้เกิดประสิทธิผล 

ส�าหรับส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้ 

การก�ากับดูแลของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ี

บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของพื้นที่ทั้ง 4 อ�าเภอ ในจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย อ�าเภอบ้านโป่ง  

อ�าเภอโพธาราม อ�าเภอด�าเนินสะดวก และอ�าเภอบางแพ มีโรงเรียนที่รับผิดชอบดูแลทั้งสิ้น 150 โรง 

แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 70 โรง โรงเรียนขนาดกลาง 76 โรง และโรงเรียนขนาดใหญ่ 4 โรง  

จากผลการประเมินทางวิชาการประจ�าปีการศึกษา 2557 ด้วยข้อสอบมาตรฐาน O-NET (Ordinary 

National Education Test) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า คุณภาพ

นักเรียนเมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยร้อยละของสาระวิชาหลัก 5 สาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่าร้อยละ 50 

ซึ่งต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ดังนี้ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยร้อยละ 44.07/ระดับประเทศ 

ร้อยละ 44.88 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร้อยละ 37.36/ระดับประเทศ ร้อยละ 38.06 สาระ 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 32.66/ระดับประเทศ ร้อยละ 36.02 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 41.83/ระดับประเทศ ร้อยละ 42.13 และสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ร้อยละ 49.98/ระดบัประเทศ ร้อยละ 50.67 (ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต 2, 

2558: ออนไลน์) สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิเดช พลเย่ียม (2556: 106-109) ได้ศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทางวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า 1) ภาวะผู้น�าทางวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล�าดับดังนี้ ด้านการก�าหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนท่ีชัดเจนมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
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ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

ส่วนล�าดับสุดท้าย คือการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

2) ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงตามล�าดับดังน้ี  

การพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวกมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วม

และสนับสนุนจากผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนล�าดับสุดท้าย คือ ด้านผลสัมฤทธ์ิ

ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�า 

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการนิเทศ และประเมินผล

การศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันในทางบวกสูงสุด รองลงมา ได้แก่  

ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน 

ส่วนด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนน้อยที่สุด

 ดงัน้ัน จะเหน็ได้ว่า ถ้าผูบ้รหิารสถานศกึษามภีาวะผูน้�าทางวิชาการในการบรหิารจดัการศกึษา 

ก็จะท�าให้ประสิทธิผลของโรงเรียนสูงขึ้นและมีความได้เปรียบในการจัดการศึกษาให้บรรลุ 

ตามเป้าหมายท่ีก�าหนด ด้วยเหตุและความจ�าเป็นดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาภาวะ

ผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้ทางวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลกับโรงเรียนต่อไป 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

 2. เพ่ือศึกษาระดบัประสทิธิผลของโรงเรยีน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษา

ราชบุรี เขต 2    

 3. เพ่ือวิเคราะห์ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผล 

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
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ตัวแปรการวิจัย

 1. ตัวแปรต้น  คือ ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย  

1) การวางแผน 2) การจัดการ 3) การนิเทศ และ 4) การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ

 2. ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบด ้วย 1)  ด ้านผู ้บ ริหาร  

2) ด้านกระบวนการบริหาร 3) ด้านครู และ 4) ด้านกระบวนการเรียนการสอน

สมมติฐานการวิจัย

 ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย การวางแผน การจัดการ  

การนิเทศ และการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

ค�าจ�ากัดความตัวแปรการวิจัย

 1. ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในการน�าความรู้ ทักษะ

และเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือปฏิบัติงาน บูรณาการใช้องค์ความรู ้สู ่

การปฏิบัติ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ใช้กลยุทธ์น�ากลุ่มให้กระท�ากิจกรรมทางด้านวิชาการ ปรับปรุงส่งเสริม

พัฒนางานวิชาการ มีวิสัยทัศน์ในด้านงานวิชาการ ก�าหนดภารกิจของโรงเรียน ส่งเสริมการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนและสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ประกอบด้วย

  1.1 การวางแผน หมายถึง ความสามารถของผู ้บริหารสถานศึกษาในการก�าหนด

วัตถุประสงค์ แผนงาน นโยบาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และทรัพยากรที่ใช้ในการด�าเนินงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

  1.2 การจัดการ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการวางแผนตัดสินใจ 

การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การควบคุมทรัพยากร การจัดการให้บุคลากรท�างานได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการควบคุมดูแล และก�ากับเพ่ือให้ 

การบริหารบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้

  1.3 การนิเทศ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการให้ค�าแนะน�า 

สนับสนุนช่วยเหลือ ติดตาม ประเมินผล พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงการเรียน 

การสอนของครูเพิ่มคุณภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน

  1.4 การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถของผู ้บริหาร 

สถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความปลอดภัย 
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และเป็นระเบียบ ส่งเสริมและพัฒนาสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

มีสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่บุคลากร ดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมให้มี 

การพัฒนาวิชาชีพ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

          2. ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในการใช้ความรู ้ ความสามารถใน 

การท�างานด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอน การนิเทศภายในโรงเรียน การพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวกในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 

สามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรยีน  สามารถจงูใจบคุลากรให้ปฏบิตังิานอย่างเสยีสละ และใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ก่อให้เกิด 

ผลส�าเร็จในการด�าเนินงานของโรงเรียน ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  2.1 ด้านผู ้บริหาร หมายถึง ความสามารถของผู ้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร 

สถานศึกษา โดยมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะเฉพาะและมีกระบวนการบริหารงาน เพ่ือให้

บรรลุผลส�าเร็จของสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด

  2.2 ด้านกระบวนการบริหาร หมายถึง ความสามารถของผู ้บริหารสถานศึกษาใน 

การน�ากลยุทธ์และนโยบายท่ีก�าหนดสูก่ารปฏบิตั ิพัฒนาจดัท�าโปรแกรมด�าเนนิงาน จดัท�างบประมาณ  

วิธีการด�าเนินงาน การจัดการความรู้และการตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  2.3 ด้านครู หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมครูให้ส่งเสริม

การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นผู้มีความประพฤติท่ีพึงปรารถนาของสังคม มีความหนักแน่นในด้านวิชา

ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการสอน ฝึกอบรมและถ่ายทอดวัฒนธรรมความรู ้

แก่ศิษย์ ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ขยันหมั่นหาวิชาความรู้เพิ่มพูนสติปัญญาและมีอุดมการณ์ ยึดมั่น

ในทัศนคติท่ีถูกต้องถือว่าผู ้เรียนมีความส�าคัญที่สุดและส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตน 

เต็มศักยภาพ

  2.4 ด้านกระบวนการเรียนการสอน หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผนการสอน การเลือกเน้ือหา  

การก�าหนดกิจกรรมที่เหมาะสม การเลือกใช้เทคนิควิธีการสอน การด�าเนินการจัดการเรียนการสอน

และการประเมินผล
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วิธีด�าเนินการ
 การวิจัยเรื่อง “ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2” เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย 

(descriptive research) โดยใช้ครูเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 

 ประชากร ได้แก่ ครูที่เป็นข้าราชการในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในปีการศึกษา 2558 จ�านวน 1,477 คน จากสถานศึกษา 150 แห่ง

 กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูท่ีเป็นข้าราชการในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในปีการศึกษา 2558 โดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง

ส�าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970 อ้างถึงใน จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, 2557: 124) ได้กลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 306 คน กระจายตามอ�าเภอต่าง ๆ ดังน้ี อ�าเภอบ้านโป่ง อ�าเภอโพธาราม อ�าเภอ

ด�าเนินสะดวก และอ�าเภอบางแพ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (proportional 

stratified random sampling) ค�านวณสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

 ผู ้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและ

โครงสร้างของแบบสอบถาม ด�าเนนิการสร้างเครือ่งมอืตามค�านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบ

ความตรงเชิงเน้ือหา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: index of item 

objective congruence) เท่ากับ 0.67 และ 1.00 ได้กระทงค�าถามด้านภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 25 ข้อ ประกอบด้วย การวางแผน 7 ข้อ การจัดการ 5 ข้อ การนิเทศ  

6 ข้อ และการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 7 ข้อ และกระทงค�าถามประสิทธิผลของโรงเรียน 

จ�านวน 27 ข้อ ประกอบด้วย ด้านผู้บริหาร 4 ข้อ ด้านกระบวนการบริหาร 7 ข้อ ด้านครู 7 ข้อ  

และด้านกระบวนการเรียนการสอน 9 ข้อ และน�าแบบสอบถามมาแก้ไขปรับปรุงตามค�าแนะน�า 

8 
 

 2.4 ดานกระบวนการเรียนการสอน หมายถึง ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการ
สงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับการวางแผนการสอน การเลือกเนื้อหา การกําหนดกิจกรรม
ที่เหมาะสม การเลือกใชเทคนิควิธีการสอน การดําเนินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
   
วิธีดําเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง “ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2” เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive 
research) โดยใชครูเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)  

ประชากร ไดแก ครูที่เปนขาราชการในโรงเรียนของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในปการศึกษา 2558 จํานวน 1,477 คน จากสถานศึกษา150 แหง 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูที่เปนขาราชการในโรงเรียนของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในปการศึกษา 2558 โดยกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของ Krejcie 
& Morgan (1970 อางถึงใน จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย, 2557: 124) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 306 คน กระจาย
ตามอําเภอตาง ๆ ดังนี้ อําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม อําเภอดําเนินสะดวก และอําเภอบางแพ โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) คํานวณสัดสวน
กลุมตัวอยาง ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  จาํนวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
 

อําเภอ ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
บานโปง 467 97 
โพธาราม 495 103 

ดําเนนิสะดวก 331 68 
บางแพ 184 38 
รวม 1,477 306 

 
 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวกําหนดรูปแบบและโครงสรางของ
แบบสอบถาม ดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามคํานิยามศัพทตัวแปร โดยผานการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา และพิจารณาเฉพาะขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: index of item objective congruence) 
เทากับ 0.67 และ 1.00 ไดกระทงคําถามดานภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 25 ขอ 
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ของผู้เชี่ยวชาญก่อนน�าไปทดลองใช้ จากน้ันน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) กับครูท่ีปฏิบัติ 

การสอนในโรงเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเที่ยง (reliability) และ

คุณภาพของแบบสอบถามท้ังฉบับด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161 อ้างถึงใน  

สุวิมล  ติรกานันท์, 2551: 156) ได้ค่าคุณภาพด้านความเที่ยงของภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาเท่ากับ 0.95 และค่าความเที่ยงของประสิทธิผลของโรงเรียน เท่ากับ 0.96

 

 การเก็บรวมรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม จ�านวน 306 ฉบับ พร้อมหนังสือถึงผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากคร ู

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลับคืนมา 

จ�านวน 306 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป เพ่ือวิเคราะห์ระดับภาวะ

ผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และแปลความหมาย จากน้ันน�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉล่ีย ตามแนวความคิดของ

บุญชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้

 ค่าเฉล่ีย  4.51 - 5.00  หมายถึง  ภาวะผูน้�าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา/ประสทิธิผล 

         ของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

 ค่าเฉล่ีย  3.51 - 4.50  หมายถึง  ภาวะผูน้�าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา/ประสทิธิผล 

         ของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก

 ค่าเฉล่ีย  2.51 - 3.50  หมายถึง  ภาวะผูน้�าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา/ประสทิธิผล 

         ของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง

 ค่าเฉล่ีย  1.51 - 2.50  หมายถึง  ภาวะผูน้�าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา/ประสทิธิผล 

         ของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย

 ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.50  หมายถึง  ภาวะผูน้�าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา/ประสทิธิผล 

         ของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด

 ส�าหรับการวิเคราะห์ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ใช้การวิเคราะห ์

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)

x
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ผลการวิจัย

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

 ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (     = 4.28, S.D. = 0.52) และเมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

โดยการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการอยู่ในล�าดับสูงสุด (   = 4.33, S.D = 0.53) รองลงมาคือ  

การวางแผน (   = 4.31, S.D. = 0.54) การจัดการ (   = 4.24, S.D.  = 0.59) และการนิเทศ  

(    = 4.22, S.D. = 0.59) ตามล�าดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร 

  สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

                                                                                               

                                                                                                          

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (    = 4.32, S.D. = 0.51) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านครู

อยู่ในล�าดับสูงสุด (   = 4.40, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการเรียนการสอน (    = 4.33,  

S.D. = 0.58) ด้านกระบวนการบริหาร (     = 4.25, S.D. = 0.57) และด้านผู้บริหาร (    = 4.26, S.D. 

= 0.58) ตามล�าดับ ดังปรากฏในตารางที่ 3
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คาเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา /
ประสิทธิผลของโรงเรียน อยูในระดับนอยที่สุด 

 สําหรับการวิเคราะหภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.28, S.D. = 0.52) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน โดยการสงเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการอยูในลําดับสูงสุด (X�= 4.33, S.D = 0.53) รองลงมาคือ การวางแผน (X� = 4.31, S.D. = 0.54) การ
จัดการ (X�  = 4.24, S.D.  = 0.59) และการนิเทศ (X�  = 4.22, S.D. = 0.59) ตามลําดับ ดังปรากฏในตาราง
ที่ 2 

 

ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

                                                                                                
                                                                                                                                            (n = 306) 
ขอ ภาวะผูนาํทางวิชาการ X� S.D ระดับ ลําดับ 
1. การวางแผน 4.31 0.54 มาก 2 
2. การจัดการ 4.24 0.59 มาก 3 
3. การนิเทศ 4.22 0.59 มาก 4 
4. การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 4.33 0.53 มาก 1 
 รวม 4.28 0.52 มาก  

   
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
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คาเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา /
ประสิทธิผลของโรงเรียน อยูในระดับนอยที่สุด 

 สําหรับการวิเคราะหภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.28, S.D. = 0.52) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน โดยการสงเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการอยูในลําดับสูงสุด (X�= 4.33, S.D = 0.53) รองลงมาคือ การวางแผน (X� = 4.31, S.D. = 0.54) การ
จัดการ (X�  = 4.24, S.D.  = 0.59) และการนิเทศ (X�  = 4.22, S.D. = 0.59) ตามลําดับ ดังปรากฏในตาราง
ที่ 2 

 

ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

                                                                                                
                                                                                                                                            (n = 306) 
ขอ ภาวะผูนาํทางวิชาการ X� S.D ระดับ ลําดับ 
1. การวางแผน 4.31 0.54 มาก 2 
2. การจัดการ 4.24 0.59 มาก 3 
3. การนิเทศ 4.22 0.59 มาก 4 
4. การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 4.33 0.53 มาก 1 
 รวม 4.28 0.52 มาก  

   
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด 

  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

 ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประกอบด้วย การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (X
4
) การจัดการ (X

2
) 

และการวางแผน (X
1
) เป็นตัวแปรที่ได้รับเลือกเข้าสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความผันแปร 

ของประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (Y
tot

)  

ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าประสิทธิภาพในการท�านาย (R2) เท่ากับ 0.826  

ซึ่งแสดงว่า การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การจัดการ และการวางแผนส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และสามารถร่วมกัน

ท�านายประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 82.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ

ดังปรากฏในตารางที่ 4

11 
 

 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.32, S.D. = 0.51) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานครูอยูใน
ลําดับสูงสุด (X� = 4.40, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ดานกระบวนการเรียนการสอน (X� = 4.33, S.D. = 
0.58) ดานกระบวนการบริหาร (X� = 4.25, S.D. = 0.57) และดานผูบริหาร (X� = 4.26, S.D. = 0.58) 
ตามลําดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
                          (n = 306) 
ขอ ประสิทธิผลของโรงเรียน x̄ S.D.   ระดับ ลําดับ 

1.  ดานผูบริหาร 4.26 0.58 มาก 4 
2. ดานกระบวนการบริหาร 4.25 0.57 มาก 3 
3. ดานครู 4.40 0.52 มาก 1 
4. ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.33 0.58 มาก 2 

 รวม 4.32 0.51 มาก  
  

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 
2 ประกอบดวย การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (X4) การจัดการ (X2) และการวางแผน (X1) เปนตัวแปรที่
ไดรับเลือกเขาสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความผันแปรของประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (Ytot) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.826 ซึ่งแสดงวา การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การจัดการ และ
การวางแผนสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และ
สามารถรวมกันทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 82.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
��  tot   =  0.46 + 0.44 (X4) + 0.29 (X2) + 0.17 (X1)  
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
��  tot  =  0.45 (Z4) + 0.33 (Z2) + 0.18 (Z1)  

11 
 

 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.32, S.D. = 0.51) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานครูอยูใน
ลําดับสูงสุด (X� = 4.40, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ดานกระบวนการเรียนการสอน (X� = 4.33, S.D. = 
0.58) ดานกระบวนการบริหาร (X� = 4.25, S.D. = 0.57) และดานผูบริหาร (X� = 4.26, S.D. = 0.58) 
ตามลําดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
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ขอ ประสิทธิผลของโรงเรียน x̄ S.D.   ระดับ ลําดับ 

1.  ดานผูบริหาร 4.26 0.58 มาก 4 
2. ดานกระบวนการบริหาร 4.25 0.57 มาก 3 
3. ดานครู 4.40 0.52 มาก 1 
4. ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.33 0.58 มาก 2 

 รวม 4.32 0.51 มาก  
  

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 
2 ประกอบดวย การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (X4) การจัดการ (X2) และการวางแผน (X1) เปนตัวแปรที่
ไดรับเลือกเขาสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความผันแปรของประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (Ytot) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.826 ซึ่งแสดงวา การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การจัดการ และ
การวางแผนสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และ
สามารถรวมกันทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 82.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
��  tot   =  0.46 + 0.44 (X4) + 0.29 (X2) + 0.17 (X1)  
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
��  tot  =  0.45 (Z4) + 0.33 (Z2) + 0.18 (Z1)  
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 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.32, S.D. = 0.51) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานครูอยูใน
ลําดับสูงสุด (X� = 4.40, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ดานกระบวนการเรียนการสอน (X� = 4.33, S.D. = 
0.58) ดานกระบวนการบริหาร (X� = 4.25, S.D. = 0.57) และดานผูบริหาร (X� = 4.26, S.D. = 0.58) 
ตามลําดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
                          (n = 306) 
ขอ ประสิทธิผลของโรงเรียน x̄ S.D.   ระดับ ลําดับ 

1.  ดานผูบริหาร 4.26 0.58 มาก 4 
2. ดานกระบวนการบริหาร 4.25 0.57 มาก 3 
3. ดานครู 4.40 0.52 มาก 1 
4. ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.33 0.58 มาก 2 

 รวม 4.32 0.51 มาก  
  

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 
2 ประกอบดวย การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (X4) การจัดการ (X2) และการวางแผน (X1) เปนตัวแปรที่
ไดรับเลือกเขาสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความผันแปรของประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (Ytot) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.826 ซึ่งแสดงวา การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การจัดการ และ
การวางแผนสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และ
สามารถรวมกันทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 82.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
��  tot   =  0.46 + 0.44 (X4) + 0.29 (X2) + 0.17 (X1)  
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
��  tot  =  0.45 (Z4) + 0.33 (Z2) + 0.18 (Z1)  
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร 

  สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

อภิปรายผล

 ผลจากการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สามารถอภิปรายผล 

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้

 1. จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังน้ี การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การวางแผน  

การจัดการและการนิเทศ ตามล�าดับ ท้ังนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนทุกคนมีความเป็น

ผู้น�าทางวิชาการหรือภาวะผู้น�าทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ 

ยกระดับคุณภาพนักเรียนให้สูงข้ึน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  

ซึ่งกล่าวไว้ในมาตรา 22 การจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ

พัฒนา ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ ดงัแนวคดิของณัฏฐณิชา พรรณขาม (2554: 29-30) 
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ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรีเขต 2  

                                                                                                               (n = 306) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 3 66.37 22.12 479.48** .00 
Residual 302 13.93 0.05   

Total 305 80.30    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 0.46  0.11 4.40** .00 
การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (X4) 0.44 0.45 0.05 9.72** .00 
การจัดการ (X2) 0.29    0.33 0.04 6.67** .00 
การวางแผน (X1) 0.17 0.18 0.04 3.94** .00 
** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
R = 0.909   R2 = 0.826 SEE. = 0.215 
 
อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สามารถอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอยได ดังนี้ การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การวางแผน การจัดการและการนิเทศ ตามลําดับ 
ทั้งนี้เพราะผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนทุกคนมีความเปนผูนําทางวิชาการหรือภาวะผูนําทางวิชาการใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนใหสูงข้ึน ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุด
ของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งกลาวไวในมาตรา 22 การจัดการศึกษา ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนา ตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังแนวคิดของณัฏฐณิชา  พรรณ
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ได้สรุปว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ลักษณะการปฏิบัติงานและ 

การบริหารจัดการ และสอดคล้องกับแนวคิดของน�้าฝน รักษากลาง (2553: 16) ได้สรุปว่า ภาวะผู้น�า

ทางวชิาการ เป็นความสามารถของผูบ้รหิารโรงเรยีนในการส่งเสรมิและสนับสนุนผูร่้วมงาน โดยการน�า

ความรู ้ ทักษะต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติภาระหน้าที่ เพ่ือน�าผู ้ร ่วมงานให้ร่วมปฏิบัติงานไปสู ่ 

ความมีประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน ดังน้ัน ผู้บริหาร 

สถานศึกษาท่ีเป็นผู้น�าทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานหลักของสถานศึกษาจะต้องมีวิสัยทัศน์ในด้านงาน

วิชาการ สามารถแนะน�าส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมท้ังสร้างบรรยากาศ 

ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพและบรรลุจุดหมายของหลักสูตร สอดคล้องกับงานวิจัยของละอองดาว ปะโพธิง  

(2554: 81-82) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ

พฤติกรรมการสอนท่ีมีประสิทธิผลของครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษามธัยมศกึษา จงัหวัดเลย พบว่า ภาวะผูน้�าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยภาพรวม

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการเสริมสร้างขวัญก�าลังใจ รองลงมาคือ ด้านการสนับสนุน

ทรัพยากรการสอน และด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามล�าดับ สอดคล้องกับงาน

วิจัยของเจต เจริญสุข (2554: 93-94) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า ครูหัวหน้ากลุ่มงาน

บริหารวิชาการและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ภาวะผู้น�า

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามล�าดับ คือ ด้านการสร้าง

บรรยากาศวชิาการในโรงเรยีน ด้านการก�าหนดเป้าหมายและภาระงานด้านวิชาการ และด้านการจดัการ

ด้านการเรียนการสอน และสอดคล้องกับงานวิจัยของชยพัทร์ สุกทน (2556: 84) ได้ศึกษาภาวะผู้น�า

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ ด้านการพัฒนา

ครูตามแนวปฏิบัติการศึกษา ด้านการพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพ และด้านการประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เนื่องจากภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมีการบริหารจัดการหลักสูตร โดยสนับสนุนทรัพยากรการเรียน 

การสอนอย่างเหมาะสมในการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ช่วยให้การจัดการเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพและครูมีแนวทางในการจัดรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่โรงเรียนก�าหนด



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
Vol.8 No. 2 July-December 2017 99

 2. จากผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศกึษาราชบรุ ีเขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมือ่พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประสทิธิผล

ของโรงเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ด้านครู ด้านกระบวน 

การเรียนการสอน ด้านกระบวนการบริหาร และด้านผู้บริหาร ตามล�าดับ ทั้งน้ีเนื่องจากการบริหาร

โรงเรียนเป็นการบริหารท่ีมุ ่งผลสัมฤทธ์ิและการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียน เพ่ือความส�าเร็จของ 

การจัดการศึกษา น�ามาซึ่งประสิทธิผลของโรงเรียน ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  

พ.ศ. 2556 หมวด 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และ 

ผู้บริหารการศึกษา ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือ

พัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค�านึง

ถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของผู้เรียน บุคลากรและชุมชน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 4) พัฒนาแผนงานขององค์การให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผล

ได้จรงิ 5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบรหิารจนเกิดผลงานทีม่คีณุภาพสงูข้ึนเป็นล�าดบั 6) ปฏิบตังิาน

ขององค์การโดยเน้นผลถาวร 7) ด�าเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง 

เป็นระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 9) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์  

10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 11) เป็นผู้น�าและสร้างผู้น�าทางวิชาการในหน่วยงาน

ของตนได้ และ 12) สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ ดังแนวคิดของพัฒนา แสงตะวัน 

(2553: 48) ได้สรุปว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ระดับความสามารถและผลส�าเร็จของ

โรงเรียนในการปฏิบัติงานรวมท้ังด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาให้ส�าเร็จและบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร นโยบายและแผนงานต่าง ๆ โดยการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท�าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและยอมรับ ท้ังน้ีเกิดจาก

ประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหาร 

เพ่ือโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ร่วมปฏิบัติงานให้เกิดผลตามเป้าหมาย

ที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรสสุคนธ์ ถ่ินทวี (2555: 68-69) ได้ศึกษาประสิทธิผลโรงเรียน 

ในฝัน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

สถานศกึษา ด้านความสามารถในการผลตินกัเรยีนให้มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสงู ด้านความสามารถ

ในการพัฒนานักเรยีนให้มทัีศนคตเิชงิบวกและด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศกึษา 

สอดคล้องกับงานวิจัยของปัญญา น�้าใจสุข และพิชญาภา ยืนยาว (2556: 115-133) ได้ศึกษา 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณ เขต 2 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาในภาพรวมมีการปฏิบัติ 

อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 

ทุกด้านเช่นกัน โดยความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวกอยู่ในระดับสูงท่ีสุด  



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
Vol.8 No. 2 July-December 2017100

รองลงมา ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ตามล�าดับ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิเดช พลเย่ียม (2556: 106-109) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผู้น�าทางวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยภาพรวม ประสิทธิผลของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากที่สุด เรียงตามล�าดับดังนี้ การพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวกมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนล�าดับ

สุดท้าย คือ ด้านผลสัมฤทธ์ิของผู ้เรียนมีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ผู ้บริหาร 

สถานศึกษาต้องให้ความส�าคัญกับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยเสริมสร ้างประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัดการ พัฒนากระบวนการบริหาร พัฒนาครูและเสริมสร้างกระบวนการเรียนการสอน

ที่ช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น และสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 

ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 3. จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรียงล�าดับ

ตามอิทธิพลจากมากไปน้อยดังนี้ การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การจัดการและการวางแผน 

ทั้ง 3 ปัจจัยส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถร่วมกันท�านายได้ร้อยละ 82.60 ท้ังน้ี 

เนื่องจากภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมีความส�าคัญต่อการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา ท�าให้โรงเรียนมีประสิทธิผล ดังแนวคิดของวิรุฬห์จิต ใบลี (2549: 19)  

ได้สรุปว่า บุคคลส�าคัญแห่งการเปลี่ยนแปลงจ�าเป็นต้องริเริ่มบทบาทภาวะผู้น�าทางวิชาการ เป็น

บทบาทท่ีส�าคัญย่ิงท่ีจะเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นตัวจักรแห่งความส�าเร็จ แก้ไขการจัด 

การเรียนการสอนที่ด้อยคุณภาพให้หมดไป ส่งผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานวิชาการของบุคลากรและ 

การบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อภิเดช พลเย่ียม (2556: 106-109) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีค่า 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงและมีทิศทางเป็นบวก โดยภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียน ร่วมกันท�านายประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 43.82 ในการท�าให้โรงเรียน

สามารถด�าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
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ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

      1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา การนิเทศ  

มีค่าเฉล่ียอยู่ในล�าดับต�่าท่ีสุด ดังน้ัน ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรส่งเสริมภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา การนิเทศ  

โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาแนะแนวทางแก่บุคลากรในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างขวัญและก�าลังใจให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านผู้บริหาร มีค่าเฉล่ียอยู่ในล�าดับ

ต�่าท่ีสุด ดังนั้น ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ควรส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านผู้บริหาร โดยส่งเสริมให้ผู ้บริหารให้ก�าหนดภารกิจ 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม และน�าความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎี

ทางการบริหารการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1.3 จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา การส่งเสริม

บรรยากาศทางวิชาการ การจัดการ และการวางแผน เป็นตัวแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

ดังนั้น ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริม

ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การจัดการ 

และการวางแผนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสู ่

ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

  2.2 ควรศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

  2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

สรุป

 ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา มค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยการส่งเสรมิ

บรรยากาศทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การวางแผน การจัดการและการนิเทศ  
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ตามล�าดับ ส�าหรับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประสิทธิผล 

ของโรงเรยีนมค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยด้านครมูค่ีาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ด้านกระบวนการเรยีน

การสอน ด้านกระบวนการบริหาร และด้านผู้บริหาร ตามล�าดับ และภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรียงตามล�าดับอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การส่งเสริมบรรยากาศ 

ทางวิชาการ 2) การจัดการ และ 3) การวางแผนเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

งานวิจัยน้ีพบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งได้แก่ การส่งเสริมบรรยากาศ 

ทางวิชาการ การจัดการและการวางแผน สามารถท�านายประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ได้ร้อยละ 82.60
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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุน
การศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี

MANAGEMENT BEST PRACTICES IN SCHOOLS UNDER EDUCATIONAL 
FUND PROJECT IN SUPHAN BURI PROVINCE

สาทิตย์  ครุฑจันทร์/ SATHIT  KRUTJAN1 
พิชญาภา  ยืนยาว/ PITCHAYAPA  YUENYAW2 

สุพจน์  เฮงพระพรหม/ SUPOJ  HENGPRAPROHM3 

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียน

โครงการกองทุนการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี สนามวิจัยที่เป็นกรณีศึกษา คือ โรงเรียนโครงการ

กองทุนการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ�านวน 3 โรง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน  

ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบสอบถามปลายเปิดที่สร้างข้ึนโดยผู้วิจัย

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การจ�าแนกประเภทข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูล และ 

การสร้างข้อสรุปแบบนิรนัย 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 โรงเรยีนทัง้ 3 โรง มแีนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิในการบรหิารงานโรงเรยีนโครงการกองทนุการศกึษา

ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีการปฏิบัติงาน 16 งาน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหรือการด�าเนินการ 

เก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ  

3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5) การวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 6) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา

8) การแนะแนว 9) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

10) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 11) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้

งบประมาณ 12) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 13) การวางแผนพัสดุ 14) การวางแผน

อัตราก�าลัง 15) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม และ 16) งานกิจการนักเรียน 

1นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
Vol.8 No. 2 July-December 2017106

ผลการตรวจสอบแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาตาม 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ค�าส�าคัญ: แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การบริหารงานโรงเรียน โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

ABSTRACT

 This research aimed to study the management best practices in schools under 

educational fund project in Suphan Buri Province. Field research sites based on case 

studies were 3 schools under educational fund project in Suphan Buri Province. Key 

informants were teachers, school administrators, students and students’ parents derived 

by purposive sampling. The research instruments, constructed by the researcher were:  

a document analysis form, an interview form, an observation form and an open-ended 

questionnaire. Data were analyzed with content analysis, typological analysis, data comparison, 

and analytic induction.

 The findings of this research were as follows:

 1. The management best practices  in schools under educational fund project in 

Suphan Buri Province were 16 aspects consisted of: 1) development or implementation of 

opinions extracted from local curriculum development, 2) academic planning, 3) teaching 

and learning in schools, 4) learning process development, 5) research for educational 

quality development, 6) learning resources promotion and development, 7) educational 

supervision, 8) educational guidance, 9) collaboration for academic development among 

other higher education institutions and organizations, 10) innovation and technology for 

education development, 11) budget checking and monitoring, and making a report,  

12) educational resources management, 13) procurement planning, 14) manpower planning, 

15) environment control and building maintenance, and 16) student affairs. The management 

best practices in schools under educational fund project in Suphan Buri Province according to 

the experts’ opinion was appropriate, feasible, highly accurate, and useful.

Keywords: best practice, school management, school under educational fund project
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บทน�า

 กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันโดยเฉพาะการจัดการศึกษาในช่วงศตวรรษ

ที่ 21 ได้มุ ่งให้การศึกษานั้นเป็นเครื่องมือของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เสริมสร้างสังคมแห่ง 

การเรียนรู้ (learning society) สร้างคนที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐาน

สากลเก่ียวกับเรื่องนี้หลายประเทศหันมาพัฒนาสมรรถนะของคนในประเทศเพ่ือเตรียมรับกระแส 

การพัฒนาที่มาอย่างรวดเร็ว และการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีประสิทธิภาพ 

และความสามารถในการแข่งขันได้น้ัน ทุกประเทศจึงต้องมุ ่งไปที่การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ให้แก่คนในชาติเป็นส�าคัญด้วยการปฏิรูปหรือพัฒนาการศึกษาของประเทศ ส�าหรับประเทศไทยน้ัน

กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาไว้ โดยมุ่งจัดการศึกษาท่ีเป็นเลิศ 

ด้วยการพัฒนาให้โรงเรยีนมคีณุภาพ การเรยีนการสอนมปีระสทิธิภาพ ห้องเรยีนและผู้เรียนมคีณุภาพ 

ได้มาตรฐานในระดับสากล ทว่าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติจะบรรลุผลส�าเร็จมากน้อยเพียงใดน้ัน 

จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับโรงเรียน

เพราะโรงเรียนเป็นหน่วยงานในระดับปฏิบัติท่ีส�าคัญท่ีสุดในการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิด 

ผลส�าเร็จ ดังน้ัน กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 32) จึงก�าหนดให้การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เป็นนิติบุคคล และได้ก�าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการศึกษาไว้ 4 งาน คือ การบริหาร

งานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ดังนั้น 

สถานศึกษาจึงมีหน้าท่ีหลักในการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมงานท้ัง 4 งาน 

เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา และให้การศึกษามีคุณภาพ คือ มุ่งสร้างคนให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการท�างาน มีคุณธรรม 

จริยธรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 อน่ึง การบริหารจัดการสถานศึกษาหรือองค์กรให้มีคุณภาพน้ัน สถานศึกษาหรือองค์กร 

จะต้องมีการวางแผนที่ดี มีการปฏิบัติที่ดี โดยวิธีการท่ีใช้พัฒนาองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

คุณภาพอย่างต่อเน่ืองนั้นมีหลายวิธี แต่วิธีที่สามารถท�าให้องค์กรพัฒนาแบบก้าวกระโดด และ

สามารถย่นระยะเวลาในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร มีอยู่ไม่มากนัก และวิธีหน่ึงท่ีได้รับ 

การยอมรับกันอย่างกว้างขวาง คือ การศึกษาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ best practices ซึ่งเป็น 

การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู ้ที่ประสบความส�าเร็จหรือท�าได้ดี แล้วน�ามาเป็นแนวทางใน 

การพัฒนาให้ดีกว่าเดิม ท�าให้ได้แนวทางปฏิบัติท่ีสามารถน�าไปใช้บริหารองค์กรหรือหน่วยงาน 

ของตน สามารถบรหิารจดัการสถานศกึษาได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ภายใต้ทรพัยากรท่ีมอียู่ได้อย่างคุม้ค่า

โดยเรียนรู้จากการลองผิดลองถูก เพื่อเลือกวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ  

โดยกระบวนดังกล่าวก็คือการสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศนั่นเอง ดังนั้น องค์กรทุกองค์กรรวมถึง 

สถานศึกษาทุกแห่งจึงต้องตระหนักและเห็นความส�าคัญของการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพราะการปฏิบัติ 
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ที่เป็นเลิศช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการท�างานได้ โดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในการท�างาน 

ผู้ปฏิบัติงานสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยค้นคว้าจากผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

ในเรื่องนั้น ๆ

 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เป็นโรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการกองทุน

การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะท�าให้

โรงเรยีนเป็นต้นแบบในการสร้างคนดคีนืสูส่งัคม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์

ส่วนพระองค์ เพ่ือช่วยเหลือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างย่ังยืน สร้างเสริมให้ครูมีจิตวิญญาณ 

แห่งความเป็นครูที่ดี นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี มีโรงเรียนในโครงการ

กองทุนการศึกษาจ�านวน 5 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านพุน�้าร้อน โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย โรงเรียน 

วัดคอกช้าง โรงเรียนบ้านกล้วย และโรงเรียนบ้านห้วยหินด�า ซึ่งโรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลือก 

เข้าโครงการกองทุนการศึกษาในรอบแรก ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุน�้าร้อน และโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 

โรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกในรอบที่สอง ได้แก่ โรงเรียนวัดคอกช้าง และโรงเรียนท่ีได้รับ 

การคัดเลือกในรอบที่สาม ได้แก่ โรงเรียนบ้านกล้วย และโรงเรียนบ้านห้วยหินด�า โรงเรียนทั้ง 5 แห่งนี้

ต้ังอยู่ที่อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล และมีข้อจ�ากัด 

หลายประการที่จะท�าให้โรงเรียนไม่สามารถพัฒนาได้ทัดเทียมกับโรงเรียนในเมืองหรือโรงเรียน 

ขนาดใหญ่เนือ่งจากความไม่พร้อมทางด้านปัจจยัหลายประการ จากรายงานประจ�าปีของสถานศกึษา 

โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกโรงเรียนที่อยู่ในโครงการรอบแรก และรอบที่ 2 จ�านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย 

โรงเรียนบ้านพุน�้าร้อน โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย โรงเรียนวัดคอกช้าง

 จากการส�ารวจสภาพเบ้ืองต้นของโรงเรยีนทีใ่ช้ศกึษาในการวิจยันี ้พบว่า โรงเรยีนบ้านละว้าวงัควาย 

(2554: 14) มีสภาพดังนี้ 1) ด้านคุณภาพการศึกษา นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 

ในทุกช่วงชั้น มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ต�่า 2) ด้านการบริหารจัดการ พบว่า อัตราส่วน

ครูต่อนักเรียน นักเรียนต่อห้องเรียนต�่ากว่ามาตรฐานค่าใช้จ่ายต่อนักเรียน 1 คน อยู่ในเกณฑ์สูง 

โรงเรียนตัง้อยู่ในพ้ืนทีห่่างไกล ท�าให้นกัเรยีนมปัีญหาในการเดนิทางมาเรยีน ตลอดจนการเคลือ่นย้าย

อพยพของประชากรไปรับจ้างในพ้ืนที่ต่าง ๆ ท�าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานของ

โรงเรียน จากรายงานประจ�าปีของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพุน�้าร้อน (2555: 16) 3) ด้านการเรียน

การสอน พบว่า โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในสภาพท่ีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่เต็มเวลาและ 

ไม่เต็มความสามารถ เพราะมีภารกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนท่ีครูจ�าเป็นต้องปฏิบัติ 

หลักสูตรไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้มีจ�านวนจ�ากัด 

ซึง่มสีาเหตมุาจากการทีโ่รงเรยีนได้รบังบประมาณไม่เพียงพอต่อการบรหิารจดัการ 4) ด้านความพร้อม

และปัจจัยสนับสนุน พบว่า ได้รับจัดสรรบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ 

สิ่งก่อสร้างเป็นจ�านวนน้อย สภาพอาคารเรียนและบ้านพักครูเก่าช�ารุดทรุดโทรม คอมพิวเตอร ์

ไม่เพียงพอต่อจ�านวนนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแต่งกายของนักเรียนไม่อยู่ในสภาพพร้อม 
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ที่จะมาเรียน เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่และชุมชนมีความยากจน และจากรายงานประจ�าปีของ 

สถานศึกษา โรงเรียนวัดคอกช้าง (2555: 13) 5) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พบว่า  

ในบางพ้ืนท่ีเกือบไม่มกีารประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรอืน่ ท้ังภาครฐัและเอกชน และในบางพ้ืนท่ี

อีกเช่นเดียวกันที่ผู ้ปกครองและชุมชนยากจนมากไม่สามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้เท่าท่ีควร ดังน้ัน สภาพความแตกต่างด้านความพร้อมของ 

สถานศึกษาจึงเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่ง ท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหารงานงานโรงเรียน 

ในทุกด้าน ปัญหาเหล่านี้มักเกิดขึ้นกับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก

 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานโรงเรียนในโครงการ

กองทุนการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ยังมีข้อบกพร่องในการบริหารจัดการ และขาดแนวปฏิบัต ิ

ที่ดีในการบริหารงานโรงเรียน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานท่ีไม่เป็น

ระบบ การขาดความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องและการขาดความต่อเน่ืองของการด�าเนินการ 

ดังนั้นโรงเรียนที่จะมีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการบริหารงานน้ัน จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนา

และแก้ไขให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหา ความต้องการและภารกิจตามขอบข่ายการบริหารงานท่ีได้รบั

มอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดในการบริหารงานโรงเรียนตามขอบข่ายงานท้ัง 4 ด้าน คือ  

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป 

เพ่ือให้การบริหารจัดการโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรีมีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพในการบริหาร ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหาแนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (best practice)  

ในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้วิจัยศึกษาได้เลือก

ศึกษาโรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในรอบแรกและ

รอบที่สอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุน�้าร้อน โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย และโรงเรียนวัดคอกช้าง เพ่ือให้

โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการพัฒนาด้านการบริหารงานโรงเรียน 

ทั้ง 4 ด้าน ที่มีความส�าคัญอย่างย่ิงกับโรงเรียน และเพ่ือให้โรงเรียนมีแนวทางในการบริหารงาน

โรงเรยีนทีเ่ป็นเลศิและหากเป็นไปได้อาจเป็นตวัอย่างให้โรงเรยีน หรอืสถานศกึษาอืน่ ๆ น�าไปประยุกต์ใช้

และพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์

 เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 

ในจังหวัดสุพรรณบุรี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยต้องการศึกษาแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการ

กองทุนการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี เน่ืองจากสถานศึกษาถือเป็นหน่วยงานทางราชการมีหน้าที่

รับผิดชอบในการจัดการศึกษาและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพเป็นไปตามความคาดหวัง

และความต้องการของสังคมซึ่งการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นต้องยึดถือตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดให้สถานศึกษา

ต้องมีการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง ส�าหรับ

การบริหารและการจดัการศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐานนัน้ ในปัจจบุนัน้ีได้มกีารกระจายอ�านาจ 

การบริหารตามกฎกระทรวงซึ่งก�าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอ�านาจการบริหารและ 

การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสอง 

แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงไว้ว่าให ้

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาด�าเนินการ 

กระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ  

ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไปให้กับคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในอ�านาจหน้าท่ีของตนแล้วแต่กรณี ซึ่งภารกิจ 

ทั้ง 4 ด้านนี้ถือว่ามีความส�าคัญกับสถานศึกษาเป็นอย่างมาก และสถานศึกษาต้องมีการบริหารงาน

ทั้ง 4 ด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน

และสังคม ท้ังนี้โรงเรียนต้องมีแนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (best practice) ในการบริหารโรงเรียน

ทุก ๆ ด้าน

ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมีข้อตกลงเบื้องต้นก�าหนด ดังนี้

 1. เน่ืองจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ดังนั้น 

การตีความของภาษาจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ หรือเจตคต ิ

ให้ถือเอาผลจากการสรุปจากความคิดเห็นของผู ้เชี่ยวชาญโดยใช้วิธีการวิจัยชาติพันธุ์วรรณนา  

(ethnographic future research) และผลจากการเปรียบเทียบแนวปฏิบัติ ท่ี เป ็นเลิศใน 

การบริหารงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรีที่ผู้วิจัยค้นพบ เป็นที่สุด

 2. ให้ถือว่าโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ท้ัง 3 แห่ง ท่ีผู้วิจัยศึกษา

ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุน�้าร้อน โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย และโรงเรียนวัดคอกช้าง มีภารกิจใน 

การบริหารตามหลักการกระจายอ�านาจเหมือนกันท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ  



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
Vol.8 No. 2 July-December 2017 111

2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารงานท่ัวไป  

โดยแต่ละด้านให้ศึกษาเป็นภาพรวมทั้งหมด 16 งาน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหรือการด�าเนินการ

เก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ  

3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5) การวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 6) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 

8) การแนะแนว 9) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  

10) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 11) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้

งบประมาณ 12) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 13) การวางแผนพัสดุ 14) การวางแผน

อัตราก�าลัง 15) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม และ 16) งานกิจการนักเรียน

นิยามศัพท์เฉพาะ
 แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารโรงเรียน หมายถึง วิธีการ หรือแนวทางในการปฏิบัต ิ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส�าเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจากการน�าความรู้ไปปฏิบัติจริง แล้วสรุปความรู้และประสบการณ์

ท่ีได้ น�ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพทั้ง 4 ด้าน คือ  

1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ  

4) ด้านการบริหารงานท่ัวไป เพ่ือให้ผู ้บริหารโรงเรียนสามารถน�าแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้ใน 

การบริหารโรงเรียนให้โรงเรียนประสบความส�าเร็จ บรรลุตามจุดหมายในการบริหารโรงเรียนอย่างมี

คุณภาพ และประสิทธิภาพ

 โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี หมายถึง โรงเรียนในอ�าเภอด่านช้าง 

จงัหวัดสพุรรณบุร ีทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเข้าโครงการกองทนุการศกึษาของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที ่9 ระหว่างปีการศกึษา 2557-2558 จ�านวน 3 โรงเรยีน ประกอบด้วย 1) โรงเรยีนบ้านพุน�า้ร้อน 

2) โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย และ 3) โรงเรียนวัดคอกช้าง ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในการสร้างคนดี

คืนสู่สังคม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อช่วยเหลือพัฒนา 

การเรียนการสอนอย่างย่ังยืน สร้างเสริมให้ครูมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูท่ีดี นักเรียนเป็นคนดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม

วิธีด�าเนินการ
 เพ่ือให้การวิจัยด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก�าหนด 

ผู้วิจัยได้ด�าเนินงานโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุน

การศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

 การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรีในขั้นตอนนี้

เป็นการศึกษาข้อมูลภาคสนามใน 3 โรงเรียน เพ่ือตรวจสอบร่องรอยหลักฐานเอกสารต่าง ๆ  

ของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี

 ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูที่ได้รับทุนศึกษาต่อ ผู้ปกครอง

ของนักเรียนท่ีได้รับทุนจากโครงการกองทุนการศึกษา นักเรียนที่ได้รับทุนจากโครงการกองทุน 

การศึกษา

 ขั้นตอนท่ี 2 สรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุน

การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

 จุดหมายของการด�าเนินการ เพื่อร่างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการ

กองทุนการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรีการเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียน

โครงการกองทุนการศึกษาในขั้นตอนน้ีได้จากการศึกษาการบริหารโรงเรียน 4 ด้าน น�ามาสร้างเป็น

แนวปฏิบัติจากแหล่งข้อมูลที่ศึกษา ทั้ง 3 ส่วน ดังนี้

 ข้อมูลส่วนที่ 1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลจากภาคสนามที่ได้จากการศึกษาเอกสารของโรงเรียน 

 ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนาม โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจาก 3 ส่วน แล้วน�ามาสร้างเป็นร่างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามกรอบแนวคิดท่ี

ก�าหนดในการบริหารงานโรงเรียนทั้ง 4 ด้านโดยน�าเสนอเป็นภาพรวมของการบริหารงานโรงเรียน

โครงการกองทุนการศึกษา 16 งาน

 ขั้นตอนท่ี 3 แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุน 

การศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี

 จุดหมายของการด�าเนินการ เพ่ือได้ข้อสรุปแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียน

โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรีการด�าเนินการตรวจสอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศใน 

การบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ผู ้วิจัยน�าแบบสอบถามความคิดเห็นของ 

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี  

ให้ผู ้เชี่ยวชาญพิจารณา โดยให้ผู ้เชี่ยวชาญได้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการ

กองทุนการศึกษา โดยการตรวจสอบ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และ 

ความสามารถน�าไปใช้ได้จริง
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปีการศึกษา 2557 ถึง 2558 จ�านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านพุน�้าร้อน โรงเรียน 

บ้านละว้าวังควาย และโรงเรียนวัดคอกช้าง

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วยเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล จ�านวน 3 ชุด ดังนี้

 1. แบบสังเกต (observat ion)  เป ็นแบบสังเกตเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ เป ็นเลิศใน 

การบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

(participative observation) เพ่ือสังเกตการบริหารงานของผู้อ�านวยการโรงเรียน สังเกตแบบแผน

พฤติกรรมที่เป็นวิถีชีวิตประจ�าวันของบุคลากรในสถานศึกษา การมาปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่าง ๆ  

การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของบุคลากร ผู ้บริหารและนักเรียนการสังเกตการณ์ประชุมต่าง ๆ  

รวมทั้งสภาพบริบททั่วไปของสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ของโรงเรียน

 2. แบบสัมภาษณ์ (interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้าง (non - structured) 

และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) เพ่ือทราบข้อมูลในเชิงลึกเก่ียวกับ 

การด�าเนินการตามแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 

จังหวัดสุพรรณบุรี จ�านวน 4 ด้าน

 3. แบบส�ารวจเอกสาร เป็นแบบเช็ครายการ (checklist) ที่มีโครงสร้าง เพื่อให้ทราบข้อมูล

ในเชิงลึกเก่ียวกับเอกสารการด�าเนินการตามแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการ

กองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย

 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนการสร้างแต่ละประเภท ดังนี้

 ฉบับที่ 1 แบบสังเกต ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

โรงเรียน ก�าหนดกรอบแนวคิด ขอบเขต ของการสังเกตให้ครอบคลุมเน้ือหา สร้างแบบสังเกต 

ตามกรอบแนวคิดที่ก�าหนด ซึ่งเป็นแบบสังเกตร่องรอยท่ีปรากฏอยู่ น�าแบบสังเกตท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  

น�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบประเด็นการสังเกตว่าครอบคลุมหรือไม่ และปรับปรุงแก้ไข 

ให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นตามข้อเสนอแนะแล้วน�าไปทดลองใช้เพ่ือดูความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ

ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ และน�าข้อมูลที่สมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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 ฉบับท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ ผู ้ วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ 
การบริหารงานโรงเรียน ก�าหนดกรอบแนวคิด ขอบเขต ของการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเน้ือหา 
สร้างแบบสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดที่ก�าหนด น�าแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น น�าเสนออาจารย์
ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบประเด็นการสัมภาษณ์ว่าครอบคลุมหรือไม่ และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
ย่ิงข้ึนตามข้อเสนอแนะน�าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้เพ่ือดูความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ และน�าแบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป
 ฉบับที่ 3 แบบส�ารวจเอกสาร ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
โรงเรียน ก�าหนดกรอบแนวคิด ขอบเขต ของการส�ารวจเอกสารให้ครอบคลุมเน้ือหาสร้างแบบส�ารวจ
เอกสารตามกรอบแนวคิดที่ก�าหนด น�าแบบส�ารวจเอกสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น น�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือตรวจสอบประเด็นว่าครอบคลุมหรือไม่ น�าแบบส�ารวจเอกสารที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้มี 
ความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน แล้วน�าไปทดลองใช้เพ่ือดูความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเชื่อมั่น 
ของเครื่องมือ และน�าแบบส�ารวจเอกสารที่สมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังน้ันผู ้ วิจัยจึงใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ที่หลากหลายเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมและลุ่มลึก มีความชัดเจนเพียงพอส�าหรับการตอบปัญหา
ของการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผู ้วิจัยได้ลงสนามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศใน 
การบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนและวิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือน
มีนาคม 2559

 การประมวลผลข้อมูล
 หลังจากที่ผู ้ วิจัยได้จัดเก็บข้อมูลแล้ว ขั้นตอนท่ีกระท�าต่อไปก็คือ การลดทอนข้อมูล  
การตรวจสอบข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการประมวลผลข้อมูลใน 2 ขั้นตอนแรก ผู้วิจัย 
ได้จดัท�าควบคูไ่ปกับการเก็บรวบรวมข้อมลู และขัน้ตอนสดุท้ายคอื การน�าข้อมลูท่ีได้จากการสงัเคราะห์ 
มาน�าเสนอโดยการเขียนเป็นรายงานการวิจัย
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล
 ข้อมูลที่ได้ นั้นผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป มีรายละเอียดดังนี้
 1. การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาที่จ�าแนกตามประเด็น
ของกรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือสร้างเป็นข้อสรุปเบื้องต้นจากข้อมูลท่ีเป็นเอกสารของโรงเรียนโครงการ

กองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
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 2. การวิเคราะห์โดยจ�าแนกประเภทข้อมูล (typological analysis) คือ การจ�าแนกประเภท

ข้อมูลเป็นชนิด ๆ ทั้งโดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และไม่ใช้แนวคิดทฤษฎี

 3. การเปรียบเทียบข้อมูล (comparison) โดยการน�าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบปรากฏการณ์

ที่ได้จากที่ผู้วิจัยสังเกตหลาย ๆ เหตุการณ์เพ่ือหาความสัมพันธ์ ความสอดคล้องหรือความขัดแย้ง 

ของข้อมูลน�ามาเปรียบเทียบข้อมูลโดยท�าเป็นตารางหาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ 

 4. การวิเคราะห์แบบนิรนัย (analytic induction) เป็นการตีความสร้างข้อสรุปจากรูปธรรม 

หรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น ถ้าข้อสรุปนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันก็ถือว่าเป็นสมมติฐานชั่วคราว

 หลังจากที่ผู ้วิจัยลงเก็บข้อมูลภาคสนามแล้ว และมีข้อมูลท่ีมีความครบถ้วนเพียงพอต่อ 

การตอบค�าถามของการวิจัยและเพียงพอต่อการน�ามาสร้างข้อสรุปเบื้องต้นตามกรอบแนวคิด 

ของการวิจัยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ น�าข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาสร้างแนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศใน 

การบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป

 การตรวจสอบข้อมูล

 การตรวจสอบเพ่ือหาความเชื่อถือได้ของข้อมูล และตรวจสอบความครบถ้วนและคุณภาพ

ของข้อมูล ด�าเนินการโดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) ตามวิธีการตรวจสอบ

ข้อมลูเชงิคณุภาพ ด�าเนนิการ 3 วิธีการ คอื 1) การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมลู (data triangulation) 

คือ การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งเวลา แหล่งสถานท่ี และแหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่  

การสังเกตการปฏิบัติงานของครูในช่วงเวลาหรือสถานท่ีท่ีต่างกัน การสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มต่าง ๆ 

เก่ียวกับการด�าเนินงานบริหารโรงเรียน และการสอบถามเก่ียวกับทัศนะในการบริหารงานโรงเรียน

ของผูอ้�านวยการจากบคุคลกลุม่ต่าง ๆ  2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผูวิ้จยัหรอืผูเ้ก็บข้อมลู (investigator 

triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องเดียวกัน โดยใช้ผู้เก็บข้อมูลต่างคนกันแล้วพิจารณาว่า

ข้อมูลที่ได้สอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร และ 3) การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูล (methodological triangulation) คือ การใช้วิธีการต่าง ๆ เก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกัน 

ได้แก่ การศึกษาถึงแบบแผนการปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ และ 

การสนทนากลุ่ม ศึกษาเก่ียวกับการด�าเนินการด้านการบริหารโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา  

ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ เป็นต้น

 วิเคราะห์ข้อมูลและการน�าเสนอ

 การวิเคราะห์ผลการศึกษาเป็นการน�าข้อค้นพบจากการศึกษามาสังเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อสรุป

ท่ีเป็นข้อความรู้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยน�าข้อสรุปต่าง ๆ โดยการใช้เทคนิคการศึกษา

อนาคต (ethnographic future research) เชื่อมโยงจนเป็นโครงสร้างของข้อสรุปท่ีสามารถ 

ตอบค�าถามการวิจัยได้
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ผลการวิจัย
 จากข้อค้นพบของการวิจัยเรื่องแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการ

กองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงาน

โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา พบว่ามีเอกสารเพียงพอ และเหมาะสมส�าหรับการศึกษา 

แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี  

และข้อมูลจากการลงภาคสนามในสถานศึกษาจ�านวน 3 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียน 

มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี  

ทั้ง 16 งาน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหรือการด�าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนา 

สาระหลักสูตรท้องถ่ิน 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

4) การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้  5) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

6) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนว 9) การประสาน

ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 10) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลย ี

เพ่ือการศึกษา 11)การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 12) การบริหารจัดการ

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา13) การวางแผนพัสดุ 14) การวางแผนอัตราก�าลัง 15) การดูแลอาคาร

สถานที่และสภาพแวดล้อม และ 16) งานกิจการนักเรียน

อภิปรายผล

 จากข้อค้นพบของงานวิจัย ผู้วิจัยพบว่าโรงเรียนท้ัง 3 โรงเรียนมีแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศใน 

การบริหารโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ท้ังน้ีเน่ืองจากโรงเรียนโครงการ

กองทุนการศึกษาทั้ง 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุน�้าร้อน โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย และโรงเรียน 

วัดคอกช้าง มีการด�าเนินงานที่เป็นระบบ เน้นการบริหารและจัดการศึกษาโดยให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่ ผู ้อ�านวยการสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา  

ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ จึงท�าให้การบริหารโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษามีแนวปฏิบัติ 

ที่มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และสามารถใช้ประโยชน์ได้ ประกอบด้วย  

16 องค์ประกอบ ดังนี้

 1. การพัฒนาหรือการด�าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 

โรงเรียนควรมกีารประชมุคร ูผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือร่วมก�าหนดนโยบาย

และเสนอแนะแนวทางการด�าเนินงาน และท�าความเข้าใจ มีการวางแผนการด�าเนินงานในการพฒันา

หลักสูตร มีการแต่งตั้งคณะท�างานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือด�าเนินงานตามแผนงาน 

ที่วางไว้ ดังข้อค้นพบของพิราวดี สินธุศิริ (2553: 114-124) ได้กล่าวว่าแนวทางการบริหารโรงเรียน 

ขยายโอกาสทางการศึกษา อ�าเภออ่าวลึก เขตพ้ืนที่การศึกษากระบี่ ด้านการบริหารวิชาการควรมี 
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การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในจัดการเรียนการสอน ตามความต้องการของ

นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนเละสังคมและอยู่ในกรอบของหลักสูตรแกนกลาง

 2. การวางแผนวิชาการ โรงเรียนประชุมครู และผู ้ท่ีมีความเก่ียวข้องเพ่ือร่วมวางแผน 

การด�าเนินงาน และสร้างความเข้าใจในการท�างาน โรงเรียนมีการจัดครูให้ตรงตามวิชาเอก และ 

ความรู้ความสามารถตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน มีการแต่งตั้งผู ้รับผิดชอบ และ 

คณะผูท้�างาน ดงัข้อค้นพบของสทุธิวัชร์ ทับเจรญิ (2549: 136-159) กล่าวว่า อนาคตภาพการบรหิาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการบริหารวิชาการ ควรมีการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

ในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมท้ังควรมีการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามีส่วนร่วม 

ในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพโดยการสร้างเครื่องมือประกันคุณภาพ 

การศึกษาด้วยการยึดเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท้ังจากส่วนกลางและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาซึ่งเป็น

หลักประกันการตรวจสอบที่ดีในอนาคต

 3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนมีการประชุมครู และผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง

เพ่ือร่วมวางแผนการด�าเนินงาน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  

มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม 

ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน มีการจัดการเรียนการสอนท่ีน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักการของการเรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain 

Based Learning: BBL) มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิในการสอบระดับชาติ  

ดังข้อค้นพบของรุ่งทิวา สันติผลธรรม (2552: 81-96) ได้กล่าวว่า แนวทางการบริหารงานวิชาการ 

ได้แก่ การสร้างความตระหนักให้แก่ครู เชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้แก่ครู จัดการเรียนการสอน

โดยสอดแทรกเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียง จัดประกวดสื่อการเรียนการสอน นิเทศ ติดตามและประเมิน

ผลการจัดการเรียนการสอน

 4. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนมีการประชุมครู และผู้ท่ีมีความเก่ียวข้องเพ่ือ 

ร่วมหาแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โรงเรียน 

มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ ท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ และมีหน่วยงานอื่นเข้ามาสนับสนุน  

มีการสนับสนุนการใช้หลักจิตวิทยาเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิดพัฒนาการ ดังข้อค้นพบของสมชาย  

ค�าพิมพ์ (2551: 86) ได้กล่าวว่า แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่าให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ในการออกแบบการเรียนรู้ เสียสละ อุทิศตนให้กับโรงเรียน ผู้ปกครองเอาใจใส่นักเรียนให้มากขึ้น  

จัดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนอย่างเพียงพอ ผู้บริหารต้องก�ากับติดตามอย่างใกล้ชิด

 5. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมีการประชุมครู เพ่ือร่วมก�าหนดนโยบาย

และหาแนวทางการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้งานวิจัย

เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างถูกต้อง และมีด�าเนินการวิจัยอย่างสม�่าเสมอจนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

และพฤติกรรมที่ดีข้ึน โรงเรียนมีการก�าหนดแนวคิด หลักการ และยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน ดังข้อ
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ค้นพบของธีระพร อายุวัฒน์ (2552: 417) ได้กล่าวว่า แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการ 

ของสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานขนาดเลก็ ประกอบด้วย แนวคดิและหลักการ ยุทธศาสตร์ และคณุลกัษณะ

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก และยังสอดคล้องกับข้อค้นพบของศิริมา เนตรสุวรรณ  

(2555: 119) ว่า ในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการส่งเสริมให้ครูท�าวิจัยเพื่อพัฒนา

ด้านการศึกษา และมีการจัดให้มีคู่มือ เอกสาร เพื่อประกอบการจัดท�าวิจัยให้แก่บุคลากรในโรงเรียน

 6. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนมีการประชุมครู ผู้ปกครอง คนในชุมชน 

และผู ้ที่มีส ่วนเกี่ยวข้องเพ่ือร่วมก�าหนดนโยบายและหาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มี 

แหล่งเรียนรู้ มีการส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพียงพอต่อนักเรียน มีการจัด 

แหล่งเรียนรู ้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และชุมชน มีแหล่งเรียนรู ้นอกสถานศึกษา 

ที่หลากหลาย มีพิพิธภัณฑ์ชุมชนท่ีเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ มีการเรียนรู้การทอผ้าพ้ืนบ้าน มีการจัด

หนังสือในห้องสมุดให้เพียงพอต่อนักเรียนในโรงเรียน ดังข้อค้นพบของศิริมา เนตรสุวรรณ (2555: 

120) ได้กล่าวว่า ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ มีการจัดหาหนังสือให้มีในห้องสมุด

ตามความต้องการของครูและนักเรียน และมีการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ 

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

 7. การนิเทศการศึกษา โรงเรียนมีการประชุมครู และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือร่วมก�าหนด

นโยบายและหาแนวทางการนิเทศการศึกษา มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง 

ด้านการเรียนการสอน และพฤติกรรม มีการน�าผลการนิเทศมาร่วมกันวิเคราะห์และปรับปรุง  

การด�าเนินงานของครูเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ดังข้อค้นพบของสมชาย ค�าพิมพ์ (2551: 86)  

ได้กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ผู ้บริหารต้องนิเทศติดตามการด�าเนินงาน 

ให้เป็นไปตามโครงการและปฏิทินการนิเทศ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอน  

และด้านพฤติกรรม ให้ชุมชน หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการนิเทศอย่างต่อเนื่อง  

จัดให้ประเมินผลการนิเทศและน�าผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

อย่างต่อเนื่อง

 8. การแนะแนว โรงเรียนมีการประชุมครู และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือร่วมก�าหนดนโยบาย

และก�าหนดแผนการแนะแนวของโรงเรียน มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนศึกษานักเรียน 

เป็นรายบุคคล และมีกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหา มีการแนะแนวการปฏิบัติตน 

ในสังคม การใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ ดังข้อค้นพบของศิริมา เนตรสุวรรณ (2555: 121) ได้กล่าวว่า 

ด้านการแนะแนว มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพ่ือแนะแนวให้แก่ผู้เรียน และมีการจัดหา

งบประมาณสนับสนุนงานแนะแนวในโรงเรียน ท้ังน้ีเพราะหน่วยงานท่ีเข้ามาแนะแนวให้กับผู้เรียน  

จะท�าให้ผู้เรียนมีทิศทางในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

 9. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น โรงเรียน 

มีการประชุมครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือร่วมก�าหนด
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นโยบายและวางแผนการด�าเนินงาน มีประสานงานกับโรงเรียนที่อยู่ในสหวิทยาเขตเดียวกัน และ
โรงเรียนอื่น มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน ดังข้อค้นพบของศิริมา เนตรสุวรรณ (2555: 124) ได้กล่าวว่า  
ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ มีการวางแผนร่วมกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนอื่น และมีการแต่งต้ังบุคลากรให้มีหน้าท่ีในการ 
ประสานความร่วมมือในการประสานงานกับโรงเรียนอื่น ทั้งนี้เพราะการพัฒนาวิชาการจ�าเป็น 
ที่จะต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการท�างานมานาน เพ่ือพัฒนา
งานวิชาการให้มีคุณภาพ และสามารถน�าไปใช้กับโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
 10. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โรงเรียนมีการประชุมเพ่ือร่วมก�าหนด
นโยบายและก�าหนดแผนการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครูและนักเรียนทุกคนมีการใช้สื่อเทคโนโลยี มีการส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนา โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือในด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยี 
จากหน่วยงานภายนอก ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม และเป็นประโยชน์กับผู ้เรียน  
ดงัข้อค้นพบของสมชาย ค�าพิมพ์ (2551: 86) เก่ียวกบัแนวทางการพัฒนาสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา พบว่า ต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพ่ือจัดหาสื่อ อบรมพัฒนาครู ศึกษาดูงาน
และศึกษานวัตกรรมที่ได้ผลกับโรงเรียนขนาดเล็ก หาเครือข่ายขอความช่วยเหลือ
 11. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ โรงเรียนมีการประชุมครู  
ผู ้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันก�าหนดนโยบายและก�าหนดแผนการด�าเนินงานการตรวจสอบติดตาม 
และรายงานการใช้งบประมาณ มกีารส่งเสรมิการตรวจสอบตดิตามการใช้งบประมาณ มกีารด�าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามระเบียบ เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการรายงานการใช้งบประมาณให้ 
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนทราบเป็นประจ�าทกุเดอืน ดงัข้อค้นพบของรุ่งทิวา สันตผิลธรรม (2552: 81-96)  
ได้กล่าวว่า แนวทางการบรหิารงานงบประมาณ คอื จดัประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาเพ่ือด�าเนินการ
จดัสรรงบประมาณของสถานศกึษา ผูบ้รหิารแจ้งรายรบัรายจ่ายของสถานศึกษาให้คณะกรรมการทราบ 
ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการใช้
งบประมาณ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ 
สถานศึกษา
 12. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โรงเรียนมีการประชุมทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกัน
ก�าหนดนโยบายและก�าหนดแผนการด�าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
มีการก�าหนดทรัพยากรที่ต้องจัดในการจัดการศึกษา และมีการก�าหนดผู้รับผิดชอบ โรงเรียน 
มีความตระหนักในเรื่องของการใช้ทรัพยากรให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด มีการหาแนวทางการระดม
ทรัพยากรจากชุมชน มีการนิเทศติดตามการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ ดังข้อค้นพบของ Njunwa  
(2010: ii) ได้กล่าวว่า การมีส่วนของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนในชุมชนของพวกเขา เช่น  

สร้างอาคารเรียน ห้องเรียน บ้านพักครู ห้องน�้า และอุปกรณ์ในโรงเรียน 
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 13. การวางแผนพัสดุ โรงเรียนมีการประชุมทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันก�าหนดนโยบาย

และก�าหนดแผนการด�าเนินงานการวางแผนพัสดุ โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะท�างานเพ่ือรับผิดชอบ 

และมีการจัดท�าเอกสารที่เก่ียวข้อง จัดท�าทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ดังข้อค้นพบของด�ารงค์ โตใย  

(2551: 95) ได้กล่าวว่า ให้สถานศึกษาท�าข้อมูลการบริหารสินทรัพย์ให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน 

เพ่ือเอื้อต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสามารถรองรับการพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์ แต่งตั้ง

คณะกรรมการ ทีมงานร่วมกันวางระบบข้อมูลท่ีเอื้อต่อการพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพย ์

ในการเงินและพัสดุ

 14. การวางแผนอัตราก�าลัง โรงเรียนมีการประชุมทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันก�าหนดนโยบายและ

ก�าหนดแผนการด�าเนินงานด้านการวางแผนอัตราก�าลัง โรงเรียนได้รับการสนับสนุนครูช่วยสอน 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาการขาดแคลนครู  

เ พ่ือหาแนวทางแก ้ไขป ัญหาเรื่องขาดครู เพราะมีการย ้ายกลับภูมิล�าเนาเมื่อครบก�าหนด 

โดยการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ครู มีบ้านพักครูใหม่ ท�าให้ครูมีความปลอดภัยมากขึ้น ดังข้อค้นพบ

ของรุ่งทิวา สันติผลธรรม (2552: 81-96) ได้กล่าวว่า แนวทางการบริหารงานบุคลากรคือ วางแผน

การจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม มีความรัก  

ความสามัคคีและเกื้อกูลกัน ติดตาม ประเมินผล ด้านการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร

 15. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม โรงเรียนมีการประชุมทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกัน

ก�าหนดนโยบายและก�าหนดแผนการด�าเนินงานการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

มกีารพัฒนาปรบัปรงุอาคารสถานท่ีส่วนท่ีควรซ่อมแซม มกีารพัฒนาสภาพแวดล้อม มกีารปลกูไม้ดอก 

ไม้ประดับ มีการสร้างบ้านพักครู รั้วโรงเรียน โรงอาหาร และอาคารอเนกประสงค์จากเงินงบประมาณ

ของโครงการกองทุนการศึกษา ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานด้านอาคารสถานที่และ 

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ดังข้อค้นพบในงานวิจัยของ Njunwa (2010: ii) พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาโรงเรียนในชุมชนของพวกเขาในส่วนต่าง ๆ เช่น สร้างอาคารเรียน ห้องเรียน บ้านพักครู 

ห้องน�้า และอุปกรณ์ในโรงเรียน โดยคนในชุมชนมีส่วนในการออกเงิน หรือ ออกแรง ซึ่งอย่างไรก็ตาม

ยังนับว่ายังต�่า เพราะจ�านวนคนที่มีส่วนร่วมน้อย

 16. งานกิจการนักเรียน โรงเรียนมีการประชุมครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

ทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันก�าหนดแผนการด�าเนินงานกิจการนักเรียน โรงเรียนมีการด�าเนินงานกิจการ

นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิต เกิดประสบการณ์ในการด�าเนินชีวิต เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมไปในทางที่ดี มีการส่งเสริมในด้านคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดงานกิจการนักเรียนเพื่อช่วย

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน และชุมชน ดังข้อค้นพบของรุ่งทิวา สันติผลธรรม (2552: 

81-96) ได้กล่าวว่า แนวทางการบริหารงานทั่วไป คือ จัดประชุมเพ่ือวางแผนก�าหนดนโยบาย 

ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา จัดท�าโครงการ กิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน 

และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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จัดท�าแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารงานด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของสถานศึกษา เผยแพร่ข้อมูลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางเว็บไซต์ วารสาร  

หรอืสือ่ต่าง ๆ ของสถานศกึษา ตดิตาม ประเมนิผลและสรปุรายงานโครงการ กิจกรรมด้านการบรหิาร

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อเสนอแนะ

 การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ ส�าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

จากผลการวิจัยที่ได้น�าเสนอ

 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปใช้

  1.1 แนวปฏิบัติในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนควรมีกระบวนการพัฒนา 

ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และเหมาะสมกับตัวผู้เรียนเป็นส�าคัญ เพ่ือให้ผล

ของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นี้ส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง

  1.2  แนวปฏิบัติในการวางแผนอัตราก�าลังของโรงเรียนอาจจะเป็นปัญหาส�าหรับ 

หลายโรงเรียน เน่ืองจากโรงเรียนมีการวางแผน แต่ไม่สามารถให้เป็นไปตามแผนได้ท้ังหมดในเรื่อง

ของการขาดครูและบุคลากรทางการศึกษาเพราะโรงเรียนต้องรอการจัดสรรอัตราก�าลังจากเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา แต่โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการขาดครู จึงได้รับ 

การช่วยเหลือและสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1  ควรน�าแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 

ในจังหวัดสุพรรณบุรีไปทดลองใช้กับโรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โดยท่ัวไป แล้ววิจยัศกึษาแนวปฏิบตัทีิเ่ป็นเลศิในการบรหิารงานโรงเรยีนแต่ละโรงเรยีนว่ามปีระสทิธิภาพ

มากน้อยเพียงใด

  2.2  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จด้านการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุน

การศึกษา

สรุป

 จากการศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 

จังหวัดสุพรรณบุรี จ�านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านพุน�้าร้อน โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 

และโรงเรียนวัดคอกช้าง ผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน และข้อมูลจาก 

การลงภาคสนามในสถานศึกษาจ�านวน 3 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนมีแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

ในการบริหารโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ท้ัง 16 งาน ประกอบด้วย  
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1) การพัฒนาหรือการด�าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน  

2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา 4) การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ 5) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 6) การพัฒนาและส่งเสริมให้มี 

แหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนว 9) การประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 10) การพัฒนาและใช้ ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

11) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 12) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการ

ศึกษา 13) การวางแผนพัสดุ 14) การวางแผนอัตราก�าลัง 15) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพ

แวดล้อม และ 16) งานกิจการนักเรียน และจากการยืนยันของผู้เชี่ยวชาญด้านแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

ในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน 

มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารโรงเรียนโครงการกองทุน 

มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน 

การบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี 
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การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี 

PERSONNEL PARTICIPATION AFFECTING OPERATING STANDARDS 

OF CHILD DEVELOPMENT CENTERS UNDER LOCAL ADMINISTRATIVE 

ORGANIZATIONS IN RATCHABURI PROVINCE

สิริยา  ภักดีพิน/ SIRIYA  PUKDEEPIN1

พิชญาภา  ยืนยาว/ PITCHAYAPA  YUENYAW2 

จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย/ JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI3

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากร 2) ศึกษาระดับ

การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 3) วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของบุคลากรซึ่งเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากร 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี จ�านวน 254 คน ได้มาโดย

การสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนกระจายตามอ�าเภอ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 

ที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

 ผลการวิจัยพบว่า  

 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมากท้ังภาพรวมและ 

รายด้าน เรยีงล�าดบัจากมากไปน้อย ดงันี ้การมส่ีวนร่วมในวางแผนงาน การมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน 

การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมใน 

การรับผลประโยชน์ 

 2. การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมากท้ังภาพรวมและ 

รายด้าน เรียงล�าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร บุคลากร การบริหาร

1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์คณะครุศาสตร์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์คณะครุศาสตร์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การส่งเสริมเครือข่าย 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน   

 3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และการมี

ส่วนร่วมในการวางแผนงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โดยสามารถร่วมกันท�านายได้ร้อยละ 42.40 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค�าส�าคัญ: การมีส่วนร่วม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ABSTRACT

 This research aimed to: 1) study the level of personnel participation; 2) identify the 

level of operating standards of the child development centers; and 3) analyze personnel 

participation affecting operating standards of child development centers. Research sample 

was 254 personnel of child development centers under Local Administrative Organizations 

in Ratchaburi Province, derived by proportional stratified random sampling distributed by 

district. 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, personnel participation of child development 

centers was at a high level. These aspects, ranked from the highest to the lowest, were as 

follows: planning, implementation, evaluation, decision making, and beneficiaries.

 2.  Overall and in specific aspects, operating standards of child development 

centers was at a high level. These aspects, ranked from the highest to the lowest, were as 

follows: academic and curriculum-based activities; personnel; management of child 

development centers; buildings, ground, environment and safety; promotion of early 

childhood development networks; including participation and support from all parties and 

sectors in the community.

 3.  Personnel participation in the aspects of beneficiaries and planning together 

predicted operating standards of child development centers at the percentage of 42.40 

with statistical significance at .01. 

