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สารจาก 

คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

  

 งานวิจัยถือเปนหัว ใจสําคัญในการพัฒนาองคความ รู                 
ท้ังในการสรางสรรคผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ และผลงาน
การศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก็ตามถือเปน
ภารกิจท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยท่ีจะชวยใหนักวิจัย บุคลากร                
และนักศึกษาไดมีโอกาสเผยแพรความรูงานวิจัย วิทยานิพนธ             
และการศึกษาคนควาอิสระเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ
รวมกันท้ังในรูปแบบบุคคลตอบุคคล องคกรกับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนมารวมเสนอ
ผลงานวิจัยอันจะชวยขยายองคความรูงานวิจัยนําไปสูการปฏิบัติอยางกวางขวางเพ่ือเปนการเปด
โอกาสและมุมมองใหม ๆ ในเชิงของการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนมจึงไดมอบหมายให             
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการประชุมวิชาการ และการนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 (บริหารอีสานสัมพันธ คร้ังท่ี 10) เปนครั้งแรก 
 ดังน้ัน ในการจัดโครงการประชุมวิชาการ และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 1 
ในวันท่ี 22 ตุลาคม 2561 น้ี จึงนับวาเปนโอกาสอันดีย่ิงท่ีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
ไดเปดเวทีแหงคุณภาพท่ีทรงคุณคาใหนักวิจัย คณาจารย นักศึกษา และผู ท่ีสนใจไดเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รวมสรางเครือขายทางวิชาการ สรางสรรคงานวิจัยใหเกิดประโยชน        
ตอประเทศชาติตอไป 
 
 
 

       ผูชวยศาสตราจารย วาท่ีรอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร 
                คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
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สารจาก 

ประธานเครือขายสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  

สานสายใยบริหารอีสานสัมพันธ ประจําป 2561 
      การบริหารการศึกษา นับเปนภารกิจสําคัญย่ิงท่ีจะนําพาการ
จัดการศึกษาสูความสําเร็จ โดยเฉพาะผูบริหารท่ีจะตองอาศัยศาสตร
และศิลปทางการบริหารไปบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด           
อีกท้ังการสรางเครือขายความรวมมือกับบุคคล หนวยงาน องคกรอ่ืน ท้ังในเชิงวิชาการและการ
บริหารจัดการอื่น ก็เปนการเสริมสรางความเขมแข็งของความเปนผูนําอีกดวย 
     งานบริหารอีสานสัมพันธในครั้งน้ีก็เชนกัน เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคสวน
หนึ่งเปนการสรางเครือขายคณาจารยและนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือท่ีเรียก       
ชื่ออ่ืนท่ีเก่ียวกับการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             
เพ่ือความรวมมือในการท่ีจะทําใหเกิดโอกาส ไดพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู และสังสรรค
รวมกัน อันจะไดประโยชนท้ังดานวิชาการ และวิชาคน ซึ่งเปนหลักสําคัญในการบริหาร อีกทั้งยัง
เปนการยกระดับและเพ่ิมสมรรถนะใหท้ังคณาจารยและนักศึกษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางการบริหารท่ีเปนพลวัตรอยางตอเน่ือง 
      ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยนครพนม ท่ีไดรับเปนเจาภาพในการจัดงานประจําป พ.ศ.2561            
และขอขอบคุณคณาจารยและนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยทุกแหง                   
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีไดเขารวมงานในครั้งน้ี หวังเปนอยางย่ิงวาทานคงไดรับประโยชน
อยางคุมคา จากการไดเขารวมงานในครั้งน้ี และขอใหไดนําไปใชใหเกิดประโยชนท้ังตอดานการ
ทํางาน การสอน และการเรียน และคงไดรับความรวมมือจากทานอีกในปตอ ๆ ไป  
 
 
 

        ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยา ภาวะบุตร 
       ประธานเครือขายสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ประวัติองคปาฐกถาพิเศษ 
 

 
ดร.วิริยะ  ฤๅชัยพาณิชย 

 
การศึกษา 
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
 • ปริญญาเอกดานการศกึษา Robert Morris University สหรัฐอเมริกา 
 
งานดานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และทีป่รึกษา 
 • คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศกึษา อนุกรรมการฝายการเรียนการสอน 
 • คณะทํางานดานการจัดตั้งสถาบันหลักสตูรแหงชาติ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศกึษา 
 • คณะทํางานดานอาชีวศึกษา คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
 • กรรมการผูทรงคุณวุฒดิานความคดิสรางสรรค กระทรวงศึกษาธิการ 
 • คณะกรรมการการปฏิรูปหลกัสตูรการศกึษาขั้นพ้ืนฐานแหงชาต ิกระทรวงศึกษาธิการ 
 • คณะทํางานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 • คณะกรรมการสงเสริมคุณภาพหลักสตูรสวนกุหลาบฯศึกษา โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
 • คณะทํางานพิจารณากําหนดหลกัสตูร/สาขาวิชาที่เปนความตองการหลักและมีความชัดเจนของ
การผลติกําลังคนในโครงการ กรอ. สํานักคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ) 
 • กรรมการตรวจสอบการทํางานระบบแอดมิชชั่น กระทรวงศึกษาธิการ 
 • กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิภาคเีชยีงใหมเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
 • Advisory board: Global education conference Network 
 • ประธานเครือขายประชาชนเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
 • อาจารยพิเศษวิทยาลยัปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
 



 
    4 

[รวมบทคัดยอและบทความงานวิจัย]  

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

งานดานการพูด งานบรรยาย 
 • วิทยากรพิเศษ สภาการศึกษาแหงชาต ิ
 • วิทยากรพิเศษ กรรมาธิการฝายการศึกษาสภาผูแทนราษฎร 
 • วิทยากรพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 • วิทยากรพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 
วทิยากรพิเศษ มหาวทิยาลัยตาง ๆ เชน 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ 
มหาวิทยาลยัขอนแกน มหาวิทยาลยัศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสติ มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม มหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลยัราชมงคล
ลานนาลําปาง และอ่ืนๆ 
 
วทิยากรพิเศษ โรงเรียนและเครือขายผูปกครอง โรงเรียนตางๆ 
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนสายปญญา โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต 
โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั โรงเรียนสตรีนครสวรรค โรงเรียนหาดใหญวิทยาลยั 
โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช โรงเรียนชลกัลยานุกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนลําปางกัลปยานี 
โรงเรียนขอนแกนวิทยายน โรงเรียนในเครืออัสสมัชญั โรงเรียนกรุงเทพคริสเตยีนวิทยาลยั โรงเรียนในเครือ 
จุฬาภรณ โรงเรียนเครือสาธิต และโรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศ 
 
งานดานการฝกอบรม 
 วิทยากรอบรมการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน Creativity-Based Learning (CBL) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน มหาวิทยาลยัตาง ๆ ทั่วประเทศ 
 
นวัตกรรม 
 อาจารยวิริยะ ฤๅชยัพาณิชย เปนนักคดิผูเชีย่วชาญดานความคิดสรางสรรคทีม่คีวามตัง้ใจในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง จึงผลติผลงานนวัตกรรมดานการศกึษามากมายอยางตอเน่ืองจนปจจุบัน 
ผลงานซึ่งเปนนวัตกรรมเชน 
  • เว็บไซต www.eduzones.com เว็บไซตการศกึษา ทีมี่ผูใชบริการมากทีส่ดุในประเทศ 
เปนเวบ็ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ The Nation Thailand web award ป 2000 สาขาการศึกษาและบริการสังคม 
และเปนเว็บไซตการศึกษาทีมี่ผูนิยมมากทีส่ดุในประเทศ 
  • โปรแกรมเพ่ือการศึกษา โปรแกรมคนหาตนเองซึง่เปนโปรแกรมทีช่วยใหเด็กรูจักจุดออน 
จุดแขง็ของตนเองและยังชวยแบงเบาภาระใหครูฝายแนะแนวทั่วประเทศ มาตัง้แต พ.ศ.2542 มีคนใชบริการ
มากกวา 1 ลานคน 
  • โปรแกรมประเมินโอกาสสอบเขามหาวิทยาลยั และโปรแกรมชวยเลือกคณะในระบบ 
entrance และระบบแอดมิชชั่น โปรแกรมแรกของประเทศ 
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  • Workshop compass ระบบคนหาลักษณะงาน อาชีพทีต่รงกับบคุลิกภาพ 
  • ผูวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอน แบบ Active learning model ที่จะชวยใหผูเรียน 
มีทักษะในการคิดสรางสรรค CBL Creativity-based learning 
  • ผูวิจัยและพัฒนาแบบวดัความคดิสรางสรรคสําหรับคนไทย CBL Creative thinking test 
  • ผูวิจัยและพัฒนา CBL Tool แอพพลิเคชั่นที่จะทําใหสมารทโฟนและแท็บเลต็ตาง ๆ กลายเปน
เคร่ืองมือเรียน ทําใหผูเรียนใชอุปกรณเหลาน้ีใหคะแนน โหวต ขึ้นหนาจอ และทําใหครูอาจารยใชโทรศัพท เปน
เคร่ืองมือชวยสอน 
  • ผูรวมวิจัยและพัฒนา หลักสูตร สุจริตไทย www.สุจริตไทย.com หลกัสตูร E learning  
ที่จะชวยให คนไทยเขาใจเร่ืองของสุจริต ชวยลดปญหาทุจริตในสงัคม 
 
งานเขียน 
 • ผูเขยีนพ็อกเก็ตบคุ Future Career Future Education สาขาอาชีพแหงอนาคต 
 • สาขาอาชพีแหงอนาคต 3 
 • หองเรียนแหงอนาคต 
 • ทางสูอนาคต เรากําหนดเอง 
 • สานฝน คนวัยมัน ฉันทําได 
 • กด Like ให อาเซยีน 
 • บกพรองทางเกรด ก็ successได 
 • ผูเขยีน บทความ การศกึษา และความคดิสรางสรรค ใน หนังสือพิมพ และวารสารตาง ๆ  
เชน คมชดัลึก การศึกษาวันน้ี ประชาชาติธุรกิจ SME ฯลฯ 
 
แรงบันดาลใจ 
 “อยากเห็นการศกึษาที่ไมเปนเพียง การสอบ และใบปริญญา การศึกษาไมควรเปนเคร่ืองมือในการ
แบงแยก คดักรองคน แตการศกึษาควรเปนเคร่ืองมือพัฒนาคนไมใชแคบาง คน แตการศกึษาควรชวยใหทกุคน
ไดมีความหวัง ความสขุ และมีชีวติทีด่กีวาเดมิ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    6 

[รวมบทคัดยอและบทความงานวิจัย]  

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

ขอมูลผูรวมเสวนาวิชาการ 
 

 
ศาสตราจารย ดร.ธีระ  รุญเจริญ 

อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 
 

ประวัตกิารศกึษา  
 2505   ครุศาสตรบัณฑติ (เกยีรตินยิม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 2511   ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 2517   Ph.D. (Educational Administration) Frorida State University, U.S.A. 
ตําแหนงบรหิาร 
 - อดตีคณบดคีณะศึกษาศาสตร และคณบดบีัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 - อดตีคณบดบีัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัวงษชวลติกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ  
 2519   ผูชวยศาสตราจารย  
 2523   รองศาสตราจารย  
 2525   ศาสตราจารย  
 2528   ศาสตราจารยระดับ 10 
ผูเช่ียวชาญ  
 2525 - 2513  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ 
 2527 - 2528  ผูเชีย่วชาญโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร กพศ.5 กระทรวงศึกษาธิการ 
 2536 - 2538  ผูเชีย่วชาญโครงการ Education Quality Improvement ภายใต Asian  
      Development Bank : TA 1570 ของ ส.ป.ป.ลาว 
 2538 - 2541  ผูเชีย่วชาญโครงการ Education Development ภายใต World Bank  
      ของ ส.ป.ป.ลาว 
ปจจบุัน 
 - นายกสภามหาวิทยาลยัและศาสตราจารยประจํามหาวิทยาลยัวงษชวลติกุล 
 - นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแหงประเทศไทย 
 - วิทยากรบรรยายพิเศษสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดบัปริญญาโทและเอก 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัฒนพงษ  วันจันทกึ  

รักษาราชการแทนอธกิารบดี มหาวทิยาลัยนครพนม 
 
ประวัติการศกึษา 
 2539  วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ) (สตัวศาสตร) มหาวิทยาลยัแมโจ 
 2543  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม) (เทคโนโลยชีีวภาพ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
 2548  Master of Engineering (M.Eng.) (Bioinformatics) Technical University of  
    Denmark, Denmark 
 2552   Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Bioinformatics) Murdoch University, Australia 
ประวัติรับราชการ 
 2554 - ปจจุบัน  ผูชวยศาสตราจารย คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 2552 - 2554  อาจารย คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 2543 - 2546  อาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
 2540 - 2542  อาจารย (พิเศษ) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ตําแหนงหนาทีส่ําคัญในอดีต 
 2560 - ปจจุบัน  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยันครพนม 
 2559 - 2560  รองอธิการบด ีมหาวิทยาลยันครพนม  
 2557 - 2559  กรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรรม   
 2555 - 2557  ประธานสภาคณาจารย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
 2552 - 2559  กรรมการสภามหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
 2554 - 2555  ผูอํานวยการสํานักวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ   
 2553 - 2554  ผูชวยคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   
 2552 - 2553  ผูอํานวยการอุทยานการเรียนรูมหาสารคาม    
 2556 - 2557  ที่ปรึกษาสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) 
ตําแหนงหนาทีป่จจุบัน     
 รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลยันครพนม 
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รองศาสตราจารย ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง  
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี 

 
วุฒกิารศกึษา  
 2549  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) (การบริหารการศึกษา) มหาวทิยาลยับูรพา  
  2533  การศึกษามหาบัณฑติ (กศ.ม.) (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยบูรพา  
  2525  การศึกษาบัณฑติ (กศ.บ.) (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 
ความเชี่ยวชาญ 
 - ดานวิชาการศึกษา 
 - ดานการบริหารสถานศึกษา 
ผลงานทางวชิาการ อาทิเชน 
 จิณณวัตร  ปะโคทัง.  ยุทธศาสตรการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21  
  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน.  ในวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
  มหาสารคาม ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561 
 Jinawatara Pakotung. “ASEAN Community Preparation Modelof Staff and Faculty of  
  Education at UbonRatchathaniRajabhat University,” SIBR-RDINRRU 2017  
  Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research. Sydney,  
  Australia, (15-16 April 2017). 
 จิณณวัตร  ปะโคทัง.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ.  พิมพคร้ังที่ 1.  อุบลราชธานี:   
  โรงพิมพศิริธรรมออฟเซ็ท, 2556. หนังสือ ISBN 978-616-348-534-2  
 จิณณวัตร  ปะโคทัง.  “ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพในสถานศึกษา 
  ขนาดเล็ก,” ในวารสารการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 6, 1(มกราคม- 
  เมษายน 2557): 99-110. อยูในฐานขอมูล TCI กลุม2ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ISSN  
  1906-4950 
ตําแหนงหนาทีป่จจุบัน     
 คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธาน ี
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยา ภาวะบุตร  
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 

 
ประวัติการศกึษา 
 2529   ครุศาสตรบัณฑติ วิชาเอกบรรณารักษศาสตร วิทยาลยัครูสกลนคร 
 2536   ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ วิชาเอกบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม 
 2549   ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑติ วิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน 
ประสบการณ 
 - ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร 
 - กรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร (ตัวแทนคณาจารย) 
 - กรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร 
 - ผูอํานวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลัย 
 - ผูทรงคุณวุฒดิานการบริหารการศึกษาใน อกคศ.สพท.สกลนคร เขต 3 
 - ผูทรงคุณวุฒดิานการบริหารการศึกษาใน อกคศ.สพป.สกลนคร เขต 3 
 - ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเขาสูตําแหนงทางวิชาการพิเศษใน สพป.สกลนคร เขต 1, 2, 3  
   สพป.มุกดาหาร สพม.เขต 22, 23 
 - ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
 - ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
   และภาวะผูนํา 
 - ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดษุฎบีัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
ตําแหนงหนาทีป่จจุบัน  
 คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฎสกลนคร 
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อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด  

อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 
 

ประวัติการศกึษา 
 - การศึกษาดษุฎบีัณฑติ (การบริหารและพัฒนาการศึกษา) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   
 - การศึกษามหาบัณฑติ (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม           
 - พุทธศาสตรบัณฑติ (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
 - ประกาศนียบตัรวิชาชพีครู มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ประสบการณในการเปนวทิยากรและการทํางาน 
 - วิทยากรกระบวนการการอบรมคายพุทธบตุรบําเพ็ญ 
 - วิทยากรประจําวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม 
 - วิทยากรอบรมครูทั้งระบบกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 - วิทยากรอบรมครูทั้งระบบกลุมสาระการเรียนรูภาษาองักฤษ 
 - วิทยากรอบรมครูทั้งระบบกลุมสาระการเรียนรูการศึกษาปฐมวัย 
 - วิทยากรอบรมเชงิปฎิบตักิารการพัฒนาโรงเรียนสขุภาวะในประทศไทย  
 - วิทยากรเชิงปฏบิตัิการชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) 
 - วิทยาการเชิงปฏบิตัิการ การทํางานเปนทีมสูความเปนเลศิในการทํางาน 
 - วิทยากรอบรมครูแนะแนวและใหคําปรึกษาในโรงเรียน 
 - อนุกรรมการคุรุสภา 
 - กรรรมการและคณะทํางานของ IRES มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศกึษา 
 - อดตีกรรมการบริหารคณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร 
 - กรรมการบริหารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
 - อดตีผูชวยคณบด ีคณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
 - อดตีผูชวยคณบด ีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม  
 - รองประธานสภาคณาจารย คนที2่ มหาวิทยาลยันครพนม 
ตําแหนงหนาทีป่จจุบัน  
 อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
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กําหนดการ  

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ  
The 1st National Conference on Educational Administration and Development  

(The 1st NCEAD 2018 EDU NPU) 
“ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0” 

และงานบริหารอีสานสัมพันธ ครั้งที่ 10 
วันที ่21 - 22 ตุลาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

****************************** 
วันที่ 21 ตุลาคม 2561 

เวลา รายละเอียด สถานที ่
13.00 - 16.00 น. ประชุมเตรียมความพรอมการจัดงานบริหาร

อีสานสัมพันธ 
หองพนมศิลป ชั้น M คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยนครพนม 
15.00 - 17.00 น. ประชุมสมาคมพัฒนาวิชาชีพบริหาร

การศึกษาแหงประเทศไทย 
หองประชุม ชั้น 2 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
วันที่  22 ตุลาคม 2561 

เวลา รายละเอียด สถานที ่
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

หองพนมศิลป ช้ัน M  
คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

09.00 - 09.30 น. พิธีเปด  
- ผศ.วาที ่ร.อ.ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม กลาวรายงาน 
- ผศ.ดร.พัฒนพงษ  วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นครพนม กลาวเปดการประชุม 

09.15 - 10.30 น. กิจกรรมการปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย อาจารยประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และนักคิดผูเชี่ยวชาญดานความคิดสรางสรรค 