Keywords: personnel participation, child development center, local administrative organization
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บทน�า

 สภาพสังคมในยุคโลกไร้พรมแดนที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีปัญหาท่ีซับซ้อน

มากขึ้น มีข่าวสารและเทคโนโลยีจากโลกภายนอก ท้ังท่ีมีประโยชน์และโทษต่อความคิด จิตใจและ

การกระท�าของผู้คน อีกท้ังความรุนแรงจากการต่อสู้ช่วงชิงอ�านาจและผลประโยชน์ สภาวะดังกล่าว

ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตของผู ้คน และมีผลกระทบต่อเด็กเป็นอย่างมาก ดังน้ัน  

การจดัการศกึษาและการอบรมเลีย้งดเูดก็อายุ 3-5 ปี จงึควรส่งเสรมิพัฒนาการทกุด้านอย่างครอบคลมุ

และสมดุล เน้นให้เด็กมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ การออกก�าลังกาย 

โภชนาการ และกิจนิสัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพ่ืออยู่ในโลกด้วย 

ความมั่นคงและมีความสุข (ส�านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2548: ค�าน�า) 

 พระราชบญัญัตกิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2542 หมวด 2 การก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 

มาตรา 17 และมาตรา 18 โดยก�าหนดให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต�าบลมีอ�านาจ

หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งถือว่า

การจัดการศึกษานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการบริการสาธารณะด้วย (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2554: 2) สอดคล้องกับพระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือ 

ทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถ่ิน และมาตรา 42  

ให้กระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน และมีหน้าที่ในการประสานงานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมท้ังการเสนอแนะ 

การจดัสรรงบประมาณอดุหนนุการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ส�านกังานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2555: 16) ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบใน 

การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเด็กวัย 3–5 ขวบ ให้มี 

ความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน 

เพ่ิมศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา จึงต้องรับผิดชอบภารกิจการด�าเนินการจัดการ

ศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่มีคุณภาพ

และมาตรฐาน และเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพตามอ�านาจหน้าท่ี และเจตนารมณ์ของรัฐบาล  

ด้วยภารกิจดงักล่าว กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน (2553: 1-2) จงึได้จดัท�ามาตรฐานการด�าเนินงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเป็นแนวทางถือปฏิบัติในการด�าเนินงาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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 การด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ�าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม เพ่ือให้ผลการด�าเนินงาน

มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนดขึ้น ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นให้ผู ้ด�าเนินงานและ 

ผู้ที่เก่ียวข้องเข้ามามีบทบาทในการก�าหนดทิศทางในการพัฒนาและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ตั้งแต ่

ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน และลงมือท�าด้วยตนเอง นอกจากน้ี การมีส่วนร่วมยังเป็น 

ความเก่ียวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลที่มีต่อกิจกรรมของกลุ่มเป็นตัวกระตุ้นให้งาน

ส�าเร็จได้ตามเป้าหมาย เพราะการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและการท�าประโยชน์  

การรับผิดชอบ ดังนั้น ประสิทธิผลขององค์กรขึ้นอยู่กับการรวมพลังท่ีจะผลักดันให้ภารกิจบรรลุ

เป้าหมาย ดังที่ เพ็ชร งามขุนทด (2554: 136-140) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล ในจังหวัดนครราชสีมา 

พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล�าดับแรก คือ งานด้านการมีส่วนร่วมและรับสนับสนุนจากชุมชน งานด้าน

อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และงานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ งานด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย 

ของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553: 3-4) พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นจ�านวน

ไม่น้อยที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู ้ปกครองและชุมชน  

ซึ่งปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญคือ ผู ้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และ 

เห็นความส�าคัญของการศึกษา มีการบริหารงานอย่างต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้บุคลากรและหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทาง 

การศึกษา 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (2554: 11) ได้ท�า 

การประเมนิผลการด�าเนินงานศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ ปี 2552 พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)  

ยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ รวมท้ังยังขาดความพร้อมหลายด้านในการจัดตั้ง

ศูนย์ฯ เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และด้านบุคลากร ซึ่งปัญหาการด�าเนินงานของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านมา พบว่า ยังมีปัญหาด้านคุณภาพและผู้บริหารระดับพ้ืนท่ีไม่เห็น 

ความส�าคัญของการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน มุ่งแต่พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้น จึงจ�าเป็น

ต้องส่งเสริมให้ชุมชน/ท้องถ่ิน และสถานประกอบกิจการมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีมาตรฐาน รวมถึง 

มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง

ข้อเท็จจริงจากการนิเทศงานของส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดราชบุรี พบว่า ยังมี

ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่หลายประการ อันเน่ืองมาจากความแตกต่างหลากหลายท้ังในด้านโครงสร้าง 

อาคาร สถานท่ี และการบริหารงาน ผู้บริหารท้องถ่ิน นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและ

ชุมชน ยังขาดความรู้ความสนใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน
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จากท้ังภายในและภายนอกศูนย์ฯ อีกท้ังยังไม่ให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ของตนเองเท่าที่ควร (เพชรอุมา  สุขเกษม, 2553: 3) 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ส่งผลต่อการด�าเนินงาน

ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี เพ่ือเป็นข้อมูล

พ้ืนฐานให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องได้น�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

วัตถุประสงค์
 1.  เพ่ือศกึษาระดบัการมส่ีวนร่วมของบุคลากร สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัราชบรุี

 2.  เพ่ือศึกษาระดับการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี

 3.  เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี

กรอบแนวคิดการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาลักษณะและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ 

นักวิชาการ นักการศึกษาต่าง ๆ โดยเลือกตัวแปรท่ีมีความถ่ีร้อยละ 50 ขึ้นไป สรุปได้ 5 ขั้นตอน  

1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน 2) การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน 3) การมีส่วนร่วมใน 

การตดัสินใจ 4) การมส่ีวนร่วมในการรบัผลประโยชน์ และ 5) การมส่ีวนร่วมในการตดิตามประเมนิผล 

ส�าหรับการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใช้มาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย (2553: 4-54) ประกอบด้วย 

1) การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) บุคลากร 3) อาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและความ

ปลอดภัย 4) วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) การมีส่วนร่วม และสนับสนุนทุกภาคส่วน และ  

6) การส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรการวิจัย

 1.  ตัวแปรต้น การมส่ีวนร่วมของบคุลากร ประกอบด้วย 1) การวางแผนงาน 2) การด�าเนินงาน 
3) การตัดสินใจ 4) การรับผลประโยชน์ และ 5) การติดตามประเมินผล 
 2.  ตัวแปรตาม  การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย ์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย  
1) การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) บุคลากร 3) อาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและ 
ความปลอดภัย 4) วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) การมีส่วนร่วม และสนับสนุนทุกภาคส่วน 
และ 6) การส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

สมมติฐานการวิจัย

 การมีส ่วนร่วมของบุคลากร ประกอบด้วย 1) การวางแผนงาน 2) การด�าเนินงาน  
3) การตัดสินใจ 4) การรับผลประโยชน์ และ 5) การติดตามประเมินผล เป็นปัจจัยท่ีส่งผล 
ต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี

ค�าจ�ากัดความตัวแปรการวิจัย

 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง ขั้นตอนที่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ในลักษณะของการวางแผนงาน การด�าเนินงาน ตัดสินใจ รับผลประโยชน์ และการติดตาม 
ประเมินผล ไม่ว ่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา 
โดยการน�าเอาความรู้ ความสามารถ และทักษะ ของบุคลากรในองค์กรมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ

สังคมโดยสังเคราะห์จากแนวคิดและทัศนะของนักวิชาการหลายท่าน ประกอบด้วย

5 
 

 2. เพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดราชบุรี 
 3. เพื่อวิเคราะหปจจัยการมีสวนรวมของบุคลากรที่สงผลตอการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดราชบุรี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาลักษณะและข้ันตอนของการมีสวนรวมตามแนวคิดของนักวิชาการ 
นักการศึกษาตาง ๆ โดยเลือกตัวแปรที่มีความถี่รอยละ 50 ข้ึนไป สรุปได 5 ข้ันตอน 1) การมีสวนรวมใน 
การวางแผนงาน 2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 3) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 4) การมีสวนรวมใน
การรับผลประโยชน และ 5) การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล สําหรับการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใชมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย (2553: 4-54) ประกอบดวย 1) การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) 
บุคลากร 3) อาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 4) วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) การ
มีสวนรวม และสนับสนุนทุกภาคสวน และ 6) การสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังแสดงในภาพ
ที่ 1 

 
ตัวแปรตน           ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
ตัวแปรการวิจัย 

1. ตัวแปรตน การมีสวนรวมของบุคลากร ประกอบดวย 1) การวางแผนงาน 2) การดําเนินงาน 3) 
การตัดสินใจ 4) การรับผลประโยชน และ 5) การติดตามประเมินผล  

       การมีสวนรวมของบุคลากร 
1. การมีสวนรวมในการวางแผนงาน  
2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  
3. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
5. การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล  
 

การดําเนนิงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
2. บุคลากร 
3. อาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 
4. วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
5. การมีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 
6. การสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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  1.1  การมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี เข้ามามีส่วนร่วมวิเคราะห์

ปัญหาในลักษณะของการท่ีทุกฝ่ายได้ร่วมคิด และร่วมกันค้นหาเป้าหมายขององค์กร แล้วน�าข้อมูล 

ที่ได้มาร่วมวางแผนด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่เกิดจากความต้องการ

ของทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียในกิจกรรมนั้น ๆ

  1.2  การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร 

การร่วมกันในด้านแรงงาน การบริหารงานและการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้

กิจกรรมต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ 

  1.3  การมีส ่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

ก�าหนดความต้องการและการจัดล�าดับความส�าคัญ เพ่ือพิจารณาหาทางเลือกในการแก้ปัญหา 

ที่ดีที่สุด หรือที่เหมาะสมท่ีสุดกับสถานการณ์ในเวลาน้ัน ๆ โดยอาศัยการคิดร่วมกัน การสร้าง 

ความเข้าใจร่วมกัน สามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน น�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

  1.4  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี เข้ามามีส่วนร่วมในการรับ 

ผลประโยชน์ด้านวัตถุ ความต้องการขั้นพ้ืนฐาน ผลประโยชน์ด้านสังคม คุณภาพชีวิต คุณภาพของ

บริการ ความพึงพอใจ ผลประโยชน์ด้านบุคคล ความรู้สึกในคุณค่าในตนเอง และยังต้องพิจารณา 

ถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย รวมท้ังผลประโยชน์ในทางบวกและผลที่เกิดขึ้น ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์และโทษต่อบุคคล และสังคมด้วย

  1.5  การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี เข ้ามามีส ่วนร่วมใน 

การตรวจสอบการแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ 

การปรับปรุงในการก�าหนดนโยบาย วางแผนโครงการกิจกรรมเพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้น

          2. การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

หมายถึง มาตรฐานท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติในการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ให้มมีาตรฐานและมคีณุภาพเป็นไปในแนวทางเดยีวกัน โดยศึกษาตามกรอบมาตรฐานการด�าเนินงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2553: 4-54) ประกอบด้วย 

  2.1  การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การด�าเนินงานตามมาตรฐาน

ส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ ตามหลัก

วิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง โดยความร่วมมือสนับสนุนของประชาชน
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ในชุมชนท้องถ่ินนั้น ๆ โดยแบ่งการบริหารจัดการเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด ้านการบริหารงาน  

ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านบริหารบุคคล

  2.2  บุคลากร หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานตามมาตรฐานส�าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจะต้องมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีตรงตามข้อก�าหนด เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมีศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรมเล้ียงดู และส่งเสริมพัฒนาการส�าหรับเด็ก

ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามความต้องการ

ของท้องถิ่น

  2.3  อาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย หมายถึง การด�าเนินงาน 

ตามมาตรฐานส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีเก่ียวกับพ้ืนท่ีของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ท่ีตั้ง อาคาร พ้ืนท่ีใช้สอยบริเวณอาคารเพียงพอและเหมาะสม อาคาร 

มีแสงสว่าง เสียง การถ่ายเทอากาศ ความสะอาด ปลอดภัย การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 

บรเิวณสถานทีป่ระกอบอาหาร อปุกรณ์เครือ่งใช้เหมาะสม สิง่แวดล้อมภายในและภายนอกตวัอาคาร 

  2.4  วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง การด�าเนินงานตามมาตรฐานส�าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร เพ่ือให้

เด็กเล็กได้รับการอบรมเลี้ยงดู และได้รับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 

สังคมและสติปัญญาตามวัยและความสามารถของเด็ก 

     2.5  การมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน หมายถึง การด�าเนินงาน 

ตามมาตรฐานส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านการมีส่วนร่วม และ

การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคม เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น การระดมทรัพยากร การให้

ค�าแนะน�าช่วยเหลอื การสนบัสนุนงบประมาณ การประชาสัมพันธ์การด�าเนินงาน การชีแ้จงให้ความรู้

แก่ผู้ปกครอง และการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม

  2.6 การส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง การด�าเนินงานตามมาตรฐาน

ส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย เพ่ือให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สร้างเครือข่ายเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพัฒนา

เด็กเล็กให้มีศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในระดับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ�าเภอ ระดับจังหวัด และระดับภาค
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วิธีด�าเนินการ

 การวิจัยเรื่อง การมีส ่วนร่วมของบุคลากรท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 

(descriptive research) โดยใช้บุคลากรเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 

 ประชากร ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี ในปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย 1) นายกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 2) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3) ผู ้อ�านวยการกองการศึกษาฯ/หัวหน้าส่วน 

การศึกษา 4) นักวิชาการศึกษา  และ 5) ครูผู้ดูแลเด็ก จ�านวน 708 คน

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี ได้มาโดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970: 

607-610 อ้างถึงใน สวิุมล  ตริกานนัท์, 2556: 179) ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 254 คน ประกอบด้วย 

1) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3) ผู้อ�านวยการกอง 

การศึกษาฯ/หัวหน้าส่วนการศึกษา 4) นักวิชาการศึกษา และ 5) ครูผู้ดูแลเด็ก โดยใช้วิธีการสุ่ม 

แบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วน (proportional stratified random sampling) กระจายตามอ�าเภอ ดงัปรากฏ

ในตารางที ่1

ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
9 

 
 

อําเภอที่ต้ัง ประชากร กลุมตัวอยาง 
บานคา 29 11 
จอมบึง 55 20 

ดําเนนิสะดวก 72 26 
บางแพ 40 14 
บานโปง 119 43 
ปากทอ 78 28 
โพธาราม 130 46 
อําเภอเมือง 137 49 
วัดเพลง 14 5 
สวนผ้ึง 34 12 
รวม 708 254 

 
 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวกําหนดรูปแบบและโครงสรางของ
แบบสอบถาม ดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามคํานิยามศัพทตัวแปร โดยผานการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา และพิจารณาเฉพาะขอที่มีคา IOC (index of item objective congruence) ต้ังแต 0.67 เพื่อหาคา
ความเที่ยง โดยไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- coefficient) ไดคาความเที่ยงของการมีสวนรวมของบุคลากร
เทากับ 0.94 และคาความเที่ยงของการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทากับ 0.98  

 
 การเก็บรวมรวมขอมูล 

ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถาม จํานวน 254 ฉบับ พรอมหนังสือถึงผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดราชบุรี ที่มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในสังกัด เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากผูที่มีบทบาท
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่เปนกลุมตัวอยาง ไดรับแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณกลับคืนมาจํานวน 254 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยการวิเคราะหระดับการมีสวน
รวมของบุคลากร และระดับการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดราชบุรี ใชการหาคาเฉลี่ย (X�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดย
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 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

 ผู ้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและ

โครงสร้างของแบบสอบถาม ด�าเนนิการสร้างเครือ่งมอืตามค�านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) 

ต้ังแต่ 0.67 เพ่ือหาค่าความเท่ียง โดยได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   - coefficient) ได้ค่าความเท่ียง

ของการมีส่วนร่วมของบุคลากรเท่ากับ 0.94 และค่าความเที่ยงของการด�าเนินงานตามมาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่ากับ 0.98 

 การเก็บรวมรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม จ�านวน 254 ฉบับ พร้อมหนังสือถึงผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี ท่ีมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในสังกัด เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 

จากผู้ท่ีมีบทบาทเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้รับ

แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับคืนมา จ�านวน 254 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดับ 

การมีส่วนร่วมของบุคลากร และระดับการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี ใช้การหาค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตามแนวความคิดของ 

บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้

 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00   หมายถึง การมส่ีวนร่วม/การด�าเนินงานตามมาตรฐานศนูย์พัฒนา       

          เด็กเล็ก อยู่ในระดับมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50   หมายถึง  การมส่ีวนร่วม/การด�าเนินงานตามมาตรฐานศนูย์พัฒนา       

          เด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก

 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50   หมายถึง  การมส่ีวนร่วม/การด�าเนินงานตามมาตรฐานศนูย์พัฒนา       

          เด็กเล็ก อยู่ในระดับปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50   หมายถึง  การมส่ีวนร่วม/การด�าเนินงานตามมาตรฐานศนูย์พัฒนา       

          เด็กเล็ก อยู่ในระดับน้อย

 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50   หมายถึง  การมส่ีวนร่วม/การด�าเนินงานตามมาตรฐานศนูย์พัฒนา       

          เด็กเล็ก อยู่ในระดับน้อยที่สุด

x
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 ส�าหรับการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)

ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี

 การมีส่วนร่วมของบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

ราชบรุ ี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (   = 3.94, S.D. = 0.59) และเมือ่พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรอยู่ระดับมากทุกด้านเช่นกัน โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน 

อยู่ในระดับสูงท่ีสุด (   = 4.05, S.D. = 0.63) รองลงมา ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน  

(   = 4.00, S.D. = 0.61) และการมีส ่วนร ่วมในการรับผลประโยชน์อยู ่ในล�าดับต�่าสุด  

(     =  3.83, S.D. = 0.67) ตามล�าดับดังปรากฏในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรของ 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ระดับการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี

 การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด

ราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.96, S.D.= 0.49) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ระดับมากทุกด้าน โดยวิชาการและกิจกรรม 
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับการมีสวนรวมของบุคลากรของศูนย
พัฒนา    เด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดราชบุรี 

(n = 254) 
ขอ การมีสวนรวมของบุคลากร   S.D. ระดับ ลําดับ 
1. การมีสวนรวมในการวางแผนงาน 4.05 0.63 มาก 1 
2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 4.00 0.61 มาก 2 
3. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 3.90 0.71 มาก 4 
4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 3.83 0.67 มาก 5 
5. การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 3.93 0.75 มาก 3 

รวม 3.94 0.59 มาก  
   

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดราชบุร ี
 การดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด
ราชบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X�=3.96, S.D.=0.49) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานก็พบวา การ
ดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูระดับมากทุกดาน โดยวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
อยูในระดับสูงที่สุด (X�=4.15, S.D.=0.55) รองลงมา ไดแก บุคลากร (X�=4.12, S.D.=0.56) และการ
มีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวนอยูในลําดับตํ่าสุด (X�=3.82, S.D.=0.64) ตามลําดับ ดัง
ปรากฏในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ จงัหวัดราชบุรี 

(n = 254) 
ขอ การดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   S.D. ระดับ ลําดับ 
1. การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3.97 0.56 มาก 3 
2. บุคลากร 4.12 0.56 มาก 2 
3. อาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 3.85 0.62 มาก 4 
4. วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 4.15 0.55 มาก 1 
5. การมีสวนรวม และการสนับสนนุจากทุกภาคสวน 3.82 0.64 มาก 6 
6. การสงเสริมเครือขายการพฒันาเด็กปฐมวัย 3.84 0.61 มาก 5 

รวม 3.96 0.49 มาก  

x

x
x
x

x
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ตามหลักสูตร อยู่ในระดับสูงที่สุด (    = 4.15, S.D. = 0.55) รองลงมา ได้แก่ บุคลากร (   = 4.12,  

S.D. = 0.56) และการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอยู่ในล�าดับต�่าสุด (   = 3.82,  

S.D. = 0.64) ตามล�าดับ ดังปรากฏในตารางที่ 3

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับการด�าเนินงานตามมาตรฐาน 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ส่งผลต่อการด�าเนินงาน 

ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี

 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (X
4
) และการมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน (X

1
) เป็น

ตัวแปรที่ได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของการด�าเนินงาน 

ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี ได้อย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าประสิทธิภาพในการท�านาย (R2) เท่ากับ 0.424 ซึ่งแสดงว่า 

การมีส่วนร่วมของบุคลากร ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมใน 

การวางแผนงาน ส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสามารถท�านาย 

การด�าเนินงานตามมาตรฐานศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ ได้ร้อยละ 42.40 โดยสามารถเขยีนสมการพยากรณ์ 

ได้ดังนี้

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ

ดังปรากฏในตารางที่ 4
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับการมีสวนรวมของบุคลากรของศูนย
พัฒนา    เด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดราชบุรี 

(n = 254) 
ขอ การมีสวนรวมของบุคลากร   S.D. ระดับ ลําดับ 
1. การมีสวนรวมในการวางแผนงาน 4.05 0.63 มาก 1 
2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 4.00 0.61 มาก 2 
3. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 3.90 0.71 มาก 4 
4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 3.83 0.67 มาก 5 
5. การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 3.93 0.75 มาก 3 

รวม 3.94 0.59 มาก  
   

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดราชบุร ี
 การดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด
ราชบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X�=3.96, S.D.=0.49) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานก็พบวา การ
ดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูระดับมากทุกดาน โดยวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
อยูในระดับสูงที่สุด (X�=4.15, S.D.=0.55) รองลงมา ไดแก บุคลากร (X�=4.12, S.D.=0.56) และการ
มีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวนอยูในลําดับตํ่าสุด (X�=3.82, S.D.=0.64) ตามลําดับ ดัง
ปรากฏในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ จงัหวัดราชบุรี 

(n = 254) 
ขอ การดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   S.D. ระดับ ลําดับ 
1. การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3.97 0.56 มาก 3 
2. บุคลากร 4.12 0.56 มาก 2 
3. อาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 3.85 0.62 มาก 4 
4. วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 4.15 0.55 มาก 1 
5. การมีสวนรวม และการสนับสนนุจากทุกภาคสวน 3.82 0.64 มาก 6 
6. การสงเสริมเครือขายการพฒันาเด็กปฐมวัย 3.84 0.61 มาก 5 

รวม 3.96 0.49 มาก  
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ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของบุคลากรที่สงผลตอการดําเนินงานตาม

มาตรฐานศนูยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดราชบรุี 
การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (X4) และการมีสวนรวมในการวางแผนงาน (X1) เปนตัวแปรที่

ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดราชบุรี ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.424 ซึ่งแสดงวา การมีสวนรวมของบุคลากร ดานการมี
สวนรวมในการรับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการวางแผนงาน สงผลตอการดําเนินงานตาม
มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสามารถทํานายการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรอย
ละ 42.40 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
Y� tot  =  1.84 + 0.36 (X4) + 0.18 (X1)  
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
Z�  tot   =  0.49 (Z4) + 0.23 (Z1)  

ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่4  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนการมีสวนรวมของบุคลากรที่สงผลตอ 

การดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ จงัหวัด
ราชบุรี   

 
 (n = 254) 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 25.63 12.81 92.28 0.00 

Residual 251 34.85 0.14   
Total 253 60.48    

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.84  0.16 11.17** 0.00 
การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (X4) 0.36 0.49 0.42 8.59** 0.00 
การมีสวนรวมในการวางแผนงาน (X1) 0.18 0.23 0.04 4.08** 0.00 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
R = 0.651 R2 = 0.424 SEE. = 0.372 
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ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของบุคลากรที่สงผลตอการดําเนินงานตาม

มาตรฐานศนูยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดราชบรุี 
การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (X4) และการมีสวนรวมในการวางแผนงาน (X1) เปนตัวแปรที่

ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดราชบุรี ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.424 ซึ่งแสดงวา การมีสวนรวมของบุคลากร ดานการมี
สวนรวมในการรับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการวางแผนงาน สงผลตอการดําเนินงานตาม
มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสามารถทํานายการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรอย
ละ 42.40 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
Y� tot  =  1.84 + 0.36 (X4) + 0.18 (X1)  
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
Z�  tot   =  0.49 (Z4) + 0.23 (Z1)  

ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่4  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนการมีสวนรวมของบุคลากรที่สงผลตอ 

การดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ จงัหวัด
ราชบุรี   

 
 (n = 254) 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 25.63 12.81 92.28 0.00 

Residual 251 34.85 0.14   
Total 253 60.48    

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.84  0.16 11.17** 0.00 
การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (X4) 0.36 0.49 0.42 8.59** 0.00 
การมีสวนรวมในการวางแผนงาน (X1) 0.18 0.23 0.04 4.08** 0.00 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
R = 0.651 R2 = 0.424 SEE. = 0.372 
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีส่งผล 

  ต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

  จังหวัดราชบุรี  

อภิปรายผล

 ผลจากการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี สามารถอภิปรายผล 

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้

 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วม 

ของบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังน้ี 

การมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการติดตาม

ประเมินผล การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ตามล�าดับ  

ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เน้นให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และ

สถานบันสังคมอื่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในสังคม โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม การกระจายอ�านาจ การบริหารและการจัด 

การศึกษา ดังนั้น การมีส่วนร่วมในการบริหารงานจึงเป็นสิ่งส�าคัญ ท่ีต้องเปิดโอกาสให้บุคลากร 

ในองค์การได้เข้ามามีส่วนร่วมเก่ียวข้องหรือส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการในศูนย์พัฒนา 
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มาตรฐานศนูยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดราชบรุี 
การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (X4) และการมีสวนรวมในการวางแผนงาน (X1) เปนตัวแปรที่

ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดราชบุรี ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.424 ซึ่งแสดงวา การมีสวนรวมของบุคลากร ดานการมี
สวนรวมในการรับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการวางแผนงาน สงผลตอการดําเนินงานตาม
มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสามารถทํานายการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรอย
ละ 42.40 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
Y� tot  =  1.84 + 0.36 (X4) + 0.18 (X1)  
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
Z�  tot   =  0.49 (Z4) + 0.23 (Z1)  

ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่4  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนการมีสวนรวมของบุคลากรที่สงผลตอ 

การดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ จงัหวัด
ราชบุรี   
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ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.84  0.16 11.17** 0.00 
การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (X4) 0.36 0.49 0.42 8.59** 0.00 
การมีสวนรวมในการวางแผนงาน (X1) 0.18 0.23 0.04 4.08** 0.00 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
R = 0.651 R2 = 0.424 SEE. = 0.372 
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เด็กเล็ก โดยเน้นให้ผู้ด�าเนินงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการก�าหนดทิศทางในการพัฒนา 

โดยจะต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และลงมือท�าด้วยตนเอง 

มิใช่เป็นเพียงแต่การให้ความร่วมมือเท่าน้ัน เพ่ือให้การด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถ 

ตอบสนองความต้องการของสังคมจนเป็นที่ยอมรับในศักยภาพของการบริหารจัดการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สอดคล้องกับงานวิจัยของคัทลิยา สัมพะวงศ์ (2555: 130-131)  

ที่พบว่า ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ในสังกัดเทศบาลต�าบลขามใหญ่ อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมการวางแผน 

ด้านการมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล และด้านการมี

ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามล�าดับ ท้ังนี้เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก�าหนดนโยบายและ

แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาตามหลักนโยบายการพัฒนาการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้ด�าเนินการไปตามแนวนโยบายของชุมชนและผู้ปกครอง โดยยึดหลักการ

มีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีบทบาท และรับทราบผลการด�าเนินงานจากศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเกือบทุกขั้นตอน

 2. การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จังหวัดราชบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การด�าเนินงาน 

ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร บุคลากร การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารสถานที่ 

สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย  การส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีส่วนร่วมและ

การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ตามล�าดับ ท้ังนี้เน่ืองจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการจัดการศึกษา

และเป็นการบริการทางการศึกษาขั้นต้น ที่รัฐมุ่งจัดให้ประชาชนในวัยแรกเกิด เพื่อเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเป็นการวางรากฐานการด�าเนินชีวิตในสังคมต่อไป 

ในอนาคต ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เร ่งด�าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาศูนย ์พัฒนาเด็กเล็กมากย่ิงข้ึน 

ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้จัดท�ามาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มาเป็นแนวทางในการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้สามารถด�าเนินงาน

พัฒนาเดก็ได้อย่างมคุีณภาพและเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจยัของณัฏฐนันท์ พิทยะภัทร์ พิชญาภา  

ยืนยาว และรัฐดาว พิศาลพงศ์ (2558: 26-46) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผล 

ต่อการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคกลางตอนล่าง 2 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ และกิจกรรม 

ตามหลักสูตร ด้านการบริหารจัดการ และด้านบุคลากร พบว่าอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่  

ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ตามล�าดับ

 3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี เรียงล�าดับตามอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

การมส่ีวนร่วมใน การรบัผลประโยชน์ และการมส่ีวนร่วมในการวางแผนงาน ซึง่ส่งผลต่อการด�าเนนิงาน

ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถร่วมกันท�านายการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ 

ร้อยละ 42.40 ท้ังน้ีเน่ืองจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เป็นเรื่องส�าคัญ และมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะการบริหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสู่มาตรฐานที่ก�าหนดต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในหน่วยงาน

และสังคม การให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมท่ีส�าคัญ ได้แก่ การเปิดโอกาสในการแสดง 

ความคิดเห็น มีการประชุมร่วมกัน และปรึกษาหารือในลักษณะร่วมมือ ร่วมคิดร่วมใจ ร่วมวางแผน 

ร่วมปฏิบัติ ร่วมระดมสรรพก�าลังและทรัพยากร ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินและร่วมแก้ไข เพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก�าหนดไว้ในแผนงาน รวมถึงการร่วมรับผลประโยชน์อันเกิดจากงาน ท�าให้

บุคลากรมีความพึงพอใจ มีขวัญและก�าลังใจที่ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี

มาตรฐานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากชุมชนก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กและบุคลากรในศูนย์ หากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพ อาจท�าให้ตนเอง

หรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ อีกทั้งการได้รับความรู้และทักษะในการท�างานท่ีมีศักยภาพ 

มากขึ้น ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจ มั่นใจ และตระหนักในคุณค่าของตนเองมากขึ้น ได้รับค�ายกย่อง 

ชมเชยจากชมุชนและหน่วยงานอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง และสอดคล้องกบังานวจิยัของชญัญาภคั เพ็ชรประดบั 

และพิชญาภา ยืนยาว (2556: 5-26) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนที่ส่งผลต่อ 

การด�าเนนิงานโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ สงักัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จ�านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ โดยร่วมกันท�านายได้

ร้อยละ 47.60 นอกจากนี้พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนงานส่งผลต่อการด�าเนินงาน 

ตามมาตรฐานศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัราชบรุ ี ท้ังน้ีการวางแผนงาน

ถือได้ว่าเป็นสิง่ส�าคญั เน่ืองจากเป็นการด�าเนินการก่อนการปฏิบตัจิริง เป็นการก�าหนดนโยบาย แผนงาน 

โครงการท่ีจะท�าตามเป้าหมาย จึงต้องมีการก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 

โดยยึดเป้าหมายเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานและช่วยควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
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ซึง่การวางแผนงานย่อมท�าให้เกิดผลในการด�าเนนิงานสูงกว่าไม่ได้วางแผนงาน ดงัน้ัน การวางแผนงาน

จึงมีความสัมพันธ์ต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้บริหารควรเปิดโอกาส 
ให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และร่วมกันวางนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ รวมถึงการก�าหนดแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจะส�าเร็จได้
ตรงตามเป้าหมายต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ
วันทนา สมภักดี (2552: 15) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการวางแผน เป็นการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ปัญหา จัดล�าดับความส�าคัญ ตั้งเป้าหมาย ก�าหนดการใช้ทรัพยากร ก�าหนดวิธีการติดตามผลและ
ก�าหนดวิธีการประเมินผล และสอดคล้องกับงานวิจัยของวรลักษณ์ พลรบ (2553: 129) ได้ศึกษา 
วิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ผลการวิจัยพบว่า ทั้งในมาตรฐานด้านบุคลากร มาตรฐาน
ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมาตรฐานด้านผู้เรียนส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล โดยท่ีการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และการมีส่วนร่วม 
ในการตดัสนิใจ ส่งผลต่อมาตรฐานด้านบคุลากร และมาตรฐานด้านศนูย์พัฒนาเดก็เล็ก ส่วนมาตรฐาน 
ด้านผู ้ เรียนมีการมีส ่วนร่วมในการด�าเนินการร่วมส่งผลด้วย นอกเหนือจากการมีส ่วนร่วม 
ในการประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ท่ีส่งผลอยู่แล้ว อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ทีร่ะดับ .05

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้
      1.1  จากผลการวิจยัพบว่า การมส่ีวนร่วมของบคุลากรด้านการรับผลประโยชน์ มค่ีาเฉล่ีย
อยู่ในระดับต�่าท่ีสุด ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของการบริหารทรัพยากร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีส่วนร่วมในการด�าเนินการโครงการ กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  1.2  จากผลการวิจัยพบว่า การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการมี
ส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต�่าท่ีสุด ควรสนับสนุนให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้ ให้บริการแก่ชุมชน ท้ังด้านสถานท่ี วัสดุอุปกรณ ์
และมีการประชุมชี้แจงถึงการด�าเนินงานให้ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
  1.3  จากผลการวิจัยพบว่า ควรสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
และการวางแผนงานให้มากข้ึน ซึ่งเป็นตัวแปรที่ได้ส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เพื่อการพัฒนาการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
  2.1  ควรศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีส่งผลต่อ 
การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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  2.2  ควรศกึษาความต้องการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองต่อการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
  2.3  ควรศึกษาปัจจัยท่ีส ่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการมีส ่วนร ่วมของบุคลากร 

ในการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สรุป

 การมีส่วนร่วมของบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมี

ส่วนร่วมของบุคลากรอยู่ในระดับมากทุกด้าน และการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับมาก 

ทุกด้าน และการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี เรียงตามล�าดับอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 

การด�าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยน้ีพบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากร ซึ่งได้แก่ การมี

ส่วนร่วมในการรบัผลประโยชน์ และการมส่ีวนร่วมในการวางแผนงาน สามารถท�านายการด�าเนินงาน

ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี ได้ร้อยละ 42.40
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การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

SCHOOL BASED MANAGEMENT AFFECTING SCHOOL EFFECTIVENESS 
UNDER RATCHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 

สุกัญญา  วิริยะอารี/ SUKANYA  WIRIYAAREE1 
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) ศึกษา

ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน และ 3) วิเคราะห์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานซึ่งเป็นปัจจัยที ่

ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน สังกัด

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาราชบรุ ีเขต 2 จ�านวน 310 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่าง

แบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนกระจายตามขนาดของโรงเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

ที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับมากท้ังภาพรวมและรายด้าน เรียงล�าดับ

จากมากไปน้อย ดังนี้ การกระจายอ�านาจ การตรวจสอบถ่วงดุล การบริหารตนเอง และการมีส่วนร่วม

 2.  ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมากท้ังภาพรวมและรายด้าน เรียงล�าดับจากมาก 

ไปน้อย ดงัน้ี การธ�ารงรกัษาแบบแผนทางวัฒนธรรม การปรบัตวั การบรรลเุป้าหมาย และการบรูณาการ

 3.  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้แก่ การบริหารตนเอง การตรวจสอบถ่วงดุล และ

การกระจายอ�านาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยสามารถร่วมกันท�านายได ้

ร้อยละ 77.30 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ:  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประสิทธิผลของโรงเรียน ประถมศึกษา

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

 This research aimed to: 1) study the level of school based management; 2) identify 

the level of school effectiveness; and 3) analyze school based management affecting 

school effectiveness. The research sample, derived by proportional stratified random 

sampling distributed by school size, was 310 administrators and teachers of schools 

under Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2. The research instrument was 

a questionnaire constructed by the researcher. Data were analyzed with percentage, 

mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis.  

 The findings of this research were as follows:

 1.  Overall and in specific aspects, the school based management was at a high 

level. These aspects, ranked from the highest to the lowest, were as follows: decentralization, 

check and balance, self-management, and participation.                        

 2.  Overall and in specific aspects, the school effectiveness was at a high level. 

These aspects, ranked from the highest to the lowest, were as follows: traditional culture 

maintenance, adaptation, goal attainment, and integration.

 3.  School based management in the aspects of self-management, check and 

balance, and decentralization together predicted school effectiveness at the percentage 

of 77.30 with statistical significance at .01. 

Keywords: school based management, school effectiveness, primary education

บทน�า

  ท่ามกลางสถานการณ์ของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษาของ

ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้และการปฏิรูประบบ 

การบริหารจัดการการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ 

และมคีวามสุข พระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก�าหนดรูปแบบการบริหารจดัการศกึษา

ขึ้นใหม่ เพ่ือน�าไปสู่ความเจริญของสังคมและประเทศชาติ น�ารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐานมาใช้เป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

เป็นรปูแบบการบรหิารโรงเรยีนท่ีได้รบัแนวคดิมาจากกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจอตุสาหกรรม 

ที่ประสบความส�าเร็จจากหลักการ วิธีการ และกลยุทธ์ในการท�าให้องค์การมีประสิทธิภาพและ 
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มีประสิทธิผล การปฏิบัติงานมีคุณภาพ สร้างก�าไร และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ความส�าเร็จ

ดังกล่าวท�าให้ผู้เก่ียวข้องเห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นน้ัน ต้องปรับกระบวนการและ

วิธีการไปสู่การบริหารโดยการกระจายอ�านาจไปยังโรงเรียนท่ีเป็นหน่วยปฏิบัติ และให้มีส่วนร่วม 

ในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างแท้จริง แนวคิดนี้เริ่มที่สหรัฐอเมริกา จนกระทั่งแพร่กระจายไปยัง

ประเทศต่าง ๆ และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 

  ปัจจุบันการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีได้รับความสนใจ

ในวงการบริหารโรงเรียนอย่างมาก เป็นแนวคิดที่น�ามาใช้เพ่ือจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงข้ึน โดยมี

แนวคิดที่ส�าคัญ คือ เน้นการกระจายอ�านาจ และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยจัดให้มีคณะกรรมการ

สถานศึกษา ซึ่งท�าหน้าที่ก�ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาใน 4 ด้าน คือ วิชาการ 

งบประมาณ บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นรูปแบบ 

ที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารองค์การสมัยใหม่ ดังน้ี รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2556: 201-202) 

กล่าวว่า การด�าเนนิการเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายอย่างมพีลังและมปีระสทิธิภาพจ�าเป็นต้องมกีารกระจาย 

อ�านาจ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นอกจากนี้ยังเป็นไป

ตามหลกัการของพระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช  2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2545 ซึ่งให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยให้มีเอกภาพ 

เชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ�านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา และ

โรงเรียน ดังปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติฯ ดังนี้ “ก�าหนดให้กระทรวงกระจาย

อ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณการบริหารงานบุคคล และ 

การบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน ในเขตพ้ืนที ่

การศึกษาโดยตรง” การกระจายอ�านาจดังกล่าวจะท�าให้โรงเรียนมีความคล่องตัว มีอิสระใน 

การบริหารจัดการซึ่งเป็นไปตามหลักของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school based 

management: SBM)

  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นการกระจายอ�านาจจากส่วนกลางไปยังโรงเรียน

โดยตรง เพ่ือให้โรงเรียนมีอ�านาจในการบริหารจัดการ เกิดความคล่องตัวในการตัดสินใจ ทั้งด้าน

วิชาการ งบประมาณ บุคลากรและการบริหารท่ัวไป โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบด้วย 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหา เพ่ือให้การจัดการศึกษาตรงตามความต้องการของนักเรียน  

ผู ้ปกครอง และชุมชนมากท่ีสุด มีคุณภาพ เกิดประสิทธิผล และเป้าหมายที่ส�าคัญใน

การจัดการศึกษาให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ นับว่าเป็นความท้าทายของผู้บริหารโรงเรียนท่ีจะต้อง

แสดงความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา มีการก�ากับและติดตาม ตรวจสอบปรับปรุง

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของโรงเรียน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นตัวบ่งบอกประสิทธิผลและ
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คุณภาพของผู้เรียน และดังที่ สัมมา รธนิธย์ (2556: 148) ได้กล่าวว่า ความส�าคัญของการบริหารโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ท่ีการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น เปิดโอกาส 

ให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการศึกษาและเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการ 

 จะเห็นได้ว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มุ่งให้การบริหารโรงเรียน การเรียนการสอน 

มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ต่างจากการบริหารแบบดั้งเดิม ซึ่งโรงเรียนจะถูกควบคุมโดยหน่วยงาน

เป็นส่วนใหญ่ การบริหารไม่ตอบสนองหรือไม่ตรงกับปัญหา และชุมชนไม่ค่อยมีส่วนเก่ียวข้องในการ

ก�าหนดทิศทางการบริหารโรงเรียน ท�าให้สถานศึกษาไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นเรื่องที่

ผู้บริหารควรค�านึงและมุ่งเน้นอยู่เสมอ ดังน้ัน ประสิทธิผล จึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

หรือวัตถุประสงค์ขององค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของธร สุนทรายุทธ (2551: 459) ได้กล่าวว่า  

ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 

โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และความสามารถ

ในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายใน 

ภายนอก และรวมทั้งสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน จนท�าให้เกิดความพอใจในการท�างาน 

ซึ่งเป็นการมองประสิทธิผลในภาพรวมท้ังระบบ เพราะปัจจุบันสังคมมีการแข่งขันสูง องค์การ 

ที่สามารถด�าเนินงานเป็นท่ียอมรับของสังคม และถือเป็นองค์การท่ีมีประสิทธิผล สอดคล้องกับ 

บุญตา ชาญช�านิ (2552: 103-107) พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความสัมพันธ ์

ทางบวกกับความเอาใจใส่ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียน

และชุมชน การก�าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบและเป้าหมายของโรงเรียนอยู่ในระดับสูง และสอดคล้องกับ 

สทุนิ เวทวงษ ์ (2556: 98-101) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 

ความสัมพันธ์แยกรายด้านของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

เรียงล�าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการตรวจสอบถ่วงดุล ด้านการบริหารตนเอง ด้านการมีส่วนร่วม 

และด้านการกระจายอ�านาจ  ดังน้ันประสิทธิผลขององค์การจึงเป็นเรื่องท่ีส�าคัญ เพราะประสิทธิผล

แสดงถึงความสามารถขององค์การนั่นเอง

 ดังน้ัน โรงเรียนจึงควรให้ความส�าคัญกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพ่ือให้โรงเรียน

พัฒนาจนก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจากที่กล่าวมาในข้างต้น ส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การก�ากับ ดูแลของส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

พ้ืนทีท้ั่ง 4 อ�าเภอ ในจงัหวัดราชบรุ ีประกอบด้วย อ�าเภอบ้านโป่ง อ�าเภอโพธาราม อ�าเภอด�าเนินสะดวก 

และอ�าเภอบางแพ มีโรงเรียนที่รับผิดชอบดูแลทั้งสิ้น 150 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
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จ�านวน 70 โรงเรียน ขนาดกลาง จ�านวน 76 โรงเรียน และขนาดใหญ่ จ�านวน 4 โรงเรียน มีนโยบาย

การด�าเนินงานแบบมีส่วนร่วม โดยทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา  

ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมสนับสนุนด้านงบประมาณ ท้ังน้ีเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการท�างาน

ของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ 

ขัน้พ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ในปี 2557 ท่ีผ่านมา พบว่า วิชาภาษาไทย 

ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 44.07 ระดับประเทศ 44.88 วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยระดับ เขตพื้นที่ 37.36 

ระดับประเทศ 38.06 วิชาวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 41.83 ระดับประเทศ 42.13 วิชา

ภาษาต่างประเทศ ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ี 32.66 ระดับประเทศ 36.02 และวิชาสังคมศึกษา  

ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ี 49.98 ระดับประเทศ 50.67 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2557: 

ออนไลน์) สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ท้ัง 5 กลุ่มสาระ มีค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ีต�่ากว่า 

ค่าเฉลีย่ระดบัประเทศทกุกลุม่สาระวชิา จากปัญหาดงักล่าว ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษา

ราชบุรี เขต 2 จึงมีนโยบายพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จัดท�าโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพื่อให้ครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก มีความรู้ และ

พัฒนาวิธีการจดัการเรยีนรูค้รอบคลมุตามมาตรฐานการเรียนรู ้ และเพ่ือส่งเสริม พัฒนากระบวนการวัด

และการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2, 2557: ออนไลน์)

 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า โรงเรียนจ�าเป็นต้องมีการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การบริหาร ด้วยการน�าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาใช้ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุกลยุทธ์ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนโครงสร้างของโรงเรียน ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบุคลากรในโรงเรียน 

จึงมุ่งศึกษาเก่ียวกับการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

วัตถุประสงค์
 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

 2. เพ่ือศกึษาระดบัประสทิธิผลของโรงเรยีน สงักัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษา

ราชบุรี เขต 2

 3. เพ่ือวิเคราะห์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
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ตัวแปรการวิจัย

 1. ตัวแปรต้น คือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบด้วย 1) การกระจายอ�านาจ  

2) การมีส่วนร่วม 3) การบริหารตนเอง และ 4) การตรวจสอบถ่วงดุล

 2. ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การปรับตัว 2) การบรรลุ

เป้าหมาย 3) การบูรณาการ และ 4) การธ�ารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม

สมมุติฐานการวิจัย

 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบด้วย การกระจายอ�านาจ การมีส่วนร่วม 

การบริหารตนเอง และการตรวจสอบถ่วงดุล เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

ค�าจ�ากัดความตัวแปรการวิจัย

 1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school-based management: SBM) หมายถึง 

กระบวนการบริหารโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ท่ีเน้น

การกระจายอ�านาจจากส่วนกลางไปยังโรงเรียนโดยตรงให้ชุมชน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง 

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา มีอ�านาจในการคิด ตัดสินใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดจนช่วยกันแก้ปัญหา เพ่ือให้การศึกษาประสบความส�าเร็จ และสอดคล้องกับความต้องการ 

ของชุมชนอย่างมีคุณภาพ มีการบริหารจัดการตนเอง ท�าให้สถานศึกษามีความคล่องตัวใน 

การบริหารจัดการ มีการวางแผนท่ีดี มีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ เพ่ือให้สามารถ 

แก้ปัญหาได ้ และมีการตรวจสอบถ่วงดุล เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสท�าให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก�าหนด ประกอบด้วย