10.45 - 12.00 น. กิจกรรมการเสวนาวิชาการ โดย 
1. ศ.ดร.ธีระ รญุเจริญ อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ผศ.ดร.พัฒนพงษ  วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นครพนม 
3. รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
4. ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
5. อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม 
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วันที่  22 ตุลาคม 2561 (ตอ) 
เวลา รายละเอียด สถานที ่

12.00 - 13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 16.00 น. - การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติแบบบรรยาย/การเสนอเอกสารเชิง

หลักการระดับปริญญาเอก 
- กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑลุงโฮ 

อาคารพิทยปกรณ  
ชั้น 2, 3 คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

16.30 - 18.00 น. การประชุมเครือขายสาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หองพนมศิลป ช้ัน M  
คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

18.30 - 21.00 น. งานบริหารอีสานสัมพันธ/พิธีมอบธงเจาภาพครั้งตอไป 

หมายเหตุ : การนําเสนองานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยใช Power Point ประกอบ ใชระยะเวลานําเสนอ 
ไมเกิน 10 นาที ถามตอบ 5 นาท ีการนําเสนอผลงานใน Proceedings กําหนดใหนําเสนอไดในรูปแบบของบทความวิจัย 
ฉบับเต็ม/มอบเกียรติบัตรในหองนําเสนอผลงาน 
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รวมรายช่ืองานวิจัย 
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

The 1st National Conference on Educational Administration and Development 
(The 1st NCEAD 2018 EDU NPU) 

 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล สังกัด หนา 
EDU001 กลยุทธการบริหารแบบมีสวนรวมของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

ศุภชัย  จันครา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎศรีสะเกษ 

18 

EDU002 รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครูเพื่อ
ดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ ภาค 11 

ฐปนีย  นารี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎสกลนคร 

27 

EDU003 การพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 

วาสนา  สุภาษ ี มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ 

36 

EDU004 การศึกษาแนวทางการบริหารและจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร 

ปทมา  จันทพันธ องคการบริหารสวน
จังหวัดมุกดาหาร 

45 

EDU005 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม 

สุมาลี  ศรีพุทธรินทร มหาวิทยาลัย 
นครพนม 

59 

EDU006 การสรางองคการนวัตกรรมกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินี
บูรณะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

สําเริง  ออนสัมพันธุ มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร 

70 

EDU007 ความคิดเห็นตอความตองการศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส ของนักเรียนในจังหวัด
นครพนม 

พัชรณัฏฐ  แสงออน มหาวิทยาลัย 
นครพนม 

84 

EDU008 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคาย
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน โดยใช
การเรียนรูแบบบูรณาการ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมปที่ 6 โรงเรียนบาน 
นาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม 

จารุวรรณ  เขียวน้ําชุม มหาวิทยาลยั 
นครพนม 

92 
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รวมรายช่ืองานวิจัย (ตอ) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล สังกัด หนา 
EDU009 คุณลักษณะความเปนมืออาชีพของ

ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในอําเภอ
โพนสวรรค จังหวัดนครพนม 

วัฒนา  ผึ้งศรี มหาวิทยาลัย 
นครพนม 

99 

EDU010 การดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 

กร  นวลจันทร มหาวิทยาลัย 
นครพนม 

105 

EDU011 กระบวนทัศนใหมในการเสริมสราง
สมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 

เบญจ  กิติคุณ มหาวิทยาลัย 
นครพนม 

114 

EDU012 การดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 1 

วิทยากร  สาโสม มหาวิทยาลัย 
นครพนม 

127 

EDU013 การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัย
นครพนม 

ศศิธร  สิงหพรหมสาร มหาวิทยาลัย 
นครพนม 

138 

EDU014 การสํารวจปญหาการใชกริยาวิเศษณ
ภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ธนวัน  สุทธิมูล 
 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏรอยเอ็ด 

147 

EDU015 พฤติกรรมการใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการ
เรียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน มหาวิทยาลัยนครพนม 

จิตตโสภิณ พิเชษฐลดา
รมณ 

มหาวิทยาลัย 
นครพนม 

157 

EDU017 อนาคตภาพการบริหารงานบุคคล
โรงเรียนเฉพาะความพิการในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

กันตธนัท  บุญกอง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี 

165 

EDU018 สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ 

จิรัชยา  ฝอดสูงเนิน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี 

173 
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รวมรายช่ืองานวิจัย (ตอ) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล สังกัด หนา 
EDU019 รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธ

ของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป 
ในจังหวัดสกลนคร 

สุรศักดิ ์ ลดาธนศักดิ ์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 

181 

EDU020 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษา
เรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 22 

ศิวเรศ  นอยเภา มหาวิทยาลัย 
นครพนม 

190 

EDU021 การศึกษาสภาพและปญหาการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 

รตวรรณ  นอยเภา มหาวิทยาลัย 
นครพนม 

196 

EDU022 ปจจัยการเรียนรู และปญหาอุปสรรคของ
นักศึกษาพยาบาลในการฝกภาคปฏิบัติการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

วิรมณ  กาสีวงศ มหาวิทยาลัย 
นครพนม 

204 

EDU023 การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการเรียนรูของครู
ในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลย 

พีรดา  บุญเชิด มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี 

212 

EDU024 ผลการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู ดวย “กิจกรรมเพิ่มเวลารู 
4H” ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
สกลนคร 

ฤทัยกานต  ศรีระวงศ มหาวิทยาลัย 
นครพนม 

222 
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กลยุทธการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

STARATEGIES FOR PARTICIPATORY ADMINISTRATION OF SECONDARY SCHOOLS 
UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 28 

 
ศุภชัย จันครา1 , พงษศักดิ ์ทองพันชั่ง 2, 

ประดิษฐ ศลิาบุตร3, สวัสดิ์ โพธิวัฒน4 

r-nou6729@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสภาพปจจุบันและแนวทางการพัฒนาในการบริหารแบบมีสวนรวมของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา (2) สรางและพัฒนากลยุทธการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา และ (3) ประเมินกลยุทธ
การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี ้ผูวิจัยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random Sampling) เพื่อใหไดกลุมตัวอยางของโรงเรียนผูใหขอมูลแยก
ตามเกณฑขนาดของโรงเรียนจํานวน 70 โรงเรียน แลวใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 280 คน คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย (1) ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        
(2) กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูแทนครู) (3) กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูแทนองคกรชุมชน) และ (4) กรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูอํานวยการโรงเรียน)  
 ผลการวิจัย พบวา (1) สภาพปจจุบันการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาพรวม อยูในระดับ
มาก เรียงลําดับรายดานจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงไป ไดแก การบริหารงานวิชาการ บริหารงานบุคคล โดยมีการบริหารงานทั่วไป 
และการบริหารงานงบประมาณ มีคาเฉลี่ยเทากัน สวนแนวทางการพัฒนา ควรใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวม ไดแก รวมคิด 
รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมรับประโยชน และ รวมกํากับติดตามและประเมินผล (2) กลยุทธการบริหารแบบ
มีสวนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบดวย กลยุทธที ่1 ยกระดับการบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน กลยุทธที่ 2 
สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนสูคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที ่21 กลยุทธที ่3 สรางเครือขายการมีสวนรวม
เพื่อพัฒนาการศึกษาอยางยั่งยืน กลยุทธที่ 4 สงเสริมการสรางนวัตกรรมการบริหารแบบมีสวนรวมบนพื้นฐานแหงวิถีไทย   
ดวยศาสตรพระราชาและกลยุทธที่ 5 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผู เรียนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                 
สูมาตรฐานสากลและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ (3) กลยุทธการบริหารการแบบมีสวนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา                 
ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ความเปนไปไดและความเปนประโยชน อยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : (1) กลยุทธ (2) การบริหารแบบมีสวนรวม (3) โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 
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ABSTRACT 
  The purposes of this study were (1) to study the current situation and find out the way to 
develop the participatory administration of secondary schools under the Secondary Educational Service 
Area Office 28, (2) to create and develop strategies for the participatory administration of secondary 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 28, and (3) to evaluate the strategies for the 
participatory administration of secondary schools under the Secondary Educational Service Area Office 28. 
The samples were from 70 schools classified by school-size selected by Simple Random Sample, and then 
used Purposive Sampling in selecting 280 sample including (1) a chairman of basic education committee, 
(2) 3 basic education committee (3 representatives of teachers) , (3) basic education committee 
(representatives of the community) , and (4) a secretary of basic education committee (a school director) .  
 The results of the study were: (1) the overall perspective on the current situation of the 
participatory administration of secondary schools under the Secondary Educational Service Area Office 28 
was at the high level. The highest average score was obtained from the academic affairs administration, 
budgeting and planning administration, human resource administration and general administration. The 
way to develop the participatory administration was to get the involved people to participate in planning, 
decision making, co-operating, evaluating and sharing the benefits. (2) Creating and developing strategies 
for the participatory administration of secondary schools under the Secondary Educational Service Area 
Office 28 were found that strategy 1 enhanced the participatory administration from all sectors, strategy 2 
promoted participation for the development of students characteristics in 21st century, strategy 3 created 
network of participation for sustainable education development, strategy 4 promoted innovation 
development for participatory administration based on the King’s Philosophy, and strategy 5 promoted 
students potential using information technology and communication towards international standard and 
friendly to environment. (3) The result of evaluation of the strategies showed that the suitability, 
possibility, and usefulness were at the high level. 
 
Keywords: (1) Strategies (2) Participatory Administration (3) Secondary Schools 
 
บทนํา 
 การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ เปนการดําเนินงานในลักษณะทางสายกลาง 
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย และสามารถปฏิบัติไดจริง โดยทรงเนน “การพัฒนาคน” เปนตัวตั้งและยึดหลัก
ผลประโยชนของปวงชน และการมีสวนรวมตัดสินใจของประชาชน ตลอดจนภูมิสังคมที่คํานึงถึงความแตกตางกันในแตละพื้นที ่
และการพึ่งตนเอง โดยรูจักประมาณตน และดําเนินการดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ “ทําตามลําดับขั้น” อยางบูรณา
การ ซึ่งอาศัยความ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และการ “รู รัก สามัคคี” ของทุกฝาย สงผลใหประชาชนและชุมชนในชนบทที่ได
ดําเนินการตามแนวพระราชดําริมีความเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองไดทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ดําเนินการไดอยางประหยัด และใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน อันนําไปสูชุมชนและสังคมที่เขมแข็งและอยูรวมกันอยาง
สันติสุข (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ 2554 : 14)  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงนํา “หลักการมีสวนรวม” มาใชในการบริหารเพื่อเปด
โอกาสใหสาธารณชน ประชาชนหรือเจาหนาที่ทุกระดับไดมารวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะตองคํานึงถึงความ
คิดเห็นของประชาชน หรือความตองการของสาธารณชน ดังพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ 
ความตอนหนึ่งวา “...สําคัญที่สุดจะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็นแมกระทั่งความวิพากษวิจารณ
จากผูอื่นอยางฉลาดเพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริงคือ การระดมสติปญญาและประสบการณอันหลากหลายมา
อํานวยการปฏิบัติบริหารงานใหประสบความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง...” (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550 : 16)  
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 จากผลการสังเคราะหรายงานประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบวา มาตรฐานที่ 9 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พบวา 
มาตรฐานที่ 9 มีคุณภาพอยูในระดับ 5 แปลความหมายดีเยี่ยม ทั้ง 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู
และปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด ตัวบงช้ี 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตามดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย และตัวบงชี้ 9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา ตามลําดับ จะเห็นวา การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน อยูในลําดับต่ําสุด (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2. 2559 : 35-36)  
 จากความสําคัญดังกลาวขางตน จะเห็นวา การบริหารแบบมีสวนรวม การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทุก
ภาคสวนมีความสําคัญตอคุณภาพทางการศึกษา และปญหาสําคัญคือ การขาดเอกภาพเชิงนโยบาย ขาดเปาหมาย การศึกษาไม
สามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมโลกาภิวัฒน ขาดกลไกในการสรางศักยภาพการพึ่งพาตนเอง  
การสรางความเขมแข็งแกชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งการสรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติ ดังนั้น
จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารจะใชการบริหารแบบมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญใน
การจัดทํากลยุทธ โดยการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) อันเปนกระบวนการศึกษาปญหาพื้นฐานทางสังคม เพื่อใหได
ขอเสนอท่ีเนนการปฏิบัติที่เปนไปได  
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย  
 แสดงไดดังแผนภาพ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

 การบริหารแบบมสีวนรวม 
 - รวมคดิรวมวางแผน – รวมตดัสนิใจ - รวมดําเนินการ 
 - รวมรับประโยชน - รวมกํากับตดิตามและประเมินผล 

การวางแผนเชิงกลยุทธ 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 การกําหนดรางกลยุทธ 
 - วิสัยทัศน - พันธะกิจ  - เปาประสงค 
 - กลยุทธ  - โครงการ/กิจกรรม - ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
 กลยุทธการบริหารแบบมีสวน

รวมของโรงเรยีนมัธยมศึกษา    
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
ที่สมบูรณ 

 การบริหารงานโรงเรียน มัธยมศึกษา 
- การบริหารงานวิชาการ - การบริหารงานบุคคล 
- การบริหารงานงบประมาณ - การบริหารงานทั่วไป 

 บริบททั่วไปของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 28 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
   1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและแนวทางการพัฒนาในการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
  2. เพื่อสรางและพัฒนากลยุทธการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียน 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากร กลุมตัวอยางและกลุมเปาหมาย 
  ประชากร ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 จํานวน 1,089 คน 
  กลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random Sampling) เพื่อใหไดกลุมตัวอยางแยกตามเกณฑ
ขนาดของโรงเรียนเพื่อใหไดกลุมตัวอยางของโรงเรียนผูใหขอมูล จํานวน 70 โรงเรียน จากนั้นกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
ตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ R.V. Krejcie และ D.W. Mogan (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 46) ไดขนาดของกลุม
ตัวอยาง จํานวน 280 คน และใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบดวย (1) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2) กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูแทนครู) (3) กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูแทนองคกรชุมชน) และ (4) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ผูอํานวยการโรงเรียน)  
   กลุมเปาหมายของการวิจัย  
   1. กลุมเปาหมายสถานศึกษาที่ใชเปนการศึกษาพหุกรณี จํานวน 3 แหง  
   2. กลุมเปาหมายที่ใชในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ คือ ผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน 12 คน  
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและคุณภาพของเครื่องมือ  
  ระยะที่ 1 ใชแบบสอบถาม การตรวจสอบเครื่องมือโดยการการหาคาดัชนีความสอดคลอง (index of 
consistency : IOC) โดยผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน 7 คน เพื่อตรวจสอบตรวจสอบความเที่ยง (reliability) ตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (content validity) ทดลองเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งมิใชกลุมตัวอยางของงานวิจัย จํานวน 32 คน ไดคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach "s alpha coefficient) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .97 สวนการศึกษา     
พหุกรณี ใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) และแบบวิเคราะหเอกสาร (Document analysis)  
  ระยะที่ 2 ใชเทคนิคการประชุมสนทนากลุม (Focus group discussion)  
 3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามทางไปรษณียใหกลุมตัวอยาง และดําเนินการวิเคราะหโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ในการวิเคราะหขอมูลสถิติ สภาพการบริหารแบบมีสวนรวม มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) โดยการหาคาเฉลี่ย ดังนี ้
   4.51 – 5.00  แปลความวา มีสภาพการปฏิบัติการในระดับมากที่สุด 
   3.51 – 4.50  แปลความวา มีสภาพการปฏิบัติการในระดับมาก 
   2.51 – 3.50  แปลความวา มีสภาพการปฏิบัติการในระดับปานกลาง 
   1.51 – 2.50  แปลความวา มีสภาพการปฏิบัติการในระดับนอย 
   1.00 – 1.50  แปลความวา มีสภาพการปฏิบัติการในระดับนอยท่ีสุด 
 4. สถิติที่ใชในการวิจัย 
  ขอมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะหโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย (Mean :  ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากคําถามปลายเปดโดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา 
(Content analysis)  
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพสภาพปจจุบันและแนวทางการพัฒนาในการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  
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  สภาพปจจุบันการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาพรวม อยูในระดับมาก (  = 4.31) 
เรียงลําดับรายดานจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงไป ไดแก การบริหารงานวิชาการ (  = 4.40) บริหารงานบุคคลและการบริหารงาน
ทั่วไป (  = 4.29, S.D. .78) มีคาเฉลี่ยเทากัน และการบริหารงานงบประมาณ (  = 4.29,S.D. .80) ตามลําดับ                      
เมื่อพิจารณารายดาน คือ (1) การบริหารงานวิชาการ (2) การบริหารงานงบประมาณ (3) การบริหารงานบุคคล                    
(4) การบริหารงานทั่วไป และ (5) แนวทางการพัฒนา ดังนี ้
   1. สภาพปจจุบันการบริหารแบบมีสวนรวม ดานการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวม อยูในระดับมาก       
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ รูสึกมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานวิชาการ ไดมีสวนในการ
ประชุมวางแผน กําหนดแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ และไดมีสวนรวมพิจารณา รวมคิด ในการดําเนินงานของงาน
วิชาการ สวนที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ไดมีสวนรวมดําเนินการในงานวิชาการ ไดรวมรับประโยชน งานวิชาการ และไดมีสวน
รวมดูแล กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของงานวิชาการ 
   2. สภาพปจจุบันการบริหารแบบมีสวนรวม ดานการบริหารงานงบประมาณ ในภาพรวม อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ รูสึกมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานงบประมาณ ไดรวมรับรู             
รวมรับทราบ การปฏิบัติงานงบประมาณ และไดมีสวนรวมในการประชุมวางแผน กําหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงาน
งบประมาณ ตามลําดับ สวนที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ไดรวมรับประโยชน ที่ไดจากงานงบประมาณ ไดมีสวนรวมดําเนินการ 
รวมปฏิบัติงานในงานงบประมาณ และไดมีสวนรวมดูแล กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของงานงบประมาณ 
ตามลําดับ 
   3. สภาพปจจุบันการบริหารแบบมีสวนรวม ดานการบริหารงานบุคคล ในภาพรวม อยูในระดับมาก      
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ไดรวมรับรู รวมรับทราบ จากงานบุคคล รูสึกมีความภาคภูมิใจใน
ความสําเร็จของงานบุคคล และไดมีสวนรวมดูแล กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของงานบุคคล ตามลําดับ สวนที่
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ไดมีสวนรวมตัดสินใจ ในการดําเนินงานของงานบุคคล ไดมีสวนรวมดําเนินการ รวมปฏิบัติงานในงาน
บุคคล และไดรวมรับประโยชน ที่ไดจากงานบุคคล ตามลําดับ 
   4. สภาพปจจุบันการบริหารแบบมีสวนรวม ดานการบริหารงานบริหารทั่วไป ในภาพรวม อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ รูสึกมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานบริหารทั่วไป ไดรวมรับรู  
รวมรับทราบ งานบริหารทั่วไป และไดมีสวนรวมในการประชุมวางแผน กําหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงานบริหารทั่วไป         
กับไดมีสวนรวมดูแล กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของงานบริหารทั่วไป ตามลําดับ สวนที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
คือ ไดรวมรับประโยชน ที่ไดจากงานบริหารทั่วไป ไดมีสวนรวมดําเนินการ รวมปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไป และไดมีสวนรวม
พิจารณา รวมคิด ในกาดําเนินงานของงานบริหารทั่วไป ตามลําดับ 
   5. แนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีสวนรวม ในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ควรใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมใน 5 ประเด็น (1) รวมคิดรวมวางแผน 
โรงเรียนควรใหผูเกี่ยวของทุกภาคสวนมีสวนรวมในการวางแผน เนื่องจากผลที่เกิดอาจกระทบถึงผูที่เกี่ยวของทุกฝาย การฟง
ความเห็นในหลาย ๆ สวนที่เกี่ยวของ ทําใหเกิดความคิดหรือแนวทางที่หลากหลาย แลวเลือกทางที่ดีที่สุด การรวมคิดรวม
วางแผนเปนสิ่งแรกที่ทําใหรูสึกวา ผูที่เกี่ยวของมีความสําคัญ การสรางเครือขาย สามารถเชื่อมโยงขอมูลไดมาก มีผลดีตอการ
วางแผน (2) รวมตัดสินใจ บางงานที่ตองการความรวดเร็ว การมีสวนรวมอาจไมมีความจําเปน การตัดสินใจที่ดี คือ การใช
วิถีทางประชาธิปไตย การรวมตัดสินใจ ทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบ (3) รวมดําเนินการ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
ตองมีการแตงตั้งคําสั่งการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีการรับทราบการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ ผูที่ทําหนาที่ในการปฏิบัติงาน     
ควรเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญหรือชํานาการเปนอยางดี จึงจะทําใหใหการทํางานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค            
การมอบหมายใหผูดําเนินงานปฏิบัติงาน ตองตรงกับความสามารถเฉพาะบุคคล เพราะหากไมตรงกับความถนัด งานออกมาไม
ดี (4) รวมรับประโยชน/ภาคภูมิใจ การชื่นชมเปนวิธีหนึ่งที่สามารถทําใหผูมีสวนรวมรูสึกภูมิใจ ประโยชนที่สูงสุดและมีความ
ยั่งยืนคือประโยชนทางใจ ไมวาสําเร็จหรือลมเหลว ความภูมิใจที่ไดรวมจะเกิดประโยชนในการพัฒนางาน และ (5) รวมกํากับ 
ติดตาม ประเมินผล ทุกภาคสวนที่มีสวนรวมตั้งแตเริ่มทํางาน ควรมีสวนรวมในการประเมินผล การติดตามประเมินผลที่
ปราศจากอคติ เปนประโยชนยิ่งในการพัฒนางาน 
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 ตอนที ่2 การสรางและการพัฒนากลยุทธ 
   การสรางและพัฒนากลยุทธ  ผู วิจัยไดนําสภาพแวดลอมภายนอกที่ เปนโอกาสและภาวะคุกคาม                  
และสภาพแวดลอมภายในที่เปนจุดแข็ง จุดออน มาทําตาราง (TOWS Matrix) โดยวิธีการจับคูประเด็นสําคัญเพื่อกําหนด
แนวทางในการสรางกลยุทธ ตามลักษณะ 4 สถานการณ คือ จุดแข็ง + โอกาส (SO) , จุดแข็ง+ภาวะคุกคาม (ST) , จุดออน+
โอกาส (WO) และ จุดออน+ภาวะคุกคาม (WT) ไดรางแนวทางกลยุทธการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา       
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และดําเนินการพัฒนากลยุทธโดยโดยการจัดกระบวนการสนทนากลุม
ยอย (Focus Group Discussion) ประกอบดวยผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียน นักวิชาการทางการ
ศึกษา ศึกษานิเทศก ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน 12 คน เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ        
การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขให     
กลยุทธมีความเหมาะสม โดยพิจารณาเกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธะกิจ เปาประสงค กลยุทธ โครงการหรือกิจกรรมและตัวชี้วัด
ความสําเร็จ เพื่อพัฒนากลยุทธใหมีสมบูรณ และไดกลยุทธการบริหารการแบบมีสวนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 5 กลยุทธ 
คือ กลยุทธที ่1 ยกระดับการบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน กลยุทธที ่2 สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนสู
คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 กลยุทธที ่3 สรางเครือขายการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาการศึกษาอยางยั่งยืน กลยุทธที่ 4 
สงเสริมการสรางนวัตกรรมการบริหารแบบมีสวนรวมบนพ้ืนฐานแหงวิถีไทยดวยศาสตรพระราชา และกลยุทธที่ 5 สงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูมาตรฐานสากลและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย พบวา 
  1. สภาพสภาพปจจุบันและแนวทางการพัฒนาในการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
   สภาพปจจุบันการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาพรวม อยูในระดับมาก เรียงลําดับ
รายดานจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงไป ไดแก การบริหารงานวิชาการ บริหารงานบุคคล โดยมีการบริหารงานทั่วไป และการ
บริหารงานงบประมาณ มีคาเฉลี่ยเทากัน สวนแนวทางการพัฒนา ควรใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวม ไดแก รวมคิด           
รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมรับประโยชน และ รวมกํากับติดตามและประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ บุญเกิด สิทธิ (2554 : 51 - 54) ที่พบวา แนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สําคัญ คือ ดานวิชาการ (1) ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการกําหนด
แนวทาง และความตองการพัฒนางานวิชาการ เชน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และการนําหลักสูตรไปใช (2) ควรให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมเปนคณะทํางานดานวิชาการ เชนรวมเปนคณะกรรมการแขงขันดานวิชาการ 
คณะกรรมการประเมินผล และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (3) ควรมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 
เชน การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ มุทิตา แพทยประทุม (2553 : 130-131) ซึ่งพบวา ชุมชนตองการมีสวนรวมที่สําคัญ 6 ประการ 
ไดแก (1) การมีสวนรวม ในการระดมความคิด และสรางความสัมพันธกับผูนําชุมชน (2) การมีสวนรวมในการวางแผน รวมกัน
ดวยการกําหนดความสําคัญกําหนดเปาหมาย การตัดสินใจ และสรางผูนํารุนใหม (3) การมีสวนรวมลงมือปฏิบัติ และการ
สงเสริมชวยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จตามแผน (4) การมีสวนรวมในการลงทุน เปนทุนที่อยูในรูปของงบประมาณ     
ทุนทางปญญา (5) การมีสวนรวมติดตามประเมินผลและตรวจสอบ เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงานและสอบถามความ
คิดเห็น เพื่อใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นและนาไปปรับปรุงแกไข เพื่อพัฒนาดานสิ่งแวดลอมในชุมชนใหดียิ่งขึ้นไป (6) การมีสวน
รวมรับประโยชน เปนการรวมรับผลประโยชนที่เกิดขึ้น ทั้งผลประโยชนทางตรงและผลประโยชนทางออม และสอดคลองกับ
แนวคิดของนักการศึกษาบางทาน Cohen and Uphoff (1977 : 7 - 26) ไดสรางกรอบพื้นฐานและนําเสนอการมีสวนรวมของ
ชุมชนเพื่ออธิบายและวิเคราะหตามขั้นตอนการพัฒนา 4 ประเด็น คือ (1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Participation in 
Decision - Making) (2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (Participation in Implementation) (3) การมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชน (Participation in Benefits) (4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Participation in Evaluation)  
 
 



 

 24 

[รวมบทคัดยอและบทความงานวิจัย]  

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

  2. การสรางและพัฒนากลยุทธ  
   กลยุทธที ่1 ยกระดับการบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ซึ่งสอดคลองกับ กัญญาพัทร พงษด ี(2558 
: 190) ไดทําการวิจัยเรื่อง กลยุทธการบริหารแบบมีสวนรวมของไตรภาคีในการยกระดับคุณภาพผูเรียนในโรงเรียนพื้นที่สูง
ภาคเหนือตอนบน พบวา การยกระดับการมีสวนรวมของไตรภาคีในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนมีแนวทางการมีสวนรวมที่สําคัญ 
คือ รวมสงเสริมการเรียนรูและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการใหแกครู ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมสัมมนาผูแทน 3 ฝาย เพื่อรวมจัดทําแผนพัฒนางานวิชาการ รวมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป รวมติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลอยางจริงจัง เปนกัลยาณมิตร และรวมสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
การเรียนรูของผูเรียน รวมถึงการจัดทําหลักสูตรทองถ่ินที่สอดคลองกับบริบทใหกับผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 
   กลยุทธที่ 2 สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนสูคุณลักษณะของผู เรียนในศตวรรษที่ 21          
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเกิด สิทธิ (2554 : 51-54) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ผลการวิจัยพบวา  
ควรมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน เชน การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนา
แหลงเรียนรูในชุมชน 
   กลยุทธที่ 3 สรางเครือขายการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาการศึกษาอยางยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับ กัญญาพัทร 
พงษดี (2558 : 190) ไดทําการวิจัยเรื่อง กลยุทธการบริหารแบบมีสวนรวมของไตรภาคีในการยกระดับคุณภาพผูเรียนใน
โรงเรียนพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน พบวา สรางเครือขายรวมใจระบบไตรภาคี มีแนวทางการมีสวนรวมที่สําคัญ คือ จัดตั้ง
เครือขายรวมใจระบบไตรภาคี ประชุมเพื่อจัดตั้งเครือขายรวมใจระบบไตรภาคี จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนในเครือขายรวมใจ
ระบบไตรภาคี แลกเปลี่ยนเรียนรูในเครือขายรวมใจระบบไตรภาคี รวมจัดนิทรรศการเผยแพรการดําเนินงานเครือขายรวมใจ
ระบบไตรภาคี ซึ่งสอดคลองกับ Abrams (2000 : 79-103) ไดศึกษาวิจัยถึงปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของผูปกครองจาก
กรณีศึกษาในรัฐแคลิฟอรเนีย ผลการวิจัยพบวา แนวทางการเสริมสรางการมี สวนรวม คือ เพิ่มการติดตอสื่อสาร สรางความ
เขาใจกับผูปกครองเสริมสรางพลังอํานาจและความรวมมือใหผูปกครองมากขึ้น และสอดคลองกับ Glod (2000 : 179-185) 
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดตั้งองคกรชุมชนบริเวณโรงเรียนมัธยมศึกษา : คําสัญญาและภาวะวิกฤติในการสรางหุนสวนและ
ความรวมมือระหวางผูปกครองกับนักการศึกษา ผลการวิจัยพบวา การจัดตั้งองคกรชุมชนเปนตัวเชื่อมความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนและครอบครัว มีจุดประสงคเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานการเขียนและการเรียนรูใหสอดคลองกับชุมชน   
ทําใหผูปกครองไดรับความรูเกี่ยวกับชุมชนซึ่งเปนสิ่งที่มีคุณคา ดังนั้น การสรางหุนสวนและความรวมมือระหวางผูปกครองกับ
นักการศึกษา ทําใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมที่มีคุณคาและมีความสมดุล เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณ
การเรียนรูในโรงเรียน 
   กลยุทธที่ 4 สงเสริมการสรางนวัตกรรมการบริหารแบบมีสวนรวมบนพื้นฐานแหงวิถีไทยดวยศาสตร
พระราชา ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2555 : 4) ที่ไดเสนอแนวทางการดําเนินการเพื่อเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมผานกระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ของสวนราชการสามารถดําเนินการตามตัวอยาง 
ตอไปนี้ (1) กระบวนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ (2) การกําหนดใหมีชองทางรับฟงความ
คิดเห็น รวมทั้งรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานของสวนราชการ (3) การกําหนดใหมี
คณะกรรมการที่มาจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของและหลากหลายเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ (4) การจัด
กิจกรรมขององคกรที่เปนการสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่เกี่ยวของและ/หรือผูรับบริการเขามามีสวนรวมทั้งเปน
ทางการและไมเปนทางการ และสอดคลองกับแนวคิด วสันต เทพสุริยานนท (2554 : 8-9) ที่มีแนวคิดและแนวทางที่สามารถ
นํามาประยุกตใชในงานเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการกับชุมชนทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น คือ 
การนอมนําแนวพระราชดําริ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ มาประยุกตใช  
   กลยุทธที ่5 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูมาตรฐานสากล
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับ ชัยณรงค แกวจํานงค (2555 : 175-177) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมดานการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน ผลการวิจัยพบวา มีผลทําใหผูเกี่ยวของไดรับรูขอมูลและ
เขาใจสถานการณปญหาสิ่งแวดลอมชุมชนอยางแทจริง สามารถเรียนรูรวมกันอยางเขาใจ สงผลใหชุมชนรูจักตนเองมากยิ่งขึ้น
จากการมองยอนอดีต การมองถึงอนาคต การวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง การเรียนรูปญหาที่เปนจริงรวมทั้งไดรับรูถึงทนุทางสังคม
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ที่มีอยู สามารถนํามาชวยเหลือซึ่งกันและกันในการสงเสริม ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมชุมชน และสอดคลองกับ มุทิตา 
แพทยประทุม (2553 : 130-131) ที่ไดวิจัยรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม ผลการวิจัยพบวา ไดรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาดานสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืนที่มีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธกันในการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมในชุมชนของการมีสวนรวมที่สําคัญ 6 ประการ 
ไดแก (1) การมีสวนรวม ในการระดมความคิด เปนการรวมคิดคนและการวิเคราะหปญหา และสรางความสัมพันธกับผูนํา
ชุมชน (2) การมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดการวางแผนงานรวมกันดวยการกําหนดความสําคัญกําหนดเปาหมาย          
การตัดสินใจ และสรางผูนํารุนใหม (3) การมีสวนรวมลงมือปฏิบัติ เปนขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม และการสงเสริมชวยเหลือใน
การปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จตามแผน (4) การมีสวนรวมในการลงทุน เปนทุนท่ีอยูในรูปของงบประมาณ ทุนทางปญญา (5) การมี
สวนรวมติดตามประเมินผลและตรวจสอบ เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงานและสอบถามความคิดเห็น เพื่อใหทราบถึง
ปญหาที่เกิดขึ้นและนาไปปรับปรุงแกไข เพื่อพัฒนาดานสิ่งแวดลอมในชุมชนใหดียิ่งขึ้นไป (6) การมีสวนรวมรับประโยชน            
เปนการรวมรับผลประโยชนท่ีเกิดขึ้น ทั้งผลประโยชนทางตรงและผลประโยชนทางออม 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
  1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
   1.1 ดานการนําไปกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ผูบริหารการศึกษาหรือ
หนวยงานตนสังกัด ควรนํากลยุทธที่ไดจากการวิจัยการบริหารแบบมีสวนรวมนี้ไปเปนแนวทางในการกําหนด ผูบริหาร
การศึกษาและผูที่มีสวนรับผิดชอบ ดานการศึกษาควรใหความสําคัญ เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาอยางมีสวนรวมอยางเต็มที่และ
เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
   1.2 ดานการนํากลยุทธสูการปฏิบัติ ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
หรือผูบริหารที่เกี่ยวของดานกลยุทธทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ควรนําผลการวิจัยนี้ คือ กลยุทธการบริหารแบบมีสวนรวมของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับกิจกรรมและบริบทของโรงเรียน เพื่อใหกระบวนการพัฒนากลยุทธเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติดวยตนเองและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
    2.1 ควรศึกษารูปแบบภาวะผูนําการขับเคลื่อนกลยุทธการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
หรือโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    2.2 ควรศึกษากรณีศึกษา โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ในการนํากลยุทธการบริหารแบบมีสวนรวมไปใช
จนเกิดความสําเร็จ 
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ ภาค 11 

A MODEL FOR TEACHER LEADERSHIP DEVELOPMENT IN PRACTICING THE PRINCIPLES OF SUFFICIENCY 
ECONOMY PHILOSOPHY IN SECONDARY SCHOOLS UNDER THE REGIONAL EDUCATION OFFICE NO. 11 

 
ฐปนีย นารี1, ปรีชา คัมภีรปกรณ2, 

หาญชัย อัมภาผล3, วัฒนา สุวรรณไตรย4 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 (2) สรางและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครู 
เพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) ประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนการวิจัยและพัฒนา แบงเปน 3 ระยะ ประกอบดวยระยะที่ 1 การศึกษาองคประกอบ
ภาวะผูนําครูและยกรางรูปแบบการพัฒนา ระยะที่ 2 การตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา ระยะที่ 3 การประเมิน
รูปแบบโดยการทดลองใช เปนการนําเอารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ผานการตรวจสอบไปทดลองใชและประเมินรูปแบบการพัฒนา กลุมตัวอยางในการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครู 
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 จํานวน 40 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใชในการประเมินเปนแบบประเมินภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาท ี        
(t-test)  
 ผลการวิจัย พบวา (1) ภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 มี 4 องคประกอบ ดังนี้ 1) ความเปนครูมืออาชีพ 2) ความเปนผูนําทางวิชาการ 3) การ
พัฒนาตนเองและเพื่อนรวมงาน และ 4) การเปนแบบอยางที่ดี (2) รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครู เพื่อดําเนินการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 มีองคประกอบหลัก ดังนี้ 1) หลักการ 
ประกอบดวย หลักการบูรณาการ และหลักการการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) วัตถุประสงค           
เพื่อพัฒนาภาวะผูนําครูใหมีความเปนครูมืออาชีพ ความเปนผูนําทางวิชาการ การพัฒนาตนเองและเพื่อนรวมงาน และการเปน
แบบอยางท่ีดี 3) เนื้อหา ประกอบดวย ความเปนครูมืออาชีพ ความเปนผูนําทางวิชาการ การพัฒนาตนเองและเพื่อนรวมงาน 
และการเปนแบบอยางที่ดี 4) กระบวนการของรูปแบบ ประกอบดวย การศึกษาดูงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการและการฝก
ปฏิบัติจริง 5) การวัดและประเมินผล แบงเปน 3 ระยะ ไดแก กอนการพัฒนา ระหวางการพัฒนา และหลังการพัฒนา            
(3) รูปแบบและคูมือรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครู เพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 มีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด เมื่อนําไปทดลองใชกับกลุมทดลอง 
พบวาพฤติกรรมดานภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการปฏิบัติหลังการพัฒนา            
อยูในระดับมากที่สุด และพฤติกรรมดานภาวะผูนําครู ระยะหลังการพัฒนามีระดับภาวะผูนําสูงกวาระยะกอนการพัฒนา           
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ: (1) ภาวะผูนําครู (2) รูปแบบการพัฒนา (3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were (1) to examine components of teacher leadership in 
practicing the principles of sufficiency economy philosophy in secondary schools under the Regional 
Education Office No. 11, (2) to construct and develop a model for teacher leadership development in 
practicing the principles of sufficiency economy philosophy; and (3) validate the developed model. The 
Research and Development (R&D) was employed and divided into three phases as follows: Phase I started 
with an investigation concerning teacher leadership components and drafting a development model. 
Phase II was related to model validity and refinement. Phase III was related to validating and 
implementing the developed model. The samples, obtained through a purposive sampling technique, 
were 40 teachers from a secondary school under the Regional Education Office No. 11. The instrument for 
collecting data included a set of a 5-scale assessment form of teacher leadership in practicing the 
principles of sufficiency economy philosophy. Data were analyzed using percentage, mean, standard 
deviation, and t-test. 
 The findings were as follows: (1) Teacher Leadership in practicing the principles of sufficiency 
economy philosophy in secondary schools under the Regional Education Office No. 11 involved four 
components: 1) Professional Teacher, 2) Instructional leadership, 3) Self-development and colleague 
development, and 4) Being a role model. (2) A model for teacher leadership development in practicing 
the principles of sufficiency economy philosophy in secondary schools under the Regional Education 
Office No. 11 comprised 1) principles including integration, and lesson learned from the principles of 
sufficiency economy philosophy, 2) objectives for developing teacher leadership to be professional 
teacher, instructional leadership, self-development and colleague development, and being a role model, 
3) contents including professional teacher, instructional leadership, self-development and colleague 
development, and being a role model, 4) processes of the developed model involving a field trip study,          
a workshop and a training in actual practice, and 5) measurement and evaluation was divided into three 
phases comprising pre- implementation, during-implementation, and post-implementation. (3) The 
developed model and handbooks were assessed at the highest level. After the model implementation, 
teachers performed their teacher leadership in practicing the principles of sufficiency economy philosophy 
at the highest level. In addition, a level of teacher leadership at the post-implementation was higher than 
the pre-implementation at the .01 level of significance. 
 