  1.1  การกระจายอ�านาจ หมายถึง กระบวนการบริหารโรงเรียนท่ีมีการกระจายอ�านาจ

หน้าที่การตัดสินใจ และถ่ายโอนอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบจากส่วนกลาง และเขตพื้นที่การศึกษา

ไปยังโรงเรียน ทั้งด้านการบริหารวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป โดยให้ทุกส่วน

ขององค์การได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการถ่ายโอนอ�านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ เพ่ือให้

โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจ สามารถบริหารจัดการการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง

คล่องตัวและรวดเร็ว

  1.2  การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการบริหารโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้อง

หรอืผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยี ได้แก่ คร ูผูบ้รหิาร ผูป้กครอง ตวัแทนชมุชน ตวัแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ร่วมรับรู ้ ร ่วมคิดวางแผน  

แสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติ ร่วมตัดสินใจ ร่วมประเมินผล และหาแนวทางการแก้ไข ตลอดจน 
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ร่วมรับผิดชอบ โดยเป็นการกระตุ้นให้ทุกฝ่ายได้ส�านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน อันจะน�า

ไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

   1.3  การบริหารตนเอง หมายถึง กระบวนการบริหารโรงเรียน ท่ีท�าให้โรงเรียนมีอ�านาจ

หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด�าเนินงานได้ สามารถด�าเนินการด้วยวิธีท่ีแตกต่างกันได้ แล้วแต่

ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียน สามารถตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้โดย

อัตโนมัติ และสามารถสร้างสรรค์งานได้ ท้ังนี้ การบริหารตนเองต้องมีการวางแผนท่ีดี เพ่ือควบคุม

ทิศทางการท�างานทั้งหมด มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ รวมทั้งมีการเรียนรู้ขององค์การ

ในระดับสูง เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและท�าให้บรรลุเป้าหมายองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1.4  การตรวจสอบถ่วงดุล หมายถึง กระบวนการบริหารโรงเรียนท่ีส่วนกลางท�าหน้าท่ี

ก�าหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน มีองค์กรอิสระท�าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพการบริหาร 

และการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและ 

การบริหารท่ัวไป โรงเรียนต้องมีความพร้อมท่ีจะให้องค์กรภายในหรือองค์กรภายนอกมาท�า 

การตรวจสอบได้ตลอดเวลา มีความโปร่งใสในการบริหาร เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษา 

ให้เกิดขึน้

  2.  ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ใน 

การจัดการศึกษาตามแผนที่ก�าหนดไว้

   2.1  การปรับตัว หมายถึง ความสามารถของโรงเรียนในการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี ได้อย่าง

เหมาะสม เพ่ือรักษาสมดุลของโรงเรียน โดยมีการปรับเปล่ียนกระบวนการท�างานให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อม มีการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการแก้ปัญหา สร้างทัศนคติ 

พัฒนาทักษะ ความรู ้ความสามารถ และความช�านาญของบคุลากร เพ่ือให้สามารถบรรลวุตัถุประสงค์ 

ในระยะยาวของโรงเรียนได้

   2.2 การบรรลุเป้าหมาย หมายถึง ความสามารถของโรงเรียนในการด�าเนินงานทั้ง 

ด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป ให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน ท�าให้ผู้เรียน

ไปสู ่เป้าหมายสูงสุดของการศึกษา เช่น มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์รอบด้านเพ่ือ 

การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ซึ่งเป้าหมายสูงสุด คือ ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง 

และคนมีความสุขในสังคม

   2.3 การบูรณาการ หมายถึง ความสามารถของโรงเรียนในการเชื่อมประสานหน่วยงาน

ย่อยต่าง ๆ ในโรงเรียนให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการประสานงาน ให้ความร่วมมือกัน

ท�างาน ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ค�านึงถึงผลรวมมากกว่าผลงานของตนเอง ท�าให้โรงเรียนมีเป้าหมาย 

ในการด�าเนินการอย่างเป็นระบบ
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   2.4  การธ�ารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถของโรงเรียนใน 

การส่งเสรมิให้บคุลากรในโรงเรยีนเกิดความรกัและศรัทธาในวิชาชพีของตน มคีวามผกูพันต่อโรงเรียน 

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ

นักเรียนและชุมชน ซึ่งโรงเรียนต้องรักษา และพัฒนาวัฒนธรรมที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมร่วมของโรงเรียน 

ส่วนวัฒนธรรมที่ไม่ดีต้องก�าจัดออกไปไม่ให้ขยายผลจนเป็นผลร้ายต่อโรงเรียน

วิธีด�าเนินการ

 การวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive 

research) โดยใช้ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครใูนโรงเรยีนของรฐัเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)

 ประชากร ได้แก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา คอื 1) ผูอ้�านวยการสถานศกึษา หรอืผูร้กัษาราชการแทน  

และ 2) ครูที่เป็นข้าราชการในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ในปีการศึกษา 2558 จ�านวน 1,594 คน     

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คือ 1) ผู้อ�านวยการสถานศึกษา หรือ ผู้รักษา

ราชการแทน และ 2) ครูที่เป็นข้าราชการในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 ในปีการศึกษา 2558 โดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส�าเร็จรูปของ Krejcie & 

Morgan (1970 อ้างถึงใน จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, 2557: 124) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 310 คน 

กระจายตามขนาดของโรงเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (proportional 

stratified random sampling) ดังปรากฏในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

8 
 

วิธีดําเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) 
โดยใชผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนของรัฐเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา คือ 1) ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือ ผูรักษาราชการแทน 
และ 2) ครูที่เปนขาราชการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในป
การศึกษา 2558 จํานวน 1,594 คน      

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา คือ 1) ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือ ผูรักษาราชการ
แทน และ 2) ครูที่เปนขาราชการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
ในปการศึกษา 2558 โดยกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970 อางถึง
ใน จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย, 2557: 124) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 310 คน กระจายตามขนาดของโรงเรียน 
โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) ดังปรากฏ
ในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  จาํนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ขนาดโรงเรียน ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
ผูบริหารสถานศึกษา      ครู ผูบริหารสถานศึกษา      คร ู

โรงเรียนขนาดเล็ก 42      374       8       73 
โรงเรียนขนาดกลาง 71      974      14     189 
โรงเรียนขนาดใหญ 4      129              1             25 
รวม 117    1,477             23            287 
รวมทั้งหมด 1,594 310 

 
 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวกําหนดรูปแบบและโครงสรางของ
แบบสอบถาม ดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามคํานิยามศัพทตัวแปร โดยผานการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา และพิจารณาเฉพาะขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: index of item objective congruence) 
เทากับ 0.67 และ 1.00 ไดกระทงคําถามการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จํานวน 21 ขอ ประกอบดวย 
ดานการกระจายอํานาจ 4 ขอ ดานการมีสวนรวม 5 ขอ ดานการบริหารตนเอง 7 ขอ และดานการตรวจสอบ
ถวงดุล 5 ขอ และกระทงคําถามประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 22 ขอ ประกอบดวย ดานการปรับตัว 7 
ขอ ดานการบรรลุเปาหมาย 6 ขอ ดานการบูรณาการ 4 ขอ และดานการธํารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม 
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 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

 ผู ้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและ

โครงสร้างของแบบสอบถาม ด�าเนนิการสร้างเครือ่งมอืตามค�านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบ

ความตรงเชิงเน้ือหา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: index of item 

objective congruence) เท่ากับ 0.67 และ 1.00 ได้กระทงค�าถามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

จ�านวน 21 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการกระจายอ�านาจ 4 ข้อ ด้านการมีส่วนร่วม 5 ข้อ ด้านการบริหาร

ตนเอง 7 ข้อ และด้านการตรวจสอบถ่วงดุล 5 ข้อ และกระทงค�าถามประสิทธิผลของโรงเรียน จ�านวน 

22 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการปรับตัว 7 ข้อ ด้านการบรรลุเป้าหมาย 6 ข้อ ด้านการบูรณาการ 4 ข้อ 

และด้านการธ�ารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม 5 ข้อ และน�าแบบสอบถาม มาแก้ไขปรับปรุง 

ตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน�าไปทดลองใช้ จากน้ันน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) 

กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเท่ียง  

(reliability) น�าแบบสอบถามจากการทดลองใช้กลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

ท้ังฉบับด้วยวิธีของ Cronbach (1970: 161 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2551: 156) คุณภาพ 

ด้านความเที่ยงของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเท่ากับ 0.95 และค่าความเที่ยงของประสิทธิผล 

ของโรงเรียน เท่ากับ 0.96

 การเก็บรวมรวมข้อมูล

 ผู ้ วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม จ�านวน 310 ฉบับ พร้อมหนังสือถึงผู ้บริหารสถานศึกษา 

ในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพ่ือขอความอนุเคราะห์

เก็บข้อมูลจากผู ้บริหารสถานศึกษาและครูที่เป็นกลุ ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม ได้รับ

แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับคืนมา จ�านวน 310 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดับ 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 

แปลความหมาย โดยผู้วิจัยน�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตามแนวความคิดของ  

บญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้

 ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน/ประสิทธิผล

               ของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน/ประสิทธิผล

              ของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก

x
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  ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน/ประสิทธิผล

               ของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง

  ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน/ประสิทธิผล

               ของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย

  ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน/ประสิทธิผล

               ของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด

  ส�าหรับการวิเคราะห์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)

ผลการวิจัย

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (    = 4.08, S.D. = 0.52) และเมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้านพบว่า การกระจายอ�านาจอยู่ในล�าดับสูงสุด (  = 4.14, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ  

การตรวจสอบถ่วงดุล (   = 4.11, S.D. = 0.56) การบริหารตนเอง (   = 4.07, S.D. = 0.56) และ 

การมีส่วนร่วม (    = 4.01, S.D.  = 0.58) ตามล�าดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และล�าดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

  ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

 

 

10 
 

  สําหรับการวิเคราะหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
ข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหระดับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.08, S.D. = 0.52) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
การกระจายอํานาจอยูในลําดับสูงสุด (X� = 4.14, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ การตรวจสอบถวงดุล 
(X�=4.11, S.D. = 0.56) การบริหารตนเอง (X� = 4.07, S.D. = 0.56) และการมีสวนรวม (X� = 4.01, S.D.  = 
0.58) ตามลําดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
  ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

                           (n = 310) 
ขอ การบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน x̄ S.D. ระดับ ลําดับ 
1. การกระจายอํานาจ 4.14 0.61 มาก 1 
2. การมีสวนรวม 4.01 0.58 มาก 4 
3. การบริหารตนเอง 4.07 0.56 มาก 3 
4. การตรวจสอบถวงดุล 4.11 0.56 มาก 2 
 รวม 4.08 0.52 มาก  

  
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.15, S.D. = 0.53) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การธํารงรักษา
แบบแผนทางวัฒนธรรม อยูในลําดับสูงสุด (X�= 4.20, S.D. = 0.64) รองลงมาคือ การปรับตัว (X� = 4.17, 

x
x

xx
x
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 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.15, S.D. = 0.53) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

การธ�ารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม อยู่ในล�าดับสูงสุด (  = 4.20, S.D. = 0.64) รองลงมาคือ  

การปรับตัว (   = 4.17, S.D. = 0.53) การบรรลุเป้าหมาย (   = 4.13, S.D. = 0.54) และการบูรณาการ  

(    = 4.09, S.D. = 0.66) ตามล�าดับ ดังปรากฏในตารางที่ 3

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับ และล�าดบัประสิทธิผลของโรงเรยีนสังกัดส�านักงาน 

  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบด้วย การบริหารตนเอง (X

3
) ตรวจสอบถ่วงดุล  

(X
4
) และกระจายอ�านาจ (X

1
) เป็นตัวแปรที่ได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปราย 

ความผันแปรของประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าประสิทธิภาพในการท�านาย (R2) เท่ากับ 
0.773 ซึ่งแสดงว่า การบริหารตนเอง ตรวจสอบถ่วงดุล และกระจายอ�านาจส่งผลต่อประสิทธิผล 
ของโรงเรียนและสามารถท�านายประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 77.30 โดยสามารถเขียนสมการ
พยากรณ์ได้ ดังนี้
 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ
 

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ

ดังปรากฏในตารางที่ 4

11 
 

S.D. = 0.53) การบรรลุเปาหมาย (X� = 4.13, S.D. = 0.54) และการบูรณาการ (X� = 4.09, S.D. = 0.66) 
ตามลําดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
  เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
                                       (n = 310) 
ขอ ประสิทธิผลของโรงเรียน x̄ S.D.   ระดับ ลําดับ 

1.  การปรับตัว 4.17 0.53 มาก 2 
2. การบรรลุเปาหมาย 4.13 0.54 มาก 3 
3. การบูรณาการ 4.09 0.66 มาก 4 
4. การธํารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม 4.20 0.64 มาก 1 

 รวม 4.15 0.53 มาก  
  

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทีส่งผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน สงักัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ประกอบดวย การบริหารตนเอง (X3) ตรวจสอบถวงดุล (X4) 
และกระจายอํานาจ (X1) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.773 ซึ่งแสดงวา การบริหารตนเอง 
ตรวจสอบถวงดุล และกระจายอํานาจสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนและสามารถทํานายประสิทธิผล
ของโรงเรียนไดรอยละ 77.30 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 
 Y�tot  =  0.53 + 0.39 (X3) + 0.39 (X4) + 0.10 (X1)  
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 Z� tot  =  0.41 (Z3) + 0.42 (Z4) + 0.12 (Z1) 

ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่สงผล 

 ตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
 เขต 2 
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S.D. = 0.53) การบรรลุเปาหมาย (X� = 4.13, S.D. = 0.54) และการบูรณาการ (X� = 4.09, S.D. = 0.66) 
ตามลําดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
  เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
                                       (n = 310) 
ขอ ประสิทธิผลของโรงเรียน x̄ S.D.   ระดับ ลําดับ 

1.  การปรับตัว 4.17 0.53 มาก 2 
2. การบรรลุเปาหมาย 4.13 0.54 มาก 3 
3. การบูรณาการ 4.09 0.66 มาก 4 
4. การธํารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม 4.20 0.64 มาก 1 

 รวม 4.15 0.53 มาก  
  

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทีส่งผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน สงักัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ประกอบดวย การบริหารตนเอง (X3) ตรวจสอบถวงดุล (X4) 
และกระจายอํานาจ (X1) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.773 ซึ่งแสดงวา การบริหารตนเอง 
ตรวจสอบถวงดุล และกระจายอํานาจสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนและสามารถทํานายประสิทธิผล
ของโรงเรียนไดรอยละ 77.30 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 
 Y�tot  =  0.53 + 0.39 (X3) + 0.39 (X4) + 0.10 (X1)  
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 Z� tot  =  0.41 (Z3) + 0.42 (Z4) + 0.12 (Z1) 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผล 

  ต่อประสทิธิผลของโรงเรยีน สงักัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 2

         

อภิปรายผล

 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้ 

 1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี 

ด้านการกระจายอ�านาจ ด้านการตรวจสอบถ่วงดุล ด้านการบริหารตนเอง และด้านการมีส่วนร่วม 

ทั้งนี้เพราะในการบริหารและจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 ว่าด้วย การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการ

จัดการศึกษาของไทยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยกระทรวง

กระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 

และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในเขตพ้ืนที ่

การศึกษาโดยตรง เพ่ือให้โรงเรียนมีความคล่องตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ ดังนั้น การบริหาร 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจึงมีความส�าคัญที่บุคลากรทางการศึกษาต้องตระหนักในการน�าหลักการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการท�างานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี

12 
 

             (n = 310) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 3 66.92 22.31 347.62** .00 
Residual 306 19.64 0.06   

Total 309 83.56    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 0.53  0.11 4.68** .00 
การบริหารตนเอง (X3) 0.39 0.41 0.05 7.88** .00 
การตรวจสอบถวงดุล (X4) 0.39     0.42 0.05 8.64** .00 
การกระจายอํานาจ (X1) 0.10  0.12 0.04 2.90** .00 
      

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
R = 0.879      R2= 0.773 SEE. = 0.253 
 
อภิปรายผล 
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้  
 1. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการกระจาย
อํานาจ ดานการตรวจสอบถวงดุล ดานการบริหารตนเอง และดานการมีสวนรวม ทั้งนี้เพราะในการบริหาร
และจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 9 วาดวย การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยใหมีเอกภาพเชิง
นโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง เพื่อใหโรงเรียนมีความคลองตัว มี
อิสระในการบริหารจัดการ ดังนั้น การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจึงมีความสําคัญที่บุคลากรทางการ
ศึกษาตองตระหนักในการนําหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใช เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังแนวคิดของวีระยุทธ  ชาตะกาญจน 
(2555: 61) กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนแนวคิดของการกระจายอํานาจในการจัดการ
และการบริหารการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง โดยใหสถานศึกษาไดมีอํานาจ หนาที่ 
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ประสทิธิภาพและประสทิธิผล ดงัแนวคดิของวีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2555: 61) กล่าวว่า การบริหาร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นแนวคิดของการกระจายอ�านาจในการจัดการและการบริหารการศึกษา

จากส่วนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง โดยให้สถานศึกษาได้มีอ�านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ

คล่องตัวในการบริหารจัดการทั้งทางด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไปให้มาก

ที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของนิรุตติ์ พลบุตร (2549: 122-123) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

การบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานกับประสทิธิผลในการบริหารโรงเรยีนประถมศกึษา สังกัดส�านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับมาก 

เรียงล�าดับดังน้ี หลักการบริหารจัดการตนเอง อยู่ในล�าดับสูงท่ีสุด รองลงมาคือ หลักการกระจาย

อ�านาจ หลักการคืนอ�านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน และหลักการมีส่วนร่วม สอดคล้องกับงานวิจัย

ของสุทิน  เวทวงษ์ (2556: 98-101) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สหวิทยาเขต

ระยอง 1 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ  

การบริหารตนเอง รองลงมาคือ การกระจายอ�านาจ และการตรวจสอบและถ่วงดุล ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วม สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยพร ดาวกระจ่าง (2555: 80) ได้ศึกษา 

ผลส�าเร็จในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการกระจายอ�านาจ ด้านการคืนอ�านาจการศึกษาให้ประชาชน 

ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการตรวจสอบถ่วงดุล และด้านการบริหารตนเอง เนื่องจากการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานมีการกระจายอ�านาจการบริหารจัดการศึกษาไปสู่โรงเรียนโดยตรงให้โรงเรียนดูแล

รับผิดชอบ ตัดสินใจบริหารงานและด�าเนินการได้ด้วยตนเอง ท�าให้โรงเรียนมีความคล่องตัวใน 

การตัดสินใจในทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหาร

ทั่วไป เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือให้บริหารจัดการได้สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหาความต้องการของชุมชน ท�าให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในโรงเรียนได้ ด�าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

 2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี การธ�ารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม  

การปรับตัว การบรรลุเป้าหมาย และการบูรณาการ ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 หมวดที่ 8 ว่าด้วย ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา มาตรา 62 จัดให้มีระบบ 

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัด 
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การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวทางจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบภายนอก ส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ได้จัดโครงการตามกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการศกึษา ตามแนวทางการกระจายอ�านาจทางการศกึษาตามหลักธรรมาธิบาล เน้นการมส่ีวนร่วม 

จากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 

การจัดการศึกษา จัดท�าโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการของคณะกรรมการ 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพ่ือเสริมสร้างการด�าเนินงานของคณะกรรมการ 

เขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามภารกิจบทบาทหน้าที่ ก�ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

ในสังกัดมีการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา การบริหารจัดการเป็นไปตาม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ เป้าหมายของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และมุ่งส่งเสริมให้ผู้บริหารด�าเนินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารโรงเรียน เป็นผู้น�า

ทางวิชาการ ก�าหนดหน้าที่รับผิดชอบ และเป้าหมายของโรงเรียนด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของ

โรงเรียน ปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ส่งเสริมความร่วมมือใน 

การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความรักและ

ศรัทธาในวิชาชีพของตน ดังแนวคิดของธร สุนทรายุทธ (2550: 292) กล่าวว่า ประสิทธิผล 

(effectiveness) พิจารณาได้จากการบรรลุจุดมุ่งหมาย หรือเป้าประสงค์หรือผลลัพธ์ของสถานศึกษา

ที่ได้ก�าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ ซึ่งถ้านักเรียนส�าเร็จการศึกษาและมีคุณภาพมีความรู้คู ่คุณธรรม 

มีทักษะความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ผู้ปกครอง สังคม และประเทศชาติต้องการ 

ถือว่าการบรหิารจดัการของสถานศกึษามปีระสทิธิผล สอดคล้องกับงานวิจยัของสุทิน เวทวงษ์ (2556: 

98-101) ได้ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างการบรหิารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สหวิทยาเขตระยอง 1 พบว่า ประสิทธิผลของ

โรงเรียน พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ การก�าหนดหน้าที่รับผิดชอบ

และเป้าหมายของโรงเรียน รองลงมาคือ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและด้าน 

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนตามล�าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของนิรุตติ์ พลบุตร 

(2549: 122-123) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิผลใน

การบรหิารโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาสกลนคร เขต 3 พบว่า ประสิทธิผล 

ในการบริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมาก งานบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ

งานบริหารบุคคลงานบริหารท่ัวไป และงานบริหารวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของนพรัตน ์  

ภักดีพันดอน (2555: 60) ได้ศึกษาประสิทธิผลการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในกลุ่มปลวกแดง

พัฒนา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมและ 
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รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การ ความสามารถ

ในการบูรณาการ ความสามารถในการปรับตัว และการบูรณาการ ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร

สถานศึกษาต้องให้ความส�าคัญกับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ มีการวางแผนการด�าเนินงาน ก�าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปรับเปลี่ยนการท�างาน

ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ส่งเสริมความร่วมมือในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 

ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความรักความศรัทธาในวิชาชีพของตน ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือให ้

สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 3.  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรียงล�าดับตามอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่  

ด้านการบริหารตนเอง การตรวจสอบถ่วงดุล และการกระจายอ�านาจ ท้ังหมดน้ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยสามารถร่วมกันท�านายประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 77.30 ท้ังน้ี

เน่ืองจากการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นเรื่องส�าคัญ เป็นการกระจายอ�านาจไปยังโรงเรียน

และให้ผู ้ที่มีส ่วนเก่ียวข้องได้มีส ่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนมีอ�านาจหน้าที่  

ความรับผิดชอบ มีอิสระและมีความคล่องตัวในการตัดสินใจ ท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร

และการบริหารทั่วไป ท�าให้ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเป็นที่

ยอมรับได ้ดงัแนวคดิของรุง่ชชัดาพร เวหะชาติ (2556: 183) กล่าวว่า การบรหิารตนเอง (self-managing)  

มีความเชื่อว่าวิธีการท�างานให้บรรลุเป้าหมายน้ัน ท�าได้หลายวิธีแตกต่างกันแล้วแต่ความพร้อม 

และสถานการณ์ของโรงเรียน ผลที่ได้น่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมท่ีทุกอย่างก�าหนดมาจาก

ส่วนกลาง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญตา ชาญช�านิ (2552: 

103-107) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ด้านการบริหารตนเอง รองลงมาคือ ด้านการกระจายอ�านาจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การมี

ส่วนร่วม ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  

การก�าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบและเป้าหมายของโรงเรียน รองลงมาคือ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 

และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ สุทิน เวทวงษ์ (2556: 98-101) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

กับประสทิธิผลของโรงเรยีน สงักัดส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามธัยมศึกษา เขต 18 สหวทิยาเขตระยอง 

1 พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองจากการบริหารโดยใช้
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โรงเรียนเป็นฐานเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงของการพัฒนาการศึกษา โดยมีเป้าหมายที่ผู้เรียน ลดขั้นตอน 

การควบคุมสั่งการ ครู ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเปิดโอกาสให้โรงเรียนมีอิสระ

ในการคดิ การตดัสนิใจ มคีวามคล่องตวัในการบรหิารจดัการ พร้อมทัง้มกีารตรวจสอบและประเมนิผล

ควบคูกั่นไป หากมกีารด�าเนินการอย่างต่อเนือ่ง การบรหิารจดัการโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานจะด�าเนนิการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า โรงเรียนที่มีการบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานย่อมส่งผลต่อประสทิธิผลของโรงเรยีน ท�าให้โรงเรียนสามารถด�าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก�าหนด

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

  1.1 จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในด้านการบริหารตนเอง  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับต�่าที่สุด ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริม 

ให้ครูได้รับความรู้ในเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารตนเอง โดย

โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในโรงเรียน  

รวมทั้งมีการปรับปรุงนวัตกรรมใหม่ ๆ อันก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

  1.2  จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนในด้านการบรรลุเป้าหมายมีค่าเฉลี่ย

อยู่ในล�าดับต�่าที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมประสิทธิผล 

ของโรงเรียนในด้านการบรรลุเป้าหมาย โดยส่งเสริมการระดมทรัพยากรทางการศึกษา จัดให้ม ี

ศูนย์สื่อและวัสดุอุปกรณ์เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ครู

  1.3  จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการบริหารตนเอง 

การตรวจสอบถ่วงดุล และการกระจายอ�านาจ เป็นตัวแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ดังน้ัน 

ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้ในเรื่องการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารตนเอง การตรวจสอบถ่วงดุลและการกระจายอ�านาจ 

เพื่อพัฒนาและวางแผนในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1   ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน                  

  2.2   ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

  2.3   ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน
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สรุป

 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน ส�าหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

เรียงตามล�าดับอิทธิพลจากมากไปหาน้อยดังนี้ 1) ด้านการบริหารตนเอง 2) การตรวจสอบถ่วงดุล 

และ 3) การกระจายอ�านาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยสามารถร่วมกันท�านายประสิทธิผลของโรงเรียน ได้ร้อยละ 77.30
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การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาการพัฒนาบุคลากรจ�าแนกตามขนาด 

ของสถานศึกษา (2) เปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากร จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา และ  

(3) เสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครู 

จ�านวน 291 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างท�าการวิเคราะห ์

ด้วยเทคนิค LSD ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. การพัฒนาบุคลากรจ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวม  

รายด้านและทุกเรื่องของแต่ละด้าน ส�าหรับทุกขนาดของสถานศึกษา 

 2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรจ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมและ

รายด้านแต่ละด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้นเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา

ตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานในด้านการด�าเนินการพัฒนาบุคลากร ท่ีสถานศึกษา

ขนาดใหญ่พิเศษและขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง และเรื่องบุคลากร 

มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการนิเทศบุคลากร ในด้านการสนับสนุน และนิเทศการพัฒนาบุคลากร 

ที่สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีการปฏิบัติมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2 รองศาสตราจารย์ ดร., คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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 3.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร ควรด�าเนินการในเรื่องนโยบาย เป้าหมายและแผนงาน

อย่างชัดเจน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียน การส่งเสริมให้บุคลากร

มีส่วนร่วม ด�าเนินการก่อนเปิดท�าการ การพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบและวิธีการหลากหลาย 

อย่างต่อเน่ืองสม�่าเสมอ ครอบคลุมและท่ัวถึง การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง การสนับสนุน 

สื่อเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย การจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน การนิเทศบุคลากรเป็นระยะ ๆ ตลอดปี การจัดเอกสาร 

การนิเทศอย่างชัดเจน ครอบคลุม และมีข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การวัดผลและประเมินผล

ตามสภาพที่เป็นจริง การจัดเอกสารคู่มือตรวจวัดผลประเมินผลท่ีชัดเจน มีรูปแบบการประเมิน 

ที่ถูกต้องตรงตามแบบและเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากร การวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

ต่อเนื่องและแจ้งผลให้ทราบพร้อมค�าแนะน�า การจัดท�าสรุปผลการประเมินในสิ้นปีการศึกษา 

อย่างต่อเนื่อง และมีการแปลผลเพื่อน�าไปพัฒนา

ค�าส�าคัญ: การพัฒนาบุคลากร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ABSTRACT

 The purposes of this research were to: (1) study the personnel development as 

classified by school size; (2) compare the personnel development as classified by school 

size; and 3) propose guidelines for personnel development of schools under Bangkok 

Metropolitan Primary Educational Service Area Office. The data were collected from 291 

administrators and teachers, and were analyzed with frequency, percentage, mean, 

standard deviation, and one way ANOVA. LSD technique was used when the difference 

was founded. Data from the interview were analyzed by content analysis.

 The research findings revealed as follows:

 1. Overall and specific aspect, the level of personnel development was at a high 

level for all school sizes. 

 2. A comparison of personnel development as classified by school sizes, overall 

and in specific aspects, there was no difference. However, extra-large schools and large 

schools had more implementation in organizing activities to promote personnel 

self-development in moral and ethical aspect than medium-sized schools. Moreover, 

extra-large schools had more participation in supervising activities in the aspect of supporting 

and supervising personnel development than medium-sized schools with statistical significant 

level of .05. 
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 3. The personnel development guidelines should be clear implementation about 

policy, goal, and plan in accordance with the operational plan and school development’s 

target; promotion of personnel participation; operation prior to school opening; continual 

personnel development with various models and methods in all aspects and levels; 

encouragement of personnel self-development; technology support with sufficiency, 

modernness and easy access; adequate budget allocation; appointment of internal 

supervising committee; regular personnel supervising all year; organization of clear and 

comprehensive supervising documents with systematic information; authentic assessment 

and evaluation; preparation of effective measurement and evaluation manual; verified 

assessment model in accordance with goals of personnel development plan; systematic 

and continual measurement and evaluation; evaluation results and suggestion informing; 

preparation of evaluation result summary at the end of every semester; and result interpretation 

for development. 

 

Keywords: personnel development, basic educational institution 

บทน�า

 การศึกษาเป็นเครื่องมือหรือวิธีการท่ีส�าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือพัฒนา

บุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะท่ีจ�าเป็นในการด�ารงอยู่ในประชาคม

อาเซียน โดยรัฐบาลไทยมีนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีมุ่งสร้าง

คนไทยยุคใหม่ให้มีความรู้ ความดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ซึ่งหมายรวมถึง 

การจัดการศึกษาเพ่ือให้คนไทยมีความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองอาเซียนท่ีสามารถแข่งขันได้และ 

อยู่ร่วมกับเพ่ือนบ้านอย่างสันติสุข ตลอดจนเป็นต้นแบบการด�าเนินการเพ่ือขยายผลความร่วมมือ 

ที่เป็นรูปธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้านต่าง ๆ ในภูมิภาคเดียวกันอีกด้วย แต่จากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษานานาชาติโครงการ Programme for International Student Assessment (PISA 

2012) จ�านวน 65 ประเทศในภาพรวม พบว่า ผลประเมิน PISA ของนักเรียนไทยกลุ่มอายุ 15 ปี 

แม้ว่าผลการประเมินจะต�่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติทุกครั้ง แต่ผลประเมิน PISA 2012 ด้านการอ่าน 

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก PISA 2009 20 คะแนน คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 8 คะแนน และวิทยาศาสตร์ 

เพิ่มขึ้น 19 คะแนน ประเทศในเอเชีย ยังคงติดอันดับที่ 1-7 จากทั้งหมด 65 ประเทศ โดยจีน-เซี่ยงไฮ้

ครองอันดับ 1 รองลงมาคือ สิงคโปร์ จีน-ฮ่องกง จีน-ไทเป เกาหลี จีน-มาเก๊า ญี่ปุ่น ส่วนประเทศไทย

ได้อันดับ 50 แม้ว่าจะเป็นรองเวียดนามที่ได้อันดับ 17 จาก 65 ประเทศ แต่สภาวการณ์การศึกษาไทย
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ในเวทีโลก ปี 2557 ประเทศไทยยังมีอันดับท่ีดีกว่า มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดย PISA 2012  

ความสามารถในการอ่านของไทยมีคะแนนเฉลี่ย 441 ได้อันดับที่ 48 เป็นรองเวียดนามท่ีอยู่ใน 

อันดับที่ 19 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 508 สูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD (496) แต่ประเทศไทยยังมีอันดับที่ดีกว่า 

มาเลเซีย (อันดับ 59) และอินโดนีเซีย (อันดับ 61) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ไทยมีคะแนนเฉลี่ย 427  

ได้อันดับที่ 50 ส่วนการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ไทยมีคะแนนเฉลี่ย 444 คะแนน อยู่ท่ีอันดับ 48 ท้ังวิชา

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไทยมีอันดับเป็นรองเวียดนาม แต่เหนือกว่ามาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

ขณะท่ีการประเมินผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (TIMSS 2011) ของนักเรียนชั้น  

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ท้ัง 2 วิชาของไทยต�่ากว่าค่าเฉลี่ย  

500 คะแนน ซึ่งคณิตศาสตร์ ไทยได้ 427 คะแนน วิทยาศาสตร์ไทยได้ 451 คะแนน (ส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2557: ฉ-ช) ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดังกล่าว สะท้อน 

ให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนท่ีเป็นผลผลิตในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเกิดจาก

การบริหารและการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนท่ีควรพิจารณาทบทวนและพัฒนาบุคลากร 

ของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาครูในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ

 การพัฒนาบุคลากรนับว่ามีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อบุคลากรในหน่วยงานและ

ขณะเดียวกันหน่วยงานต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีคนท�างานอยู่กับหน่วยงาน 

เพราะนอกจากจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อตัวบุคคลในด้านการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ  

ทักษะการท�างานที่ทันสมัยทันต่อความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและวิทยาการ  

ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้และเวลาท�างานให้ส้ันลง และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

ให้น้อยลงแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อหน่วยงานในด้านการประหยัดทรัพยากร การเพิ่มพูน

คุณภาพ ประสิทธิภาพทั้งในด้านก�าลังคนและผลผลิต การด�ารงรักษาก�าลังคนไว้ให้เกิดประโยชน ์

ต่อหน่วยงานในระยะยาว อันจะน�าไปสู่ความมีประสิทธิภาพของหน่วยงาน (มลฤดี ปัญญางาม, 

2554: 18)

 การพัฒนาครูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศกึษากรงุเทพมหานคร จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร สรปุได้ว่าการพัฒนาบคุลากรในสถานศึกษา

ยังมีลักษณะที่ต่างคนต่างท�า ขาดการวางแผนพัฒนาบุคลากรและด�าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

อย่างเป็นระบบ คุณภาพผลงานของครูผู ้สอนจึงมีสมรรถนะท่ีแตกต่างกัน ตามความพร้อมของ 

แต่ละสถานศึกษา ตลอดจนขึ้นกับความสนใจ ความตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเซียน 

ของผู้บริหารแต่ละสถานศึกษา และการให้ความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรที่แตกต่างกัน (ผู้บริหาร

ท่านท่ี 1, 24 มีนาคม 2558, การสัมภาษณ์, ผู้บริหารท่านท่ี 2, 27 มีนาคม 2558, การสัมภาษณ์, 

ผู้บริหารท่านที่ 3, 31 มีนาคม 2558, การสัมภาษณ์) สอดคล้องกับที่ส�านักงานเลขาธิการสภา 

การศึกษา (2556: ฏ) ระบุไว้ว่า การจัดอบรมพัฒนาครูเป็นแบบเหมารวม ครูต้องทิ้งห้องเรียนเพื่อเข้า

รับการอบรม ส่วนใหญ่ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นคนพิจารณาครูเข้ารับการอบรมซึ่งอาจ 
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ไม่ตรงกับความต้องการของครู โรงเรียนบางแห่งส่งครูไปอบรมไม่ทั่วถึง ครูบางคนถูกส่งเข้าอบรมเป็น

ประจ�า แต่ครูบางคนไม่เคยได้เข้ารับการอบรมเลย ผู้บริหารบางคนไม่เห็นความส�าคัญของการอบรม

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่มีการพิจารณาหลักสูตรการอบรมว่าจะน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์

ได้อย่างไร เมือ่บคุลากรไปอบรมกลบัมาแล้วสถานศกึษาก็ไม่ส่งเสรมิสนับสนุนให้เกิดการเปล่ียนแปลง

แต่อย่างใด ครูขาดความกระตือรือร้นในการเข้ารับการอบรมหรือไม่เห็นความส�าคัญจากการอบรม

เพราะไม่สมัครใจในการเข้ารับการอบรม ครูส่วนใหญ่เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมแล้วไม่ได้น�าความรู้กลับ

ไปพัฒนาการเรียนการสอน ในการด�าเนินการจัดอบรมพบว่า มีการจัดอบรมที่ซ�้าซ้อนในเรื่องเดียวกัน 

วิทยากรเป็นบุคคลเดิมและบางครั้งวิทยากรขาดความเชี่ยวชาญและเป็นการสื่อสารทางเดียว 

แบบบรรยายซึ่งผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ในปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษา 

เป็นจ�านวนมากยังไม่ได้ด�าเนินการพัฒนาครูผู ้สอนเท่าท่ีควร แม้ว่าบุคลากรทางการศึกษาจะม ี

ความต้องการในการพัฒนาเป็นอย่างสูง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน

เป็นอย่างยิ่ง 

 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ตลอดจน

เสนอแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือน�าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร

ให้มีศักยภาพ ความสามารถที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาแก่ผู ้เรียนเพ่ือให้เป็นประชาชนท่ีมี

คุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา

 2. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา

 3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

กรอบความคิดในการวิจัย
 ผูว้จิยัได้ศกึษาทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้องแล้วท�าการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

เพ่ือก�าหนดกรอบความคิดในเรื่องการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สรุปเป็นกรอบความคิดในการวิจัย ดังภาพ
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ภาพที่ 1 กรอบความคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการ

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากรกลุ่มท่ี 1 ได้แก่ ผู ้บริหารและครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 1,113 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง 

ใช้การก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan (1970: 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 291 คน แล้วเทียบสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างตามขนาดของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร แล้วท�าการสุ่มอย่างง่าย

  ประชากรกลุ่มท่ี 2 ได้แก่ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคลหรือ 

พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ทั้งในส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

และสถานศึกษาที่ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา จ�านวน 7 คน 

 2.  ตัวแปรที่ศึกษา

  2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) ได้แก่ ขนาดของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย

    2.1.1  สถานศึกษาขนาดกลาง 

    2.1.2  สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

    2.1.3  สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.4 กรอบความคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรกลุ่มที่ 1 ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 1,113 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง ใช้การกําหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan (1970: 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 291 คน แล้วเทียบ
สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างตามขนาดของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร แล้วทําการสุ่มอย่างง่าย 
  ประชากรกลุ่มที่ 2 ได้แก่ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคลหรือ พัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษา ทั้งในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษาที่
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา จํานวน 7 คน  
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) ได้แก่ ขนาดของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 
   2.1.1 สถานศึกษาขนาดกลาง  
   2.1.2 สถานศึกษาขนาดใหญ่  
   2.1.3 สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  
  2.2 ตัวแปรตาม (dependent variables) ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
   2.2.1 การวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาบุคลากร 
   2.2.2 การดําเนินการพัฒนาบุคลากร  
   2.2.3 การสนับสนุน และนิเทศการพัฒนาบุคลากร 
   2.2.4 การวัดผลและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

ขนาดของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

          1. สถานศึกษาขนาดกลาง 
          2. สถานศึกษาขนาดใหญ 

3. สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 

การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

        1. การวิเคราะหและวางแผนพัฒนาบุคลากร 

        2. การดําเนินการพัฒนาบุคลากร 

3. การสนับสนุน และนิเทศการพัฒนาบุคลากร 

 4. การวัดผลและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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  2.2 ตัวแปรตาม (dependent variables) ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
    2.2.1  การวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาบุคลากร
    2.2.2  การด�าเนินการพัฒนาบุคลากร 
    2.2.3  การสนับสนุน และนิเทศการพัฒนาบุคลากร
    2.2.4  การวัดผลและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์รวม 2 ชุด ดังนี้
  3.1 แบบสอบถามระดับการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองมีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) เป็นแบบมาตรวัด (scale) 5 ระดับ และเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด (open–ended questions) 
  3.2 แบบสัมภาษณ์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง
 4.  การหาคุณภาพของเครื่องมือ
  4.1 แบบสอบถามโดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แล้วท�าการวิเคราะห์หาค่า IOC โดยมีค่า IOC เป็นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00 
แล้วน�าไปทดลอง (tryout) กับกลุ ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ประชากร จ�านวน 30 คน แล้ววิเคราะห ์
ความเชื่อมั่นด้วยวิธีการ Cronbach โดยมีค่าแอลฟ่า (    ) ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95
  4.2 แบบสัมภาษณ์ โดยน�าแบบสัมภาษณ์ไปตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  
(content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แล้วท�าการวิเคราะห์หาค่า IOC โดยมีค่า IOC เป็นรายข้อ
อยู่ระหว่าง 0.67-1.00
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
  ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอหนังสือแนะน�าตัวเพ่ือขอความร่วมมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถึงผู้อ�านวยการ
สถานศึกษา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย แล้วส่งหนังสือและแบบสอบถาม
ถึงผู้อ�านวยการโรงเรียน โดยแนบซองเปล่าติดตราไปรษณียากรเพ่ือขอให้ทางโรงเรียนส่งกลับคืนมา 
แล้วรวบรวมและติดตามข้อมูลทางไปรษณีย์ น�าแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง 
ความสมบูรณ์ของข้อมูลซึ่งมีแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ จ�านวน 291 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
ก่อนที่จะน�ามาประมวลผลเพ่ือท�าการวิเคราะห์ระดับการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส่วนการสัมภาษณ์ได้ด�าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งหนังสือถึงผู ้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน เพ่ือขอนัดวันเวลาในการสัมภาษณ์  
แล้วด�าเนินการสัมภาษณ์ตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า จากนั้นจึงน�าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 
มาวิเคราะห์
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 6.  สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล

  ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป 

  สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test หากพบ 

ความแตกต่าง ได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Least Square Difference (LSD)  

ส่วนข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิดและแบบสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (content 

analysis)

ผลการวิจัย
 1. การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

พบว่า อยู่ในระดับมาก ท้ังโดยรวมและรายด้านในสถานศึกษาทุกขนาด โดยสถานศึกษาขนาดกลาง 

ในด้านการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาบุคลากรมีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนด้านการสนับสนุน และนิเทศ 

การพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด สถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการวิเคราะห์และวางแผน

พัฒนาบุคลากรและด้านการวัดผลและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้าน 

การสนับสนุน และนิเทศการพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  

ด้านการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาบุคลากรและด้านการด�าเนินการพัฒนาบุคลากรมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด ส่วนการวัดผลและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ 

ด้านอื่น ๆ ดังปรากฏในตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1  การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวม

การพั
ของสถ

1. ดาน
วางแผน
2. ด าน
พัฒนา
3. ดา
นิเทศกา
4. ดานก
ประเมิน
บุคลาก

ที่สุด สถ
การพัฒน
สถานศึก
บุคลากร
กับด้านอื
 
ตารางที ่

 
พัฒนาบุคลา
ถานศึกษา 

นการวิ เคราะห
นพัฒนาบุคลากร
นการดํ าเนิ น
บุคลากร 
านการสนับสนุน
ารพัฒนาบุคลาก
การวัดผลและ
นผลการพัฒนา
กร 

รวม 
 
 
สถานศึก
 

ตารางที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถานศึกษาขนา
นาบุคลากรมี
กษาขนาดใหญ
มีค่าเฉลี่ยสูงสุ

อ่ืน ๆ ดังปราก

 1 การพัฒนา
กรุงเทพมห

ากร ข

1 
 และ
ร 

4.00 

การ 3.89 

น และ
กร 

3.79 

3.89 

3.89

2. ผลการเป
กษาโดยรวมแล

 2 การเปรี
การศึกษาป

าดใหญ่ ด้านก
มีค่าเฉล่ียสูงสุ
ญ่พิเศษ ด้าน
สุด ส่วนการวัด
กฏในตารางที่ 

าบุคลากรของ
หานคร จําแนก

ขนาดกลาง (n1

S.D.1 

.67 

.62 

.71 

.75 

9 .63 

ปรียบเทียบร
ละรายด้านแต

รียบเทียบระด
ประถมศึกษาก

การวิเคราะห์แ
สุด ส่วนด้านก
การวิเคราะห
ดผลและประ
 1 ดังนี้ 

งสถานศึกษาขั้
กตามขนาดขอ

1 = 71) 
แปลผล 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ระดับการพัฒ
ต่ละด้านไม่มคี

ดับการพัฒนา
กรุงเทพมหาน

และวางแผนพั
การสนับสนุน 
ห์และวางแผน
เมินผลการพัฒ

ขั้นพ้ืนฐาน สัง
องสถานศึกษ

ขนาดใ

2 S

4.02 

3.97 

3.89 

4.02 

3.98 

นาบุคลากรข
ความแตกต่างก

าบุคลากรของ
คร จําแนกตา

พัฒนาบุคลาก
 และนิเทศการ
นพัฒนาบุคล
ฒนาบุคลากร

กัดสํานักงาน
าโดยรวม 

ใหญ (n2 = 16
S.D.2 แป

.63 มา

.64 มา

.66 มา

.63 มา

.58 

ของสถานศึกษ
กัน ดังปรากฏ

งสถานศึกษาข
ามขนาดของส

รและด้านการ
รพัฒนาบุคลาก
ากรและด้าน
รมีค่าเฉลี่ยน้อ

เขตพ้ืนที่การศึ

3) ข
ปลผล 

าก 4.0

าก 4.0

าก 4.0

าก 4.0

มาก 4.

ษาขั้นพ้ืนฐาน
ฏในตารางที ่2

ขั้นพ้ืนฐานสัง
สถานศึกษาโด

รวัดผลและป
กร มีค่าเฉล่ียน
นการดําเนินก
ยที่สุดเม่ือเปรี

ศึกษาประถม

ขนาดใหญพิเศ

3 S.D.3 

6 .59 

6 .66 

3 .67 

0 .72 

04 .61 

นจําแนกตามข
2 ดังน้ี 

งกัดสํานักงาน
ยรวมและราย

7 

 
ระเมินผล
น้อยที่สุด 
ารพัฒนา
รียบเทียบ

ศึกษา

ศษ (n3 = 57) 
แปลผล 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ขนาดของ

นเขตพ้ืนที่
ยด้าน 
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 2. ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ�าแนกตาม

ขนาดของสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแต่ละด้านไม่มีความแตกต่างกัน ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

ดังนี้

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบระดับการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส�านักงาน 

  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

  โดยรวมและรายด้าน

  เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่าส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นเรื่องการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานในด้านการด�าเนินการ

พัฒนาบุคลากร ที่สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติมากกว่าสถานศึกษา

ขนาดกลาง และเรื่องบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการนิเทศบุคลากร ในด้านการสนับสนุน 

และนิเทศการพัฒนาบุคลากร ที่สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีการปฏิบัติมากกว่าสถานศึกษา

ขนาดกลางอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. แนวทางการพัฒนาบุคลากรประกอบด้วย ควรมีนโยบาย เป้าหมายและแผนงาน 

อย่างชัดเจน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียน ควรส่งเสริมให้บุคลากร 

มส่ีวนร่วม ควรด�าเนินการก่อนเปิดท�าการ ควรมกีารพัฒนาบคุลากรด้วยรูปแบบและวิธีการหลากหลาย

อย่างต่อเน่ืองสม�่าเสมอ ครอบคลุมและทั่วถึง ควรส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ควรสนับสนุน 

สื่อเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย ควรจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน ควรนิเทศบุคลากรเป็นระยะ ๆ ตลอดปี ควรมีเอกสาร

การนิเทศอย่างชัดเจน ครอบคลุม และมีข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ควรมีการวัดผลและ

8 

 

ระดับการพัฒนาบุคลากรโดยรวม 
ระหวางกลุม 

(df1 = 2 ) 
ภายในกลุม 
(df2 = 288 ) F P แปลผล 

SS1 MS1 SS2 MS2 

1. ดานการวิเคราะหและวางแผนพัฒนา
บุคลากร 

.12 .06 117.79 .40 .15 .857 ไมแตกตาง 

2.ดานการดําเนินการพัฒนาบุคลากร .91 .46 118.77 .41 1.11 .329 ไมแตกตาง 
3. ดานการสนับสนุน และนิเทศการพัฒนา 
บุคลากร 

1.82 .91 133.27 .46 1.96 .141 ไมแตกตาง 

4. ดานการวัดผลและประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากร 

.81 .40 134.94 .46 .86 .421 ไมแตกตาง 

รวม .69 .34 105.37 .36 .95 .387 ไม่แตกต่าง 
*P < 0.05 

 
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่าส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นเร่ืองการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร

พัฒนาตนเอง ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานในด้านการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ที่สถานศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษและขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง และเรื่องบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการนิเทศบุคลากร ในด้านการสนับสนุน และนิเทศการพัฒนาบุคลากร ที่สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มี
การปฏิบัติมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. แนวทางการพัฒนาบุคลากรประกอบด้วย ควรมีนโยบาย เป้าหมายและแผนงานอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียน ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม ควร
ดําเนินการก่อนเปิดทําการ ควรมีการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบและวิธีการหลากหลายอย่างต่อเน่ือง
สม่ําเสมอ ครอบคลุมและทั่วถึง ควรส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ควรสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ 
ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย ควรจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ ควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ
ภายใน ควรนิเทศบุคลากรเป็นระยะ ๆ ตลอดปี ควรมีเอกสารการนิเทศอย่างชัดเจน ครอบคลุม และมีข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ควรมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพท่ีเป็นจริง ควรมีเอกสารคู่มือตรวจวัดผล
ประเมินผลที่ชัดเจน มีรูปแบบการประเมินที่ถูกต้องตรงตามแบบและเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากร ควร
วัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ืองและแจ้งผลให้ทราบพร้อมคําแนะนํา ควรจัดทําสรุปผลการประเมิน
ในสิ้นปีการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และควรมีการแปลผลเพื่อนําไปพัฒนา 
 
อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและทุก
ด้านของทุกขนาดของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาขนาดกลางด้านการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาบุคลากรมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านการสนับสนุน และนิเทศการพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดสถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้าน
การวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาบุคลากร และด้านการวัดผลและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ส่วนด้านการสนับสนุน และนิเทศการพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดและสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
ด้านการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาบุคลากรและด้านการดําเนินการพัฒนาบุคลากรมีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนการ
วัดผลและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอ่ืน ๆ ทั้งนี้อาจ
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ประเมินผลตามสภาพท่ีเป็นจริง ควรมีเอกสารคู ่มือตรวจวัดผลประเมินผลท่ีชัดเจน มีรูปแบบ 

การประเมินท่ีถูกต้องตรงตามแบบและเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากร ควรวัดผลประเมินผล 

อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและแจ้งผลให้ทราบพร้อมค�าแนะน�า ควรจัดท�าสรุปผลการประเมิน 

ในสิ้นปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และควรมีการแปลผลเพื่อน�าไปพัฒนา

อภิปรายผล
 1. จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 

ทั้งโดยรวมและทุกด้านของทุกขนาดของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาขนาดกลางด้านการวิเคราะห์

และวางแผนพัฒนาบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านการสนับสนุน และนิเทศการพัฒนาบุคลากร  

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดสถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาบุคลากร และ 

ด้านการวัดผลและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรมีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนด้านการสนับสนุน และนิเทศ

การพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดและสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ด้านการวิเคราะห์และ

วางแผนพัฒนาบุคลากรและด้านการด�าเนินการพัฒนาบุคลากรมีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนการวัดผล 

และประเมินผลการพัฒนาบุคลากรมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่น ๆ ท้ังน้ีอาจเน่ือง 

มาจากบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ท่ีได้รับโอกาสในการพัฒนาด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการเข้าร่วมประชุมฝึกอบรม

สัมมนา การปฐมนิเทศ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การได้รับข่าวสารทางวิชาการทางช่องทางต่าง ๆ 

ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลาย การสับเปลี่ยนหน้าที่ การส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อและวิธีการอื่น ๆ  

อยู่เสมอ การสนับสนุน และนิเทศการพัฒนาบุคลากรจึงอาจจะไม่ได้มีการจัดระบบอย่างชัดเจนและ

ให้ความส�าคัญเท่าท่ีควรในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่วนสถานศึกษาขนาดใหญ่มี

บุคลากรจ�านวนมากจะต้องให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรเพ่ิมพูน

ความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงท้ังสถานศึกษา มิฉะน้ันอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้ และด้วยเหตุที่มีบุคลากรจ�านวนมากจึงอาจจะท�าให ้

การวัดผลและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรลดความเข้มข้นในการด�าเนินการไปบ้าง สอดคล้อง

กับงานวิจัยของมัณฑนา โหรสกุล (2553) ท่ีศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครู 

โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายจตุนครสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 

การพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านการปฐมนิเทศ ด้านการประชุม ด้านการสอนงาน ด้านการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

ด้านการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการ ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการสับเปลี่ยนหน้าท่ี  

ด้านการส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อและด้านการฝึกอบรมสัมมนา
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 2. จากผลการวิจัยที่พบว่า การวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาบุคลากรเมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุเรือ่งในทุกด้านและทกุขนาดของสถานศกึษา โดยด้านการวิเคราะห์

และวางแผนพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาขนาดกลางเรื่องการประชุมปฏิบัติการจัดท�าแผนพัฒนา

บุคลากรเน้นการมีส่วนร่วมและเรื่องการก�าหนดผู้รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ เรื่องการประชุมปฏิบัติการจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรเน้นการมีส่วนร่วม และ

สถานศกึษาขนาดใหญ่พิเศษ เรือ่งจดัท�าโครงการพัฒนาบคุลากรในแผนปฏิบตักิารประจ�าปีสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุดโดยเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาบคุลากรอย่างพอเพียงมค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ ตรงกันทกุขนาดของสถานศกึษา เมือ่เปรยีบเทียบ

กับด้านอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะเพิ่มขึ้น

อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกภารกิจจึงเป็นสิ่งส�าคัญในสถานศึกษาทุกขนาด ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณ

จ�านวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ คุ ้มค่า และเหมาะสมการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน 

การพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอ เพ่ือให้เกิดผลตามเป้าหมายท่ีต้องการจะพัฒนาบุคลากรตามท่ี 

ได้วิเคราะห์และวางแผนเอาไว้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับทัศนะของมลฤดี ปัญญางาม (2554)  

ที่กล่าวถึง ความส�าคัญของการพัฒนาบุคลากร ไว้ว่า การพัฒนาบุคลากรนับว่ามีความส�าคัญและ

จ�าเป็นอย่างย่ิงต่อบุคลากรในหน่วยงานและหน่วยงานต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่คนท�างานอยู่กับหน่วยงาน และงานวิจัยของศิริพรรณ ติละกุล (2552) ที่ศึกษาเรื่อง ความต้องการ

พัฒนาบุคลากรของข้าราชการครู โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า

แนวทางในการพัฒนาบุคลากร ควรจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอส�าหรับการศึกษาอบรม

หรือดูงาน จัดงบประมาณสนับสนุนส�าหรับการพัฒนาตนเองของบุคลากรอย่างเพียงพอ 

 3. จากผลการวิจัยท่ีพบว่าด้านการด�าเนินการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษาขนาดกลางเรื่อง

การพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้การท�างาน

ร่วมกันสถานศึกษาขนาดใหญ่ เรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม

จรยิธรรมในการปฏบิตังิานมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ โดยเรือ่งการใช้กระบวนการปฏิบตังิานเพ่ือพัฒนาบคุลากรโดย

หมุนเวียนสับเปลี่ยนงานและหน้าท่ีในต�าแหน่งอื่น มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดตรงกัน ส่วนสถานศึกษา 

ขนาดใหญ่พิเศษ เรื่องจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรมใน 

การปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดโดยเรื่องการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสถานศึกษาในการพัฒนา

บุคลากรและเร่ืองการสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองโดยแสวงหาความรู้จากเอกสาร ต�ารา และ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท้ังในและต่างประเทศมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ 

อาจเน่ืองมาจากการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานและหน้าท่ีในต�าแหน่งอื่น ๆ ในสถานศึกษาขนาดกลาง

และขนาดใหญ่อาจปฏิบัติได้ไม่มากเท่าที่ควรเนื่องจากอาจมีบุคลากรจ�านวนจ�ากัดและต้องใช้เวลา 

ในการปรบัตวัเรยีนรูก้ารปฏิบตังิานในต�าแหน่งทีสั่บเปลีย่นจงึมกีารปฏิบตัไิม่มากนัก ส่วนการแสวงหา
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ความรู้จากเอกสาร ต�ารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท้ังในและต่างประเทศของบุคลากรในสถานศึกษา

ขนาดใหญ่ที่แม้จะมีการสนับสนุนด้วยสื่อทันสมัยต่าง ๆ อย่างมากมายหลากหลาย แต่ก็เป็น 

การพัฒนาตนเองเฉพาะตัวตามความสนใจหรือต้องการน�ามาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ท่ีอาจจะ 

มีจ�านวนไม่มากเท่าท่ีควร สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพรรณ ติละกุล (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง  

ความต้องการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครู โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  

ผลการวิจัยพบว่าแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครู ควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยวิธี

ปฏิบัติงาน จัดหาสื่อทางด้านเทคโนโลยีส�าหรับบุคลากรค้นคว้าหาความรู้พัฒนาตนเอง และวิภาพร 

บุตรสอน (2554) ที่ศึกษาเรื่องความต้องการและแนวการทางพัฒนาบุคลากรของครูกลุ่มโรงเรียน 

ศรีราชา 3 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า  

แนวทางการพัฒนาบุคลากร ควรมีนโยบาย เป้าหมายและแผนงานในการพัฒนาบุคลากร 

อย่างชัดเจน จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรในโรงเรียนโดยเชิญวิทยากรภายนอก ใช้รูปแบบหลากหลาย

เหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตรในการจัดฝึกอบรม ส่งเสริมให้ศึกษาต่อในประเทศประเภทนอกเวลา  

จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน 

จัดปฐมนิเทศทุกครั้งที่ย้ายมาหรือบรรจุใหม่ จัดหาสื่อทางด้านเทคโนโลยีส�าหรับบุคลากรค้นคว้า

หาความรู้พัฒนาตนเองจัดงบประมาณสนับสนุนส�าหรับการพัฒนาตนเองของบุคลากรอย่างเพียงพอ 

สนับสนุนการสร้างขวัญและก�าลังใจแก่ทีมงาน และส่งเสริมสวัสดิการให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติ

งานนอกเวลา

 4. จากผลการวิจัยที่พบว่าด้านการสนับสนุน และนิเทศการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษา

ขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ เรื่องการจัดให้มีเอกสารคู่มือนิเทศการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 

ได้ศึกษาอย่างชัดเจน สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เรื่องบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

การนิเทศบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยสถานศึกษาขนาดกลาง เรื่องการจัดให้ค�าปรึกษาแนะน�า 

เป็นรายบุคคลตามความต้องการของผู้รับการนิเทศแต่ละคน สถานศึกษาขนาดใหญ่และสถานศึกษา

ขนาดใหญ่พิเศษ เรื่องบุคลากรภายนอกที่มีประสบการณ์นิเทศมีส่วนร่วมในการนิเทศพัฒนาบุคลากร 

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดตรงกันเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่น ๆ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการสร้างความร่วมมือ

การนิเทศระหว่างเครือข่ายสถานศึกษาขนาดกลางที่มีสถานท่ีตั้งกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร 

อาจปฏิบัติได้ไม่สะดวกนักอันเน่ืองมาจากปัญหาการจราจรส่วนในสถานศึกษาขนาดใหญ่และ 

ขนาดใหญ่พิเศษที่แต่ละสถานศึกษามีบุคลากรจ�านวนมาก มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญหลากหลาย

สามารถจัดระบบและด�าเนินการนิเทศได้เองเป็นส่วนใหญ่ ความต้องการบุคลากรภายนอกที่มี

ประสบการณ์นิเทศมาร่วมในการนิเทศพัฒนาบุคลากรจึงอาจจะมีการปฏิบัติไม่มากนัก โดยอาจ

ด�าเนินการเฉพาะเรื่องท่ีบุคลากรภายในสถานศึกษาไม่มีความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะในบางเรื่อง

เป็นครั้งคราวเท่านั้น
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 5. จากผลการวิจัยที่พบว่าด้านการวัดผลและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษา

ขนาดกลาง เรื่องการน�าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงาน 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ เรื่องการก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการวัดผลและประเมินผลการพัฒนา

บุคลากรชัดเจน สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เรื่องการก�าหนดให้มีการรายงานผลความก้าวหน้า 

การพัฒนาบุคลากรทุกโครงการหรือกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองมีค่าเฉล่ียสูงสุด แต่มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด

ส�าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ ส่วนสถานศึกษาขนาดกลาง โดยเรื่องรูปแบบของการวัดผลและ

ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับภาระงานและสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เร่ือง 

การประเมนิผลการพัฒนาตนเองของบคุลากรเป็นไปอย่างต่อเน่ืองมค่ีาเฉล่ียน้อยท่ีสุด เมือ่เปรียบเทียบ 

กับด้านอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานศึกษาขนาดกลางใช้ผลการประเมินมาปรับปรุงแผนพัฒนา

บุคลากรเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยไม่ได้ค�านึงถึงรูปแบบการวัดผลและ

ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรมากนัก ส่วนสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีบุคลากรจ�านวนมากจึงต้องมี

ผู้รับผิดชอบในการวัดผลและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน แต่อาจมีการรายงานผล

ความก้าวหน้าการพัฒนาบุคลากรทุกโครงการหรือกิจกรรมไม่ต่อเน่ืองเท่าท่ีควร ในขณะท่ี 

สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีบุคลากรจ�านวนมากเช่นกันจึงต้องมีการก�าหนดให้มีการรายงานผล

ความก้าวหน้าการพัฒนาบุคลากรทุกโครงการหรือกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือท่ีจะสามารถควบคุม

ก�ากับมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาในการรักษาระดับมาตรฐานการจัด 

การเรียนรู้ของสถานศึกษา ดังนั้นการประเมินผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

จึงอาจไม่ได้เน้นในการปฏิบัติอย่างจริงจังเท่าที่ควร 

 6. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครจ�าแนกตามขนาด 

ของสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแต่ละด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้นเรื่องการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานในด้านการด�าเนินการ

พัฒนาบุคลากร ที่สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติมากกว่าสถานศึกษา

ขนาดกลาง และเรื่องบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการนิเทศบุคลากร ในด้านการสนับสนุน 

และนิเทศการพัฒนาบุคลากร ที่สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีการปฏิบัติมากกว่าสถานศึกษา

ขนาดกลางอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้งนี้เน่ืองมาจากสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

มีบุคลากรจ�านวนมากร่วมกันปฏิบัติงาน จึงจ�าเป็นจะต้องส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างจิตส�านึกในความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีควรปฏิบัติงาน และจัดระบบ 

การนิเทศให้มีระเบียบแบบแผน มีผู้รับผิดชอบในระดับต่าง ๆ ท่ีชัดเจน โดยอาศัยบุคลากรทุกฝ่าย 

ต้องร่วมมือกันรับผิดชอบเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานซึ่งจะส่งผลต่อ 

การจัดการเรียนรู้ท่ีจะสามารถพัฒนาและรักษาระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ของสถานศึกษาที่ก�าหนดไว้ 
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ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1.1 สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาบุคลากรอย่างพอเพียงในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของ

วิทยาการต่าง ๆ 

  1.2 สถานศึกษาขนาดกลาง และในสถานศึกษาขนาดใหญ่ควรจัดการสนับสนุน และ

นิเทศการพัฒนาบุคลากร ให้มีระบบแบบแผน มีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ของบุคลากรในการนิเทศการพัฒนาบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น

  1.3 สถานศึกษาทุกขนาดควรก�าหนดวิธีการและมาตรการในการสนับสนุนให้บุคลากร

พัฒนาตนเองโดยแสวงหาความรู้จากเอกสาร ต�ารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท้ังในและต่างประเทศ 

เพื่อน�ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย

  1.4 ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ควรสร้างระบบ 

ความร่วมมือในการนิเทศเพ่ือพัฒนาบุคลากรระหว่างเครือข่ายสถานศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันทุกสถานศึกษา

 2. ข้อเสนอแนะในการท�าการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด 

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่าง ๆ

  2.2 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

สรุป

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส�านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการพัฒนาบุคลากร

จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 2) เปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากร จ�าแนกตามขนาดของ 

สถานศึกษา และ 3) เสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่างที่เป็น 

ผู ้บริหารสถานศึกษาและครู จ�านวน 291 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) เมื่อพบว่า 

มีความแตกต่างท�าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค LSD ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ ์

ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาบุคลากรจ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา

อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวม รายด้านและทุกเรื่องของแต่ละด้าน ส�าหรับทุกขนาดของสถานศึกษา  
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2) เปรียบเทียบระดับการพัฒนาบุคลากรจ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมและรายด้าน

แต่ละด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้นเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานในด้านการด�าเนินการพัฒนาบุคลากร ท่ีสถานศึกษา 

ขนาดใหญ่พิเศษและขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง และเรื่องบุคลากร 

มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการนิเทศบุคลากร ในด้านการสนับสนุน และนิเทศการพัฒนาบุคลากร 

ที่สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีการปฏิบัติมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) แนวทางการพัฒนาบุคลากรประกอบด้วย ควรมีนโยบาย เป้าหมายและ

แผนงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียน ควรส่งเสริม 

ให้บคุลากรมส่ีวนร่วม ควรด�าเนินการก่อนเปิดท�าการ ควรมกีารพัฒนาบคุลากรด้วยรปูแบบและวิธีการ

หลากหลายอย่างต่อเน่ืองสม�่าเสมอ ครอบคลุมและทั่วถึง ควรส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 

ควรสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย ควรจัดงบประมาณสนับสนุน

อย่างเพียงพอ ควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน ควรนิเทศบุคลากรเป็นระยะ ๆ ตลอดปี 

ควรมีเอกสารการนิเทศอย่างชัดเจน ครอบคลุม และมีข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ควรมี 

การวัดผลและประเมินผลตามสภาพที่เป็นจริง ควรมีเอกสารคู่มือตรวจวัดผลประเมินผลท่ีชัดเจน  

มีรูปแบบการประเมินท่ีถูกต้องตรงตามแบบและเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากร ควรวัดผล 

ประเมินผลอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและแจ้งผลให้ทราบพร้อมค�าแนะน�า ควรจัดท�าสรุปผล 

การประเมินในสิ้นปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และควรมีการแปลผลเพื่อน�าไปพัฒนา
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง การอ่านจับใจความส�าคัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

THE DEVELOPMENT OF THAI LANGUAGE LEARNING ACHIEVEMENT 
ON READING FOR MAIN IDEA FOR MATAYOMSUKSA 3 

USING LANGUAGE EXERCISES 

เจษฎา  บุญมาโฮม / JESADA  BOONMAHOME1

ธิติรัตน์  รุ่งเจริญเกียรติ / THITIRUT  RUNGCHAROENKIAT2

บทคัดย่อ
 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ 
แบบฝึกทักษะ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และ 
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน 
วัดห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม จ�านวน 59 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 
29 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกทักษะ และ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่สร้างโดยผู้วิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 
 ผลการวิจัยพบว่า
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาไทย เรือ่งการอ่านจบัใจความส�าคญัโดยใช้แบบฝึกทักษะ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาไทย เรือ่งการอ่านจบัใจความส�าคญัโดยใช้แบบฝึกทกัษะ
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญหลังการเรียน 
โดยใช้แบบฝึกทักษะของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค�าส�าคัญ:  แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความส�าคัญ

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2 อาจารย์ ดร.  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ABSTRACT

 The purposes of this research were to: 1) compare Thai language learning 

achievement of students on reading for main idea before and after learning by using 

language exercises; 2) compare Thai language learning achievement of the students with 

the set criterion of 80%; and 3) compare Thai language learning achievement of the 

students between experimental group and control group. The sample was 59 Matayomsuksa 3 

students at Wat Huai Chorakhe Phitthayakhom School in Nakhon Pathom Province, derived by 

multi-stage random sampling. The students was divided into 2 groups: 30 for experimental 

groups and 29 for control groups. The research instruments were language exercises and 

learning achievement tests constructed by the researcher. Data were analyzed with mean, 

standard deviation and t-test. 

 The results were as follows:

 1. The students’ Thai language learning achievement on reading for main idea 

after learning by using the language exercises was higher than that of before with  statistical 

significance at .05.

 2. The students’ Thai language learning achievement on reading for main idea by 

using the language exercises was higher than the set criterion of 80 %.  

 3. The experimental group’s learning achievement was higher than that of the 

control group with statistical significance at .05.

Keywords:  exercises, reading for main idea 

บทน�า 

 ภาษาเป็นสิ่งบันทึกเรื่องราวและภาพสะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติท่ีบรรพบุรุษ 

สร้างไว้ให้คนรุ่นหลังเพ่ือใช้ติดต่อสื่อสาร ด�าเนินชีวิต ประกอบอาชีพ และถ่ายทอดความรู้ ภาษา 

เกิดจากการตกลงร่วมกันของคนในชาติจนเกิดเป็นระบบของตนเอง ภาษาจึงเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

แต่มิใช่ทุกชาติจะมีภาษาเป็นของตนเอง ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญทางวัฒนธรรม

เพราะมีภาษาประจ�าชาติยาวนานนับเจ็ดร้อยกว่าปี คนไทยทุกคนต้องภูมิใจและใช้ภาษาไทย 

ให้ถูกต้อง นอกจากน้ี ภาษาไทยยังเป็นพ้ืนฐาน จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

มนุษย์ต้องใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือติดต่อสื่อสาร ภาษาไทยจึงเป็น
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พ้ืนฐานส�าคัญของการศึกษาวิชาต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 อ้างถึงใน ส�านักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา, 2552: 1) ได้กล่าวถึงความส�าคัญของภาษาไทยในหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาต ิเป็นสมบตัทิางวัฒนธรรมอนัก่อให้เกิด

ความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือใน 

การติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท�าให้สามารถประกอบกิจธุระ 

และด�ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือการแสวงหาความรู้ 

ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

ตลอดจนน�าไปใช้พัฒนาอาชพีให้มคีวามมัน่คงทางเศรษฐกิจ อกีท้ังภาษาไทยยังเป็นสิง่แสดงภมูปัิญญา

ของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ เป็นสมบัติล�้าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และ

สืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  

 ทักษะการอ่านถือเป็นพ้ืนฐานส�าคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพราะการอ่าน

เป็นเครื่องมือส�าคัญด้านการศึกษาท่ีใช้แสวงหาความรู้ การด�าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และ 

การพักผ่อนหย่อนใจ ดังที่ ศิริพร ลิมตระการ (2541: 5-6) ได้กล่าวถึง ความส�าคัญของการอ่านว่ามี

ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อชีวิตประจ�าวันของทุกคน เพราะข้อมูลความรู้ ความเจริญทางวิทยาการนิยม

เผยแพร่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ บุคคลต้องมีความรู้และทักษะด้านการอ่านเพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนา

ความรู้ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาทางเทคโนโลยีตลอดจนพัฒนาประเทศชาติในท่ีสุด เป้าหมายส�าคัญ

ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านออกเขียนได้ เพราะเชื่อว่าผู้เรียนสามารถ

น�าทักษะการอ่านไปแสวงหาความรู้ เพ่ือน�าความรู้มาพัฒนาประเทศต่อไป นอกจากน้ี สุนันทา 

มั่นเศรษฐวิทย์ (2545: 2) ได้กล่าวว่า การอ่านมีความจ�าเป็นส�าหรับทุกคน เพราะการอ่านเป็น

เครื่องมือส�าคัญที่ใช้แสวงหาความรู้ ดังนั้น การฝึกฝนการอ่านอยู่เสมอจะส่งผลให้เกิดพ้ืนฐาน 

การอ่านที่ดี เกิดความช�านาญและมีความรู้กว้างขวาง สอดคล้องกับวรรณี โสมประยูร (2553: 120-

126) กล่าวว่า การอ่านเป็นเครื่องมือส�าคัญของการศึกษาทุกระดับ ผู้เรียนจ�าเป็นต้องอาศัยทักษะ

การอ่านท�าความเข้าใจเนื้อหาสาระของวิชาการต่าง ๆ เพ่ือให้ตนเองได้รับความรู้และประสบการณ์

ชีวิตประจ�าวัน ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ ร่วมกับทักษะการฟัง การพูดและการเขียน ทั้งด้าน

ภารกิจส่วนตวัและประกอบอาชพีการงานต่าง ๆ ในสังคม น่ันแสดงว่าการอ่านส�าคญัย่ิงต่อชวิีตมนุษย์ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นให้ผู ้เรียนตระหนักถึง 

ความส�าคัญและสามารถพัฒนากระบวนการอ่าน โดยก�าหนดคุณภาพของผู้เรียนท่ีส�าเร็จการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับว่าต้องอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง 

เป็นท�านองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความส�าคัญ

และรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเก่ียวกับเรื่องท่ีอ่าน เขียนกรอบ
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แนวคิด ผังความคิด ย่อความ เขียนรายงานจากสิ่งที่อ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล ล�าดับ

ความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้

สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน (ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552: 5)   

 อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2558 ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต�่ากว่า 

ร้อยละ 50 สะท้อนให้เห็นว่าการอ่านของผู้เรียนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น การจัดการเรียน

การสอนต้องพัฒนาการอ่านไว้เป็นอันดับแรก เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการเรียนวิชาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านจับใจความส�าคัญเพื่อสรุปประเด็นเนื้อหาและสาระส�าคัญ

 การอ่านจับใจความส�าคัญเป็นการอ่านขั้นพ้ืนฐานท่ีมีความส�าคัญเพราะเป็นการจับประเด็น

หลักของเรื่อง มีคุณประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ ดังที่ เอกนรินทร์ สี่มหาศาล (2546: 34) กล่าวว่า 

การอ่านจับใจความส�าคัญถือเป็นหัวใจส�าคัญของการอ่าน เพราะช่วยให้รับข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

การอ่านจับใจความส�าคัญท่ีดีจะช่วยให้ผู้อ่านประสบความส�าเร็จในการเรียน การฝึกฝนการอ่าน

จับใจความส�าคัญอยู่เสมอจะท�าให้ผู้อ่านอ่านเป็น เพราะการอ่านจับใจความส�าคัญคือการท่ีผู้อ่าน

สามารถเข้าใจเรื่องราวด้วยกระบวนการถ่ายทอดความหมายจากสารออกมาเป็นความคิดที่ผู้อ่าน

สรุปความได้ หรือสาระส�าคัญจากเรื่องท่ีอ่าน การท�าความเข้าใจเน้ือเรื่องจับประเด็นส�าคัญได้ และ

สามารถบอกจุดมุ่งหมายของเรื่องที่อ่านได้ (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน อิ่มส�าราญ, 2547: 42 

และสุรีรัตน์ บ�ารุงสุข และคณะ, 2558: 136) ทั้งน้ี ศศิธร สุริยวงศ์ และวิชิต สุรัตน์เรืองชัย (2555:  

105-108) ได้สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการอ่านพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่อ่านจับใจความ

ส�าคัญไม่ได้ สรุปประเด็นไม่ถูกต้อง ไม่สามารถแยกแยะความรู้ ข้อเท็จจริงได้ ท�าให้ไม่ได้รับประโยชน์

จากการอ่านเท่าที่ควร และเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาอื่น ๆ 

 แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนรู ้ที่มุ ่งเน ้นการฝึกฝนให้ผู ้ เ รียนได้เรียนรู ้ เนื้อหาและ 

มวลประสบการณ์ต่าง ๆ แบบฝึกทักษะประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ และเหมาะที่จะ

น�ามาใช้ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการเรียนรู ้ เกิดความคล่องแคล่ว  

ความช�านาญ ตลอดจนเกิดความแม่นย�า ซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ ด้วยการทบทวนเน้ือหาความรู ้

ต่าง ๆ ท่ีเรียน ดังนั้น แบบฝึกทักษะจึงจ�าเป็นต่อการเรียนการสอน อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้เรียน  

ได้แก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความส�าคัญด้วยการฝึกปฏิบัติบ่อย ๆ จนเกิด 

ความช�านาญ ดังที่ สงบ มั่นคง (2542 อ้างถึงใน เจษฎา บุญมาโฮม และจันทราทิพย์ อภัยวงศ์, 

2558: 42-43) ได ้กล ่าวถึงความส�าคัญของแบบฝึกทักษะว่าเป ็นวิ ธีสอนที่สนุกอีกวิธีหนึ่ง  

ซึ่งการท่ีผู้เรียนท�าแบบฝึกมาก ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านภาษาดีขึ้น เพราะผู้เรียนมีโอกาส 

น�าความรู้ที่เรียนมาฝึกให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีกว้างขวางย่ิงข้ึน และยังสอดคล้องกับกันต์ดนัย 

วรจิตติพล (2542: 37) ที่กล่าวว่า แบบฝึกช่วยให้ผู ้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาและมีทักษะ 
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ทางภาษาที่คงทน ช่วยให้ครูประหยัดเวลาในการเตรียมแบบฝึกหัดอยู่ตลอดเวลา และทราบถึง

ปัญหาต่าง ๆ ของผู้เรียนได้ชัดเจนขึ้น นอกจากน้ี แบบฝึกทักษะยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถทบทวน

เนื้อหาที่เรียนไปแล้วได้ด้วยตนเอง และทราบพัฒนาการความก้าวหน้าด้านการเรียนของตนเอง

 หากพิจารณาลักษณะและกระบวนการของแบบฝึกทักษะจะพบว่า สอดคล้องกับธรรมชาติ

ของวิชาภาษาไทยที่ต้องอาศัยการฝึกฝนให้เกิดความช�านาญเพ่ือใช้สื่อสารในชีวิตประจ�าวันได้ 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของวันเพ็ญ คุณพิริยะทวี (2548) ณัฐชา อักษรเดช (2554) นิรัติศัย สุดเพาะ 

(2555) และนงเยาว์ ทองก�าเนิด (2558) ท่ีพบว่า แบบฝึกทักษะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ

 จากการน�าเสนอข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 จังหวัดนครปฐม ด้วยแบบฝึกทักษะ

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอ่านจับใจความส�าคัญ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอ่านจับใจความส�าคัญ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับเกณฑ์ร้อยละ 80 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอ่านจับใจความส�าคัญ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

สมมติฐาน

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียน  

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
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นิยามศัพท์เฉพาะ

 แบบฝึกทักษะ หมายถึง แบบฝึกทักษะท่ีสร้างขึน้เพ่ือใช้เป็นสือ่การเรยีนการสอนวิชาภาษาไทย

เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 มีส่วนประกอบส�าคัญคือ  

ส่วนน�าเสนอองค์ความรู้ ส่วนฝึกปฏิบัติให้ช�านาญ และส่วนประเมินผล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามหลักการ

สร้างแบบฝึกทักษะ ซึ่งผู ้เรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียนได้และสามารถเรียนรู ้ได้ด้วยตนเอง  

โดยผู้วิจัยตั้งชื่อแบบฝึกทักษะนี้ว่า “แบบฝึกทักษะชุดชวนอ่าน พาคิด” ประสิทธิภาพผ่านเกณฑ ์

การหาประสิทธิภาพ ซึ่งแบบฝึกทักษะนี้มีประสิทธิภาพ E
1
/E

2
 เท่ากับ 82.16/81.17 เนื้อหาการเรียนรู้

ประกอบด้วย 3 แบบฝึกย่อย คือ 1) การอ่านจับใจความส�าคัญจากบทร้อยแก้ว E
1
/E

2
 เท่ากับ  

83.78/82.87 2) การอ่านจับใจความส�าคัญจากบทร้อยกรอง E
1
/E

2
 เท่ากับ 81.34/81.57 และ  

3) การอ่านจับใจความส�าคัญจากนิทาน E
1
/E

2
 เท่ากับ 81.08/80.27 ดังนั้นแบบฝึกทักษะฉบับนี้ 

จึงมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

 เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับคะแนนคุณภาพขั้นต�่าที่จะยอมรับได้ อ้างอิงตามเกณฑ์

การหาประสิทธิภาพ E
1
/E

2
 ซึ่งเป็นการก�าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของการปฏิบัติด้วยการประเมินผล

พฤติกรรมของผู้เรียน 2 ลักษณะ คือ การประเมินผลพฤติกรรมต่อเน่ืองลักษณะกระบวนการ (E
1
)  

และการประเมินผลพฤติกรรมข้ันสุดท้ายลักษณะผลลัพธ์ (E
2
) โดยการวิจัยครั้งน้ีก�าหนดค่าคะแนน 

ไว้ที่ร้อยละ 80  

 การอ่านจับใจความส�าคัญ หมายถึง พฤติกรรมความเข้าใจความหมายและจุดมุ่งหมาย 

ของสิ่งที่อ่าน ตลอดจนแนวคิดของเรื่อง เพื่อสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย หมายถึง ความสามารถของนักเรียนท่ีได้จาก 

การท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 การสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนตามที่ผู ้วิจัยออกแบบการเรียนรู ้ 

โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นส�าคัญ มีข้ันตอนการสอน 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นน�า ข้ันการจัดการเรียนรู้  

และขั้นสอน โดยมีการฝึกฝนการอ่านจับใจความส�าคัญจากใบกิจกรรมและแบบฝึกหัด ไม่ได้เน้น 

การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ใด ๆ 

วิธีด�าเนินการ

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ

ส�าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ด้วยแบบฝึกทักษะครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองม ี

รายละเอียดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
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 แบบแผนการทดลอง

 การวิจัยด�าเนินการวิจัยด้วยแบบแผนการวิจัยการทดลองลักษณะมีกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมมีการทดสอบก่อนและหลังการวิจัย (randomized control group pretest-posttest design)

 ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในเขตอ�าเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 

ต�าบลห้วยจรเข้ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนโดยการสุ่ม

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมืองมา 1 โรงเรียน ผลการสุ่มได้โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 

ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 319 คน จ�านวน 9 ห้อง จากนั้นสุ่มเพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 