Keywords: (1) Teacher Leadership (2) Development Model (3) Principles of Sufficiency Economy  
  Philosophy 
 
บทนํา 
 ปจจุบันโลกมีความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาการ เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม และการคมนาคม กอใหมนุษย
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากยุคอนาล็อกไปสูยุคดิจิทัล เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร สารสนเทศในดานสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรมอยางรวดเร็วโลกในศตวรรษที ่21 นี ้เปนโลกแหงการสื่อสารและเศรษฐกิจสากล ทุกประเทศตองปรับตัว
เพื่อความอยูรอดและมีภูมิคุมกันอยางมั่นคง (นิวัติ รอบบุตร.  ม.ป.ป. : 1) การเตรียมคุณภาพของประชากรจึงเปนเรื่องที่สําคัญ
อยางยิ่ง ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอยางหลีกเลี่ยงไมไดจึงตองพัฒนาการจัดการศึกษา         
ดังจะเห็นไดจากมีการประกาศใชกฎหมายสําคัญดานการจัดการศึกษาคือพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
(แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2545 ซึ่งเปนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศครั้งสําคัญ กอใหเกิดการเปลี่ยนการศึกษาทั้งระบบ           
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่ 74ก., 19 สิงหาคม 2542 : 3) มาตรา 6 
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ระบุวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” ซึ่งความมุงมายของการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คือ เพื่อพัฒนาคนไทยใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
นั่นเอง นอกจากนี ้ประเทศไทยไดประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2504-2509) ปจจุบัน คือ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2509) ปจจุบัน คือ ฉบับที่ 11             
(พ.ศ.2555-2559) เพื่อใหหนวยงานตางๆไดขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและสอดคลองกับยุคสมัย 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาเปนเวลากวา 40 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางแกไขเพื่อใหรอดพนวิกฤตินั้น สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมั่นคงยั่งยืน 
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทรงชี้แนวทางในการดํารงชีวิตของประชาชนทุกระดับ ทั้งการพัฒนา
และการบริหารประเทศความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล รวมถึง
ความจําเปนที่จะตองมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอ ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนํา
วิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและ  การดําเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนไทยใน
ทุกระดับใหมีจิตสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ดวยความ
เพียร มีสติปญญา มีความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถ ุ
สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ.  2550 : 1-5) และทศวรรษที่ผานมาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการยอมรับจากภายในประเทศและ
ระดับสากลโดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยเฉพาะสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนกรอบแนวคิดในการวางแผน
พัฒนาประเทศโดยไดกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับท่ี 8-12 (พ.ศ.2540-2564) และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดนอมนําไปจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 โดยยึดหลักการที่วา        
คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  ม.ป.ป. : 1) มุงพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจสติปญญาความรูคุณธรรมจริยธรรมสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและมุงพัฒนา
สังคมไทยใหเปนสังคมที่มีคุณภาพเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน 
 กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาคนไทยใหมีความพรอมในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21            
จึงจัดการศึกษาเพื่อดําเนินการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนรูจักการใชชีวิตที่พอเพียง เห็น
คุณคาของทรัพยากรตาง ๆ ฝกการอยูรวมกันกับผูอื่นอยางเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปนมีจิตสํานึก รักษสิ่งแวดลอมและเห็นคุณคา
ของวัฒนธรรม คานิยมและเอกลักษณของความเปนไทย โดยสอดแทรกหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสาระการเรียนรู 
ตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในหองเรียน และประยุกต  กิจกรรมพัฒนาผู เ รียนที่ เรียนรูนอกหองเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดผลักดันใหผูบริหารสถานศึกษานอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เปนแนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษาในทุกมิติ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทั้งผูบริหารและครูใหเปนแบบอยางในการ
ใชชีวิตอยางพอเพียง ซึ่งสอดคลองกับปรียานุช ธรรมปยา (2558 : 2) กลาววา การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา เปนการดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในภาคการศึกษาทุกระดับนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติภารกิจ โดยมุงหวังใหเกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีปฏิบัติ
จนเปนวิถีชีวิต สงผลใหเกิดการปลูกฝงและบมเพาะผูเรียน เด็ก และเยาวชน ใหมีจิตสํานึกและอุปนิสัย “พอเพียง” สามารถดํารง
ตนและดําเนินชีวิตใหเจริญกาวหนาไปอยางสมดุลและพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใหประสบผลสําเร็จครูเปนผูมีบทบาทอยางยิ่งเพราะเปนผูใกลชิดเด็กมากที่สุด ทําหนาที่สอนและจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหกับ ครูจะตองมีความรูความเขาใจ ในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนอยางดี และปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเปนแบบอยางแกนักเรียนและประชาชนทั่วไป  
 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 ประกอบดวย จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
มีสภาพและปญหาคลายคลึงกัน คือ ครูสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจ ในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง ขาดการบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเรียน (สํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2557 : คํานํา) อีกท้ังยังขาดผลงานวิจัยที่ศึกษาภาวะผูนําครูดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีตรงกับความตองการและสามารถนํามาใชพัฒนาภาวะผูนําครูอยางแทจริง การศึกษาวิจัยหารูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11            
จะเปนประโยชนในการพัฒนาภาวะผูนําครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาตอไป 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
                          ทางสายกลาง        พอเพียง 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองคประกอบของภาวะผูนํ าครู เพื่อดํา เนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                   
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 
 2. เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 
 3. เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครู เพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง               
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 ที่พัฒนาข้ึน 
 
 
 
 
 

ภาวะผูนําครูเพื่อดําเนนิการตามหลกัปรชัญา 
ของเศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรยีนมธัยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานศึกษาธกิารภาค 11 
1. ความเปนครูมืออาชีพ 
2. ความเปนผูนําทางวิชาการ 
3. การพัฒนาตนเองและเพื่อนรวมงาน 
4. การเปนแบบอยางที่ด ี

เง่ือนไขความรู 
รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง 

เง่ือนไขคุณธรรม 
ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน 

เพียร สติปญญา 

วัตถ/ุสังคม/สิ่งแวดลอม/วัฒนธรรม 

วิธีการพัฒนาภาวะผูนําคร ู
1. การศึกษาดูงาน  2. การอบรมเชิงปฏบิัติการ    3. การฝกปฏิบัติจริง 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนาํครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 

สมดลุ และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ขอบเขตของการวิจัย 
  ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย  
   ภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก 
ไดแก  
    องคประกอบหลักที ่1 ความเปนครูมืออาชีพ มี 5 องคประกอบยอย 
    องคประกอบหลักที ่2 ความเปนผูนําทางวิชาการ มี 5 องคประกอบยอย 
    องคประกอบหลักที ่3 การพัฒนาตนเองและเพื่อนรวมงาน มี 3 องคประกอบยอย 
    องคประกอบหลักที ่4 การเปนแบบอยางที่ด ีมี 5 องคประกอบยอย 
   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู เงื่อนไขคุณธรรม            
3 หลักการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และ 4 มิติ คือ วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม                   
และวัฒนธรรม  
   และรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 
  2.  กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองไดแก ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 จํานวน 40 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
  3.  เครื่องมือที่ใช 
   เครื่องมือที่ใช ประกอบดวย แบบประเมินพฤติกรรมภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
  4.  การวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการโดยการหา คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาท ี(t-test)  
  5.  วิธีดําเนินการวิจัย 
   ใชระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยแบงการวิจัยออกเปน          
3 ระยะ ดังนี ้
    ระยะที่ 1 การศึกษาองคประกอบภาวะผูนําครูและยกรางรูปแบบการพัฒนา แบงออกเปน 3 ขั้น คือ      
ขั้นที ่1 การศึกษาและวิเคราะหเอกสาร ขั้นที ่2 การยืนยันองคประกอบ และขั้นท่ี 3 การยกรางรูปแบบการพัฒนา 
    ระยะที่ 2 การตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา แบงออกเปน 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และขั้นท่ี 2 การสรางและพัฒนารูปแบบ 
    ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบโดยการทดลองใช เปนการนําเอารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครูเพื่อ
ดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 ที่ผานการ
ตรวจสอบ ไปทดลองใช มี 2 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 การทดลองใชและประเมินรูปแบบการพัฒนา และขั้นที ่2 การสรุปผลการทดลองใช
ภาคสนามและสรุปประสิทธิผลของรูปแบบ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ภาวะผูนําครู เพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 11 มี 4 องคประกอบหลัก18 องคประกอบยอย 87 ตัวชี้วัด ดังนี้ คือ องคประกอบหลักที่ 1 ความเปนครูมือ
อาชีพ มี 5 องคประกอบยอย (1) มุงเนนประสิทธิภาพ (2) มีความคิดสรางสรรค รูและเขาใจงาน (3) มีทักษะการสอนแบบมือ
อาชีพ (4) ครูนอมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช (5) ดําเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง องคประกอบหลักที่ 2            
ความเปนผูนําทางวิชาการมี 4 องคประกอบยอย (1) เชี่ยวชาญดานการจัดทําแผนการสอน (2) เชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรู 
(3) เชีย่วชาญดานหลักสูตร (4) เชี่ยวชาญการวัดและประเมินผล (5) ครูสรางนวัตกรรมใหม องคประกอบหลักที่ 3 การพัฒนา
ตนเองและเพื่อนรวมงาน มี 3 องคประกอบยอย (1) มีการเรียนรูตลอดชีวิต (2) แลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะของตนและผูอื่น            
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(3) การสรางเครือขายภายในและภายนอกโรงเรียน และองคประกอบหลักที่ 4 การเปนแบบอยางที่ดี มี 5 องคประกอบยอย  
(1) มีความออนนอมถอมตน (2) มีคุณธรรม จริยธรรม (3) มีความกลาแสดงออก (4) ประสานชุมชนไดดี (5) ดําเนินชีวิตตามวิถี
พอเพียง 
 2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครู เพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 มีองคประกอบสําคัญดังนี ้(1) หลักการ ประกอบดวย หลักการบูรณาการ และหลักการการ
ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาภาวะผูนําครูใหมีความเปนครูมืออาชีพ            
ความเปนผูนําทางวิชาการการพัฒนาตนเองและเพื่อนรวมงาน และการเปนแบบอยางที่ดี (3) เนื้อหา ประกอบดวย ความเปน
ครูมืออาชีพ ความเปนผูนําทางวิชาการ การพัฒนาตนเองและเพื่อนรวมงาน และการเปนแบบอยางที่ดี (4) กระบวนการของ
รูปแบบ ประกอบดวย การศึกษาดูงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการฝกปฏิบัติจริง และ (5) การวัดและประเมินผล 
แบงเปน 3 ระยะ ไดแก กอนการพัฒนา ระหวางการพัฒนา และหลังการพัฒนา 
 3. รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครู เพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 มีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด เมื่อนําไปทดลองใชกับกลุมทดลอง พบวาพฤติกรรม
ดานภาวะผูนําครู หลังการพัฒนา อยูในระดับมากที่สุด และ พฤติกรรมดานภาวะผูนําคร ูระยะหลังการพัฒนามีระดับภาวะผูนํา
สูงกวาระยะกอนการพัฒนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี  
  1. องคประกอบภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวย 4 องคประกอบ
หลัก 18 องคประกอบยอย 87 ตัวชี้วัด ดังนี ้คือ ความเปนครูมืออาชีพ ความเปนผูนําทางวิชาการ การพัฒนาตนเองและเพื่อน
รวมงาน และการเปนแบบอยางที่ดี  
   องคประกอบที ่1 ความเปนครูมืออาชีพ เปนสมรรถนะที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูโดยตรง ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน ทั้งในดานวัฒนธรรมการทํางานและคุณภาพผูเรียน ภาวะผูนําครูในศตวรรษที่ 21 และการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา ซึ่งทุกโรงเรียนตองนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช           
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของศูนยสถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2557 : 21) ไดศึกษาการถอดบทเรียนและ
วิเคราะหอัตลักษณศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา พบวา กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียน เปนการพัฒนาครูอยางมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู ซึ่งสอดคลองกับ อาภารัตน ราชพัฒน (2554 : 
83-84) ที่นําเสนอความเปนครูมืออาชีพ ประกอบดวย (1) เปนผูนําดานการเรียนการสอน (2) มีทักษะการสอนแบบมืออาชีพ 
(3) มุงมั่นอยางจริงจังในการปฏิบัติการสอน การเรียนรู และการประเมิน (4) เปนผูสอนที่ดี (5) ปฏิบัติงานในทีมกับเพื่อนครู
และชุมชนได และ (6) มีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง 
   องคประกอบหลักที ่2 ความเปนผูนําทางวิชาการ ในหลักการพัฒนาประเทศที่สําคัญในระยะแผนพัฒนา ฯ 
ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ดังนั้น          
ครูจะตองนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการจัดการศึกษาทุกมิติ ซึ่งประการสําคัญครูตอง
เชี่ยวชาญดานการจัดทําแผนการสอนท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะการบูรณาการในกลุมสาระการ
เรียนรูบูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรูและการบูรณาการแบบสอดแทรกและเนนการถอดบทเรียนตามหลัก 3 หวง 2 
เงื่อนไข 4 มิติ เพื่อวิเคราะหหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติหรือกิจกรรมการใชชีวิตประจําวัน
ของนักเรียน ดานหลักสูตรสถานศึกษาตองจัดทําหลักสูตร/หนวยการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามแผนการสอน วัดและประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลาย อีกทั้งครูสรางหรือใชนวัตกรรม สื่อแหลงเรียนรู/ฐานการ
เรียนรู เพื่อใหนักเรียนนําไปสูการปฏิบัติในวิถีชีวิตจนเกิดเปนอุปนิสัยพอเพียงได สอดคลองกับ ศูนยสถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ (2557 : 34-35) กลาวถึง อัตลักษณครูและบุคลากรที่ดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการบูร
ณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความเชี่ยวชาญในการจัดระบบการเรียนรูใหแก
นักเรียน และปานทิพย เรืองอราม (2551 : 10) กลาวถึงภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



 

 33 

[รวมบทคัดยอและบทความงานวิจัย]  

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

ประกอบดวย ครูตองเชี่ยวชาญดานการจัดทําแผนการสอน เชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรู เชี่ยวชาญดานหลักสูตร เชี่ยวชาญ
การวัดและประเมินผล และครูสรางนวัตกรรมใหม 
   องคประกอบหลักที่ 3 การพัฒนาตนเองและเพื่อนรวมงาน ถือเปนแนวทางสําคัญในการทํางานรวมกันใน
โรงเรียน สงผลใหเกิดความรวมมือ รวมแรง รวมใจกันพัฒนางาน และเพิ่มขีดความสามารถของการทํางานใหประสบผลสําเร็จ 
ลดชองวางระหวางบุคลากรระดับปฏิบัติการทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เกิดการสื่อสารสองทางอยางมีประสิทธิภาพและทํางาน
อยางมีความสุขซึ่งครูตองมีการเรียนรูตลอดชีวิต แลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะของตนและผูอื่น สรางเครือขายภายในและภายนอก
โรงเรียน สอดคลองกับ อาภารัตน ราชพัฒน (2554 : 8) กลาววา การพัฒนาตนเองเปนพฤติกรรมของครูในสถานศึกษา           
ขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงความสนใจและความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ประกอบดวย          
มีวิสัยทัศนในการพัฒนาตนเอง เชื่อมั่นในตนเองวาพัฒนาได เปนครูผูนําพัฒนาเพื่อนครู และ กษมน มังคละคีรี (2557 : 53)  
ซึ่งไดสรุปพฤติกรรมการพัฒนาตนเองของครูวา มีความเขาใจแนวคิดและวิธีพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีนิสัย
ใฝหาความรู รักที่จะเรียนรูตลอดชีวิต มีความสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางคลองแคลว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ประสบการณซึ่งกันและกัน และ มีทักษะการจัดการทํางานเพือ่การดําเนินชีวิตใหกาวหนา 
   องคประกอบหลักที่ 4 การเปนแบบอยางที่ดี เปนองคประกอบหลักที่มีความสําคัญเปนลักษณะเฉพาะ          
และจุดเนนที่เดนชัด ที่ครูแสดงออกอยางชัดเจนและเปนแบบอยางที่ดีตอนักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและบุคคลโดยทั่วไป         
ซึ่งภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรมีคือมีความออนนอมถอมตน มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีความกลาแสดงออก ประสานชุมชนไดด ีและดําเนินตามวิถีพอเพียง สอดคลองกับศูนยสถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
(2557 : 30-31) ที่นําเสนอวา ครูที่ดําเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะเฉพาะและจุดเนนที่ชัดเจน คือ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม คุณงามความดี มีการปลูกฝงและพัฒนาบุคลากร และชุมชน เครือขาย ใหเปนผูมีความประพฤติตน
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมเปนประการสําคัญอันดับแรก อีกท้ัง สุรยุทธ จุลานนท (2549 : ปาฐกถาพิเศษ) กลาววา เศรษฐกิจ
พอเพียง ถือเปนแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 ไดทรงชี้ใหประชาชนไดเห็นถึงแนวทางการปฏิบัติตนที่
ควรจะเปน เพื่อใหสามารถดํารงชีพไดโดยที่ไมเดือดรอน ซึ่งที่จริงแลวก็เปนแนวทางที่มีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย 
และสามารถนําไปใชไดในทุกระดับ ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศสอดคลองกับแนวคิดจากการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒ ิและโรงเรียนตนแบบศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา กลาววาองคประกอบ
ของภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวยมีความออนนอมถอมตน มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความกลาแสดงออก ประสานชุมชนไดด ีคําเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง 
 2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักศึกษาธิการภาค 11 ไดขอคนพบ วา รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มี 5 องคประกอบคือ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค (3) เนื้อหา (4) กระบวนการของรูปแบบ และ (5) การวัดและ
ประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประสิทธ์ิ เขียวศรี และคณะ (2548 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผูนํา 
ประกอบดวย (1) หลักการพื้นฐาน (2) วัตถุประสงค (3) การประเมิน (4) การปฏิบัติงาน (5) การเขารับการพัฒนา (6) การให
รางวัล (7) การใหความชวยเหลือ และงานวิจัยของ กษมน มังคละคีรี (2557 : 262-263) ไดทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผูนําเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการ
ที่ 11 พบวา รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดวย (1) หลักการ                    
(2) จุดมุงหมาย (3) เอกสารประกอบการพัฒนา (4) วิธีพัฒนา และ (5) การติดตาผลและประเมินผล  
 3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 มีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด เมื่อนําไปทดลองใช
กับกลุมทดลอง พบวาพฤติกรรมดานภาวะผูนําครู มีการปฏิบัติหลังการพัฒนา อยูในระดับมากที่สุด และ พฤติกรรมดานภาวะ
ผูนําครู ระยะหลังการพัฒนามีระดับภาวะผูนําสูงกวาระยะกอนการพัฒนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จัดวาเปน
รูปแบบที่เหมาะสมสอดคลองกับการพัฒนาภาวะผูนําเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา รูปแบบที่พัฒนาข้ึนนั้น ไดผานการศึกษาคนควา จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของผานการตรวจสอบคุณภาพจาก
การผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 11 ทาน จึงไดนําไปทดลองใชกับกลุมทดลอง ไดแก ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จํานวน 40 คน พบวา ผูที่เขารวมการทดลองใชรูปแบบมีการ
เปลีย่นแปลงพฤติกรรมและมีการพัฒนาภาวะผูนําครูมีคาคะแนนเฉลี่ยระยะสิ้นสุดการพัฒนาสูงกวาระยะกอนการพัฒนาและมี
ความคงสภาพของพฤติกรรมภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะครูที่เขารวมพัฒนาได
เพิ่มองคความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิตชีวิตได
อยางตอเนื่อง สอดคลองกับ ศาลินา บุญเกื้อ, นันทกาญจน ชินประดิษฐ (2557 : 137) ไดทําการวิจัย เรื่อง การถอดบทเรียน
และวิเคราะหอัตลักษณศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา พบวา การเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยครูและบุคลากรในโรงเรียนไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง
ปฏิบัติและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณลักษณะและอุปนิสัยพอเพียง  
 
ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยดังนี ้
  1. ควรศึกษาเปรียบเทียบองคประกอบภาวะผูนําครูเพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11กับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ ภาคอื่น ๆ ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวาจะมีความแตกตางกันหรือไมเพราะเหตุใด 
  2.  ควรศึกษาองคประกอบภาวะผู นํ าครู เพื่ อดํ าเนินการตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                        
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภูมิภาคอื่น ๆ เชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือระดับประเทศ เปนตน 
  3.  ควรนํารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํ าครู เพื่อดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                    
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับโรงเรียนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หรือระดับประเทศ 
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การพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียน : กรณีโรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสนิธุ 
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DEVELOPMENT OF TEACHER ON CLASSROOM RESEARCH: A CASE STUDY OF BAN HUAYYANG SCHOOL 
IN SAMCHAI DISTRCT, KALASIN PROVINCE UNDER THE PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 
 

วาสนา สุภาษี1, ชัยยนต เพาพาน2, รัชฎาพร พิมพิชัย3 
             V0810472968@gmail.com 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาในการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบานหวยยาง อําเภอ 
สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อศึกษาปญหาการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียน 
และ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียน โดยดําเนินการพัฒนาเปน 2 วงรอบ กลุมเปาหมาย จํานวน 7 คน 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบ แบบสอบถามสภาพการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน แบบสัมภาษณ                    
แบบประเมินเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน แบบประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียน และแบบบันทึกผลการนิเทศ วิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติพื้นฐาน สวนขอมูลเชิงคุณภาพ ตรวจสอบแบบสามเสา แลวทําการวิเคราะหเนื้อหา นําเสนอ
ผลการวิจัยในลักษณะความเรียง  
 ผลวิจัยพบวา (1) ปญหาการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ พบวา
กลุมเปาหมาย มีประสบการณ และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับปานกลาง กลุมเปาหมาย       
มีความพรอมและตองการเขารับการอบรมการวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก (2) การพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียนของ
โรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ ดวยการประชุมปฏิบัติการและการนิเทศภายในที่เนนการปฏิบัติจริงตาม
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 5 ขั้นตอน โดยมีวิทยากรใหความรู ทําใหกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเรื่องการวิจัยในชั้น
เรียนมากขึ้นสรางความมั่นใจในการทําวิจัยในชั้นเรียนสูงขึ้นจากการนิเทศภายในพบวา กลุมเปาหมายสามารถดําเนินการวิจัย
ไดเรียบรอยตามกรอบในวงรอบท่ี 2 (3) ผลการพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ กลุมเปาหมาย มีความรูความเขาใจ และความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน มีผลการทดสอบกอนการอบรม  
เฉลี่ยรอยละ 40.95 ภายหลังการพัฒนา มีผลการทดสอบสูงขึ้น เฉลี่ยรอยละ 80.48 จากแบบประเมินเคาโครงกลุมเปาหมาย
สามารถจัดทําเคาโครงการวิจัยในช้ันเรียนได โดยรวมอยูในระดับมาก และจากแบบประเมินการเขียนรายงานและสรุปผลจาก
ผูเชี่ยวชาญกลุมเปาหมายสามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได โดยรวมอยูในระดับมาก ทําใหกลุมเปาหมายมีความ          
พึงพอใจตอการพัฒนาครูดานการวิจัยในช้ันเรียน อยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : การพัฒนาครูดานการวิจัยในช้ันเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
2 อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 
3 อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 
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ABSTRACT 
 This research aimed to study the problems in conducting classroom research at Ban Huayyang 
School in Samchai district, Kalasin province; to study the problems in conducting classroom research;            
to study the method of teacher development in classroom research; and to study the results of teacher 
development on classroom research. The conducting of development was divided into two circles.           
The target group consisted of 7 teachers. The instruments used in the research were: a test paper, a 
questionnaire related to the conducting classroom research, interview form, research proposal evaluation 
form, the assessment of research report form, and supervision report. The statistics used to analyze the 
qualitative data were basic statistic while the quantitative data used triangulation technique and then 
analyzed the content and presented by descriptive analysis. 
 The results of the research were as follows: (1) The problems in classroom action research 
indicated that the target group had experience in conducting classroom research. They had gained 
knowledge and understood how they conducted the classroom research at a moderate level. However, 
the needs of development attendance were at the high level. (2) The method for developing was 
workshop including internal supervision closely and regularly. The scope of this study comprises 5 steps. 
The target group getting more knowledge, understanding and getting high confidence in classroom 
research. Supervision could be found the target group can do all the classroom research in the second 
circle. (3) The results of development the target group had gain knowledge and understood in conducting 
the classroom research. The average score of the posttest was higher than the pretest. The assessment of 
research proposal and classroom research report indicated that the quality of research proposal and 
report writing at a high level. The satisfied with the development on classroom research at a high level. 
 
Keywords: Development of Teachers on Classroom Research 
 
บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 (ฉบับที่ 3) 2553 เกี่ยวกับ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในหมวด 4 มาตรา 24 (5) ระบุวา “สนับสนุนสงเสริมใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานท่ี 23 วา “ครูตองมีความสามารถในการแสวงหา
ความรูคิดวิเคราะหและสรางองคความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งมี 3 ตัวบงชี้ คือ (1) ครูตองมีนิสัยรักการแสวงหา            
(2) ครูตองทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ (3) ครูตองรูวิธีการวิเคราะหและแกปญหาในชั้นเรียนของตนเองได” 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2553 : 12)  
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไดกําหนดไวในมาตรา 80-81           
ใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบางตําแหนงและบางวิทยฐานะ          
เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จําทําใหใหเกิดการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการและใหบังคับบัญชามีหนาที่ในการสงเสริม 
สนับสนุนผูอยูใตบังคับบัญชา โดยการใหไปศึกษาอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา.  2550 ก : 32) 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู สวนใหญเนนการพัฒนาที่ตัวครูซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน               
การจัดรูปแบบการเรียนรูแบบใหมเนนการปฏิบัติจริง การพัฒนาดานเทคนิคและทักษะที่จําเปนตอการเรียนรูแบบใหมและให
โอกาสครูไดสรางนวัตกรรมดวยตนเอง ที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2557 : 20)  
 การทําวิจัยในชั้นเรียนนับไดวาเปนหัวใจของการพัฒนาการศึกษาเปนงานที่คอนขางจะทาทายชวนใหคิดอยากลอง
ติดตาม เกิดความกระตือรือรนใครรูใครเห็น ในบางครั้งตองใชเวลามากเพราะงานวิจัยเปนงานที่ละเอียดถี่ถวน การนําการวิจัย
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ไปชวยในกระบวนการเรียนการสอนสาเหตุสําคัญที่ตองการใชการวิจัยนําหนาการเรียนการสอนเปนเพราะมีปญหาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนของครู ครูสวนใหญไมสามารถโยงทฤษฎีหลักการที่ไดเรียนมาไปสูการปฏิบัติได ครูจึงสอนดวยการเนนเนื้อหาเปน
สําคัญ ทําอยางไรจึงจะทําใหโรงเรียนหรือสถาบันทางการศึกษาเห็นความสําคัญของการวิจัยและสงเสริมใหครูทําวิจัยควบคูไป
กับการปฏิบัติการสอน เพื่อนําขอคนพบจากผลการวิจัยของตนเองไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนหรือแกปญหาในชั้น
เรียนที่ประสบอยู (บัญชา อึ้งสกุล.  2544 : 47)  
 การวิจัยในชั้นเรียนหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ไดแก การศึกษาวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
ทั้งในสวนท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร วิธีการสอน ตลอดจนการวัดผล โดยการศึกษาวิจัยนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อแกปญหาที่ครูพบการ
ปฏิบัติการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การวิจัยในชั้นเรียนเปนเครื่องมือในการคนหาคําตอบใหกับคําถามที่ครูสนใจดวยวิธีการ
เชิงประจักษ (อรัญญา สุธาสิโนบล.  2544 : 3-6) กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เปนกระบวนการหาความรูใหม โดยอาศัยการ
ทํางานที่เปนระบบเขามาชวย โดยหวังวาขอมูลที่ไดจะมีความนาเชื่อถือสูง และสรุปผลไดอยางถูกตอง ซึ่งการวิจัยจัดไดวาเปน
กระบวนการไดความรูในลักษณะที่เปนเชิงวิทยาศาสตร กลาวคือ สังเกตวามีปญหาหรือขอสงสัยอะไรเกิดขึ้นบาง รวบรวม
ขอมูล และศึกษาความจริงท่ีสอดคลองกับปญหา (ประวิต เอราวรรณ.  2545 : 2)  
 สภาพปญหาการวิจัยในโรงเรียน ทั้งดานการบริหารจัดการ การสอนและการเรียนจะมีมากขึ้นเทาที่เปนอยูในสภาพ
ปจจุบันมีหลายประการ (1) ปริมาณการวิจัยในโรงเรียนยังมีจํานวนนอยและการวิจัยสวนมากจะขอเลื่อนชั้นหรือตําแหนง         
การวิจัยที่นําผลมาใชการปฏิบัติอยางแทจริงยังมีนอย (2) บุคลากรสวนมากยังคิดวา การวิจัยเปนสิ่งท่ีปฏิบัติในระดับอุดมศึกษา 
ดังนั้นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไมมีความจําเปนเพราะการวิจัยเปนเรื่องของนักวิชาการไมใชสําหรับนักปฏิบัติ              
(3) ผูบริหารโรงเรียนและครูจํานวนมากยังคิดวา การวิจัยเปนเรื่องยาก มีขั้นตอนและระเบียบวิธีมาก งานปกติก็มากอยูแลว          
จึงไมมีเวลาวิจัย การวิจัยไมคอยมีประโยชนและไมคุมคากับการทํา (4) ผูบริหารโรงเรียนและครูยังขาดความรู ความเขาใจใน
การดําเนินการวิจัยจึงไมคอยกลาทํา (5) ขาดการสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งดาน การฝกอบรม 
การสนับสนุนงบประมาณ การเผยแพรการใหคําแนะนําชวยเหลือและยกยองจากปรากฏการณดังกลาวนี้ (ธีระ รุญเจริญ.  
2554 : 180)  
 โรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ เปนโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 จากที่โรงเรียนไดรับการประเมินโรงเรียนดีประจําตําบลแบบยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 
สิงหาคม 2559 มาตรฐานที่ 2 ดานครู ตัวชี้วัดที่ 3 วิจัยในชั้นเรียน ขอ 3) ครูมีการสรุปรายงานผลการวิจัย ขอ 4) ครูนํา
ผลการวิจัยไปใชในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน จากผลการประเมินครูสวนมากไมสงรายงานผลการทําวิจัยทํา
ใหการประเมินมาตรฐานที่ 2 ดานครู ตัวชี้วัดที่ 3 วิจัยในชั้นเรียน ขอ 3) ยังไมผานการประเมิน (ศูนยพัฒนาการนิเทศและ
เรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ.  2559 : 86)  
 จากสภาพดังกลาวเปนสาเหตุที่ทําใหผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเปนแกนนําในการ
ชวยพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาปญหาการทําวิจัยในช้ันเรียนของคร ูโรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ 
 2. เพื่อพัฒนาครูดานการทําวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ 
 3. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูดานการวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชยั จังหวัดกาฬสินธุ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ          
โดยใชรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ผูวิจัยกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังนี ้
  1. กลุมผูรวมวิจัยและผูใหขอมูล 
  2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  3. การเก็บรวบรมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
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  4. สถิติที่ใชในการวิจัย 
 1. กลุมผูรวมวิจัยและผูใหขอมูล 
  การวิจัยการพัฒนาครูดานการวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ ในครั้งนี้มี
กลุมผูรวมวิจัย และกลุมผูใหขอมูลดังนี ้
   1. กลุมผูรวมวิจัยและ กลุมผูใหขอมูลเพิ่มเติม ประกอบดวย 
    1.1 กลุมเปาหมาย จํานวน 7 คน รายละเอียดดังนี ้
     1.1.1 ครูประจําชั้นอนุบาล 2 จํานวน 1 คน  
     1.1.2 ครูประจําชัน้ประถมศึกษาปที ่2 จํานวน 1 คน  
     1.1.3 ครูประจําชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 1 คน  
     1.1.4 ครูประจําชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 1 คน 
     1.1.5 ครูประจําชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 1 คน 
     1.1.6 ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 1 คน 
     1.1.7 ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 จํานวน 1 คน 
    1.2 กลุมผูใหขอมูลเพิ่มเติม จํานวน 5 คน ประกอบดวย 
     1.2.1 ศึกษานิเทศก จํานวน 3 คน 
     1.2.2 วิทยากรผูใหการอบรม จํานวน 2 คน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  2.1 ประเภทของเครื่องมือ มี 6 ประเภท จําแนกไดดังน้ี 
   2.1.1  แบบสอบถามสภาพการดําเนินงานวิจัยในช้ันเรียน จํานวน 1 ฉบับ 
   2.1.2  แบบบันทึกการประชุมกลุมยอย จํานวน 1 ชุด 
   2.1.3  แบบทดสอบความรูเบื้องตนดานการทําวิจัยในช้ันเรียน จํานวน 1 ชุด 
   2.1.4  แบบสัมภาษณผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการวิจัยในช้ันเรียน จํานวน 1ฉบับ 
   2.1.5  แบบประเมิน จํานวน 2 ฉบับ ประกอบดวย 
    2.1.5.1  แบบประเมินเคาโครงการวิจัยในช้ันเรียน จํานวน 1 ฉบับ 
    2.1.5.2  แบบประเมินรายงานการวิจัยในช้ันเรียน จํานวน 1 ฉบับ 
   1.6 แบบบันทึกผลการนิเทศ  
  2.2 ลักษณะของเครื่องมือ  
   เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล แตละประเภทมีลักษณะ ดังนี ้
    2.2.1 แบบสอบถามแบบสอบถามสภาพปจจุบันปญหาการทําการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบานหวยยาง
อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ ใชสอบถามความรู ความเขาใจและความตองการในการพัฒนาเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 
จํานวน 1 ฉบับ ใชสําหรับเก็บขอมูลเพื่อใชในการวางแผนการพัฒนาบุคลกร 
    2.2.2 แบบบันทึกการประชุมกลุมยอยใชเก็บรวบรวมขอมูลการประชุมครูโรงเรียนบานหวยยางและการ
ประชุมยอยกลุมเปาหมายเปนแบบบันทึกการประชุมที่เปนทางการ ในสวนที่เกี่ยวของกับความตองการในการทําวิจัยในชั้น
เรียนมีจํานวน 5 วาระการประชุม ประกอบไปดวย ระเบียบวาระที ่1 เรื่องประธานแจงใหทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง
การประชุมครั้งท่ีแลว ระเบียบวาระที ่3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ ระเบียบวาระที ่4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระเบียบวาระที ่5 เรื่อง
อื่นๆ 
    2.2.3 แบบทดสอบ เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการทดสอบวิเคราะหความ
เที่ยงตรงและความสมบูรณของเนื้อหาเรียบรอยแลว โดยใชทดสอบกอนการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบหลังการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
    2.2.4 แบบสัมภาษณผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใชสําหรับสัมภาษณกลุมเปาหมายที่เขาอบรมเชิง
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนภายหลังสิ้นสุดการอบบรมแลว วามีความรูความเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียนมากนอยเพียงใด 
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ตองการความรูเพิ่มเติมในประเด็นใด จํานวน 1 ฉบับ มี 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 เปนขอมูลประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาคร ูเรื่องการวิจัยในช้ันเรียนและ ตอนที ่3 ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพิ่มเติม 
    2.2.5 แบบประเมิน จํานวน 2 ฉบับ  
     2.2.5.1 แบบประเมินเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน ใชประเมินผลงานที่ผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ           
ไดลงมือปฏิบัติเขียนเคาโครงวิชัยในชั้นเรียน โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 เปนรายการ
ประเมิน และตอนที ่3 เปนผลสรุปจากการประเมิน    
      2.2.5.2 แบบประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ใชสําหรับประเมินงานวิจัย ที่ทําสําเร็จ เรียบรอย
แลว จํานวน 1 ฉบับ มี 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 เปนรายการที่ประเมินและสวนประกอบตาง ๆ             
ของรายงานวิจัยในช้ันเรียน ตอนที ่3เปนความคิดเห็น/ขอเสนอแนะตองานวิจัยในช้ันเรียน 
    2.2.6 แบบบันทึกผลการนิเทศ สําหรับคณะกรรมผูทรงคุณวุฒิ ใชใน การบันทึกสิ่งที่ไดพบเห็น 
ตลอดจนความรูสึกที่ไดพบเห็น พูดคุย สนทนาอยางไมเปนทางการในระหวางท่ีดําเนินการพัฒนาครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสนิธุ 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.1 รวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม แบบทดสอบ การสัมภาษณ แบบสังเกต แบบประเมิน 
  3.2 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบหลายมิติแบบสามเสา ซึ่งผูวิจัย
เลือกใชแหลงขอมูล 2 แหลงคือ 
   3.2.1 ดานขอมูล (Different Data Sources) ดานเวลา แหลงสถานที ่ขอมูลดานบุคคล 
   3.2.2 ดานวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล (Different Collection Method) เปนขอมูลที่ไดจากการประเมิน 
การสัมภาษณ แบบสังเกต การบันทึกผล 
   3.2.3 ดําเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสารเพื่อใหขอมูลที่ถูกตองมากที่สุดและจัดหมวดหมูตามกรอบ
แนวคิดและความมุงหมายของการวิจัย 
  3.3 นําขอมูลที่ไดศึกษามา โดยทําการวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อทําความเขาใจและจัดหมวดหมูตามกรอบ
แนวคิดและความมุงหมายของการวิจัย 
  3.4 ประมวลผลและสรุปผล นําขอมูลในรูปพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis)  
  3.5 สรุปผลการศึกษาคนควาและเขียนรายงาน 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  4.1 ในแตวงรอบการวิจัยใชการวิเคราะหทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพในดานเชิงปริมาณวิเคราะห               
โดยใชคาสถิติพื้นฐานคาเฉลี่ยรอยละ 
  4.2 วิเคราะหขอมูลตามตัวแปรที่ศึกษาแตละดาน โดยการใชคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี ่           
และรอยละ 
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย 
   5.1 สถิติเพื่อการวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยใชสูตร (สมนึก ภัททิยธนี.  2544 : 221)  
 