1 กลุ่ม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 จ�านวน 30 คน เพ่ือจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 จ�านวน 29 คน เพ่ือจัดการเรียนรู ้

แบบปกติ ทั้งนี้ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติความเท่าเทียมกันของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ก่อนการทดลองด้วยสถิติทดสอบที พบว่าไม่แตกต่างกัน

 ตัวแปร

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย

   ตัวแปรต้น  การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ/การสอนแบบปกติ

  ตัวแปรตาม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ

 ระยะเวลาในการทดลอง

 การวิจัยครั้งนี้ด�าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ต้ังแต่เดือนมกราคม 

ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยด�าเนินการทดสอบก่อนการทดลอง 1 คาบ ด�าเนินการทดลองจัด 

การเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ เป็นเวลา 9 คาบ โดยกลุ่มทดลองด�าเนินการ 

จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ ส่วนกลุ่มควบคุมด�าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบปกติ   

จากนั้นทดสอบหลังการทดลอง 1 คาบ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 11 คาบ

 เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย

 1. แบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ  ส�าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู ้วิจัย 

สร้างขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ 3 แบบฝึกย่อยคือ 1) การอ่านจับใจความส�าคัญจาก 

บทร้อยแก้ว 2) การอ่านจับใจความส�าคัญจากบทร้อยกรอง และ 3) การอ่านจับใจความส�าคัญจาก
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นิทาน เป็นการบูรณาการการอ่านจับใจความส�าคัญประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยใช ้

แบบฝึกทักษะประกอบแผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกละ 3 คาบ /สัปดาห์ ลักษณะของแบบฝึกทักษะ

ประกอบด้วย ส่วนน�าเสนอเนื้อหา ส่วนการฝึกปฏิบัติเพ่ือความช�านาญ และส่วนการวัดและ 

ประเมินผล ซึ่งมีกระบวนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือด้วยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

ความตรงตามเนื้อหา จ�านวน 5 ท่าน แล้วน�ามาปรับปรุง จากนั้นทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่  3 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมที่ไม่ใช ่กลุ ่มตัวอย่าง ด�าเนินการหาประสิทธิภาพของ 

แบบฝึกทักษะ ขั้นการทดสอบ 1:1 E
1
/E

2
 เท่ากับ 72.22/55.55 ขั้นการทดสอบกลุ่มเล็ก E

1
/E

2
 เท่ากับ 

77.00/73.93 และขั้นการทดสอบภาคสนาม E
1
/E

2
 เท่ากับ 82.16/81.17 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ 

มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�านวน 50 ข้อ 4 ตัวเลือก ผู้วิจัยก�าหนด

โครงสร้างของแบบทดสอบลักษณะการวัดความจ�าและความรู้ความเข้าใจ จ�านวน 12 ข้อ การน�า 

ไปใช้ จ�านวน 12 ข้อ การวิเคราะห์ จ�านวน 10 ข้อ การสังเคราะห์ จ�านวน 8 ข้อ และประเมินค่า 

จ�านวน 8 ข้อ  มีข้ันตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพด้วยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความตรง

ตามเน้ือหา จ�านวน 5 ท่าน มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .67–1.00  ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 

0.34-0.78 ค่าอ�านาจจ�าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.52 และค่าความเชื่อมั่น KR
20

 เท่ากับ 0.84

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที

ผลการวิจัย

 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอ่านจับใจความส�าคัญ

ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะปรากฏดังตารางที่ 1 - 2

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ 

  ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองด้วยสถิติทดสอบที

 8 

กําหนดโครงสรางของแบบทดสอบลักษณะการวัดความจําและความรูความเขาใจ จํานวน 12 ขอ การ
นําไปใช จํานวน 12 ขอ การวิเคราะห จํานวน 10 ขอ การสังเคราะห จํานวน 8 ขอ และประเมินคา จํานวน 
8 ขอ  มีข้ันตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพดวยการใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความตรงตามเนื้อหา 
จํานวน 5 ทาน มีคา IOC อยูระหวาง .67–1.00  คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.34-0.78 คาอํานาจ
จําแนก (r) อยูระหวาง 0.20-0.52 และคาความเช่ือมั่น KR20 เทากับ 0.84 
 การวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบที 
 
ผลการวิจัย 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญกอนเรียน
และหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะปรากฏดังตารางที่ 1 - 2 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญของ

นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนการทดลองดวยสถิติทดสอบที 
 
กลุมตัวอยาง n x  S t 
กลุมทดลอง 30 16.23 2.48 

.08 
กลุมควบคุม 29 16.17 2.74 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงวา กอนการทดลองนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เร่ืองการอานจับใจความสําคัญ เทากับ 16.23 คะแนน และกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญ เทากับ 16.17 เมื่อเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบทีพบวา 
กอนการทดลองนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอาน
จับใจความสําคัญไมแตกตางกัน ดังนั้น กลุมทดลองและกลุมควบคุมจึงมีคุณสมบัติและความเทาเทียม
เหมาะสมท่ีจะจัดกระทําเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้  
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญของกลุม

ทดลองกอนและหลังการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ  
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 จากตารางท่ี 1 แสดงว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ เท่ากับ 16.23 คะแนน และกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ เท่ากับ 16.17 เมื่อเปรียบเทียบด้วยสถิติ

ทดสอบทีพบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาไทยเร่ืองการอ่านจับใจความส�าคัญไม่แตกต่างกัน ดังน้ัน กลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบคุม 

จึงมีคุณสมบัติและความเท่าเทียมเหมาะสมที่จะจัดกระท�าเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ 

  ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง 

การอ่านจับใจความส�าคัญก่อนการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเท่ากับ 16.23 คะแนน และหลังการเรียน

เท่ากับ 42.63 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบด้วยสถิติทดสอบทีพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ .05

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ

ของนักเรียนกลุ ่มทดลองหลังการทดลองกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้คือร ้อยละ 80 อ้างอิงตามเกณฑ์ 

การหาประสิทธิภาพ E
1
/E

2
  ตามเกณฑ์ 80/80 ปรากฏดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ 

  ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ด้วยสถิต ิ

  ทดสอบที 

 9 

การทดลอง n x  S d  S d  t 
กอนการทดลอง 30 16.23 2.48 

26.40 .43 61.39* 
หลังการทดลอง 30 42.63 2.49 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับ
ใจความสําคัญกอนการเรียนดวยแบบฝกทักษะเทากับ 16.23 คะแนน และหลังการเรียนเทากับ 42.63 
คะแนน เม่ือเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบทีพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เร่ืองการอานจับใจความสําคัญสูงกวากอนเรียนโดยใชแบบฝกทักษะอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่
ระดับ .05 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการอานจับใจความสําคัญของ
นักเรียนกลุมทดลองหลังการทดลองกับเกณฑที่ต้ังไวคือรอยละ 80 อางอิงตามเกณฑการหาประสิทธิภาพ 
E1/E2  ตามเกณฑ 80/80 ปรากฏดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการอานจับใจความสําคัญของ

นักเรียนกลุมทดลองหลังการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะกับเกณฑที่ต้ังไวดวยสถิติทดสอบที  
 

การทดลอง n x  S t 
หลังการทดลอง 30 42.63 2.49 5.74*  

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 3 แสดงวา ภายหลังการเรียนดวยแบบฝกทักษะนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญเทากับ 42.63 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่ต้ังไวรอยละ 80 ดวยสถิติทดสอบที พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการอานจับ
ใจความสําคัญของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญของ
นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมภายหลังการทดลองปรากฏดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญของ

นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการทดลองดวยสถิติทดสอบที 
 
 

 9 

การทดลอง n x  S d  S d  t 
กอนการทดลอง 30 16.23 2.48 

26.40 .43 61.39* 
หลังการทดลอง 30 42.63 2.49 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับ
ใจความสําคัญกอนการเรียนดวยแบบฝกทักษะเทากับ 16.23 คะแนน และหลังการเรียนเทากับ 42.63 
คะแนน เม่ือเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบทีพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เร่ืองการอานจับใจความสําคัญสูงกวากอนเรียนโดยใชแบบฝกทักษะอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่
ระดับ .05 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการอานจับใจความสําคัญของ
นักเรียนกลุมทดลองหลังการทดลองกับเกณฑที่ต้ังไวคือรอยละ 80 อางอิงตามเกณฑการหาประสิทธิภาพ 
E1/E2  ตามเกณฑ 80/80 ปรากฏดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการอานจับใจความสําคัญของ

นักเรียนกลุมทดลองหลังการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะกับเกณฑที่ต้ังไวดวยสถิติทดสอบที  
 

การทดลอง n x  S t 
หลังการทดลอง 30 42.63 2.49 5.74*  

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 3 แสดงวา ภายหลังการเรียนดวยแบบฝกทักษะนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญเทากับ 42.63 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่ต้ังไวรอยละ 80 ดวยสถิติทดสอบที พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการอานจับ
ใจความสําคัญของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญของ
นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมภายหลังการทดลองปรากฏดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญของ

นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการทดลองดวยสถิติทดสอบที 
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 จากตารางท่ี 3 แสดงว่า ภายหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะนักเรียนกลุ ่มทดลองมี 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญเท่ากับ 42.63 คะแนน  

เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 ด้วยสถิติทดสอบที พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอ่านจับใจความส�าคัญ

ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมภายหลังการทดลองปรากฏดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ 

  ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลองด้วยสถิติทดสอบที

 จากตารางที่ 4 แสดงว่า ภายหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ เท่ากับ 42.63 คะแนน และนักเรียนกลุ่มควบคุม 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ เท่ากับ 39.66 คะแนน  

เมื่อเปรียบเทียบด้วยสถิติทดสอบทีพบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล

 จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลโดยน�าเสนอตามสมมติฐานการวิจัยได้ ดังนี้

 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน

กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญสูงกว่าก่อนเรียน

โดยใช้แบบฝึกทักษะอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐาน

การวิจัยข้อ 1 ที่ก�าหนดไว้ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการวิจัยของรัตนาภรณ์  คล่องแคล่ว (2548: 

บทคัดย่อ) ได้ใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการใช้แบบฝึกทักษะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 10 

กลุมตัวอยาง n x  S t 
กลุมทดลอง 30 42.63 2.49 

3.72* 
กลุมควบคุม 29 39.66 3.53 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4 แสดงวา ภายหลังการทดลองนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญ เทากับ 42.63 คะแนน และนักเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอานจับใจความสําคัญ เทากับ 39.66 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบดวย
สถิติทดสอบทีพบวา หลังการทดลองนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการ
อานจับใจความสําคัญสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลโดยนาํเสนอตามสมมติฐานการวิจยัไดดังนี ้

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแบบฝกทักษะ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุม
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญสูงกวากอนเรียนโดยใชแบบ
ฝกทักษะอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยคร้ังนี้เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอ 1 ที่
กําหนดไว ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับการวิจัยของรัตนาภรณ  คลองแคลว (2548: บทคัดยอ) ไดใชแบบ
ฝกทักษะพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 
ภายหลังการใชแบบฝกทักษะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับการวิจัยของณัฐชา  อักษรเดช (2554: 
บทคัดยอ) ที่พบวาภายหลังการใชแบบฝกทักษะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เร่ืองการอานจับใจความสําคัญสูงกวากอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัย
ของนิรัติศัย  สุดเพาะ (2555: บทคัดยอ) ที่พบวา ภายหลังการใชแบบฝกทักษะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2 มีผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญสูงกวากอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ
การวิจัยของนงเยาว  ทองกําเนิด (2558: บทคัดยอ) ที่พบวา ภายหลังการใชแบบฝกทักษะการอานจับ
ใจความสําคัญนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงกวากอนการใช
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ทั้งนี้ ผลการวิจัยยังสอดคลองกับแนวคิดของเชาวณี  คําเลิศลักษณ (2542: 37) และประไพ  ปลาย
เนตร (2543 อางถึงใน พัชรา  พราหมณี, 2549: 51) ที่กลาววา แบบฝกทักษะสามารถตอบสนองตอความ
ตองการและความแตกตางระหวางผูเรียนไดดี เนื่องจากผูเรียนสามารถใชเวลานอกช้ันเรียนเพื่อฝกทักษะ
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มีผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความส�าคัญสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สอดคล้องกับการวิจัยของณัฐชา อักษรเดช (2554: บทคัดย่อ) ที่พบว่าภายหลังการใช้แบบฝึกทักษะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญสูงกว่าก่อนใช้

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของนิรัติศัย สุดเพาะ (2555: บทคัดย่อ) 

ที่พบว่า ภายหลังการใช้แบบฝึกทักษะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ

ส�าคัญสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับการวิจัยของนงเยาว ์ 

ทองก�าเนิด (2558: บทคัดย่อ) ที่พบว่า ภายหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงกว่าก่อนการใช้อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ท้ังน้ี ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับแนวคิดของเชาวณี ค�าเลิศลักษณ์ (2542: 37) และ

ประไพ ปลายเนตร (2543 อ้างถึงใน พัชรา พราหมณี, 2549: 51) ที่กล่าวว่า แบบฝึกทักษะสามารถ 

ตอบสนองต่อความต้องการและความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้ดี เน่ืองจากผู้เรียนสามารถใช้เวลา

นอกชั้นเรียนเพ่ือฝึกทักษะและเพ่ิมเติมความรู้โดยเฉพาะทางภาษา ท�าให้ผู้เรียนประสบความส�าเร็จ

การเรียนด้านทักษะทางภาษา และเกิดความภูมิใจต่อตนเอง 

 2. การเปรียบเทียบประสิทธิผลของตัวแปรต้นด้วยการเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลการวิจัย 

พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง การอ่านจับใจความส�าคัญ

หลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 ท่ีก�าหนดไว้ ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคล้องกับ 

ผลการวิจัยของศิริพร กอนวงศ์ (2548: บทคัดย่อ) พัชรา พราหมณี (2549: บทคัดย่อ) นริสรา 

สุนนทราช (2554: 29-37) ศศิธร สุริยวงศ์ และวิชิต สุรัตน์เรืองชัย (2555: 103) และนงเยาว์  

ทองก�าเนิด (2558: บทคัดย่อ) ท่ีใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส�าคัญ โดยพบว่า 

ภายหลังการเรยีนด้วยแบบฝึกทักษะนักเรยีนมคีวามสามารถด้านการอ่านจบัใจความส�าคญัสูงกว่าเกณฑ์

ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกับแนวคดิของส�าลี รักสทุธี (2553: 31) ท่ีกล่าวว่าแบบฝึกทักษะ

มีข้อดีในการตอบสนองการเรียนรู้ส่วนบุคคล ท้ังได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาแล้วอย่างเป็นระบบ 

ได้เพ่ิมทักษะความช�านาญด้านการเรียนแก่ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามระดับความสามารถ 

ตามความต้องการ และตามความสนใจ อีกทั้งแบบฝึกทักษะยังเร้าและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน

ได้เป็นอย่างดี จึงท�าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยเร่ืองการอ่านจับใจความส�าคัญ 

ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ อีกท้ังกระบวนการพัฒนาแบบฝึกทักษะยังเป็นไป

ตามแนวคิดของ Seele & Glasgow (1990: 3) ที่ได้วิจัยรูปแบบการพัฒนาแบบฝึกทักษะที่มีคุณภาพ

ว่าต้องมีการวิเคราะห์เน้ือหาและลักษณะผู้เรียน โดยแบบฝึกทักษะเหมาะสมกับวิชาที่ต้องการ
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พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ ท้ังนี้ ผู้วิจัยอภิปรายผลสนับสนุนเพ่ิมเติมได้ว่า การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัย 

ได้สร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมืออย่างเป็นระบบ มีการออกแบบหน่วยการเรียนท่ีมีความชัดเจน

ของเน้ือหา มีการน�าเสนอมโนทัศน์ส�าคัญของเน้ือหา และการฝึกปฏิบัติท่ีหลากหลาย ซึ่งเป็น 

การตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ของผู้เรียน 

วัยนี้ที่ว ่าพัฒนาการการเรียนรู ้ของเด็กวัยน้ีข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมท่ีมีปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคล  

ตลอดจนมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู ้ท่ีเหมาะสมในแต่ละวัยจะท�าให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ได้เต็ม 

ตามศักยภาพและสูงสุดของพ้ืนท่ีการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของนักจิตวิทยา เช่น 

เพียเจต์ (Piaget) ธอร์นไดค์ (Thorndike) และสกินเนอร์ (Skinner) เป็นต้น  

 นอกจากนี้ แบบฝึกทักษะท่ีสร้างข้ึนได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพความตรงตามเนื้อหาจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 ท่าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่เน้นการสร้างและ

พัฒนาแบบฝึกทักษะ ผู้วิจัยพัฒนาโดยการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะตามเกณฑ์ E
1
/E

2
  

ตามเกณฑ์ 80/80 แบบฝึกทักษะจึงมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนานักเรียนกลุ ่มทดลองให้มี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 

 3. การเปรยีบเทียบประสทิธิภาพของตัวแปรต้นด้วยการเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลการวิจยั

พบว่า ภายหลังการทดลองนักเรียนกลุ ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง 

การอ่านจับใจความส�าคัญสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัย

เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ 3 ที่ก�าหนดไว้ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติคุณ  

รัตนเดชก�าจาย (2542: บทคดัย่อ) ท่ีได้ใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาไทย

เรื่องมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการสอน

แบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของเจษฎา บุญมาโฮม  

และจันทราทิพย์ อภัยวงศ์ (2558: บทคัดย่อ) ท่ีพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

เรื่องโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยแบบฝึกทักษะ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องโคลงส่ีสุภาพสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วยการสอน

แบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิจัยของ Qi (1994: 26) ที่พบว่านักเรียน

กลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับไวยากรณ์ดีกว่าการเรียนการสอน

แบบปกติ 

 ผลของการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องแนวคดิของกรมวิชาการ (2542 อ้างถึงใน จริาภรณ์ ฉตัรทอง, 

2545: 20) ท่ีอธิบายว่า แบบฝึกทักษะเป็นการสอนท่ีดีกว่าในหลาย ๆ วิธีท่ีสอนตามปกติ เพราะ

สามารถท�าในส่ิงท่ียากให้ง่าย น่าสนใจ และผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมซ�้า ๆ ย่อมท�าให้เกิดความรู้

และความเข้าใจท่ีแม่นย�าสามารถเรียนได้ดีกว่า และเร็วกว่าการสอนปกติ ท้ังน้ี ผู้วิจัยอภิปราย
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สนับสนุนผลการวิจัยได้ว่า แบบฝึกทักษะที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้สร้างและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

ลักษณะของแบบฝึกทักษะในครั้งนี้สอดคล้องกับธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียนท่ีต้องการเรียนรู้

ด้วยการลงมือปฏิบัติ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียน ท้ังมีความสุข

ในการเรียน กอปรกับธรรมชาติของวิชาภาษาไทยซึ่งเป็นวิชาทักษะท่ีต้องอาศัยการฝึกฝนจนเกิด

ความช�านาญ ซึ่งลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนวัยน้ีเป็นอย่างดี แนวคิดน้ี

สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีผู ้วิจัยสังเกตพบว่า ขณะเรียนนักเรียนศึกษา

บทเรียนอย่างตั้งใจ มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานและเอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนช่วยกันคิดหา

ค�าตอบเนื้อหาในบทเรียน ซึ่งถือเป็นผลดีที่เปิดโอกาสให้ผู้ได้มีส่วนร่วมการปฏิบัติกิจกรรม จึงเป็นเหตุ

ให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญสูง

กว่ากลุ่มควบคุม

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่า แบบฝึกทักษะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางเรียนเรื่อง การอ่าน

จับใจความส�าคัญได้ ดังนั้น หากน�าแบบฝึกทักษะไปใช้ครูผู้สอนต้องมีความรู้เก่ียวกับการใช้แบบฝึก

ทักษะ และควรมีความรู้เก่ียวกับเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญโดยน�าแบบฝึกทักษะไปพัฒนา

นักเรียนที่มีลักษณะการเรียนรู้ล่าช้า  หรือมีความสนใจในการเรียนต�่า

 2. การวิจัยครั้งนี้พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวิชาภาษาไทยเร่ือง การอ่านจับใจความส�าคัญ

ของแบบฝึกทักษะที่ 3 การอ่านจับใจความส�าคัญจากนิทานซึ่งเป็นการบูรณาการการอ่านจับใจ 

ความส�าคญัประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองมค่ีาเฉล่ียต�า่ท่ีสดุเมือ่เปรียบเทียบแบบฝึกทักษะท่ี 1 และ 2 

ดงัน้ันควรพัฒนาแบบฝึกทักษะทีมุ่ง่เน้นการการบรูณาการการอ่านจบัใจความส�าคญัประเภทร้อยแก้ว 

และร้อยกรอง เพื่อน�าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับผู้เรียน

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่าแบบฝึกทักษะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางเรียนการเรียน 

เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญได้ ดังน้ัน จึงควรน�าแบบฝึกทักษะไปใช้บูรณาการกับวิชาอื่น ๆ  

ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ในลักษณะการอ่านจับใจความส�าคัญเนื้อหาความส�าคัญของสาระ 

การเรียนรู้ที่เรียน

 2. ผู้วิจัยคิดเห็นว่าควรสร้างชุดการเรียนรู้ท่ีใช้แบบฝึกทักษะเป็นนวัตกรรมหลักในการจัด 

การเรียนการรู้ภาษาไทยเพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้
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สรุป

 แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง 

การอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียนกลุ่มทดลองให้สูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้

ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 
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ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

พ.ศ. 2547 ของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลบัวปากท่า

อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

UNDERSTANDING IN MINISTRY OF INTERIOR REGULATION

ABOUT RULES OF LOCAL COUNCIL CONFERENCE 2004

OF ADMINISTRATORS AND COUNCIL MEMBERS IN BUAPHAKTHA

SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, BANGLEN DISTRICT, 

NAKHON PATHOM PROVINCE

สุนิตดา  เทศนิยม / SUNITDA TESNIYOM1

กฤษฎา ใจซื่อกุล / KRITSADA JAISUEKUN2

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการประชุม ด้านญัตติ  

ด้านการอภิปราย ด้านการลงมติ ด้านกระทู้ถาม และด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย 

และ 2) เสนอแนะแนวทางพัฒนาและเสริมสร้างความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ประชากรท่ีใช้ศึกษาคือ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลบัวปากท่า อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จ�านวน 23 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย และผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบ 

ความเที่ยงเชิงเนื้อหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  

พ.ศ. 2547 ของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลบัวปากท่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

2 ด้าน ได้แก่ ด้านการลงมติ และด้านญัตติ นอกน้ันอยู่ในระดับมาก เรียงตามล�าดับดังน้ี  

ด้านการอภิปราย ด้านกระทู้ถาม ด้านการประชุม และด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย

1รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยาลัยทองสุข ผู้วิจัย
2ผู้ช่วยวิจัย
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 2. หน่วยงานควรพัฒนาและเสริมสร้างความเข้าใจใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการอภิปราย  

ด้านกระทู้ถาม ด้านการประชุม และด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย ให้เพ่ิมมากขึ้น  

ซึ่งอาจส่งเสริมด้านความรู้พ้ืนฐานและหลักการท่ีเก่ียวกับข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ินโดยรัฐบาล

ส่วนกลาง รวมทั้งการสนับสนุนจากผู้บริหารท้องถ่ิน โดยให้โอกาสสมาชิกสภาได้ฝึกฝนร่วมกัน 

อย่างสม�่าเสมอ และสมาชิกสภาทุกคนควรได้ศึกษาเรียนรู้ กรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนในท้องถ่ินต่าง ๆ 

เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถท�าหน้าที่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน ์

แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด

ค�าส�าคัญ: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต�าบล               

ABSTRACT

 The purposes of this research were to: 1) study the understanding in Regulation of 

Ministry of Interior about Rules of Local Council Conference 2004 in six aspects. These 

aspects were conference, motion, disputation, voting, questioning, and maintaining discipline. 

2) Propose development approach to enhance the understanding in Regulation of Ministry 

of Interior about Rules of Local Council Conference 2004. The research population was  

23 administrators and council members in Buaphaktha Sub-district Administrative Organization 

in Banglen District, Nakhon Pathom Province. The research instrument was a questionnaire 

constructed by the researcher. It was verified by experts to examine content validity  

by finding the index of item-objective congruence. The statistics used for data analysis 

comprised percentage, mean, and standard deviation.

 The findings of this researchwere as follows:

 1. The understanding in Regulation of Ministry of Interior about Rules of Local 

Council Conference 2004 of administrators and council members in Buaphaktha Sub-district 

Administrative Organization in Banglen District, Nakhon Pathom Province was at the 

highest level in 2 aspects: voting and motion aspect. The aspects with high level of 

understanding, in the descending order, were disputation, questioning, conference, and 

maintaining discipline.

 2. The organization should improve and enhance the understanding in 4 

aspects:disputation, questioning, conference, and maintaining discipline. To achieve this, 

basic knowledge and principles relating to local council conference should be provided 
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by government agencies. Additionally, the local administrators should encourage council 

members in regular practices. Every council member should be educated on various local 

cases to improve work cooperation for utmost benefit of people in locality.

Keywords: Regulation of Ministry of Interior, rules of local council conference, sub-district  

  administrative organization

บทน�า

 การปกครองส่วนท้องถ่ิน คือการปกครองท่ีรัฐบาลหรือส่วนกลางได้กระจายอ�านาจไปยัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสิทธิตามกฎหมายมีพ้ืนท่ีและประชากรของตนเอง และมีอ�านาจ

อิสระ (autonomy) ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินได้ 

เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย แม้จะมีอิสระในการด�าเนินงาน 

แต่ยังคงอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐบาลกลาง องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) เป็นองค์กร

ปกครองท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ท่ีมีขนาดเล็กที่สุดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ-

บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 โครงสร้างประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) นายกองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล ท�าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ 2) ฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล ซึ่งจะมี

จ�านวนสมาชิกสภาเท่าใดขึ้นอยู่กับจ�านวนหมู่บ้านในแต่ละ อบต. โดยทั้ง 2 ส่วน มาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงจากประชาชนในท้องถ่ิน (อรทัย ก๊กผล และธนิษฐา สุขะวัฒนะ, 2551: 15-21) เพ่ือให้

ประชาชนในท้องถ่ินได้เรียนรู้และด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองตามหลักประชาธิปไตย ผู้บริหาร

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลทุกคนจึงต้องร่วมแรงร่วมใจกันรับผิดชอบในการพัฒนา

ท้องถ่ิน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยด�าเนินการอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและ 

เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ิน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยผ่านการประชุม 

สภาท้องถ่ิน ซึง่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการและการปกครองท้องถ่ิน (กุลธน ธนาพงศธร, 2535: 32) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนในท้องถ่ิน มีวาระ 4 ปี ปฏิบัติ

หน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติคล้ายคลึงกับสภาผู้แทนราษฎร โดยเป็นฟันเฟืองหลักในการพัฒนาท้องถ่ินและ

มีบทบาทส�าคัญอย่างมากในกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติ (policy implementation) เพราะเขา

เหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถ่ินโดยตรง จึงย่อมมีอิสระในการใช้ดุลยพินิจ 

(discretion) ในการตัดสินใจอย่างมาก โดยท่ีผู ้บังคับบัญชาในส่วนกลาง ไม่อาจควบคุมหรือ 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ดังนั้นความเข้าใจเก่ียวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับหรือแนวทาง

ปฏิบัติใด ๆ ที่เกิดจากการก�าหนดของส่วนกลางจึงมีความส�าคัญย่ิง เพราะหากสมาชิกสภาท้องถ่ิน

เหล่านี้ขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้อาจแปลความหมายหรือตีความ (interpret) กฎระเบียบข้อบังคับ 
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หรือแนวทางปฏิบัติผิดเพ้ียนไปจากความเป็นจริง ปัญหาการน�านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติก็จะ 

เกิดข้ึน ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้มารับบริการ หรือประชาชนท่ีจะได้ประโยชน์จากนโยบาย

หรือโครงการนั้น ๆ ได้ (วรเดช จันทศร, 2534:208)

 โดยปกติแล้วประชาชนในท้องถิ่นย่อมคาดหวังว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ที่พวกเขาได้เลือกต้ังเข้ามาจะมีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ตลอดจน

ตวับทกฎหมายต่าง ๆ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การประชุมสภาท้องถ่ินถือเป็นข้ันตอนหน่ึงของการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะตัวแทนของประชาชน 

เพราะการประชมุสภาจะสะท้อนความต้องการของประชาชนในเขตต�าบล ปัญหา และความเดอืดร้อน

หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพ่ือให้ท่ีประชุมด�าเนินการแก้ไข และสภาท้องถ่ินยังมีหน้าท่ีในการออก 

ข้อบัญญัติต่าง ๆ เพ่ือใช้ในเขตต�าบลของตน หรือการเสนอให้มีการออกเสียงประชามติในเขตต�าบล  

รวมท้ังการตรวจสอบและถ่วงดุลการท�างานของฝ่ายบริหารโดยการตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหารใน 

ที่ประชุมสภานอกจากนี้การประชุมสภายังช่วยก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ี และบ่งชี้ประเด็น

ส�าคัญที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบอีกด้วย ดังนั้นการประชุมสภาท้องถ่ิน 

จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกคนต้องให้ความส�าคัญ

 รัฐบาลโดยกรมส่งเสริมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ก�าหนดข้อบังคับเก่ียวกับ 

การประชุมสภาท้องถ่ินทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล ให้ใช้ระเบียบข้อบังคับเดียวกัน คือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 โดยเนื้อหาของระเบียบฉบับนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไข ข้อบังคับ

และบทบัญญัติต่าง ๆ ได้แก่ หมวดการประชุม หมวดญัตติ หมวดงบประมาณ หมวดการอภิปราย 

หมวดการลงมติ หมวดกระทู้ถาม หมวดคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน และหมวดรักษาระเบียบและ

ความสงบเรียบร้อย ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีรายละเอียดข้อปฏิบัติมากมาย ที่ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละ

ส่วนงานต้องรับรู้และท�าความเข้าใจให้ชัดเจน จึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี 

แต่ในปัจจบัุนได้มกีารศกึษาและพบว่าสมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบลทีไ่ด้รบัเลอืกจากประชาชนนัน้ 

มีความแตกต่างกันท้ังระดับการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนด้านคุณวุฒิ 

และวัยวุฒิท่ีแตกต่างกันล้วนเป็นปัญหาต่อการเรียนรู้หรือท�าความเข้าใจกับระเบียบและข้อกฎหมาย 

(เอกนรินทร์ แสงดาว, 2556: 3)

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส�าคัญในการบริหารจัดการและ 

การปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยศึกษาความเข้าใจในระเบียบดังกล่าวของผู้บริหาร

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลบัวปากท่า อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพ่ือน�าผล 

การวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบ 

ข้อบังคับต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานต่อไป    
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วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

สภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการประชมุ ด้านญัตต ิด้านการอภิปราย ด้านการลงมติ 

ด้านกระทูถ้าม และด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย

 2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางพัฒนาและเสริมสร้างความใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

วิธีด�าเนินการ

 การวิจัยเรื่องความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลปากท่า อ�าเภอบางเลน 

จงัหวัดนครปฐม เป็นการวิจยัเชงิพรรณนา (descriptive research) โดยใช้จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม

เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)

 ประชากร

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

บัวปากท่า  อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จ�านวนทั้งสิ้น 23 คน

 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

 ผู ้วิจัยศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน เพ่ือก�าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม ส่วนข้อค�าถามส�าหรับการวิจัยนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงเชิงเนื้อหา (content 

validity) จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน เพ่ือหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of 

Item-Objective Congruence: IOC) และเลือกเฉพาะข้อที่มีค่า IOC สูงกว่า 0.5 จ�านวน 30 ข้อ 

(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 117)

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เป็นแบบสอบถามมี 2 ตอน  ดังนี้

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะของค�าถามเป็นแบบส�ารวจ

รายการ (checklist) ซึง่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และประสบการณ์ในการเป็นสมาชกิสภา 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 จ�านวน 30 ข้อ ได้แก่ ด้านการประชุม 5 ข้อ ด้านญัตติ 5 ข้อ  

ด้านการอภิปราย 5 ข้อ ด้านการลงมติ 5 ข้อ ด้านกระทู้ถาม 5 ข้อ และด้านการรักษาระเบียบและ

ความสงบเรียบร้อย 5 ข้อ โดยลักษณะของค�าถาม ให้เลือกตอบเพียงค�าตอบเดียว คือ “ใช่” หรือ 
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“ไม่ใช่” โดยมีการคละค�าถาม ได้แก่ ข้อ 1-4, 6-9, 11-14, 16-19, 21-24, 26-29 ถ้าตอบตัวเลือก 

“ใช่” จะได้ 1 คะแนน แต่ถ้าตอบตัวเลือก “ไม่ใช่” จะได้ 0 คะแนน ส่วนข้อ 5, 10, 15 , 20, 25, 30  

ถ้าตอบตัวเลือก “ไม่ใช่” จะได้ 1 คะแนน แต่ถ้าตอบตัวเลือก “ใช่” จะได้ 0 คะแนน และผู้วิจัยได้แบ่ง

เกณฑ์การวิเคราะห์คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยใช้สูตรการค�านวณความกว้างของชั้น (วิเชียร เกตุสิงห์, 

2538: 6-11) ดังนี้  

  ความกว้างของชั้น  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนต�่าสุด

             จ�านวนระดับชั้นที่แบ่ง

            =    30 - 0

              5

            =    6

จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแบ่งระดับความเข้าใจได้ดังนี้

 คะแนน   0-6   (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.00 - 0.20) มีระดับความเข้าใจน้อยที่สุด         

 คะแนน   7-12  (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.21 - 0.40) มีระดับความเข้าใจน้อย

 คะแนน  13-18  (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.41 - 0.60)  มีระดับความเข้าใจปานกลาง           

    คะแนน  19-24  (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.61 - 0.80) มีระดับความเข้าใจมาก

 คะแนน  25-30  (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.81 - 1.00) มีระดับความเข้าใจมากที่สุด                    

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู ้วิจัยท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามไปยังผู ้บริหารและสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต�าบลบัวปากท่า อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไป

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตามวันเวลาท่ีนัดหมาย และผู ้วิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามที่ม ี

ความสมบูรณ์กลับคืนมาทั้งหมด จ�านวน 23 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป ดังนี้

 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยแจกแจงความถ่ี  

(frequency) และร้อยละ (percentage) 

 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 วิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย (   ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (   ) และ 

น�าเสนอในรูปตารางประกอบค�าบรรยาย โดยแยกวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ในภาพรวม และ

ส่วนที่ 2 ในรายด้าน

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  
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ผลการวิจัย

 ผลการวิจัยเรื่องความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

สภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลบัวปากท่า อ�าเภอ 

บางเลน จังหวัดนครปฐม มีดังนี้
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ระดับประถมศึกษาร้อยละ 39.13 ระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 34.78 และระดับปริญญาตรีร้อยละ 
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ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  ระดับและล�าดับความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

  สภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของผูบ้รหิารและสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลบวัปากท่า  

  อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
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  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับช้ันที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
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รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
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“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
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 ความเขาใจ μ � ระดับ 

ความเขาใจ 
ลําดับที่ 

1. ดานการประชุม 0.76 0.20 มาก 4 
2. ดานญัตติ 0.84 0.11 มากท่ีสุด 2 
3. ดานการอภิปราย 0.78 0.15 มาก 3 
4. ดานการลงมติ 0.86 0.12 มากท่ีสุด 1 
5. ดานกระทูถาม 0.76 0.18 มาก 4 
6. ดานการรักษาระเบียบและความสงบเรียบรอย 0.76 0.19 มาก 4 

รวม 0.79 0.16 มาก  

 
 สวนที่ 2 ในรายดาน  พบดังนี้   
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รายขอแลวเรียงลําดับความเขาใจ   ไดแก  1) การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมี2วิธีคือการออกเสียง
ลงคะแนนเปดเผยและการออกเสียงลงคะแนนลับ  มีความเขาใจระดับมากที่สุด (μ=0.96,σ=0.03) 2)  ถา
มีปญหาซับซอนเปนที่เขาใจยาก ประธานสภาทองถิ่นหรือที่ประชุมสภาทองถิ่นอาจแยกประเด็นออกใหลง
มติเปนตอนๆ มีความเขาใจระดับมากที่สุด (μ=0.94,σ=0.05)3)  สมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่ง   ยอมมีหนึ่ง
เสียง ในการออกเสียงลงคะแนน  มีความเขาใจระดับมากที่สุด  (μ=0.87,σ=0.11)   4) การปดประกาศ
แผนการดําเนินงานใหปดโดยเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ  มีความเขาใจระดับ
มาก  (μ=0.78,σ=0.19)และ 5) เมื่อประธานสภาทองถิ่นถามที่ประชุมสภาทองถิ่นในเร่ืองที่มีผูนําเสนอ จะ
มีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมนั้น  ถาไมมี  ก็ไมถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบดวย มีความเขาใจระดับมาก 
(μ=0.74,σ=0.20)  ดังปรากฏในตารางที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่2ระดับและลําดับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
พ.ศ. 2547ของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตําบลบัวปากทาอําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม: ดานการลงมติ 
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บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 
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รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
 

 
 
 

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
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  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับช้ันที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     
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 ส่วนที่ 2 ในรายด้าน  พบดังนี้  

 1) ด้านการลงมติ พบว่า มีความเข้าใจระดับมากที่สุด (   = 0.86,   = 0.12) แต่เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อแล้วเรียงล�าดับความเข้าใจ ได้แก่ 1) การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติมี 2 วิธี

คือ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยและการออกเสียงลงคะแนนลับ มีความเข้าใจระดับมากที่สุด 

(   = 0.96,   = 0.03) 2) ถ้ามีปัญหาซับซ้อนเป็นท่ีเข้าใจยาก ประธานสภาท้องถ่ินหรือท่ีประชุม 

สภาท้องถ่ินอาจแยกประเด็นออกให้ลงมติเป็นตอน ๆ มีความเข้าใจระดับมากท่ีสุด (   = 0.94,    

     = 0.05) 3) สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง ย่อมมีหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนน มีความเข้าใจ

ระดบัมากทีส่ดุ (   = 0.87,    = 0.11) 4) การปิดประกาศแผนการด�าเนินงานให้ปิดโดยเปิดเผยภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ มีความเข้าใจระดับมาก (    = 0.78,    = 0.19) และ 5) เมื่อประธาน

สภาท้องถ่ินถามที่ประชุมสภาท้องถ่ินในเรื่องท่ีมีผู ้น�าเสนอ จะมีผู ้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่น้ัน  

ถ้าไม่มี ก็ไม่ถือว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบด้วย มีความเข้าใจระดับมาก (   = 0.74,   = 0.20) 

ดังปรากฏในตารางที่ 2

ตารางที่ 2  ระดับและล�าดับความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

  สภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547 ของผู ้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

  บัวปากท่า อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม : ด้านการลงมติ

ความเขาใจ μ � ระดับ 
ความเขาใจ 

ลําดับที่ 

1. การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติมีสองวิธี  คือ  การออกเสียง
ลงคะแนนเปดเผย และการออกเสียงลงคะแนนลับ   

0.96 0.03 มากที่สุด 1 

2. สมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่ง ยอมมีหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน 0.87 0.11 มากที่สุด 3 
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5. เม่ือประธานสภาทองถิ่นถามท่ีประชุมสภาทองถิ่นวา ในเร่ืองที่มี 
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รวม 0.86 0.12 มากที่สุด  
 
2) ดานญัตติพบวา มีความเขาใจระดับมากที่สุด(μ=0.84,σ=0.11)แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
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ตารางที่3ระดับและลําดับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
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 2) ด้านญัตติ พบว่า มีความเข้าใจระดับมากที่สุด (   = 0.84,   = 0.11) แต่เมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้อแล้วเรียงล�าดับความเข้าใจ ได้แก่ 1) ญัตติมี 2 ประเภท ได้แก่ ญัตติเกี่ยวกับสภาท้องถิ่น

และญัตติร่างข้อบัญญัติ มีความเข้าใจระดับมากที่สุด (   = 0.96,    = 0.02) 2) ญัตติร่างข้อบัญญัติ 
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ดังปรากฏในตารางที่ 3

ตารางที่ 3  ระดับและล�าดับความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

  สภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547 ของผู ้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

  บัวปากท่า อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม : ด้านการญัตติ

         

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
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จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
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รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
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 ความเขาใจ μ � ระดับ 

ความเขาใจ 
ลําดับที่ 

1. ญัตติมี 2 อยางคือ ญัตติเก่ียวกับสภาทองถ่ิน และญัตติรางขอบัญญัติ 0.96 0.02 มากที่สุด 1 
2. การเสนอญัตติดวยวาจาน้ัน ใหนําความในขอ 63 วรรคหน่ึง มาใช
บังคับโดยอนุโลมการรับรองญัตติเชนวานี้ ใหกระทําโดยวิธีการยกมือขึ้น
พนศีรษะ 

0.91 0.06 มากที่สุด 3 

3. ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ 
แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 
สวนญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไมได  

0.94 0.05 มากที่สุด 2 

4. ใหประธานสภาทองถิ่นบรรจุญัตติที่ เสนอมา  เขาระเบียบวาระ 
การประชุมสภาทองถิ่นภายในกําหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น 

0.87 0.11 มากที่สุด 4 

5. ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระสองใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอ
เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวน
แตประธานสภาทองถ่ินจะไดกําหนดเปนอยางอื่น 

0.52 0.32 ปานกลาง 5 

รวม 0.84 0.11 มากที่สุด  
 

 3) ดานการอภิปรายพบวามีความเขาใจอยูในระดับมาก (μ=0.78,σ=0.15)แตเมื่อพิจารณาเปน
รายขอแลวเรียงลําดับความเขาใจ ไดแก 1) เมื่อประธานสภาทองถิ่นเตือนสมาชิกสภาทองถิ่นใหรักษา
ระเบียบการประชุม สมาชิกสภาตองปฏิบัติตามทันที  มีความเขาใจระดับมากที่สุด (μ=0.96,σ=0.02)  2) 
สมาชิกสภาทองถิ่นผูใดประสงคจะกลาวถอยคําใดตอที่ประชุมสภาทองถิ่น ใหยกมือข้ึนพนศีรษะ เมื่อ
ประธานสภาทองถิ่นอนุญาตแลวจึงกลาวได โดยใหยืนกลาว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไวก็ได และตอง
กลาวกับประธานสภาทองถิ่น มีความเขาใจระดับมากที่สุด (μ=0.96,σ=0.02) 3) ขอความใดๆอันเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น หรือประโยชนสําคัญของทาง
ราชการ ผูบริหารทองถิ่น อาจรองขอตอประธานสภาทองถิ่น ไมใหนํามาอภิปรายหรือเปดเผยได  มีความ
เขาใจระดับมากที่สุด ได (μ=0.89,σ=0.09)4)สมาชิกสภาทองถิ่นจะอภิปรายไดทั้งเร่ืองที่กําลังปรึกษากัน
อยู  จะกลาวขอความซํ้าหรือนอกประเ ด็นและเ ร่ืองอื่นใดก็ ได  มีความเขาใจระดับมากที่สุด 
(μ=0.83,σ=0.12) และ5) ถาประธานสภาทองถิ่น พิจารณาเห็นวาผูใดใชเวลาอภิปรายครั้งใดเกินสมควร
แกเร่ือง  และยังมีผูอ่ืนประสงคจะอภิปรายตอไปอีก ประธานสภาทองถิ่นอาจสั่งใหผูนั้นหยุดอภิปรายเสียก็
ได เมื่อไดอภิปรายมาครบสิบนาทีแลว  มีความเขาใจระดับนอย (μ=0.26,σ=0.45)ดังปรากฏในตารางที่ 4 
ตารางที่4ระดับและลําดับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  

พ.ศ. 2547ของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตําบลบัวปากทาอําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม: ดานการอภิปราย 
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ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
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“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับช้ันที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     
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ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
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 3) ด้านการอภิปราย พบว่ามีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก (   = 0.78,   = 0.15) แต่เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อแล้วเรียงล�าดับความเข้าใจ ได้แก่ 1) เมื่อประธานสภาท้องถ่ินเตือนสมาชิก 

สภาท้องถ่ินให้รกัษาระเบยีบการประชมุ สมาชกิสภาต้องปฏบิตัติามทนัท ีมคีวามเข้าใจระดบัมากท่ีสดุ 

(   = 0.96,    = 0.02) 2) สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค�าใดต่อท่ีประชุมสภา

ท้องถ่ิน ให้ยกมือข้ึนพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถ่ินอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว  

ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถ่ิน มีความเข้าใจระดับ 

มากท่ีสุด (   = 0.96,   = 0.02) 3) ข้อความใด ๆ อันเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส�าคัญ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือประโยชน์ส�าคัญของทางราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น อาจร้องขอ
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ความเขาใจ  � ระดับ 

ความเขาใจ 
ลําดับที่ 

1. ขอความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน สําคัญ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น หรือประโยชนสําคัญของทางราชการ 
ผูบริหารทองถิ่นอาจรองขอตอประธานสภาทองถิ่นไมใหนํามาอภิปราย
หรือเปดเผยได 

0.89 0.09 มากท่ีสุด 3 

2. เม่ือประธานสภาทองถิ่นเตือนสมาชิกสภาทองถิ่นใหรักษาระเบียบ
การประชุม สมาชิกสภาตองปฏิบัติทันที 

0.96 0.02 มากท่ีสุด 1 

3. สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดประสงคจะกลาวถอยคําใดตอที่ประชุม 
สภาทองถ่ินใหยกมือขึ้นพนศีรษะเม่ือประธานสภาทองถ่ินอนุญาตแลวจึง
กลาวได  โดยใหยืนกลาว ณ ที่ของตนหรือ  ณ ที่ซึ่งจัดไวก็ได และตอง
กลาวกับประธานสภาทองถ่ิน 

0.94 0.05 มากท่ีสุด 2 

4. ถาประธานสภาทองถ่ินพิจารณาเห็นวาผูใดใชเวลาอภิปรายครั้งใดเกิน
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5. สมาชิกสภาทองถ่ินจะอภิปรายไดทั้งเ ร่ืองที่ กําลังปรึกษากันอยู 
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รวม 0.78 0.15 มาก  
 

4) ดานกระทูถามพบวา มีความเขาใจระดับมาก (μ=0.76,σ=0.18) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
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ความเขาใจระดับมากที่สุด (μ=0.96,σ=0.03) 2) การต้ังกระทูถามทั่วไป ใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือ ยื่น
ตอประธานสภาทองถิ่น โดยมีขอความเปนคําถามในขอเท็จจริง หรือนโยบายของผูบริหารทองถิ่น มีความ
เขาใจระดับมากที่สุด (μ=0.91,σ=0.07) 3)การต้ังกระทูถามดวน ตองเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับประโยชนสําคัญ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน มีความเขาใจระดับมากที่สุด 
รีบดวน(μ=0.83,σ=0.13)4) ผูบริหารทองถิ่น  จะขอเล่ือนการตอบกระทูถาม ในที่ประชุมสภาทองถิ่น
ไมได  มีความเขาใจระดับปานกลาง (μ=0.57,σ=0.30)และ 5) กระทูถามแตละกระทูนั้น ใหผูต้ังกระทูถาม
ต้ังคําถามและซักถามไดแตเพียงผูเดียว การตั้งกระทูถามใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบ  มีความเขาใจ
ระดับปานกลาง (μ=0.52,σ=0.35)ดังปรากฏในตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 4  ระดับและล�าดับความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

  สภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของผู ้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

  บัวปากท่า อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม : ด้านการอภิปราย
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(    = 0.52,    = 0.35) ดังปรากฏในตารางที่ 5

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
 

 
 
 

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
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ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
 

 
 
 

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
 

 
 
 

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับช้ันที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     
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ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 
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ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
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“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับช้ันที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
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บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เก่ียวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
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“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เก่ียวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
 

 
 
 

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
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จํานวนระดับช้ันที่แบง 
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จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา
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และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เก่ียวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
 

 
 
 

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
 

 
 
 

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     
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บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
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 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
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 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
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ตารางที่ 5  ระดับและล�าดับความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

  สภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของผู ้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

  บัวปากท่า อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม : ด้านการกระทู้ถาม

 

ตารางที่5ระดับและลําดับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
พ.ศ. 2547ของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตําบลบัวปากทาอําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม: ดานการกระทูถาม 

 

ความเขาใจ μ � ระดับ 
ความเขาใจ 

ลําดับที่ 

1. กระทูถามมีสองประเภท  คือกระทูถามทั่วไป และกระทูถามดวน 0.96 0.03 มากที่สุด 1 
2. กระทูถามแตละกระทูนั้น ใหผูต้ังกระทูถามต้ังคําถามและซักถามได
แตเพียงผูเดียว การต้ังกระทูถามใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบ 

0.52 0.35 ปานกลาง 5 

3. การต้ังกระทูถามทั่วไปใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือย่ืนตอประธานสภา
ทองถ่ินโดยมีขอความเปนคําถามในขอเท็จจริงหรือนโยบายของผูบริหาร
ทองถ่ิน 

0.91 0.07 มากที่สุด 2 

4.  การต้ังกระทูถามดวนตองเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับประโยชนสําคัญของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน 

0.83 0.13 มากที่สุด 3 

5.  ผูบ ริหารทอง ถ่ินจะขอเ ล่ือนการตอบกระทู ถามใน ท่ีประชุม 
สภาทองถ่ินไมได 

0.57 0.30 ปานกลาง 4 

รวม 0.76 0.18 มาก  

  
 5) ดานการรักษาระเบียบและความสงบเรียบรอยพบวามีความเขาใจระดับมาก 
(μ=0.76,σ=0.19) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ แลวเรียงลําดับความเขาใจ ไดแก 1) ประธานสภาทองถิ่นมี
อํานาจอนุญาตใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษาชองสภาทองถิ่นได ตามระเบียบที่สภา
ทองถิ่นกําหนด  มความเขาใจระดับมากที่สุด (μ=0.91,σ=0.06) 2) ประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจ
ตักเตือน  หามปรามใหถอนคําพูดหรือใหกลาวคําขอขมาในที่ประชุมสภาทองถิ่น หรือหามไมใหพูดตอไป 
หรือสั่งใหผูละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภาทองถิ่นได มีความเขาใจระดับมากที่สุด (μ=0.90,σ=0.07)  
3) การแตงกายของสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถิ่นนั้นใหแตงเครื่องแบบ ชุดสากล ชุดพระราชทาน 
หรือตามที่ประธานสภาทองถิ่นกําหนด มีความเขาใจระดับมากที่สุด (μ=0.87,σ=0.11)  4) ถาเกิดมีการ
สงเสียงเอ็ดอึงข้ึน ในที่ประชุมสภาทองถิ่น จนประธานสภาทองถิ่น เห็นวาไมสามารถจะรักษาระเบียบการ
ประชุมใหเปนที่เรียบรอยได ผูบริหารทองถิ่น มีอํานาจส่ังหยุดพักการประชุมสภาทองถิ่นได มีความเขาใจ
ระดับมาก (μ=0.74,σ=0.22) และ 5)ในขณะท่ีกําลังประชุม หามบุคคลภายนอกเขาไป ในที่ซึ่งจัดสําหรับ
สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และคณะกรรมการสภา
ทองถิ่น มีความเขาใจระดับนอย (μ=0.39,σ= 0.50)ดังปรากฏในตารางที่ 6  
 

 5) ด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย พบว่า มีความเข้าใจระดับมาก 

(    = 0.76,    = 0.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ แล้วเรียงล�าดับความเข้าใจ ได้แก่ 1) ประธานสภา

ท้องถ่ินมีอ�านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถ่ินได้  

ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก�าหนดมีความเข้าใจระดับมากที่สุด (   = 0.91,    = 0.06) 2) ประธาน

สภาท้องถิ่นมีอ�านาจตักเตือน ห้ามปรามให้ถอนค�าพูดหรือให้กล่าวค�าขอขมาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

หรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ มีความเข้าใจระดับ

มากที่สุด (   = 0.90,   = 0.07) 3) การแต่งกายของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถ่ินน้ัน 

ให้แต่งเครื่องแบบ ชุดสากล ชุดพระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาท้องถ่ินก�าหนด มีความเข้าใจ

ระดับมากท่ีสุด (   = 0.87,    = 0.11) 4) ถ้าเกิดมีการส่งเสียงเอ็ดอึงขึ้น ในท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน 

จนประธานสภาท้องถ่ิน เห็นว่าไม่สามารถจะรักษาระเบียบการประชุมให้เป็นท่ีเรียบร้อยได้ ผู้บริหาร

ท้องถ่ิน มอี�านาจสัง่หยุดพักการประชมุสภาท้องถ่ินได้ มคีวามเข้าใจระดับมาก (    = 0.74,    = 0.22) 

และ 5)ในขณะท่ีก�าลังประชุม ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในท่ีซึ่งจัดส�าหรับสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

ผู ้บริหารท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน  

มีความเข้าใจระดับน้อย (    = 0.39,     = 0.50) ดังปรากฏในตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6 ระดับและล�าดับความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

  สภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของผู ้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

  บัวปากท่า อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม : ด้านการรักษาระเบียบและความสงบ 

  เรียบร้อย

ตารางที่6ระดับและลําดับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ. 2547ของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตําบลบัวปากทาอําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม: ดานการรักษาระเบียบและความสงบเรียบรอย 

 
ความเขาใจ μ � ระดับ 

ความเขาใจ 
ลําดับ
ที่ 

1. การแตงกายของสมาชิกสภาทองถ่ินผูบริหารทองถ่ินนั้นใหแตง
เคร่ืองแบบชุดสากลนิยมชุดพระราชทานหรือตามท่ีประธานสภาทองถ่ิน
กําหนด 

0.87 0.11 มากที่สุด 3 

2. ประธานสภาทองถ่ินมีอํานาจตักเตือน หามปราม ใหถอนคําพูด หรือ
ใหกลาวคําขอขมาในท่ีประชุมสภาทองถิ่น หรือหามไมใหพูดตอไป หรือ
ส่ังใหผูละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภาทองถ่ินก็ได 

0.90 0.07 มากที่สุด 2 

3. ในขณะท่ีกําลังประชุม หามบุคคลภายนอกเขาไปในที่ซึ่งจัดสําหรับ
สมาชิกสภาทองถ่ินผูบริหารทองถ่ิน เจาหนาท่ีของ องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน และคณะกรรมการสภาทองถ่ิน 

0.39 0.50 นอย 5 

4. ประธานสภาทองถ่ินมีอํานาจอนุญาตใหประชาชนเขาฟงการประชุม
และการปรึกษาของสภาทองถ่ินไดตามระเบียบที่สภาทองถ่ินกําหนด 

0.91 0.06 มากที่สุด 1 

5. ถาเกิดมีการสงเสียงเอ็ดอึงขึ้นในที่ประชุมสภาทองถ่ินจนประธาน 
สภาทองถ่ินเห็นวาไมสามารถจะรักษาระเบียบการประชุมใหเปนที่
เ รี ยบร อย ได  ผู บ ริหารท อ ง ถ่ิน มีอํ านาจ ส่ั งห ยุดพั กการประ ชุม 
สภาทองถ่ินได 

0.74 0.22 มาก 4 

รวม 0.76 0.06 มาก  
 
 6) ดานการประชุม พบวามีความเขาใจระดับมาก (μ=0.76,σ=0.20) แตถาพิจารณาเปนรายขอ
แลวเรียงลําดับความเขาใจ ไดแก 1) เมื่อสภาทองถิ่นมีมติแลว ใหประธานสภาทองถิ่นทําเปนประกาศของ
สภาทองถิ่น พรอมทั้งปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความเขาใจ
ระดับมากที่สุด (μ=0.96,σ=0.02) 2) ถาประธานสภาทองถิ่น เห็นเปนการสมควร จะส่ังใหหยุดพักการ
ประชุมสภาทองถิ่นไวชั่วคราวก็ได มีความเขาใจระดับมากที่สุด (μ=0.91,σ=0.07)3) เมื่อถึงกําหนดเวลา
นัดประชุม และสมาชิกสภาทองถิ่นมาครบองคประชุมแลว แตประธานสภาทองถิ่นและรองประธานสภา
ทองถิ่นไมอยูในที่ประชุม หรืออยูแตไมยอมปฏิบัติหนาที่ สามารถใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุสูงสุด ซึ่งอยู
ในที่ประชุมนั้น เปนประธานที่ประชุมชั่วคราวได มีความเขาใจระดับมากที่สุด (μ=0.87, σ=0.11) 4) 
รายงานการประชุมลับจะเปดเผยไดเพียงใดหรือไม ใหเปนไปตามมติของนายกองคการบริหารสวนตําบล มี
ความเขาใจระดับมาก (μ=0.70,σ=0.29)และ 5) สมาชิกสภาทองถิ่นที่มาลงชื่อไวแลว แตไมไดเขารวม

 6) ด้านการประชุม พบว่ามีความเข้าใจระดับมาก (    = 0.76,    = 0.20) แต่ถ้าพิจารณา

เป็นรายข้อแล้วเรียงล�าดับความเข้าใจ ได้แก่ 1) เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นท�า

เป็นประกาศของสภาท้องถ่ิน พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ส�านักงานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน มีความเข้าใจระดับมากที่สุด (   = 0.96,    = 0.02) 2) ถ้าประธานสภาท้องถ่ิน 

เห็นเป็นการสมควร จะสั่งให้หยุดพักการประชุมสภาท้องถ่ินไว้ชั่วคราวก็ได้ มีความเข้าใจระดับ 

มากที่สุด (   = 0.91,     = 0.07) 3) เมื่อถึงก�าหนดเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาท้องถิ่นมา

ครบองค์ประชุมแล้ว แต่ประธานสภาท้องถ่ินและรองประธานสภาท้องถ่ินไม่อยู่ในท่ีประชุม หรืออยู ่

แต่ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  สามารถให้สมาชิกสภาท้องถ่ินผู ้มีอายุสูงสุด ซึ่งอยู ่ในท่ีประชุมน้ัน  

เป็นประธานท่ีประชุมชั่วคราวได้ มีความเข้าใจระดับมากท่ีสุด (   = 0.87,    = 0.11) 4) รายงาน 

การประชุมลับจะเปิดเผยได้เพียงใดหรือไม่ ให้เป็นไปตามมติของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย และผูวิจัยไปเก็บคืนแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณกลับคืนมา
ทั้งหมดจํานวน 23ชุด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
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การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอใน
รูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในภาพรวม และสวนที่ 2 ในราย
ดาน 
 

 
 
 

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
 คะแนน  25-30(คาเฉลี่ยระหวาง 0.81 - 1.00)มีระดับความเขาใจมากที่สดุ                     
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มีความเข้าใจระดับมาก (   = 0.70,    = 0.29) และ 5) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาลงชื่อไว้แล้ว  

แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน ไม่ให้นับเป็นองค์ประชุมส�าหรับสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

ผู้น้ัน และให้ถือว่าขาดการประชุมสภาท้องถ่ิน มีความเข้าใจระดับน้อย (   = 0.35,    = 0.49) 

ดังปรากฏในตารางที่ 7

ตารางที่ 7  ระดับและล�าดับความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

  สภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของผู ้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

  บัวปากท่า อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม : ด้านการประชุม

 

อภิปรายผล
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เสริมสร้างความเข้าใจ ดังต่อไปนี้

“ไมใช” จะได 0 คะแนน สวนขอ 5, 10, 15 , 20, 25, 30 ถาตอบตัวเลือก “ไมใช” จะได 1 คะแนนแตถาตอบ
ตัวเลือก “ใช”จะได 0 คะแนน และผูวิจัยไดแบงเกณฑการวิเคราะหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 6-11)ดังนี้   
  ความกวางของช้ัน  =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนระดับชั้นที่แบง 
 =   30 - 0  
5 
 =  6 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความเขาใจไดดังนี ้
 คะแนน   0-6(คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 - 0.20)มีระดับความเขาใจนอยทีสุ่ด          
 คะแนน   7-12(คาเฉลี่ยระหวาง 0.21 - 0.40)มีระดับความเขาใจนอย 
 คะแนน  13-18(คาเฉลี่ยระหวาง 0.41 - 0.60) มีระดับความเขาใจปานกลาง            
   คะแนน  19-24(คาเฉลี่ยระหวาง 0.61 - 0.80)มีระดับความเขาใจมาก 
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ประชุมในที่ประชุมสภาทองถิ่น ไมใหนับเปนองคประชุมสําหรับสมาชิกสภาทองถิ่นผูนั้น และใหถือวาขาด
การประชุมสภาทองถิ่น มีความเขาใจระดับนอย (μ=0.35,σ =0.49)ดังปรากฏในตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7ระดับและลําดับความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 

พ.ศ. 2547ของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตําบลบัวปากทาอําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม: ดานการประชุม 

 
          

ความเขาใจ μ � ระดับ 
ความเขาใจ 

ลําดับที่ 

1. ถาประธานทองถ่ินเห็นเปนการสมควร จะส่ังใหหยุดพักการประชุม
สภาทองถ่ินไวชั่วคราวก็ได 

0.91 0.07 มากที่สุด 2 

2. เม่ือสภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ินทําเปนประกาศของ
สภาทองถิ่นพรอมทั้งปดประกาศไวในที่เปดเผย  ณ สํานักงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

0.96 0.02 มากที่สุด 1 

3. เ ม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาทองถ่ินมาครบ 
องคประชุมแลว แตประธานสภาทองถิ่นและรองประธานสภาทองถ่ิน 
ไมอยูในที่ประชุมหรืออยูแตไมยอมปฏิบัติหนาที่ สามารถใหสมาชิก 
สภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดซึ่งอยูในที่ประชุมนั้นเปนประธานที่ประชุม 
ชั่วคราวได 

0.87 0.11 มากที่สุด 3 

4. สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดที่มาลงชื่อไวแลวแตไมไดเขารวมประชุม 
ในท่ีประชุมสภาทองถ่ินไมใหนับเปนองคประชุมสําหรับสมาชิกสภา
ทองถ่ิน ผูนั้น และใหถือวาขาดการประชุมสภาทองถ่ิน 

0.35 0.49 นอย      5 

5. รายงานการประชุมลับจะเปดเผยไดเพียงใดหรือไม ใหเปนไปตามมติ
ของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

0.70 0.29 มาก 4 

รวม 0.76 0.20 มาก  
 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยเร่ืองความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น

พ.ศ.2547 ของผูบริหารและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยโดยวัตถุประสงคขอ 1 จะแยกอภิปรายทั้งในภาพรวม
และรายดาน สวนวัตถุประสงคขอ 2 จะอภิปรายขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาและเสริมสรางความเขาใจ 
ดังตอไปนี้ 
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 1. จากข้อค้นพบที่ว่าความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่นของผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลบัวปากท่า อ�าเภอบางเลน ในภาพรวม

แล้วอยู่ในระดับมาก มีประเด็นส�าคัญที่อภิปรายได้คือผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 73.91 มีอายุ

มากกว่า 46 ปี และร้อยละ 69.56 มีประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกสภามากกว่า 9 ปี จะเห็นได้ว่า

สมาชิกสภาส่วนใหญ่มีอายุมากและมีประสบการณ์ท�างานในสภาหลายปี จึงสามารถเสริมสร้าง

ความเข้าใจในระเบียบดังกล่าวให้อยู่ในระดับมากได้ สอดคล้องกับแนวคิดทางวิชาการท่ีว่า อายุเป็น

ปัจจัยที่ท�าให้คนมีความแตกต่างกัน ในเรื่องความคิด ทัศนคติ ค่านิยมและความเข้าใจ คนอายุมาก

จะมคีวามคดิความเข้าใจในการรบัสารได้ดกีว่าคนอายุน้อยเน่ืองจากผ่านประสบการณ์ชวีติทีม่ากกว่า 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538: 41-42) นอกจากนี้ยังพบว่าสอดคล้องกับผลวิจัยของหทัยชนก 

สุวรรณสวัสดิ์ (2557: 65) ได้ศึกษาเรื่องความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 

การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 2 (ประชุม) หมวด 3 (ญัตติ) หมวด 5 (การอภิปราย) 

หมวด 6 (การลงมติ) และหมวด 7 (กระทู้ถาม) ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองจินดา 

อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่าความเข้าใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน และยัง

สอดคล้องกับผลวิจัยของธรรมศักดิ์ ชะอุ่ม (2556: 71) ได้ศึกษาเรื่องความเข้าใจระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ด้านการประชุม ด้านญัตติ  

ด้านงบประมาณและด้านการลงมติ ของสมาชิกสภาเทศบาลต�าบลวัดประดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัด

สุราษฎร์ธานี และผลการวิจัยก็พบว่าความเข้าใจในภาพรวมก็อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  

 ส่วนผลวิจัยที่พบว่า มีเพียง 2 ด้าน ที่ความเข้าใจในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด คือ  

ด ้านการลงมติ และด้านญัตติเท ่าน้ัน ส ่วนอีก 4 ด ้าน คือ ด ้านอภิปราย ด้านกระทู ้ถาม  

ด้านการประชุม และด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย ในภาพรวมแล้ว มีความเข้าใจ

อยู่แค่ระดับมาก ถ้าพิจารณาเก่ียวกับลักษณะของงานแต่ละด้านประกอบด้วยแล้ว อภิปรายได้ว่า 

ผลวิจัยด้านการลงมติ และด้านญัตติ ท่ีมีความเข้าใจมากที่สุดนั้น จะเป็นด้านที่สร้างความเข้าใจ 

ได้ง่ายกว่าอีก 4 ด้าน เพราะไม่ต้องใช้การแสดงออก หรือการแสดงวาทะท่ามกลางองค์ประชุม

เหมือนด้านการอภปิรายหรอืด้านกระทูถ้ามซึง่มรีายละเอยีดปลกีย่อยทีต้่องฝึกฝนและพัฒนาไม่เฉพาะ

ทกัษะทางการพูดเท่านั้น ยังต้องเรียนรู้มารยาททางสังคมและการวางตัวให้เหมาะสมในการอภิปราย

หรือการตั้งกระทู้ถามในสภาอีกด้วย เช่นเดียวกับด้านการประชุมและด้านการรักษาระเบียบและ

ความสงบเรียบร้อย ซึ่งต้องอาศัยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การประท้วง การเกิดอลเวงหรือเกิด

เหตุร้ายที่ไม่คาดคิดในห้องประชุม จึงมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย ย่อมซับซ้อนสร้างความเข้าใจ 

ได้ยากกว่า ดังนั้นผลวิจัยจึงมีเพียง 2 ด้าน ที่ความเข้าใจอยู่ระดับมากท่ีสุด คือ ด้านการลงมติและ 

ด้านญัตติเท่าน้ัน ส่วนอีก 4 ด้าน ท่ีเหลือคือด้านการอภิปราย ด้านกระทู้ถาม ด้านการประชุมและ 

ด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย ในภาพรวมแล้ว มีความเข้าใจอยู่แค่ระดับมาก แต่ถ้า

แยกพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
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  1.1 ด้านการลงมติ พบว่ามีความเข้าใจระดับมากท่ีสุด ซึ่งการลงมติเป็นข้ันตอน 

การตัดสินใจ การวินิจฉัยหาข้อยุติ ในการพิจารณาปัญหาหรือเรื่องราวในท่ีประชุม และเมื่อศึกษา 

ดูรายละเอียดของข้อบังคับการประชุมสภาด้านการลงมติด้วยแล้ว จะเห็นว่าไม่ซับซ้อนท�า 

ความเข้าใจได้ไม่ยากผู้มีประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกสภามานานย่อมได้เปรียบในการท�าหน้าที่ 

ด้านการลงมติดังกล่าว จากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าร้อยละ 30.43 มีประสบการณ์การเป็น 

สมาชิกสภา 9-12 ปี และร้อยละ 39.13 มีประสบการณ์การเป็นสมาชิกสภามากกว่า 13 ปี จึงย่อม 

ส่งผลให้ความเข้าใจด้านการลงมติอยู่ในระดับมากที่สุดได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของติยภา สัจจา 

(2556: 71) ท่ีได้ศึกษาความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของสมาชิกสภาเทศบาล ต�าบลลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร พบว่า  

ด้านการลงมติมีความเข้าใจระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับผลวิจัยของเอกนรินทร์ แสงดาว 

(2556: 68) ท่ีได้ท�าการศึกษาเรื่องความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 

การประชมุสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลกกแรต อ�าเภอกงไกรลาศ 

จังหวัดสุโขทัย ก็พบว่าด้านการลงมติมีความเข้าใจระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน

  1.2 ด้านญัตติ พบว่ามีความเข้าใจระดับมากที่สุด ญัตติคือปัญหาหรือประเด็นท่ี

สมาชิกเสนอเข้าสู่ท่ีประชุมสภา เพ่ือให้การประชุมสภาได้พิจารณาด�าเนินการเรื่องต่าง ๆ ได้ตาม 

จุดประสงค์ ผู้ท่ีมีอายุมากและมีประสบการณ์การท�างานด้านการเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน ซึ่งได้รับ

การเลือกตั้งจากประชาชน ความใกล้ชิดประชาชน ย่อมสะท้อนปัญหาของชุมชนน�าเสนอเป็นญัตติ

เข้าสู่ที่ประชุมได้ไม่ยาก จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ี ร้อยละ 73.91 มีอายุ

มากกว่า 46 ปี และร้อยละ 21.74 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี และร้อยละ 69.56 มีประสบการณ์ท�างาน

สมาชิกสภามากกว่า 9 ปี จึงสามารถสร้างความเข้าใจในด้านญัตติให้อยู่ในระดับมากท่ีสุดได้ ซึ่ง

สอดคล้องกับการวิจัยของติยภา สัจจา (2556: 75) ท่ีศึกษาเร่ือง ความเข้าใจระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของสมาชิกสภาเทศบาลต�าบล 

ลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร โดยพบว่าด้านญัตติในภาพรวม มีความเข้าใจระดับมากที่สุด และ

ยังสอดคล้องกับผลวิจัยของเอกนรินทร์ แสงดาว (2556: 70) ที่ได้ศึกษาเรื่องความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต�าบลกกแรต อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยพบว่าด้านญัตติมีความเข้าใจระดับ

มากที่สุดเช่นเดียวกัน

  1.3 ด ้านการอภิปราย พบว่ามีความเข้าใจในระดับมาก ซึ่งความเข้าใจเรื่อง 

การอภิปรายในสภานัน้ ประสบการณ์ท่ีเคยพูดในทีส่าธารณะในฐานะตวัแทนประชาชน หรอืประสบการณ์ 

ในการเป็นสมาชิกสภาและการได้เคยอภิปรายแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภามาก่อน ย่อมช่วย

ให้เกิดความเข้าใจด้านการอภิปรายในระดับมากได้ เน่ืองจากสมาชิกสภาผู้ตอบแบบสอบถาม 

เกือบร้อยละ 40 มีประสบการณ์การเป็นสมาชิกสภา มากกว่า 13 ปี แม้ว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ร้อยละ 73.91 จะมีการศึกษาระดับต�่ากว่าระดับปริญญาตรี ก็ตาม นอกจากนี้ข้อค้นพบดังกล่าว 

ยังสอดคล้องกับผลวิจัยของเอกนรินทร์ แสงดาว (2556: 72) ที่ท�าการศึกษาเรื่อง ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต�าบลกกแรต อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ก็พบว่าความเข้าใจด้านการอภิปราย 

อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน

  1.4 ด้านการประชุม พบว่ามีความเข้าใจในระดับมาก เน่ืองจากสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต�าบลทุกคน ได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนในพ้ืนที่ ย่อมตระหนักดีว่าการประชุมสภา

ถือเป็นหน้าท่ีส�าคัญของการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะตัวแทนของประชาชน จึงท�าให้พวกเขาต้อง 

ให้ความสนใจศึกษาเรื่องการประชุม แต่ที่อยู ่แค่ระดับมากอาจเน่ืองมาจากการประชุมสภา  

มีรายละเอียดข้อบังคับจ�านวนมาก แตกต่างจากการประชุมโดยท่ัวไป จึงท�าความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก 

ซึ่งผลวิจัยน้ีสอดคล้องกับการวิจัยของติยภา สัจจา (2556: 78) ที่ศึกษาเรื่องความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของสมาชิกสภาเทศบาล

ต�าบลลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร โดยพบว่าความเข้าใจด้านการประชุม อยู่ในระดับมากเช่นกัน 

และยังสอดคล้องกับผลวิจัยของธรรมศักดิ์ ชะอุ่ม (2556: 73) ท่ีศึกษาเร่ือง ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของสมาชิกสภาเทศบาล 

ต�าบลวัดประดู ่ อ�าเภอเมอืง จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี ซึง่พบว่าความเข้าใจด้านการประชมุอยู่ในระดบัมาก

เช่นเดียวกัน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลวิจัยของหทัยชนก สุวรรณสวัสดิ์ (2557: 69) ที่ศึกษา 

เรื่องความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 

หมวด 2 (การประชุม) หมวด 3 (ญัตติ) หมวด 5 (การอภิปราย) หมวด 6 (การลงมติ) และหมวด 7  

(กระทู้ถาม) ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองจินดา อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ผลการวิจัยพบว่าความเข้าใจด้านการประชุมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน

  1.5 ด้านกระทู้ถาม พบว่ามีความเข้าใจในระดับมาก กระทู้ถามคือค�าถามซึ่งสมาชิก

สภาใช้เพ่ือสอบถามฝ่ายบริหารท้องถ่ิน เก่ียวกับข้อเท็จจริง หรือนโยบายเก่ียวกับงานในหน้าท่ีของ 

ผู้บริหารท้องถ่ิน ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธ์ิจะตอบหรือไม่ก็ได้ ดังน้ันการตั้งกระทู้ถามจึงมีความยาก 

ที่ต้องอาศัยประสบการณ์มากพอสมควร แต่ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของการวิจัยคร้ังน้ี  

ร้อยละ 69.56 มีประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกสภามากกว่า 9 ปี จึงสามารถสร้างความเข้าใจ 

ด้านกระทู้ถามให้อยู่ในระดับมากได้ และผลวิจัยยังสอดคล้องกับการวิจัยของเอกนรินทร์ แสงดาว 

(2556: 77) ท่ีศึกษาเรื่องความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

สภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลกกแรต อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัด

สุโขทัย โดยพบว่าความเข้าใจด้านกระทู้ถามอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
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  1.6 ด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย พบว่ามีความเข้าใจระดับมาก 

การประชุมสภาท้องถ่ิน ถือเป็นข้ันตอนส�าคัญที่สมาชิกสภาทุกคนต้องปฏิบัติ ณ สถานที่ที่สมาชิก

หรือบุคคลภายนอกต้องให้ความเคารพ ต้องแต่งกายสุภาพและประพฤติตนให้เรียบร้อย ประธาน

สภาท้องถ่ินสามารถใช้ดุลพินิจด�าเนินการใด ๆ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยได้ ซึ่งข้อควรปฏิบัติ 

หรือข้อห้ามมิให้ปฏิบัติ ที่ปรากฏในข้อบังคับการประชุมสภาน้ัน ผู้มีอายุมากและมีประสบการณ์ 

ในการเป็นสมาชิกสภามานาน ย่อมมีความเข้าใจได้ดีกว่าผู้มีประสบการณ์การเป็นสมาชิกสภาน้อย 

ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 73.91 มีอายุมากกว่า 46 ปี และร้อยละ 39.13 เคยเป็นสมาชิกสภา

มากกว่า 13 ปีขึ้นไป จึงย่อมสร้างความเข้าใจด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยให้อยู่ 

ในระดับมากได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของติยภา สัจจา (2556: 77) ที่ศึกษาเรื่องความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ของสมาชิกสภาเทศบาล

ต�าบลลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการรักษาระเบียบและความสงบ

เรียบร้อยมีความเข้าใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน

 2. จากผลการวิจัย ที่พบว่า มีเพียง 2 ด้าน ที่มีความเข้าใจระดับมากที่สุด คือด้านการลงมติ

และด้านญัตติ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรหาทางพัฒนาและเสริมสร้างความเข้าใจอีก 4 ด้าน 

ให้เพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ด้านการประชุม ด้านการอภิปราย ด้านกระทู้ถามและด้านการรักษาระเบียบและ

ความสงบเรียบร้อย เพ่ือช่วยให้สมาชิกสภาซึ่งเป็นกลไกส�าหรับการปกครองท้องถ่ิน สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จึงควรพัฒนาใน 4 ด้านดังนี้

  2.1 ด้านการประชุม การประชุมสภาท้องถ่ินถือเป็นเครื่องมือส�าคัญในการบริหาร 

และการปกครองท้องถิ่น โดยสมาชิกสภาเข้าประชุมในฐานะตัวแทนของประชาชนในท้องถ่ิน 

ด้วยการสะท้อนความต้องการของประชาชน การออกข้อบัญญัติตลอดจนการตรวจสอบและถ่วงดุล 

ผู ้บริหารท้องถ่ิน ดังน้ันสมาชิกสภาทุกคนต้องได้รับการฝึกฝน เรียนรู ้และท�าความเข้าใจเรื่อง 

ประชุมสภาอย่างเป็นระบบ โดยหน่วยงานของรัฐ เก่ียวกับความรู ้ พ้ืนฐานของการมีบทบาท 

ด้านนติบิญัญัตใินการประชมุสภาท้องถ่ิน นอกเหนือจากการแจกเพียงเอกสารหรือคูม่อืการปฏิบตังิาน 

เน่ืองจากมีรายละเอียดของข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติหรือข้อห้ามปฏิบัติมากมาย ในฐานะ 

ฝ่ายนิติบัญญัติขององค์กรส่วนปกครองท้องถ่ิน ซึ่งคล้ายกันกับสภาผู้แทนราษฎรในระดับชาต ิ

ต้องศึกษาเรียนรู ้ให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน เพราะการศึกษาด้วยตนเองอาจไม่เพียงพอ  

ขณะเดียวกันภายในองค์การบริหารส่วนต�าบลเอง ผู ้บริหารต้องให้การส่งเสริมความเข้าใจ 

ด้านการประชุมแก่สมาชิกสภาทุกคน เพ่ือให้การท�าหน้าท่ีตัวแทนของประชาชนมีความสมบูรณ์ 

และยังช่วยป้องปรามไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการประชุม เพ่ือให้การประชุมสภาท้องถ่ินสามารถ 

ท�าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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  2.2 ด้านการอภิปราย การอภิปรายเป็นเครื่องมือส�าคัญในการท�างานและสื่อสารกับ

สาธารณะการอภิปรายในสภา ต้องอภิปรายด้วยความเข้าใจเพราะมีข้อบังคับก�าหนดห้ามอภิปราย

แบบอ่าน ดังน้ันสมาชิกสภาจ�าเป็นต้องเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางการพูด เพ่ือให้สามารถ 

ท�าหน้าที่และแสดงบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สง่างาม สมศักดิ์ศรี และความเป็นผู้น�าท้องถิ่น 

การอภิปรายในสภาถือเป็นการท�าหน้าที่โดยตรง มีเทคนิควิธีการเฉพาะ ไม่ใช่การใช้ลีลาหรือโวหาร

เหมือนการพูดหาเสียงท่ามกลางประชาชน ดังนั้นสมาชิกสภาท้องถ่ินทุกคนต้องได้รับการฝึกฝน 

ศึกษาเรียนรู้จากการส่งเสริม สนับสนุนจากผู้น�าหรือผู้บังคับบัญชาในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือ

ความร่วมมือที่เกิดจากกลุ่มสมาชิกสภาด้วยกนันั่นเอง เช่น การเปิดโอกาสให้ได้แสดงออก ได้อภิปราย

แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมหรือนอกสถานท่ีทั่วไป เพ่ือฝึกฝนจนเกิดทักษะได้ในท่ีสุด ส่วนเทคนิค

หรือหลักการน�าเสนออาจได้จากการเชิญวิทยากรมืออาชีพ หรือวิทยากรจากสถาบันการศึกษา 

ในท้องถ่ิน หรือจากวิทยากรจิตอาสาซึ่งจะหาได้ไม่ยากในท้องถ่ินอีกเช่นกัน เมื่อใดท่ีสมาชิกสภา 

มีทักษะมีความเจนจัดในการอภิปราย เขาย่อมมีความเข้าใจเก่ียวกับข้อก�าหนดด้านการอภิปราย 

ที่เป็นข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นได้

  2.3 ด้านกระทู้ถาม ในส่วนนี้ หมายถึง ค�าถามที่สมาชิกสภาตั้งข้ึนเพ่ือถามเก่ียวกับ 

การบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ินในที่ประชุมสภา ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในการตรวจสอบถ่วงดุลให ้

การบริหารเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ช่วยป้องปรามมิให้ฝ่ายบริหาร ใช้อ�านาจเกินขอบเขต หรือ

ท�าความเดือดร้อนให้ประชาชนและเพ่ือรักษาสัญญาประชาคมที่ฝ่ายบริหารได้ให้ไว้กับประชาชน 

ตอนรณรงค์หาเสียงและแถลงนโยบาย การตั้งกระทู้ถามต้องมีสาระมิใช่การคัดค้านหรือจับผิด 

แต่ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่จะช่วยกันท�างานให้ท้องถ่ิน ดังน้ันกระทู้ถามต้องมาจากการวิเคราะห ์

รอบด้านจากพ้ืนฐานข้อมูลที่เตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องผ่านการศึกษาเรียนรู้และฝึกฝน

อย่างมากเช่นกัน การได้หลักการหรือวิธีการจากผู้รู้จริงและมืออาชีพจริง ๆ จากการสนับสนุนของ