 
 
 
      เมื่อ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางเนือ้หากับจุดประสงค 
        R  แทน  คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
        N   แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด  
   
 
 

N

R
IOC
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  5.2 สถิติพื้นฐาน โดยใชสูตร (บุญชม ศรีสะอาด.  2545 : 101)  
   5.2.1 คารอยละ (Percentage)  
   5.2.2 คาเฉลี่ย (Mean)  
   5.2.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
ผลการวิจัย 
 การพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ สรุปผลการศึกษา
คนควาไดดังน้ี 
  1. ปญหาการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ พบวา
กลุมเปาหมาย มีประสบการณ และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับปานกลาง กลุมเปาหมายมี
ความพรอมและตองการเขารับการอบรมการวิจัยในช้ันเรียนอยูในระดับมาก  
  2. วิธีการในการพัฒนาครูดานการวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ คือ 
การประชุมปฏิบัติการที่เนนการปฏิบัติจริงตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 5 ขั้นตอน โดยมีวิทยากรใหความรูในหัวขอการ
สํารวจและวิเคราะหปญหา การกําหนดวิธีการแกปญหา การพัฒนาวิธีการและนวัตกรรม การนําวิธีการและนวัตกรรมไปใชและ
การสรุปผล ทําใหกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้นสรางความมั่นใจในการทําวิจัยในชั้น
เรียนของกลุมเปาหมายใหสูงขึ้นมีการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําจากผูมีความรูและประสบการณดานการวิจัยในชั้นเรียนอยาง
ใกลชิดสม่ําเสมอผลจากการนิเทศภายในพบวา กลุมเปาหมายสามารถดําเนินการวิจัยไดเรียบรอยตามกรอบนิเทศจํานวน 4 คน 
สวนอีก 3คนไมมั่นใจในการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ และขาดทักษะการเขียนเชิงวิชาการจึงไมสามารถเขียนรายงานการวิจัย
แบบสมบูรณใหทันตามเวลาตามที่ตองการไดจึงพัฒนาในวงรอบที่ 2 จึงทําใหกลุมเปาหมายสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนไดครบ
ทุกคน 
  3. ผลการพัฒนาครูดานการวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ ไดนําเนินการ 
2 วงรอบ ตามกรอบการดําเนินงาน 5 ขั้นของการวิจัยในชั้นเรียนทําใหกลุมเปาหมาย มีความรูความเขาใจ และความสามารถ
ในการทําวิจัยในช้ันเรียน มีผลการทดสอบกอนการอบรม เฉลี่ยรอยละ 40.95 ภายหลังการพัฒนา มีผลการทดสอบสูงขึ้น เฉลี่ย
รอยละ 80.48 จากแบบประเมินเคาโครงกลุมเปาหมายสามารถจัดทําเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียนได โดยรวมอยูในระดับมาก 
และจากแบบประเมินการเขียนรายงานและสรุปผลจากผูเชี่ยวชาญกลุมเปาหมายสามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได 
โดยรวมอยูในระดับมาก ทําใหกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการพัฒนาครูดานการวิจัยในช้ันเรียน อยูในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาครูดานการวิจัยในช้ันเรียน โรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ มีขอคนพบที่ควรนํามา
อภิปรายผลดังน้ี 
  1. ปญหาการทําวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ พบวา มีประสบการณ 
ในการดําเนินการทําวิจัยในชั้นเรียน และมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับปานกลาง 
กลุมเปาหมายมีความพรอมและตองการเขารับการอบรมการวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก และหัวขอ ที่ตองการพัฒนา
เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือการสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจัย การพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม การกําหนดวิธีการ
หรือนวัตกรรมในการแกปญหา การนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช และ การสํารวจและวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน ทั้งนี้
อาจเปนเพราะ กลุมเปาหมาย ไมไดปฏิบัติการวิจัยอยางจริงจัง และขาดการนิเทศติดตามอยางเปนระบบ ตลอดจน บุคลากรไม
เห็นความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียนเทาที่ควร จึงไมใหความสนใจ ที่จะดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่อง เมื่อผูบริหารใหการ
สงเสริม และชี้ใหเห็นถึงการนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนางานและเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น จึงทําใหกลุมเปาหมาย มีความ
ตองการที่จะพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 151 - 155)             
กลาววาหนวยงานหรือองคการตางๆ ไดตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรอยางแพรหลาย เห็นไดจากหนวยงาน         
ที่รับผิดชอบดานการพัฒนาบุคลากรมากมาย การพัฒนาบุคลากรไมเพียงแตจะทําใหความรูความสามารถและทักษะในการ
ทํางานใหดีขึ้นเทานั้นยังสงผลใหผลงานและเปนประโยชน ตอบุคลากรในดานการเลื่อนตําแหนงการงานอีกดวย สอดคลองกับ 
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สาคร สีดามาตย (2553 : 19-20) สรุปความหมายมุงหมายของการพัฒนาบุคลากรไววา การพัฒนาบุคลากรในหนวยงานมี
จุดมุงหมายคือ เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนการพัฒนาความกาวหนาในหนาที่การงานของบุคลากรอีกดวย                     
ปนมุก สมนอย (2551 : 102-118) ไดศึกษาการพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนวัดบานหนองคึม อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาคนควาพบวา กอนการพัฒนาครูยังไมมีความรูความเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียน ตาม
ขั้นตอนการทําวิจัยในชั้นเรียนของกรมวิชาการ 5 ขั้นตอน คือ การสํารวจและวิเคราะหปญหา การกําหนดวิธีการในการ
แกปญหา การพัฒนานวัตกรรม การนํานวัตกรรมไปใช และการสรุปรายงานผล ไมสามารถเขียนเคาโครงการวิจัยได ไมสามารถ
นําเคาโครงการวิจัยไปดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน และไมสามารถเขียนรายงานผลการวิจัยได ภายหลังการพัฒนาโดยใช
การศึกษาเอกสารดวยตนเอง การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ ดําเนินการเปน 2 วงรอบ พบวา จากการพัฒนาใน
วงรอบที ่1 ผูรวมศึกษาคนควาทั้ง5 คน มีความรูความเขาใจ และสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน จํานวน 3 
คน สวนอีก 2 คน ยังมีปญหาดานการใชนวัตกรรมและการเขียนรายงาน จึงตองดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 ดวยกลยุทธ 
การนิเทศเปนรายบุคคล เมื่อดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 สิ้นสุดลงครูผูรวมศึกษาคนควาทุกคนมีความรูความเขาใจ             
และสามารถดําเนินการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนไดครบทุกคน คนละ 1 เรื่อง ทําใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนไดดี สอดคลองกับนางสาคร สีดามาตย (2553 : 95-137) ไดศึกษาการพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้น
เรียน โรงเรียนบานคําไผ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ พบวาครูขาดความรูความเขาใจและทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียนมี
ทัศนคติที่ไมดีตอการทําวิจัยขาดสื่อในการศึกษาคนควา ครูคิดวาเปนเรื่องยุงยาก โดยใชการวิจัยปฏิบัติการ (Action 
Research) ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะทอนผล 
(Reflection) โดยดําเนินการ 2 วงรอบ ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ พบวาผลการพัฒนาวงรอบท่ี 1 ครูมีความรูความ
เขาใจและสามมารถทําวิจัยในชั้นเรียนทุกคน เพียง4 ขั้นตอน คือ การสํารวจและวิเคราะหปญหา การกําหนดวิธีการในการ
แกปญหา การพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม และการนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช สวนขั้นตอนที่5 การสรุปผลและการเขียน
รายงานการวิจัย ผูรวมวิจัยสามารถทําได 4 คน อีก 1 คน อีก 1คนยังไมสามารถทําไดเนื่องจากขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การวิเคราะหขอมูลเพื่อนํามาสรุปผลและไมสามารถเขียนรายงานการวิจัยได ผลการพัฒนาวงรอบท่ี 2 โดยใชกิจกรรมการนิเทศ
ภายในจากการสัมภาษณการประเมินผลการเขียนเคาโครงการวิจัยและการประเมินผลการเขียนรายงานการวิจัยพบวา สามารถ
พัฒนาครูใหมีความรูคามเขาใจ และสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนทั้ง 5 ขั้นตอนไดทุกคน 
  2. วิธีการในการพัฒนาครูดานการทําวิจัยในช้ันเรียน ของโรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ 
คือ การประชุมปฏิบัติการที่เนนการปฏิบัติจริงตามกระบวนการวจิัยในช้ันเรียนทุกขั้นตอน โดยมีวิทยากรใหความรูและแนะนํา
ชวยเหลือ จะชวยใหมีความรูความเขาใจและสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนไดและระหวางดําเนินการวิจัยควรมีการนิเทศให
คําปรึกษาแนะนําจากผูมีความรูและประสบการณดานการวิจัยในช้ันเรียนอยางใกลชิดสม่ําเสมอ ทั้งนีเ้ปนเพราะ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเปนการฝกอบรมที่มุงใหผูประสบปญหา หรือสนใจเรื่องท่ีเหมือนกันมาปรึกษาหารือศึกษาคนควา เพื่อจัดหาแนวทาง
ในการปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อที่จะเปนการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานโดยมีการกําหนดแนวทางการประชุม บรรยาย
หรืออภิปรายของวิทยากร กลุมรวมกันปรึกษาหารือ คนควา การนําเสนอผลงานกลุมตอ ที่ประชุมใหญ แลวสรุปเพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติรวมกันสอดคลองกับ ฐีระ ประวาลพฤกษ (2541 : 18) กลาววา การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนรูปแบบของการ
ฝกอบรมที่สงเสริมใหผูเขารับการอบรมเกิดการเรียนรู ทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนําสิ่งที่ไดรับไปปฏิบัติงานตาม
สถานการณจริงที่ผูเขาอบรมปฏิบัติอยู และสอดคลองกับผลการวิจัยของ นางสาวจันทรเพ็ญ ลามคํา (2553 : 82-96) ไดศึกษา
การพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยใชกลยุทธการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศ ภายใตหลักการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) ดําเนินการพัฒนา 2 วงรอบ ประกอบดวยการวางแผน (Planning) การปฏิบัติการ (Action) 
การสังเกตการณ (Observation) การสะทอนผล (Reflection) ผูรวมศึกษาคนควาโดยกลุมเปาหมาย จํานวน 7 คน การพัฒนา
ครูดานการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาในวงรอบที่ 1โดยใชกลยุทธการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศ                
ผูศึกษาคนความีการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ การสังเกต การประเมินเคาโครง การวิจัยในชั้นเรียน การบันทึกการ
นิเทศภายในโรงเรียน ทําใหกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียนและสามารถเขียนเคาโครงการวิจัยใน 
ชั้นเรียนได จํานวน 5 คน อีก 2 คน ยังขาดความรูความเขาใจในการเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน ในวงรอบที่ 2 โดยใช      
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กลยุทธการนิเทศ ติดตามอยางตอเนื่องและการรวบรวมขอมูลไดทั้งหมดจากเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําให
กลุมเปาหมายทุกคนสามารถเขียนเคาโครงในการทําวิจัยในชั้นเรียนไดโดยสรุป การพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียน
กุดบากพัฒนาศึกษา อําเภอกุดบากจังหวัดสกลนคร โดยใชกลยุทธการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศ 
สามารถพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียนสามารถเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียนและทําวิจัยในชั้น
เรียนไดเปนการพัฒนาตนเองในการทําวิจัยในช้ัน 
   3. ผลการพัฒนาครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบานหวยยาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ พบวา 
กลุมเปาหมาย มีความรูความเขาใจ และความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน มีผลการทดสอบกอนการอบรม เฉลี่ยรอยละ 
40.95 ภายหลังการพัฒนา มีผลการทดสอบสูงขึ้น เฉลี่ยรอยละ 80.48 สามารถจัดทําเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียนได โดยรวม 
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ และกลุมเปาหมาย สามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้น
เรียนได โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ 
ดังนี้คือ รายงานกระบวนการดําเนินการวิจัยไดอยางชัดเจน รูปแบบรายงานการวิจัยถูกตอง และ มีองคประกอบรายงานการ
วิจัยในชั้นเรียนที่สําคัญครบถวน ผูวิจัย มีการวางแผนในการพัฒนาตามกรอบกลยุทธที่วางไวอยาง เปนระบบ เปดโอกาสให
กลุมเปาหมายไดมีสวนรวมในการวางแผนทุกขั้นตอน ตลอดจนผูวิจัยไดศึกษาสภาพปจจุบันปญหาของครู กอนที่จะกําหนด
ยุทธศาสตรในการพัฒนา จึงทําใหเกิดการพัฒนาที่สอดคลองกับปญหาการจัดกระบวนการเรียนการสอนจริง สงผลให
กลุมเปาหมายมีความตระหนัก และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม ตลอดจนผูวิจัยและผูเชี่ยวชาญไดใหความเอาใจใส เสนอแนะและให
คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนแกกลุมเปาหมายอยางใกลชิด พรอมทั้งดําเนินการนิเทศติดตามผลอยาง
ตอเนื่อง ภายใตบรรยากาศแบบกัลยาณมิตร จึงทําใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ พิภพ เพิ่มสิน (2551 : 83-88) ไดศึกษาการพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบานโนนโพธิ์ศรี           
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ พบวา การดําเนินการพัฒนาครูดานการวิจัยในช้ันเรียนโดยการใชกลยุทธในการพัฒนา ไดแก          
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ ชวยใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาคือ ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
เรียนดูจากคะแนนการทดสอบกอนและหลังเรียน คะแนนเพิ่มจาก 17.67 เปน 23.67 สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนไดโดยใน
วงรอบที ่1 ครูชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 สามารถทําการวิจัยไดอยางสมบูรณดี ครูชั้นประถมศึกษาปท่ี1 และชั้นประถมศึกษาปที ่3 
ยังเหลือการสรุปและอภิปรายผลที่ยังทําไมเปนที่นาพอใจ แตสามารถสรุปอภิปรายผลไดดีในวงรอบท่ี 2อยางไรก็ตามครูจะตอง
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อที่จะไดเกิดทักษะในการทําวิจัยมากขึ้น เพื่อนําไปสูการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ ที่สําคัญอีกประการหนึ่งผูบริหารตองใหความสําคัญและใหการ
สนับสนุนคอยกํากับ ดูแล ติดตามอยางตอเนื่องใจและสามารถเขียนรายงานการวิจัยไดถูกตองและสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช 
  1.1 ผูวิจัยควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนดีพอที่จะวิเคราะหปญหาการทําวิจัยของผูรวม
การศึกษาคนควาไดตรงจุด สามารถใชเทคนิคการนิเทศชวยเหลือไดอยางเหมาะสม 
  1.2 ระยะเวลาในการพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียน ใชเวลา 1 ภาคเรียนมีความเหมาะสมและเปนไปได  
การทําวิจัยในชั้นเรียนควรมีคุณภาพ ถูกตองตามหลักวิชา มีประโยชนตอการพัฒนาหรือชวยแกปญหาของผูเรียน ไมควรเนน
ดานปริมาณงานวิจัย 
  1.3 ผูวิจัยควรมีการพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียนอยางตอเนื่องที่มีผลตอการเรียนการสอน โดยศึกษาหาความรู
และติดตามผลการวิจัยอยางเสมอ 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเชื่อมโยงในประเด็นตอไปนี ้
   2.1 ควรพัฒนาครูโดยใชกลยุทธการพัฒนาท่ีหลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางกวางขวางยิ่งขึ้น 
   2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ และปจจัยที่เปนอุปสรรคของการการพัฒนาครูเกี่ยวกับ
การทําวิจัยในชั้นเรียน 
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การศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร 
A STUDY OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF LOCAL ADMINISTRATIVE 

ORGANIZATION IN MUKDAHAN PROVINCE 
 

ปทมา จันทพันธ1 

Pattama.chantapan@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด
มุกดาหาร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ และ แบบสอบถาม ใชกลุมตัวอยางจํานวน 266 คนสถิติที่ใชในการ
วิจัยเปนสถิติ คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความถี ่โดยมีจุดมุงหมายการวิจัย (1) เพื่อศึกษาสภาพ
การบริหารและจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร และ (2) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารและ
จัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร   
 ผลการวิจัย พบวา (1) สภาพปจจุบันการบริหารและจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
มุกดาหาร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (2) สภาพการบริหารและจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
มุกดาหาร พบวา มีจุดแข็ง 3 ดาน คือ ดานผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารวิชาการ          
และมีจุดออน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารทั่วไป ดานผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น           
และดานความรวมมือระหวางองคกร 
 
คําสําคัญ: (1) การบริหารและจัดการศึกษา (2) แนวทางการบริหารและจัดการศึกษา (3) องคกรปกครอง 
  สวนทองถ่ิน 
 

ABSTRACT 
 The research aimed to study educational administration and management of Local 
Administrative Organization in Mukdahan province. The instruments for collecting data included interview 
forms and a set of questionnaires. The samples were 266 persons. The statistics used in analyzing data 
were percentage, mean, standard deviation and frequency. The purposes of the research were (1) to 
examine context of educational administration and management of Local Administrative Organization in 
Mukdahan province, and (2) to establish how to develop educational administration and management of 
Local Administrative Organization in Mukdahan province.  
 The findings were as follows: (1) overall and individual aspects in present context of educational 
administration and management of Local Administrative Organization in Mukdahan province were at the 
high level. Overall and individual aspects of need context in educational administration and management 
of Local Administrative Organization in Mukdahan province were at the high level. (2) The context of 
educational administration and management of Local Administrative Organization in Mukdahan Province 
comprised three strengths: 1) school administrator 2) personnel affairs and 3) academic affairs.                   
The weaknesses comprised four aspects: 1) financial affairs 2) general affairs 3) local administrative 
administrators and 4) organization participatory. 
 