รัฐบาลส่วนกลาง และการส่งเสริมโดยทุกฝ่ายภายใน อบต. ช่วยกันฝึกฝนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยให้

โอกาสแก่ทุกคนได้ฝึกตั้งกระทู้ถามทั้งในและนอกห้องประชุม จะท�าให้สมาชิกสภามีความเข้าใจ 

ด้านกระทู้ถาม ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นได้

  2.4 ด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย การประชุมสภาท้องถ่ิน จาก

ระเบียบท่ีถือว่าเป็นการประชุมในสถานท่ีท่ีควรเคารพ สมาชิกสภาหรือบุคคลภายนอกต้องให ้

ความเคารพ หากปรากฏพฤติการณ์ใด ๆ ท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อย ประธานสภาท้องถ่ิน 

สามารถใช้ดุลยพินิจด�าเนินการใด ๆ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยได้ แม้การประชุมจะเป็นขั้นตอน

มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ แต่ก็มีรายละเอียดมากมายท่ีไม่อาจศึกษาได้จากหนังสือหรือคู่มือเท่านั้น 

การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยมีความส�าคัญที่สมาชิกสภาต้องตระหนัก เพราะหากมี

เหตุการณ์รุนแรงท่ีไม่คาดคิดปรากฏไปยังสื่อหรือบุคคลภายนอก จะท�าให้ภาพลักษณ์ขององค์กร 
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เสียได้ ดังน้ันผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกคนต้องช่วยกันร่วมซักซ้อมหรือถกเถียงกันเก่ียวกับข้อควร

ปฏิบัติหรือข้อห้ามปฏิบัติ กรณีศึกษาจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในท้องท่ีอื่น ๆ หรือค�าพิพากษาศาล

ปกครองหรือคดีความต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือเรียนรู้ท่ีจะระมัดระวังมิให้เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ 

พึงประสงค์ขึ้นได้ หรือหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง  สามารถส่งข้อมูลหรือกรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้น 

ในท้องถ่ินต่าง ๆ ในทุกช่องทาง ไม่เฉพาะ อบต. เท่าน้ันเพราะถ้าประชาชนรับรู้ เขาก็สามารถส่งต่อ

ข้อมูลเหล่านั้น ไปยังสมาชิกสภาในฐานะตัวแทนของพวกเขาได้เช่นกัน

สรุป

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตั้งข้ึนตามนโยบายการกระจายอ�านาจของรัฐบาล การประชุม

สภาท้องถ่ินถือเป็นขั้นตอนส�าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกสภา ในฐานะตัวแทนของประชาชน

ระดับท้องถ่ิน ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาเรื่อง ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลบัวปากท่า 

อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม รวม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการประชุม ด้านญัตติ ด้านการอภิปราย 

ด้านการลงมติ ด้านกระทู้ถามและด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย ประชากรท่ีใช้

ศึกษาคือผู้บริหารและสมาชิกสภา จ�านวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 

จ�านวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจในภาพรวมทั้งหกด้านอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด ้านญัตติและด้านการลงมติมีความเข ้าใจระดับมากที่สุด ส ่วนอีก 4 ด ้าน ได ้แก ่  

ด้านการประชุม ด้านการอภิปราย ด้านกระทู้ถาม และด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย

มีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ดังนั้นควรหาทางพัฒนาให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

บัวปากท่า อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีความเข้าใจใน 4 ด้าน ดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้น โดยอาศัย

หน่วยงานภาครัฐทีใ่ห้ความรูพ้ื้นฐานหลกัการและข้อบญัญตัต่ิาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการประชมุสภา เพ่ือให้

สมาชกิสภาทุกคนได้เข้าใจตรงกัน และจากความร่วมมือของทุกฝ่ายในองค์การบริหารส่วนต�าบลเอง 

ท่ีจะช่วยกันเรียนรู ้และฝึกฝนให้เกิดทักษะในด้านต่าง ๆ ส�าหรับการประชุมสภาเพ่ิมข้ึน ได้แก่  

ด้านการอภิปราย ด้านกระทู้ถาม ด้านการประชุมและด้านการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต�าบลมีความสมบูรณ์ ได้รับ 

ความเชื่อถือในฐานะตัวแทนของประชาชนและท�าประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
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1นักวิชาการอิสระ

ไชยณัฐ  ด�าดี/ CHAIYANAT  DUMDEE1 

บทน�า

 หนังสือเรื่อง การบริหารจัดการองค์การตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์เล่มนี้ผู ้แต่ง คือ  

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย พ.ศ. 2558 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

จ�านวน 504 หน้า หนังสือเล่มนี้มีจ�านวน 5 บท ได้แก่ บทท่ี 1 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ บทท่ี 2  

การจัดโครงสร้างองค์การ บทที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 4 การวิเคราะห์งาน และบทที่ 5 

การประเมินผลโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักศึกษา นักวิชาการ นกัรฐัประศาสนศาสตร์ 

และผู้บริหารสาธารณะที่จะได้เรียนรู้และน�าไปใช้ในการค้นคว้าและการปฏิบัติงาน นอกจากนี้หนังสือ

เล่มนี้มีความแตกต่างจากหนังสือการบริหารเล่มอื่น ๆ ด้วยการให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี

และหลักการบริหารเพ่ือก�าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การ อันเป็นสาระส�าคัญท่ีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน

ทกุระดบัควรศกึษา และเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านทุกท่านในการมองภาพรวมของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์

และการน�าแผนยุทธศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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บทวิจารณ์
 หนังสือเล่มนี้ จ�าแนกเป็น 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการน�าเสนอ
หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยเพ่ือก�าหนดยุทธศาสตร์ อาทิ ขอบข่ายการวิเคราะห์ 
SWOT กรอบการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศขององค์การ McKinsey 7-S Framework หลักการบริหาร
จัดการแบบองค์รวม ตัวแบบ Five Forces Model แนวการวิเคราะห์องค์การเพ่ือการประเมินตาม
เกณฑ์ PMQA เป็นต้น ซึ่งการวิเคราะห์แต่ละรูปแบบมีการน�าไปใช้ในบริบทขององค์การที่ม ี
ความแตกต่างกัน ในบทที ่ 1 น้ีผูเ้ขียนได้จ�าแนกรายละเอยีดของการวิเคราะห์อย่างเป็นสดัส่วน ท�าให้
อ่านง่ายและได้พยายามน�าเสนอกระบวนการวิเคราะห์รูปแบบการน�าไปใช้ในบริบทขององค์การที่มี
ลักษณะแตกต่างกัน อาทิ ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น
 บทที่ 2 การจัดโครงสร้างองค์การ ในบทนี้เป็นการให้รายละเอียดเก่ียวกับหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดโครงสร้างองค์การเพ่ือท�าความเข้าใจ ความซับซ้อนขององค์การ  
โดยลักษณะขององค์การมีหลายลักษณะด้วยกัน อาทิ โครงสร้างระบบราชการสายวิชาชีพ 
โครงสร้างองค์การเฉพาะกิจ โครงสร้างแบ่งตามหน้าที่ โครงสร้างระบบราชการ โครงสร้างแบบง่าย 
เป็นต้น นอกจากนี้ในบทนี้ยังอธิบายให้เห็นถึงขั้นตอนกระบวนการออกแบบโครงสร้างองค์การและ 
การพิจารณาปัจจยัทีส่่งผลต่อการออกแบบโครงสร้างองค์การ อาท ิยุทธศาสตร์องค์การ สภาพแวดล้อม 
ขนาดองค์การ เทคโนโลยี เป็นต้น การออกแบบโครงสร้างองค์การท่ีดีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ขององค์การ การลดสายการบังคับบัญชา การเพ่ิมอ�านาจหน้าท่ีให้กับพนักงาน ลดความ
เป็นทางการ เป็นต้น ซึ่งเป็นกลไกการจัดองค์การเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการผลิตและคุณภาพ
การผลิต (Vărzaru & Jolivet, 2011: 620) ส�าหรับบทท่ี 2 นี้ผู ้เขียนได้อธิบายความเป็นมา 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดโครงสร้างองค์การอย่างชัดเจน และอ่านง่าย อธิบาย 
รายละเอียดทุกขั้นตอนในการออกแบบโครงสร้างองค์การซึ่งสามารถน�าข้อมูลมาใช้เป็นแบบอย่าง
ของการจัดเตรียมความพร้อมในการออกแบบโครงสร้างองค์การของหน่วยงานต่าง ๆ ได้
 บทที่ 3  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในบทนี้เริ่มต้นด้วยการให้ความหมายและที่มาของ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก 
การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ 
และนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยชี้ให้เห็นว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสินทรัพย์ที่มีค่า  
ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาทิ ความผูกพัน 
ต่อองค์การ ประสิทธิภาพองค์การ ตลอดจนการอธิบายบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านทรัพยากร
มนุษย์ซึ่งจ�าแนกเป็น ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ กลุ่มผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ และกลุ่มผู้บริหาร
สายงานหลัก ในบทท่ี 3 ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสินทรัพย์ท่ีมีค่า มีการพัฒนา  
มีการเรียนรู้และสามารถเพ่ิมคุณค่าด้วยการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียังท�า 
การจ�าแนกกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน 

ในการน�าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนในทุกขั้นตอนของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเป็นระบบ 
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 บทท่ี 4 การวิเคราะห์งาน การเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ท่ีมปีระสทิธิภาพ

จะต้องมีการจัดการข้อมูลเก่ียวกับลักษณะงานและหน้าที่ ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานอย่างเป็น

ระบบ ซึ่งบทน้ีให้รายละเอียดถึงที่มาของการวิเคราะห์งาน ความหมาย หลักการวิเคราะห์งาน 

ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน วิธีการวิเคราะห์งาน ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ส�าหรับบทท่ี 4 ผู ้เขียนได้อธิบายรายละเอียดของการวิเคราะห์งาน ในกรณีที ่

หน่วยงานใดยังขาดความรู้ในด้านการวิเคราะห์งาน บทที่ 4 ในเล่มน้ีจะช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจ

ระบบการวิเคราะห์ การจ�าแนกงาน ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน และกระบวนการต่าง ๆ อย่างละเอียด

ครบถ้วน ซึ่งผู้เขียนได้จัดระบบข้อมูลและน�าเสนอตัวอย่างประกอบอย่างชัดเจน

 บทท่ี 5 การประเมินผลโครงการ ในบทน้ีเป็นการอธิบายถึงท่ีมาและความส�าคัญของ 

การประเมินผลโครงการ โดยมีการน�าเสนอตัวแบบและวิธีการประเมิน อาทิ ตัวแบบของ Tyler ที่เน้น

การวัดผลทางการศึกษา กรอบแนวคิด CIPP ที่มุ่งเน้นการตัดสินใจหรือความรับผิดชอบของผู้ด�าเนิน

โครงการ เป็นต้น ซึ่งแต่ละตัวแบบผู้เขียนได้ยกตัวอย่างประกอบอย่างชัดเจนเพ่ือให้เห็นจุดมุ่งหมาย 

แนวทางการประเมินผล และประโยชน์ของการประเมินผลโครงการ ในบทที่ 5 ผู้เขียนได้พยายาม

อธิบายและแสดงตัวอย่างประกอบการอธิบายอย่างชัดเจนและผู ้อ่านสามารถน�าข้อมูลไปใช ้

ในการวางแผนการประเมินผลโครงการได้ 

 หนังสือเล่มน้ีมีจุดเด่น ดังน้ี 1) มีการน�าเสนอตัวอย่างเป็นรูปธรรมท่ีอธิบายถึงกระบวนการ

วิเคราะห์งาน อาทิ ตัวอย่างการไหลเวียนของงานและท�าให้ผู้อ่านเข้าใจท่ีมาและประโยชน์ของ 

การวิเคราะห์งาน หรือการอธิบายการวิเคราะห์ SWOT โดยมีส�านักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นกรณี

ศึกษาในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นต้น 2) การอธิบายเน้ือหาเป็นล�าดับขั้นตอน เข้าใจง่าย 

อธิบายท่ีมา ความหมาย หลักการและยกตัวอย่างประกอบชัดเจนในทุกบท เป็นประโยชน์ 

ต่อการประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

ด้านการจัดโครงสร้างองค์การ และการประเมินผลโครงการซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมและเป็น

ประโยชน์ต่อการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการออกแบบโครงสร้างองค์การ 3) มีการจัดท�าดัชน ี

ค�าศัพท์ท้ายเล่มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการค้นคว้าได้ง่าย 

ส�าหรับจุดท่ีควรพัฒนาของหนังสือเล่มนี้ มีดังน้ี 1) ขาดการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของเคร่ืองมือ 

การวิเคราะห์ต่าง ๆ อาทิ ขอบข่ายการวิเคราะห์ SWOT มีความแตกต่าง มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร 

เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศขององค์การ McKinsey 7-S Framework  

หรือหลักการบริหารจัดการแบบองค์รวม เป็นต้น 2) แนวคิดทางการบริหารบางตัวมีความล้าสมัย 

เช่น McKinsey ควรมีการน�าเสนอแนวคิด หลักการทางการบริหารร่วมสมัยอื่น ๆ เพ่ิมเติม อาทิ  

การจัดการความหลากหลายในองค์การ การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นต้น 3) ขาดการเปรียบเทียบ

สาระส�าคัญของแต่ละหลักการและแนวคิด อาทิ ขอบข่ายการวิเคราะห์ SWOT มีสาระส�าคัญแตกต่าง 

McKinsey หรือ 7-S Framework อย่างไร
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 บทสรุป

  หนังสือเล่มน้ีเป็นหนังสือที่ท�าให้ผู้อ่านเข้าใจท่ีมา ความหมาย หลักการและแนวคิดต่าง ๆ 

อันประกอบด้วย การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีการวิเคราะห์แต่ละรูปแบบว่ามีการน�าไปใช้ใน

บริบทขององค์การที่มีความแตกต่างกัน การจัดโครงสร้างองค์การควรมีการพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการออกแบบโครงสร้างองค์การ อาทิ ยุทธศาสตร์องค์การ สภาพแวดล้อม ขนาดองค์การ เทคโนโลยี 

เป็นต้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรมีการจ�าแนกกลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน ควรด�าเนินการจัดการข้อมูลเก่ียวกับลักษณะงานและหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานอย่างเป็นระบบ และการประเมินผลโครงการ ควรพิจารณาจุดมุ่งหมาย 

แนวทางการประเมินผล และประโยชน์ของการประเมินผลโครงการ ซึ่งหนังสือเล่มน้ีมีรายละเอียด

ของหลักการ แนวคิด วิธีการและกระบวนการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การบริหารทรัพยากร

มนุษย์ การวิเคราะห์งานและการประเมินผลโครงการอย่างครบถ้วน โดยผู้เขียนได้พยายามรวบรวม

เน้ือหาจากประสบการณ์การสอนวิชาการบรหิารงานภาครฐั การท�าวิจยั และการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์

องค์การ อาทิ ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมท่ีดิน กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น ซึ่งมี 

รายละเอียดที่ครอบคลุมส�าหรับการน�าไปค้นคว้าและอ้างอิงประกอบการเรียนในระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกท่ีศึกษาในสาขารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาใกล้เคียง และส�าหรับผู้อ่านท่ีท�างาน

ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนสามารถที่จะศึกษาข้อมูลและตัวอย่างการจัดท�ายุทธศาสตร ์

ในหนังสือเล่มนี้และใช้เป็นแนวทางการจัดท�ายุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป
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ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียน

วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั (Journal for Social Science Research) เกิดจากความร่วมมอื

ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก 4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มหาวิทยาลยัราชภัฏหมูบ้่านจอมบงึ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม และมหาวทิยาลัยราชภฏักาญจนบรุ)ี 

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ ก�าหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ 

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม วารสารสังคมศาสตร์วิจัย

เน้นการน�าเสนอบทความวิจัย โดยอาจมีบทวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือบทความปริทัศน์ 

(review article) ตีพิมพ์ร่วมด้วย บทความท่ีจะตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการกลั่นกรองจาก 

ผู ้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน ใน 3 คน ชื่อผู ้ เขียนและผู ้ทรงคุณวุฒิถือเป็นความลับ และ 

การประสานงานระหว่างผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิต้องผ่านกองบรรณาธิการเท่านั้น

ผู้ประสงค์จะส่งบทความ ให้กรอกรายละเอยีดในหนังสือน�าส่งบทความเพ่ือรับรองว่าผลงาน

ดังกล่าวเป็นของตนจริงและเป็นผลงานใหม่ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคยเผยแพร่ในที่ใด ไม่อยู่ในระหว่าง 

การพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ในท่ีใด และจะไม่ส่งเพ่ือพิจารณาเผยแพร่ในท่ีใดภายใน 90 วัน จากวันท่ี 

รับบทความ กรณีที่บทความเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาควรใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้เขียน 

ร่วมด้วย 

การเรยีงล�าดับเนือ้หา จดัรปูแบบ และการพิมพ์ขนาดอกัษร ส�าหรับบทความวิจยัมเีกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้

การเรียงล�าดับเนื้อหา

1.  ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.  ชื่อผู้เขียน (Author) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3.  บทคัดย่อภาษาไทย ความยาว 15-20 บรรทัด (300-350 ค�า) โดยให้สรปุเน้ือหาของ

บทความท้ังหมดให้เข้าใจที่มาของการท�าวิจัย วิธีการโดยย่อ ผลท่ีได้จากการวิจัย และน�าไปใช้

ประโยชน์อย่างไร และได้ผลลัพธ์อย่างไร

4.  ค�าส�าคัญภาษาไทย ไม่เกิน 5 ค�า (ไม่ใช่วลี หรือ ประโยค)

5.  บทคัดย่อภาษาอังกฤษ แปลจากบทคดัย่อภาษาไทย มขีนาดและเน้ือหาเหมอืนกบั

บทคัดย่อภาษาไทย

6.  ค�าส�าคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) แปลจากค�าส�าคัญภาษาไทย

7.  บทน�า (Introduction) ชีใ้ห้เห็นความส�าคญัของเร่ืองท่ีท�า และขอบขอบเขตของปัญหา

วิจัย
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8.  วัตถุประสงค์ (Objective) ระบวุตัถปุระสงค์การวิจยั หรอืวตัถุประสงค์เฉพาะทีน่�าเสนอ 

ในบทความวิจัยนี้

9.  วิธีด�าเนนิการ (Material and Method) อธิบายวธีิการด�าเนนิการวิจยัในสาระส�าคญั 

ที่จ�าเป็น โดยกล่าวถึงวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ที่มาของกลุ่มตัวอย่าง แหล่งท่ีมาของข้อมูล การเก็บ

และรวบรวมข้อมูล การใช้เครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล

10.  ผลการวิจัย (Result/Finding) แสดงผลที่เกิดข้ึนจากการวิจัยโดยตรง ซึ่งอาจ 

มีภาพประกอบ แผนภูมิ ตารางหรือการสื่อในลักษณะอื่น ๆ ที่เข้าใจได้ง่าย

11.  อภปิรายผล (Discussion) อภิปรายและอ้างองิให้เหน็ว่าผลการวิจยัดงักล่าวนัน้ ได้สร้าง

องค์ความรู้ใหม่ ในส่วนใด และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดจากผลการด�าเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรม

ได้อย่างไร เหมือนหรือแตกต่างจากผลการวิจัยอื่น ๆ

12.  ข้อเสนอแนะ (Suggestion) แนะน�าการน�าไปใช้ และแนะน�าเพ่ือน�าไปต่อยอดการวิจยั

13.  สรปุ (Conclusion) สรปุประเดน็ข้างต้นทุกข้อให้ได้ความกะทัดรดั ประมาณ 1 ย่อหน้า

14. เอกสารอ้างองิ (Reference) ให้ดกูารลงรายการเอกสารอ้างองิท้ายบทความประกอบ

ข้างต้น

การพิมพ์ ขนาดตัวอักษร และความห่างระหว่างบรรทัด

ให้พิมพ์ต้นฉบบัด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 มคีวามยาวรวมทกุรายการ (ชือ่เรือ่ง-

เอกสารอ้างอิง และตาราง) จ�านวน 15-20 หน้า (4,500-6,000 ค�า) ขนาดกระดาษ A4 ห่างจากขอบ

ทุกด้าน 1 นิ้ว ใช้แบบอักษร AngsanaNew ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะห่างระหว่างบรรทัด 

1 เคาะ (Single Space) โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังต่อไปนี้

1.  ชื่อเรื่อง (Title) ขนาดตัวอักษร 20 จุด/หนา จัดไว้กลางหน้ากระดาษ

2.  ชือ่ผูเ้ขยีน (Author) และหัวข้อ “บทคดัย่อ” หรอื “Abstract” ขนาดตวัอกัษร 18 จดุ/หนา 

จัดไว้กลางหน้ากระดาษ

3.  ค�าส�าคญั (Keywords) และ หวัข้อหลกั (Heading) ขนาดตวัอกัษร 18 จดุ/หนา เน้ือหา

ของค�าส�าคัญขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดชิดขอบกระดาษด้านขวา

4.  ชือ่ข้อหวัข้อรอง (Sub-heading) และชือ่ตารางขนาด 16 จดุ/หนา ข้อความในตาราง

ขนาดตัวอักษร 14 จุด จัดไว้กลางหน้ากระดาษ

5.  ความห่างระหว่างข้อความ เมือ่สิน้สดุเนือ้หาแล้วขึน้หวัข้อหลกัเคาะ 2 ครัง้ เนือ้หา

บรรทัดใหม่ถัดจากหัวข้อให้เคาะ 1 ครั้ง ตามปกติ
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การลงรายการเอกสารอ้างอิงในเนื้อเรื่องของบทความ (Citation)

การอ้างองิในเนือ้หาของบทความ ใช้การอ้างแบบนาม-ปี (Author-year) ปรากฏแทรกอยู่ใน

เนื้อหาของบทความ (In-text Citation) มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.  การอ้างอิงมี 2 แบบ คอื แบบท่ีชือ่ผูแ้ต่งอยู่ในวงเล็บ และท่ีชือ่ผูแ้ต่งอยู่นอกวงเลบ็

 แบบท่ี 1 ชือ่ผูแ้ต่งอยู่ในวงเลบ็ ให้เรยีงตามล�าดบั ข้อความท่ีอ้างถึง...(ชือ่//นามสกุล 

ผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)/ ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ ใช้เฉพาะนามสกุล เช่น

 ...ชาวเขามคีณุภาพชวีติและความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ (ประไพ  อดุมทศันย์ี, 2530: 20)

 ...จึงค้นหาข้อมูลโดยการใช้ห้องสมุดอื่น ๆ (Taylor, 1968: 181-182)

 แบบท่ี 2 ชือ่ผูแ้ต่งอยูน่อกวงเลบ็ ให้เรยีงตามล�าดบั ชือ่ผูแ้ต่ง/(ปีทีพิ่มพ์:/หมายเลข

หน้าท่ีอ้าง)/ข้อความที่อ้าง... ถ้าผู ้แต่งเป็นชาวต่างชาติ เมื่อนามสกุลของผู้แต่งอยู่นอกวงเล็บ 

ต้องเขียนนามสกุลของผู้แต่งเป็นภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บด้วย เช่น

 ประไพ  อุดมทัศนีย์ (2530: 20) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการด�าเนินงาน...

 เทเลอร์ (Taylor, 1968: 181-182) ได้แสดงความเห็นไว้ว่า เมือ่บคุคลต้องการข้อสนเทศ...

2.  การอ้างอิงท่ีไม่ระบหุมายเลขหน้า ให้เรียงเลียนตามข้อ 1 ต่างเพียงตดัหมายเลขหน้า

ออกเท่านั้น

3.  การลงรายการอ้างอิง

 3.1  ให้ตดัยศ ต�าแหน่งทางวิชาการ วชิาชพี ฐานะการสมรสออก เช่น ศาสตราจารย์  

ดร.เปลื้อง ณ นคร ให้เขียนว่า (เปลื้อง ณ นคร, 2536: 42)

 3.2  กรณีผูแ้ต่งใช้นามแฝง ให้ใช้นามแฝงตามทีป่รากฏจรงิ เช่น (หยก บรูพา, 2525: 41-45)

 3.3  กรณีผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้เฉพาะนามสกุลเท่านั้น เช่น Douglas 

Cockerell ให้เขียนว่า (Cockerell, 1985: 56-60) หากนามสกุลของผู้แต่งอยู่นอกวงเล็บ ต้องเขียน

นามสกุลของผู้แต่งเป็นภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บด้วย เช่น ค้อกเกอร์เรลล์ (Cockerell, 1985: 56-60) 

อธิบายว่า...

 3.4  กรณีผูแ้ต่งคนไทย เขียนเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ใส่ชือ่และนามสกุล เช่น 

เกษม สุวรรณกุล ให้เขียนว่า (Kasem Suwanagul, 1982: 60-75)

 3.5  กรณีผูแ้ต่งมฐีานนัดรศกัดิ ์บรรดาศกัดิ ์สมณศกัด์ิ หรอืเป็นองค์กร หน่วยงาน ให้คง

ไว้ตามเดิม เช่น (กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์, 2516: 16-25), (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

[จวน อุฏฐายี], 2512: 95), (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2540: 27)

 3.6  กรณีผู้แต่งหลายคน

   ผูแ้ต่ง 2 คน ให้ระบผุูแ้ต่งทัง้ 2 คน โดยมคี�าว่าและคัน่ระหว่างกลาง เช่น (ชตุมิา  

สัจจานันท์ และนันทิพา มีแต้ม, 2530: 17-25), (Marks and Neilwson, 1991: 26-29)
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   ผูแ้ต่ง 3-6 คน ให้ระบผุูแ้ต่งทุกคน โดยใช้เครือ่งหมายจลุภาค (,) คัน่ผูแ้ต่งทุกคน  

ยกเว้นคนสุดท้ายให้คันด้วยค�าว่า “และ” เช่น (เจือ สตะเวทิน, ฐะประนีย์ นาครทรรพ และประภาศรี 

สีหอ�าไพ, 2519: 98-100)

   ผูแ้ต่งมากกว่า 6 คน ให้ระบเุฉพาะชือ่ 3 คนแรก และตามด้วยค�าว่า “และคณะ” 

ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศให้ตามด้วยค�าว่า “and other” หรือ “et al” (กอบแก้ว  โชติกุญชร, สุกานดา  

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

 3.7  อ้างเอกสารของผูแ้ต่งคนเดยีวกัน และมหีลายเรือ่ง แต่มปีีท่ีพิมพ์เดยีวกัน ให้ใส่  

ก ข ค ก�ากับ หรือ a b c ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น (ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2520 ก: 64-75), 

(ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2520 ข: 52-55)

 3.8  กรณีอ้างองิเนือ้หาท่ีเหมอืนกัน สอดคล้องกัน หรอื มคีวามหมายเดยีวกัน ของผูแ้ต่ง

หลายคน ให้ระบุผู ้แต่งและรายละเอียดทุกคนโดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่น เช่น (ธงชัย 

สันติวงษ์, 2533: 45-47; นิพนธ์ จิตต์ภักดี และทิพาพันธ์  สังฆพงษ์, 2547: 15)

 3.9  กรณีท่ีเอกสารไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ ให้ลงรายการว่า ม.ป.ป. หรอื n.d. ในกรณี 

ภาษาต่างประเทศ เช่น (นริศรา ฐีตะธรรมานนท์ และคณะ, ม.ป.ป.: 12)

 3.10 กรณีอ้างเอกสารต่อจากเอกสารอื่น

   1) หากให้ความส�าคัญกับเอกสารต้นฉบบัเดมิมากกว่า ให้ลงรายการของเอกสาร

ต้นฉบับ ตามด้วยค�าว่า “อ้างถึงใน” หรือ “quoted in” หรือ “cited by” ในกรณีเอกสารภาษาอังกฤษ 

แล้วจึงอ้างรายการเอกสารรอง เช่น (ม.ล.จ้อย นันทิวัชรินทร์, 2514: 110 อ้างถึงใน วัลลภ  

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

   2) หากให้ความส�าคญักบัเอกสารรองมากกว่า ให้ลงรายการเอกสารรองตามด้วย

ค�าว่า “อ้างจาก” หรือ “quoting” หรือ “citing” ในกรณีภาษาต่างประเทศ แล้วจึงอ้างรายการเอกสาร

ต้นฉบับเดิม เช่น (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2534: 171 อ้างจาก ม.ล.จ้อย นันทิวัชรินทร์, 2514: 110), 

(Rampel, 1994: 94 citing Felix, 1993: 17)

 3.11 กรณีเอกสารอ้างองิไม่ปรากฏชือ่ผูแ้ต่ง แต่ปรากฏชือ่บรรณาธิการ (ed.) ผูร้วบรวม 

(comp.) หรือ ผู ้แปล (trans.) ให้ลงชื่อบรรณาธิการ ผู ้รวบรวม หรือผู ้แปล เช่น (สัมพัฒน ์

มนัสไพบูลย์, บรรณาธิการ, 2541: 25), (Normans, ed., 1999: 68-72)

การลงรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (Reference)

ใช้การลงรายการอ้างองิแบบสมาคมจติวิทยาอเมรกิา (American Psychological Association, 

APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอ้างอิงในเนื้อหาของบทความเท่าน้ัน โดยให้เรียงเอกสารภาษาไทย 

ไว้ก่อนภาษาอังกฤษ และให้เรียงเอกสารปฐมภูมิไว้ก่อนเอกสารทุติยภูมิ แสดงการลงรายการเพื่อเป็น

ตัวอย่าง ดังนี้
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 management. โดย เริงศักดิ์ ปานเจริญ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

4.  วทิยานพินธ์และดุษฎนิีพนธ์ ให้ลงรายการเรยีงตามล�าดบั ผูเ้ขยีนวิทยานพินธ์.// 

(ปีที่วิจัยส�าเร็จ).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์ปริญญา(ระดับ)/ชื่อสาขาวิชา/สังกัดของสาขาวิชา/

มหาวิทยาลัย. เช่น

เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2540). การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 อาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

 สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

5.  รายงานการวจิยั ให้ลงรายการเรยีงตามล�าดบั ชือ่ผู้วิจยั.//(ปีท่ีพิมพ์).//รายงานการวิจยั

เรื่อง/...//สถานที่พิมพ์:/ผู้จัดพิมพ์. เช่น

ชวนพิศ สุทัศนเสนีย์. (2534). รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้และไม่ใช้บริการกฤตภาคของ 

 นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.

6.  วารสาร ให้ลงรายการเรียงตามล�าดับ ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน).// 

ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,//ปีที่/(ฉบับที่),เลขหน้าบทความ. เช่น

ประหยัด หงษ์ทองค�า. (2544, เมษายน). อ�านาจหน้าท่ีของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  

 พ.ศ. 2540. รัฐสภาสาร, 49 (4), 1-16.
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7.  หนังสอืพมิพ์และกฤตภาค ให้ลงรายการเรยีงตามล�าดบั ชือ่ผูเ้ขยีนบทความ.// 

(ปีที่พิมพ์,/เดือน/วันที่).//ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้าบทความ. เช่น

ทีมข่าวเศรษฐกิจ. (2545, กันยายน 18). ผลพวงแห่งการพัฒนา 4 ทศวรรษ บทเรียนแผน 9 –  

 ก้าวอย่างยั่งยืน. มติชน, 7.

8.  อินเทอร์เน็ตหรอืเวลิด์ไวด์เวบ็ ให้ลงรายการเรยีงตามล�าดบั ชือ่ผูจ้ดัท�าเว็บไซต์.// 

(ปีที่เข้าถึง).//ชื่อเว็บไซต์./<แหล่งที่อยู่ที่เข้าถึงได้>/(วัน/เดือนที่เข้าถึง). เช่น

มหาวทิยาลยันเรศวร, ส�านักหอสมดุ. (2548). ฐานข้อมลูทรพัยากรห้องสมดุ. <http://library.nu.ac.th/>  

 (1 ตุลาคม)

การเขยีนบทวจิารณ์หนงัสอื ให้ประกอบด้วย ชือ่เรือ่ง ชือ่ผูเ้ขยีน บทน�า บทวจิารณ์ บทสรปุ 

และเอกสารอ้างอิง โดยเรียงล�าดับ ดังนี้

1. ชือ่เรือ่ง ต้องมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และส่ือความหมายได้ชดัเจน โดยอาจตัง้

ตามชื่อหนังสือที่วิจารณ์ ตั้งชื่อตามตามจุดมุ่งหมายของเรื่อง หรือตั้งชื่อด้วยการให้ประเด็นชวนคิด

2. ชื่อผู้เขียน ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. บทน�า เป็นการเขยีนน�าเก่ียวกับเรือ่งท่ีจะวจิารณ์ เช่น ชือ่หนังสอื ชือ่ผู้แต่ง ความเป็นมา

ของหนังสือ และอธิบายเหตุจูงใจที่ท�าให้วิจารณ์หนังสือนั้น

4. บทวิจารณ์ เป็นส่วนแสดงความคดิเห็นและรายละเอยีดในการวิจารณ์ โดยเสนอแนะ

จุดเด่นและจุดบกพร่องของเรื่องอย่างมีหลักเกณฑ์และเหตุผล หากต้องการเล่าเร่ืองย่อ ควรเขียน 

เล่าอย่างส้ัน ๆ เพราะการวิจารณ์ไม่ใช่การสรุปเรื่อง แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้วิจารณ์ 

ต่อหนังสือเร่ืองนั้น ผู้เขียนต้องการสื่อความหมายอะไรมายังผู้อ่านหนังสือ และสื่อสารชัดเจนหรือไม่ 

อย่างไร ถ้าประเด็นในการวิจารณ์มีหลายประเด็นควรน�าเสนอตามล�าดับ เพื่อให้ผู้อ่านบทวิจารณ์

เข้าใจง่ายไม่สับสน ในกรณีที่มีจุดเด่นและจุดด้อยควรเขียนถึงจุดเด่นก่อนแล้วจึงกล่าวถึงจุดด้อย 

เพื่อให้เกียรติและแสดงให้เห็นว่าการวิจารณ์ คือการสร้างสรรค์ไม่ใช่การท�าลาย 

5. บทสรปุ เป็นการเขียนสรปุความคดิทัง้หมดท่ีวิจารณ์และให้แง่คดิ หรอืข้อสงัเกตท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อผู้อ่าน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านได้ทบทวนประเด็นส�าคัญของเรื่องและความคิดส�าคัญ

ของผู้วิจารณ์

6. เอกสารอ้างองิ ใช้การลงรายการอ้างองิแบบสมาคมจติวิทยาอเมรกิา (American 

Psychological Association, APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอ้างอิงในเนื้อหาของบทความเท่านั้น 

โดยให้เรียงตามล�าดับอักษร และเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนภาษาอังกฤษ
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องค์ประกอบและรปูแบบการพิมพ์บทความปริทัศน์ ประกอบด้วย ชือ่เรือ่ง ชือ่ผู้เขยีน บทน�า 

บทปริทัศน์ บทสรุป และเอกสารอ้างอิง

1. ชื่อเรื่อง ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อความหมายได้ชัดเจน 

2. ชื่อผู้เขียน ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. บทน�า กล่าวถึงความน่าสนใจของเรือ่งทีน่�าเสนอ และเป็นการเขยีนน�าไปสูเ่นือ้หาแต่ละ

ประเด็น 

4. บทปรทัิศน์ เป็นการเขียนวิพากษ์งานวิชาการ ท่ีมกีารศกึษาค้นคว้าอย่างละเอยีด 

วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ ทั้งทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัย โดยชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควร

ศึกษาและพัฒนาต่อไป

5. บทสรปุ เป็นการเขียนสรปุเรือ่งท่ีน�าเสนอ พร้อมข้อเสนอแนะเก่ียวกบัเรือ่งดงักล่าว

6. เอกสารอ้างองิ ใช้การลงรายการอ้างองิแบบสมาคมจติวิทยาอเมรกิา (American 

Psychological Association, APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอ้างอิงในเนื้อหาของบทความเท่านั้น 

โดยให้เรียงตามล�าดับอักษร และเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนภาษาอังกฤษ

การพิมพ์ต้นฉบบัวิจารณ์หนังสอืและบทความปรทัิศน์ ให้พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft 

Word 2007 มีความยาวรวมทุกรายการ ไม่เกิน 20 หน้า ขนาดกระดาษ A4 ห่างจากขอบทุกด้าน  

1 นิ้ว ใช้แบบอักษร AngsanaNew ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 เคาะ 

(Single Space) ชื่อเรื่องใช้ขนาดตัวอักษร 20 จุด/หนา จัดไว้กลางหน้ากระดาษ ชื่อผู้เขียนใช้ขนาด 

ตัวอักษร 18 จุด/หนา จัดไว้กลางหน้ากระดาษ หัวข้อหลักใช้ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา จัดชิดขอบ

กระดาษด้านซ้าย เนื้อหาใช้ขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดข้อความกระจายแบบไทย
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ขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย

ผู้เขียนแก้แล้วส่งคืน

ไม่ผ่านส่งกลับ

รับบทความ

บรรณาธิการ

ผู้กลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการ

ตีพิมพ์โดยไม่ต้องแก้ไข ตีพิมพ์โดยมีการแก้ไข

ผู้เขียนแก้ไขแล้วส่งคืนให้กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการส่งให้ผู้เขียนแก้

กองบรรณาธิการส่งให้ผู้กลั่นกรองตรวจสอบ

ผู้กลัน่กรองตรวจสอบแล้วส่งคนืกองบรรณาธกิาร

โรงพิมพ์จัดท�าต้นฉบบัแล้วส่งกองบรรณาธกิาร

กองบรรณาธกิารตรวจสอบและส่งโรงพมิพ์

กองบรรณาธกิารส่งตพีมิพ์เผยแพร่

แจ้งให้ผู้เขียนทราบ

ไม่รับตีพิมพ์

กองบรรณาธิการกลั่นกรองเบื้องต้น
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หนังสือน�าส่งบทความวิจัย

วันที่ ....... เดือน .......... พ.ศ. ..........

เรียน  บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วิจัย

เรื่อง  น�าส่งบทความวิจัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. เอกสารบทความวิจัยจ�านวน 3 ชุด

   2. CD บทความวิจัยจ�านวน 1 แผ่น (พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft word 2007)

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

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

(ชาวไทยระบุทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ชาวต่างชาติระบุเฉพาะชื่อภาษาอังกฤษ)

ที่อยู่เพื่อการติดต่อโดยละเอียด .................................................................................... แขวง/ต�าบล.............................................

เขต/อ�าเภอ ............................จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์................................................. 

โทรศัพท์เคลื่อนที่...........................................โทรสาร ............................................... E-mail: ………...........................................

 ขอส่งบทความวิจัย  c  ไม่เป็น หรือ  c  เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร..........................................................

สาขา......................................... มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา .............................................................. ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

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

3. เจ้าของผลงาน (ระบุค�าน�าหน้าชื่อ นาย  นาง  นางสาว พระมหา เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่ต�าแหน่งงาน/ต�าแหน่งทางวิชาการ)

    คนที่ 1 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................

 ต�าแหน่งงาน/ต�าแหน่งทางวิชาการ ..............................................................................................................................

 สถานที่ท�างาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................

    คนที่ 2 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................

 ต�าแหน่งงาน/ต�าแหน่งทางวิชาการ ...............................................................................................................................

 สถานที่ท�างาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................

    คนที่ 3 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................

 ต�าแหน่งงาน/ต�าแหน่งทางวิชาการ ..............................................................................................................................

 สถานที่ท�างาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................

    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ นอกจากนี้ ผลงานดังกล่าวยังไม่เคยเผยแพร่ในที่ใด

ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในที่อื่น และจะไม่ส่งเพื่อเผยแพร่ในที่ใดภายใน 90 วัน 

 จึงขอส่งบทความมาเพื่อพิจารณา

 ขอแสดงความนับถือ รับบทความเมื่อวันที่........ เดือน........... พ.ศ. ............

                                                                         

 ลงชื่อ............................................... (ผู้ส่งบทความ) ลงชื่อ .................................................. (ผู้รับบทความ)

       

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

วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ก�าหนดออก   ปีละ 2 ฉบับ

ค่าสมัครสมาชิก  1 ปี 220 บาท (รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)

จ�าหน่ายปลีก    ฉบับละ 120 บาท

บอกรับตั้งแต่    ปีที่..........................ฉบับที่..............................เป็นเวลา.......................ปี

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

ที่ท�างาน..............................................................................................................................

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

โทรศัพท์........................................................ โทรสาร...........................................................

ที่บ้าน..................................................................................................................................

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

โทรศัพท์........................................................ โทรสาร...........................................................

สถานที่จัดส่ง

             	      ที่ท�างาน                    ที่บ้าน

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

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

ช�าระค่าสมาชิกโดย

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

  ธนาณัติ (สั่งจ่าย ปณ. สนามจันทร์) ในนาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3426-1021-36 โทรสาร 0-3426-1071

  โอนเงนิเข้าบญัชอีอมทรพัย์ ในนาม วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั (มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม) 

  ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม เลขที่บัญชี 701-0-68818-4 พร้อมแฟกซ์หลักฐาน

  การโอนเงินและที่อยู่ส�าหรับจัดส่งวารสารฯ มาที่ โทรสาร 0-3426-1069

หมายเหตุ  เริ่มออกปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2553