 

                                                 
1 เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร 
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บทนํา 
 ประเทศไทยกําหนดยุทธศาสตรและเปาประสงคของทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม โดยสรางหลักประกันวาคนไทยทุกคนตองไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเสมอภาคเทาเทียม
และทั่วถึง และสงเสริมสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งเปนไปตามเปาหมายการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
โลกในชวง 15 ปขางหนา (Sustainable Development Goal-SDGs ป ค.ศ. 2015-2030) ไดจัดใหมีบริการการศึกษา
กระจายไปตามพื้นท่ีภูมิศาสตรทั่วประเทศ มีเขตบริการรับผิดขอบจัดการศึกษาที่มุงหวังสรางโอกาสใหทุกคนเขาถึงการศึกษา
โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ โดยไมคํานึงถึงความแตกตางทางเพศ 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และไมตองเสียคาใชจาย เนื่องจากการศึกษามีเพื่อทุกคน เปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน           
ความทาทายในการดําเนินงานใหบรรลุผลสําหรับโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของทุกคน คือ การเสริมสรางความ
เขมแข็งของพันธกิจสําคัญของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ตองสามารถจัดการศึกษาใหเกิดผล มีคุณภาพสูงและมีความเสมอภาค
ตอเด็กทุกคนไดเขาถึงการเรียนรูตามความตองการและศักยภาพโดยไมเลือกปฏิบัติ สิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการหนุน
เสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ มีความเทาเทียม ทั่วถึง และครอบคลุมใหแกคนทุกกลุม คือ การสรางองคความรูและแบบ
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการศึกษาแบบทั่วถึงและเทาเทียมสูการปฏิบัติใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย ใหมีแบบอยางท่ีเลือกประยุกต ปรับใชในการปฏิบัติการจริงตามสภาพบริบทและพื้นที่
ภูมิศาสตร ภายใตการสรางกระบวนการบริหารจัดการศึกษาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา.  2559 : คํานํา) แผนการศึกษาแหงชาติมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่
21 (3Rs 8Cs) ประกอบดวย 3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคิดเลขเปน (Arithmetic) 
8Cs ไดแกทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 
ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน 
(Cross – cultural Understanding) ทักษะดานความรวมมือการทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork 
and Leadership) ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศและการรูเทาทันสื่อ (Communications, Information and Media 
Literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ
และทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) และความมีเมตตากรุณามีวินัยคุณธรรมจริยธรรม (Compassion) 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2560 : 79)  
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐไดใหความ
เปนอิสระคลองตัวตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก
รูปแบบ มีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครองการบริหารการบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมี
อํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ รัฐบาลเปนผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาที่จําเปน ภายใตกรอบกฎหมายและ
เพื่อกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นอยางตอเนื่องและเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น หรือประโยชนของ
ประเทศเปนสวนรวม และในสวนขององคประกอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวยผูบริหารทองถิ่นทําหนาที่ฝาย
บริหาร ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในทองถิ่นและมีสภาทองถิ่นทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ ซึ่งประกอบดวย
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ในทองถิ่นน้ันเชนเดียวกัน (โกวิทย พวงงาม.  2550 
: 13) “การจัดการศึกษา”เปนความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งสามารถจําแนกประเด็นของความรับผิดชอบ
ได 3 ประการไดแกประการแรกเปน “ความรับผิดชอบทางกฎหมาย” เพราะเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดการศึกษา เหตุผลประการที่สองไดแก “ความรับผิดชอบทางสังคม” ซึ่งเปนความรับผิดชอบทางสังคมที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําหนาที่ในการดูแลบุตรหลานและสมาชิกของชุมชน และ ณ ปจจุบันนี้เปนองคกรที่มีบทบาทใน
ฐานะที่เปนองคกรที่จัดบริการสาธารณะใหกับประชาชน ตามแนวทางการกระจายอํานาจฉะนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึง
เปนองคกรที่มีทั้งอํานาจ หนาที ่งบประมาณ และบุคลกร รวมทั้งจําเปนตองมีความรับผิดชอบทางสังคมตอประชาชน ประการ
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ที่สาม ไดแก “ความรับผิดชอบทางการเมือง” เพราะเมื่อประชาชนเลือกผูแทนเขาไปทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว
ผูแทนนั้น ก็จะกลายเปนนักการเมืองทองถิ่น ซึ่งการเปนนักการเมืองทองถิ่นจะตองแสดงความรับผิดชอบหรือความผูกพันตาม
นโยบายที่เคยใหไวกับประชาชนขณะหาเสียงกอนการเลือกตั้ง และเมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรทางการเมือง
ดังนั้นจึงตองมีนโยบายที่จําเปนตองมีแนวคิดที่จะจัดบริการที่ดีใหกับประชาชนและแนวนโยบายหนึ่งที่เห็นวาดีและสามารถ
ดึงดูดและผูกมัดหัวใจของประชาชนไวไดคือการใหการศึกษาที่ดีแกประชาชน (วุฒิสาร ตันไชย.  ม.ป.ป. : 4)  
 การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดมุกดาหาร ควรหาแนวทางเพื่อพัฒนาการบริหารและจัด
การศึกษาในทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหารซึ่งเปนองคกรในทองถิ่นที่ทํางานรวมกันกับหลายหนวยงานและทํา
หนาที่รวมกันวางแผนระหวางหนวยงานของรัฐและประชาชนในพื้นที่ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการวางแผนหรือใช
ทรัพยากรทางการศึกษารวมกันของทุกฝาย ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสังเคราะหขอมูลที่ใชในการวางแผนในการพัฒนา
ทองถิ่น ศึกษาสภาพปจจุบันในการบริหารและการจัดการศึกษาทางดานวิชาการ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ และดาน
บริหารทั่วไป ใหมีประสิทธิผลและสอดคลองกับการพัฒนาการศึกษาในปจจุบัน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพทางการบริหารและจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดมุกดาหาร 
 2. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดมุกดาหาร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูอํานวยการกองการศึกษา หรือนักวิชาการศึกษา รวมทั้งสิ้น 886 คน จากหนวยงานทางการศึกษาจังหวัดมุกดามุกดาหาร  
  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ผูอํานวยการกองการศึกษา หรือนักวิชาการศึกษา โดยการเปรียบเทียบตารางสัดสวนของ Krejcei and Morgan            
(วาโร เพ็งสวัสดิ์.  2548 : 205 - 206) จะไดกลุมตัวอยาง จํานวน 275 คนใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-
stage Random Sampling) ไดแก ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 55 คน ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูอํานวยการกอง
การศึกษา 55 คน ครูจากสถานศึกษาละ 3 คน จํานวน 165 คน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ประกอบดวย 
  2.1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง  

1. ขอบขายการบริหารการศึกษา 
 1.1 ดานการบริหารวิชาการ 
 1.2 ดานการบริหารงานบุคคล 
 1.3 ดานการบริหารทั่วไป 
 1.4 ดานการบริหารงบประมาณ 

2. หนวยงานทางการศึกษา 
 2.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2.2 สถานศึกษา 
 2.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 2.4 ศึกษาธิการจังหวัด 
 2.5 สํานักงานการศึกษานอกโรงเรยีน 

สภาพปจจุบันการบริหารจัดการศึกษา 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร 

แนวทางที่เหมาะสมสําหรับการบริหารจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร 
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  2.2 การสนทนากลุม โดยเลือกกลุมผูใหขอมูลแบบเจาะจงที่เปนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากร
ทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและกรรมการสถานศึกษาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสบความสําเร็จในการ
จัดการศึกษาและกลุมอื่น จํานวน 1 กลุม และผูบริหารการศึกษา 1 กลุม รวมเปน 2 กลุมรวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 10 คน 
  2.3 แบบสอบถาม วิเคราะหคุณภาพของแบบสอบถามโดยคํานวณคาความเที่ยง (Reliability)                      
โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ .972 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  3.1 ขอมูลเชิงปริมาณโดยผูวิจัยแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางรายบุคคลและสงแบบสอบถามทางไปรษณีย 
  3.2 ขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณและสนทนากลุม (Focus group) เลือกกรณีศึกษาจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พรอมสถานศึกษา จํานวน 3 แหง ผูใหขอมูล คือ เทศบาลเมืองมุกดาหาร องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
ตําบลดอนตาล 
 4.สถิติที่ใชในการวิจัย ขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป           
ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสนทนา
กลุมและการสัมภาษณวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และยืนยันดวยผูเชี่ยวชาญ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผูวิจัยแจกแบบสอบถาม ทั้งหมด 275 ฉบับ ไดรับคืนมาในสภาพที่ขอมูลสมบูรณ จํานวน 235 ฉบับ คิดเปน             
รอยละ 85.45 จําแนกเปน เพศชาย 58 คน คิดเปนรอยละ 24.70 เพศหญิง 177 คน คิดเปนรอยละ 75.30 สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด 24 คน คิดเปนรอยละ 10.20 เทศบาลเมือง 68 คน คิดเปนรอยละ 28.90 เทศบาลตําบล 44 คน คิดเปน
รอยละ 18.70 องคการบริหารสวนตําบล 71 คน คิดเปนรอยละ 30.20 และ อื่น ๆ (ไมสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 28 
คน คิดเปนรอยละ 11.90 เปนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 63 คน คิดเปนรอยละ 26.80 ผูบริหารสถานศึกษา 50 คน 
คิดเปน รอยละ 21.30 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 117 คน คิดเปนรอยละ 49.80 และผูปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ 5 คน คิดเปน
รอยละ 2.10 จบการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 2 คน คิดเปนรอยละ 0.90 ปริญญาตรี 138 คน คิดเปนรอยละ 58.70 ปริญญา
โท 87 คน คิดเปนรอยละ 37.00 จบปริญญาเอก 8 คน คิดเปนรอยละ 3.40 ปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 100 คน           
คิดเปนรอยละ 42.60 โรงเรียนประถมศึกษา 74 คน คิดเปนรอยละ 31.50 โรงเรียนขยายโอกาส 20 คน คิดเปนรอยละ 8.50 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 35 คน คิดเปนรอยละ 14.90 และสถาบันอาชีวศึกษา 6 คน คิดเปนรอยละ 2.60 
 2. สภาพปจจุบันการบริหารและจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวม อยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก ทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ 
ดานการบริหารวิชาการ ดานผูบริหารสถานศึกษา และดานความรวมมือระหวางองคกร 
  2.1 ดานการบริหารวิชาการ โดยภาพรวม อยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 
ทุกขอ เมื่อเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ สถานศึกษาสงเสริมและสรางโอกาสใหนักเรียนไดแสดง
ทักษะ ความสามารถทางวิชาการ กีฬา อยางหลากหลายและสม่ําเสมอ ครูผูสอนนําสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการเรียนการ
สอนเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน ที่มีความหลากหลาย สงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสถานศึกษานํานักเรียนเขารวมประกวดหรือแขงขันทักษะทางวิชาการของหนวยงานตน
สังกัด หนวยงานอื่น หรือหนวยงานเอกชน และไดผลรับเปนที่นาพอใจ 
  2.2 ดานการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 7 
ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ครูและบุคลากรการศึกษา ปฏิบัติหนาที่
ไดอยางเต็มที่ เต็มความรู ความสามารถ เต็มเวลา และมีความภูมิใจที่ไดเปนครูในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สถานศึกษามีการประเมินศักยภาพ ความสามารถหรือผลการปฏิบัติงานของครูอยางสม่ําเสมอ โดยใชผลงานที่เกิดขึ้นเชิง
ประจักษที่เชื่อมโยงกับผลที่เกิดกับตัวผูเรียน ทั้งดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สังคม อารมณ หรือสติปญญา และครูมี
แนวคิด วางแผน หรือกําลังศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และศึกษาตอในสาขาเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน 
(ไมใชสาขาการบริหารการศึกษา)  
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  2.3 ดานการบริหารทั่วไป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 5 ขอ 
และระดับปานกลาง 2 ขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษาไดกําหนด กฎ ระเบียบ แนว
ปฏิบัติ หรือขอบังคับที่เปนประโยชน สําหรับใหครู หรือ นักเรียนไดปฏิบัติอยางเหมาะสม สงผลตอตอวัฒนธรรมองคกร หรือ 
ความประพฤตินักเรียนเชิงประจักษ สถานศึกษานําเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอรเน็ต โทรศัพทมือ หรือสื่อโซเชียลมีเดีย           
มาชวยในการประสานความรวมมือ ประสานงาน การติดตอสื่อสาร ระหวางองคกร บุคลากร ผูปกครองนักเรียน หรือระหวาง
หนวยงานอื่น ๆ และ สถานศึกษาจัดใหมีการประชุมผูปกครองนักเรียน ทั้งในระดับสถานศึกษา และจัดใหมีการประชุมรวมกัน
ในระดับภาคีระดับอําเภอ ตําบล หรือจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูปกครองนักเรียน 
  2.4 ดานการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อวิเคราะหเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 
6 ขอ และอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษาไดนํานโยบายดาน
การศึกษาของหนวยงาน ตนสังกัด มาเปนสวนหนึ่งหรือบูรณาการในการจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงาน สถานศึกษาจัดทํา
แผนปฏิบัติการหรือแผนการบริหารงบประมาณสอดคลองกับสภาพ บริบทของสถานศึกษา มีการวิเคราะหสภาพองคกร 
(SWOT) อยางรอบดาน มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ ที่สามารถนําลงสูการปฏิบัติและวัดความสําเร็จได และการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา สามารถสงผลถึงตัวผูเรียนโดยตรง และผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
  2.5 ดานผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อวิเคราะหเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก           
ทุกขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะ ความรู หรือประสบการณในการ
บริหารหรือจัดการศึกษา ที่สามารถบริหารสถานศึกษาใหนักเรียนมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ทั้งดาน
อารมณ สังคม และสติปญญา เหมาะสมตามวัยหรือวุฒิภาวะ การดําเนินกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการบริหารหรือจัด
การศึกษาเปนไปตามแผน ระยะเวลา จํานวนงบประมาณที่กําหนดไว และบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนด           
และอัตราเกณฑเด็กเขาเรียนหรือการรับนักเรียนเปนไปตามแผนการรับนักเรียน 
  2.6 ดานผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อวิเคราะหเปนรายขอ พบวา           
อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการเทียบเคียง
ประสิทธิผลการบริหารและจัดการศึกษากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ และนํามายกระดับประสิทธิผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขององคกร องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาทุกดานที่เปน
ปจจุบันและถูกตอง สามารถเผยแพรหรือนํามาใชสําหรับการบริหารหรือจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรใหกับการบริหารหรือจัดการศึกษามากกวาหรือทัดเทียมกบัการจัดสรร
ใหหมวดอื่น ๆ 
  2.7 ดานความรวมมือระหวางองคกร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อวิเคราะหเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารองคกรไดรับเชิญจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่นหรือหนวยงานทางการศึกษาอื่น เพื่อเขารวมประชุมหรือหาหรือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่นสราง
เครือขายความรวมมือจากภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการบริหารหรือจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิผล และเกิดผลเชิงประจักษ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดประชุมหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
และเชิญองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นหรือหนวยงานทางการศึกษาอื่นมารวมกิจกรรมและไดรับการตอบรับเขารวมกิจกรรม
เปนอยางด ี
 3. ความตองการจําเปนการบริหารและจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร เรียงลําดับ
ความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก คือ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารทั่วไป และ ดานผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
  3.1 ดานการบริหารวิชาการ เรียงลําดับความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก คือ นักเรียนไดรับรางวัล ดานความรู
ทางวิชาการ ทักษะความสามารถดานอื่น ๆ เหมาะสมตามชวงวัย ทั้งจากหนวยงานตนสังกัด หนวยงานราชการอื่น หรือ
ภาคเอกชน หนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการประกวด แขงขัน ทักษะ ความสามารถนักเรียน เพื่อใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด 
นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมทั้งจังหวัด ภูมิภาค หรือประเทศ และสถานศึกษาจัดใหครูทุกคนไดนําเสนอผลงานทางวิชาการกับ
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานอ่ืนอยางสม่ําเสมอ 
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  3.2 ดานการบริหารงานบุคคล เรียงลําดับความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก คือ บุคลากรมีรายไดหรือเงิน
สนับสนุนอื่นที่สุจริต นอกเหนือจากเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตของตนและครอบครัว ครูมี
แนวคิด หรือวางแผนที่จะสอบเปลี่ยนสายงานไปสังกัดหนวยงานราชการอื่น หรือเปลี่ยนตําแหนงไปดํารงตําแหนงอื่นที่ไมใช
ครูผูสอนและสถานศึกษามีการสรางขวัญกําลังใจ จัดหาสิ่งอํานวยการความสะดวกในการปฏิบัติหนาที ่รวมถึงสิ่งอุปโภค บริโภค 
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม 
  3.3 ดานการบริหารทั่วไป เรียงลําดับความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษาจัดใหมีรถรับสง
นักเรียนแบบไมเก็บคาใชจายที่ปลอดภัย สะอาด สภาพเปนที่นาพอใจ สถานศึกษาในสังกัดจัดใหมีรานคาเพื่อจําหนายสินคา
และอํานวยความสะดวกใหกับครู นักเรียน และจําหนายสินคาที่มีประโยชนทั้งดานอุปโภคและบริโภคและสถานศึกษามี
หองเรียน หองปฏิบัติการ สนามเด็กเลน หองสวม สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับครู นักเรียน อยางเพียงพอเหมาะสมและ
ปลอดภัย นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ผูเกี่ยวของสามารถติดตอไปประสานงานกับสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล มีขอมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาไวบริการอยางสะดวก รวดเร็ว และเปนปจจุบัน สถานศึกษานําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อินเตอรเน็ต โทรศัพทมือ หรือสื่อโซเชียลมีเดีย มาชวยในการประสานความรวมมือ ประสานงาน การติดตอสื่อสาร ระหวาง
องคกร บุคลากร ผูปกครองนักเรียน หรือระหวางหนวยงานอื่น ๆ และสถานศึกษาไดกําหนด กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ            
หรือขอบังคับที่เปนประโยชน สําหรับใหครู หรือ นักเรียนไดปฏิบัติอยางเหมาะสม สงผลตอตอวัฒนธรรมองคกร หรือความ
ประพฤตินักเรียนเชิงประจักษ 
  3.4 ดานการบริหารงบประมาณ เรียงลําดับความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษาสามารถหา
งบประมาณจากแหลงอื่น ๆ นอกเหนือจากหนวยงานตนสังกัดหรืองบจากหนวยงานราชการ เพี่อนํามาใชในการบริหารหรือจัด
การศึกษา งบประมาณ ทรัพยากรทางการศึกษา ที่ไดรับจัดสรร เพียงพอตอการบริหารหรือจัดการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้นเปนไปตามตัวชี้วัดหรือเปาหมายที่กําหนดไว และสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการหรือแผนการบริหารงบประมาณ
สอดคลองกับสภาพ บริบทของสถานศึกษา มีการวิเคราะหสภาพองคกร (SWOT) อยางรอบดาน มีการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จ ที่สามารถนําลงสูการปฏิบัติและวัดความสําเร็จได 
  3.5 ดานผูบริหารสถานศึกษา เรียงลําดับความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารสถานศึกษามีผลงาน
หรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ทั้งจากหนวยงานตนสังกัด หนวยงานราชการอื่น หรือ
ภาคเอกชน ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหไดรับการพัฒนาทางวิชาชีพ จนไดรับรางวัลจาก
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานราชการอื่นหรือภาคเอกชนและอัตราเกณฑเด็กเขาเรียนหรือการรับนักเรียนเปนไปตามแผนการ
รับนักเรียน 
  3.6 ดานผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรียงลําดับความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก คือ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรใหกับการบริหารหรือจัดการศึกษามากกวาหรือทัดเทียมกับการจัดสรรใหหมวด
อื่น ๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาทุกดานที่เปนปจจุบันและถูกตอง 
สามารถเผยแพรหรือนํามาใชสําหรับการบริหารหรือจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิผลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการ
เทียบเคียงประสิทธิผลการบริหารและจัดการศึกษากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ และนํามายกระดับประสิทธิผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาขององคกร 
  3.7 ดานความรวมมือระหวางองคกร เรียงลําดับความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก คือ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดนําเอานโยบายดานการศึกษา ระดับชาต ิระดับภูมิภาค หรือระดับจังหวัด มาบูรณาการเขากับแผนการบริหารและจัด
การศึกษาขององคกร สถานศึกษามีการรวมกลุมสถานศึกษาเปนศูนยเครือขาย สหวิทยาเขต หรือรูปแบบอื่น เพื่อประสาน
ความรวมมือดานการบริหารและจัดการศึกษารวมกันและองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทําความตกลงรวมหรือประสานความ
รวมมือกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้น เพื่อการยกระดับการบริหารหรือจัดการศึกษาขององคกร และเกิดผลเชิง
ประจักษ 
 4. แนวทางการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดมุกดาหารในภาพรวม  
  4.1 ดานผูบริหารสถานศึกษา ไดแก (1) สงเสริมผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษาทั้งจากหนวยงานตนสังกัด หนวยงานอื่นหรือภาคเอกชน (2) สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
พัฒนาทางวิชาชีพ (3) มีอัตราเกณฑเด็กเขาเรียนหรือการรับนักเรียนเปนไปตามแผนการรับนักเรียน  
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  4.2 ดานบริหารงานบุคคล ไดแก (1) เปดโอกาสใหมีการสอบเปลี่ยนสายงานไปสังกัดหนวยงานราชการอื่นหรือ
เปลี่ยนตําแหนงอ่ืน หรือเปลี่ยนตําแหนงไปดํารงตําแหนงอื่นที่ใชครูผูสอน (2) สถานศึกษามีการสรางขวัญกําลังใจจัดหาความ
สะดวกในการปฏิบัติหนาที ่รวมถึงสิ่งอุปโภค บริโภค เทคโนโลยีที่สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม (3) สถานศึกษามี
การประเมินมีการประเมินศักยภาพ ความสามารถของครูอยางสม่ําเสมอโดยใชผลงานที่เกิดขึ้นเชิงประจักษที่เชื่อมโยงกับผลที่
เกิดขึ้นกับตัวผูเรียน ทั้งทางดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สังคม อารมณหรือสติปญญา 
  4.3 ดานบริหารงานวิชาการ ไดแก (1) สงเสริมใหมีการประกวด แขงขัน ทักษะความสามารถนักเรียนเพื่อให
สถานศึกษานํานักเรียนเขารวมกิจกรรมทั้งจังหวัด ภูมิภาคหรือประเทศ (2) สงเสริมความรูทางวิชาการ ทักษะความสามารถ
อื่นๆ ตามชวงวัย ทั้งจากหนวยงานตนสังกัด หนวยงานราชการอื่นหรือภาคเอกชน (3) สงเสริมใหครูทุกคนไดนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการกับหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานอ่ืนอยางสม่ําเสมอ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี ้เปนการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผล ใหสอดคลองกับความมุงหมายการวิจัย ดังนี ้คือ  
  1. สภาพปจจุบันการบริหารและจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดมุกดาหาร พบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานผูบริหารสถานศึกษาและดาน
ความรวมมือระหวางองคกร ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากสถานศึกษาในปจจุบันมีฐานะเปนนิติบุคคลโดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปน
ตัวแทนนิติบุคคลนั้น การบริหารและจัดการศึกษาไดมีกระจายอํานาจการบริหารจัดการใหสถานศึกษา ทั้งดานการบริหาร
วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป ทําใหสถานศึกษามีความอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษาบนพื้นฐานของกฎหมาย และสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาในปจจุบัน ที่ไดรับความรวมมือและสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาจาก ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือหนวยงานรัฐอื่น ๆ เชน องคการบริหารสวนจังหวัด สํานักงาน
เทศบาลเมือง/ตําบล องคการบริหารสวนตําบล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬา เปนตน จึงสงผลการสภาพการบริหารและจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุกัญญา แชมชอย (2552 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การนําเสนอกลยุทธการบริหารการศึกษาสําหรับสถานศึกษาที่
ถายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองคการบริหารสวนตําบล พบวา การนําเสนอกลยุทธการ
บริหารการศึกษาสําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานไปสังกัดองคการบริหารสวนตําบล คือ “กลยุทธการบริหารการศึกษาโดยสถานศึกษาและชุมชนเปนฐาน (School and 
Community Based Management: SCBM Strategy) ” ประกอบดวย 3 กลยุทธ ระดับนโยบาย 7 กลยุทธระดับโครงการ 
และ 21 กลยุทธระดับกิจกรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ กลั่นธูป (2560 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษา
สภาพการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัย พบวา สภาพการ
ดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลําดับจากมากไปนอย คือ ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูและดานการ
พัฒนาแหลงการเรียนรู 
   1.1 ดานการบริหารวิชาการ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ เมื่อเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
อันดับแรก คือ สถานศึกษาสงเสริมและสรางโอกาสใหนักเรียนไดแสดงทักษะ ความสามารถทางวิชาการ กีฬา อยางหลากหลาย
และสม่ําเสมอ ครูผูสอนนําสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการเรียนการสอนเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน มาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน ที่มีความหลากหลาย สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสถานศึกษานํา
นักเรียนเขารวมประกวดหรือแขงขันทักษะทางวิชาการของหนวยงานตนสังกัด หนวยงานอื่น หรือหนวยงานเอกชน และไดผล
รับเปนที่นาพอใจ ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจาก การบริหารวิชาการเปนพันธกิจที่สถานศึกษาใหความสําคัญเปนอันดับแรก เพราะ
ถือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา โดยมีระบบงานดานการบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป และการบริหารงบประมาณ 
เปนกลุมงานสนับสนุน ที่มีความเปนอิสระและยืดหยุนตามบริบทของสถานศึกษา ทําใหการบริหารสถานศึกษาเปนไปอยางมี
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ประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ พิษณุ กันแตง (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย ผลการวิจัย พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในการจัด
การศึกษาไดทุกระดับความตองการและความเหมาะสม ภายใตนโยบายและมาตรฐานชาติ มีหนาที่และอํานาจในการจัด
การศึกษา การฝกอบรม และความรับผิดชอบ โดยมีผูแทนที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ เปนผูรับผิดชอบ
ตอประชาชนในการบริหารงานของทองถิ่น ตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง และสอดคลองกับงานวิจัยของ           
สุกัญญา แชมชอย (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การนําเสนอกลยุทธการบริหารการศึกษาสําหรับสถานศึกษาที่ถายโอน
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไปสังกัดองคการบริหารสวนตําบล พบวา ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนกรณีศึกษา ประกอบดวย (1) การมีแผนพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน สอดคลองกับ
แผนพัฒนาของ อบต. และเกิดจากกระบวนการมีสวนรวม (2) การมีวิสัยทัศน และภาวะผูนําของผูบริหาร ประกอบดวย นายก 
อบต. และผูอํานวยการสถานศึกษา (3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการทํางานเปนทีม เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือซึ่งกัน 
และกัน (4) ความรูสึกเปนเจาของสถานศึกษารวมกัน และ (5) วัฒนธรรมการเรียนรูรวมกันของสถานศึกษา ชุมชน และ อบต. 
   1.2 ดานการบริหารงานบุคคล พบวา อยูในระดับมาก 7 ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ครูและบุคลากรการศึกษา ปฏิบัติหนาทีไ่ดอยางเต็มที ่เต็มความรู ความสามารถ เต็มเวลา 
และมีความภูมิใจที่ไดเปนครูในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานศึกษามีการประเมินศักยภาพ ความสามารถหรือผลการ
ปฏิบัติงานของครูอยางสม่ําเสมอ โดยใชผลงานที่เกิดขึ้นเชิงประจักษที่เชื่อมโยงกับผลที่เกิดกับตัวผูเรียนทั้งดานวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม สังคม อารมณ หรือสติปญญา และครูมีแนวคิด วางแผน หรือกําลังศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน และศึกษาตอ
ในสาขาเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน (ไมใชสาขาการบริหารการศึกษา) ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจาก ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเปนวิชาชีพชั้นสูง ที่มีโอกาสเจริญกาวหนาในวิชาชีพสูง (fast track) ทั้งในเรื่องของคาตอบแทน หรือ 
ตําแหนงทางวิชาการ อีกท้ังครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนวิชาชีพที่มีอิสระดานความคิดทางวิชาการ สามารถออกแบบหรือ
พัฒนางานในหนาที่การสอนไดอยางอิสระ สอดคลองกับงานวิจัยของ พิพัฒน ออนเทศ (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง           
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร 
ผลการวิจัย พบวา (1) การวางแผน คือ การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพื่อกําหนดกรอบในการบรรจุแตงตั้ง หรือการรับ
โอนยายบุคลากร ควรมีการนําระเบียบกฎหมายเกี่ยวของกับการรับโอนบุคลากรมาใชอยางถูกตองเปนปจจุบันบันสรางความ
เปนธรรม การรับโอนบุคลากรปฏิบัติตอทุกคนดวยความเสมอภาค และตรวจสอบได และดําเนินการภายใตกรอบของกฎหมาย 
มีบทลงโทษผูไมถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอยางชัดเจน มีการสรางมาตรฐานจริยธรรมและคุณธรรมของหนวยงานอยาง
เปนรูปธรรม สงเสริมการใชระเบียบกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม (2) การสรรหา พบวา ควรเนนสรางธรรมาภิบาล 
บนพื้นฐานการดําเนินการอยูบนกรอบของกฎระเบียบโดยไมเลือกปฏิบัติ เทาเทียม และเปนธรรม (3) การพัฒนา พบวา 
ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเพื่อใหพนักงานไตเขารับการอบรมอยูประจํา (4) การประเมินผล พบวา 
ผูบริหาร ควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการเลื่อนขั้นเงินเดือนอยางเสมอภาคและเปนธรรม เก็บขอมูลการเลื่อนระดับไว
สําหรับการตรวจสอบอยางเปนระเบียบเปนหมวดหมู สะดวกตอการคนหา (5) การบริหารคาตอบแทน พบวา ผูบริหารควรมี
การตัดสินใจและการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการใชระเบียบกฎหมายการบริหารคาตอบแทนและมีความเสมอภาคยุติธรรม 
การดําเนินงานในดานนโยบายตาง ๆ อยูบนพื้นฐานของความถูกตองเปนธรรม สงเสริมสนับสนุนใหผูปฏิบัติงาน ผูมีสวน
เกี่ยวของเกี่ยวกับการเลื่อนระดับไดรับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน กําหนดหลักเกณฑ บทลงโทษ 
กรณีพนักงานไมกระทําตามระเบียบกฎหมาย และสอดคลองกับงานวิจัยของระวี อรรถวิลัย (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง 
การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลการศึกษาพบวาองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย (1) ผูนําองคกร (2) ความพึงพอใจในงาน (3) การสนับสนุน               
(4) สัมพันธภาพ (5) คุณภาพชีวิตการทํางาน (6) คุณลักษณะเฉพาะบุคคล และ (7) การไดรับการยอมรับ 
   1.3 ดานการบริหารทั่วไป พบวา อยูในระดับมาก 5 ขอและระดับปานกลาง 2 ขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษาไดกําหนด กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ หรือขอบังคับที่เปนประโยชน สําหรับใหครู 
หรือ นักเรียนไดปฏิบัติอยางเหมาะสม สงผลตอตอวัฒนธรรมองคกร หรือ ความประพฤตินักเรียนเชิงประจักษ สถานศึกษานํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอรเน็ต โทรศัพทมือ หรือสื่อโซเชียลมีเดีย มาชวยในการประสานความรวมมือ ประสานงาน           
การติดตอสื่อสาร ระหวางองคกร บุคลากร ผูปกครองนักเรียน หรือระหวางหนวยงานอื่น ๆ และ สถานศึกษาจัดใหมีการ
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ประชุมผูปกครองนักเรียน ทั้งในระดับสถานศึกษา และจัดใหมีการประชุมรวมกันในระดับภาคีระดับอําเภอ ตําบล หรือจังหวัด 
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูปกครองนักเรียน ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากการบริหารทั่วไป เปนกลุมงานฝายสนับสนุน
ใหสถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เปนหนวยพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
เสริมเติมเต็มนอกเหนือจากองคความรูดานทฤษฎีและเนื้อหาดานวิชาการ อีกทั้งการดูแลอาคาร สถานที่ งานสัมพันธชุมชน 
ตลอดจนงานอื่นใด ที่มิไดระบุผูรับผิดชอบไว สอดคลองกับงานวิจัยของ วิชัย แสงศรี (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง 
การศึกษาวิเคราะหและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายสถานศึกษาในเขตพื้นที่ชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบวา สภาพและรูปแบบการบริหารจัดการเครือขายสถานศึกษาตนแบบที่ประสบผลสําเร็จ ในเขตพื้นที่ชนบทภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนการบริหารจัดการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการวางแพนพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการระดม
ทรัพยากรจากทองถ่ิน สนับสนุนการจัดการศึกษา มีการกําหนดบทบาทหนาที่และภารกิจที่ชัดเจน ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีการ
ประสานงาน ทุกภาคสวนใหรวมขับเคลื่อนและติดตามผลสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ชาญวิทย วสยางกูร (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการทองเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมเขตเมือง : กรณีศึกษา
ชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษา พบวา รูปแบบการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนเมืองที่เหมาะสม ควรเปนรูปแบบท่ีรัฐรวมมือกับชุมชน โดยนําอัตลักษณของชุมชนมาปรับใชให
สอดคลองกับวัตถุประสงคการทองเที่ยว และแนวคิดทางการบริหารจัดการดานการตลาดและการสงเสริมการทองเที่ยว อยาง 
4M (Man, Management, Materail, Money) 4P (Produce, Price, Promotion, Place) และ 5A’s (Attraction, 
Accessibility, Amenity, Activity, Accommodation)  
   1.4 ดานการบริหารงบประมาณ พบวา อยูในระดับมาก 6 ขอ และอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษาไดนํานโยบายดานการศึกษาของหนวยงาน ตนสังกัด มาเปนสวนหนึ่ง
หรือบูรณาการในการจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงาน สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการหรือแผนการบริหารงบประมาณ
สอดคลองกับสภาพ บริบทของสถานศึกษา มีการวิเคราะหสภาพองคกร (SWOT) อยางรอบดาน มีการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จ ที่สามารถนําลงสูการปฏิบัติและวัดความสําเร็จได และ การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สามารถสงผลถึง
ตัวผูเรียนโดยตรง และผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจาก การบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษา เปนไปตามกฎ เรียบหรือแนวปฏิบัติของราชการอยางเครงครัด นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการ
บริหารงบประมาณ จัดทําแผนการใชจายงบประมาณที่สอดคลองกับบริบทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือภาคีเครือขายที่ใหการสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากรทางการศึกษา สงผลใหการบริหารงบประมาณ
เปนไปอยางมีประสิทธิผล สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกวรรณ สรอยคํา (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จของการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน: การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานตามลําดับ ผลการวิจัย พบวา ระดับความสําเร็จในภาพรวมของการบริหาร
การศึกษาทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 
พบวา อยูในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบระดับความสําเร็จในการบริหารการศึกษาระหวางองคประกอบ 4 ดาน พบวา            
การกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาในการบริหารงานวิชาการและการบริหารงานบุคคล อยูในระดับดี และการกระจาย
อํานาจดานการบริหารงานงบประมาณและการบริหารทั่วไป อยูในระดับดีมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ พิษณุ กันแตง (2549 
: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย ผลการวิจัย 
พบวา รูปแบบสถาบันอุดมศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเปนมหาวิทยาลัยทองถิ่น มีการบริหารจัดการ 2 ระดับ 
ระดับสถาบันควรบริหารงานในลักษณะเครือขาย ระดับการจัดการในสถาบัน แบงออกเปน 5 ดาน คือ การบริหารทั่วไป           
การบริหารวิชาการ การบริหารการวิจัย การบริหารการเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย 
   1.5 ดานผูบริหารสถานศึกษา พบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ
แรก คือ ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะ ความรู หรือประสบการณในการบริหารหรือจัดการศึกษา ที่สามารถบริหารสถานศึกษา
ใหนักเรียนมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ทั้งดานอารมณ สังคม และสติปญญา เหมาะสมตามวัยหรือวุฒิภาวะ 
การดําเนินกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการบริหารหรือจัดการศึกษาเปนไปตามแผน ระยะเวลา จํานวนงบประมาณที่กําหนด
ไว และบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนด และ อัตราเกณฑเด็กเขาเรียนหรือการรับนักเรียนเปนไปตามแผนการรับ
นักเรียน ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษา เปนผูมีประสบการณดานการบริหารสถานศึกษา มีภาวะผูนํา ตลอดจน
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มีทักษะที่จําเปนในการบริหารสถานศึกษา สามารถอํานวยความสะดวกใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว สอดคลองกับงานวิจัยของ สุริยา หมัดหลี (2551 : 
บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความตองการจําเปนดานการพัฒนากรรมการบริหารการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในดานการจัดการศึกษา พบวา ลักษณะการมีสวนรวมที่เปนอยูของกรรมการบริหารการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาทุกดานอยูในระดับปานกลาง ซึ่งเปนลักษณะการมีสวนรวมในการมีสวนรวมในการรับ
ขอมูลขาวสาร การรวมวิเคราะหปญหา และการรวมคิดวางแผนดําเนินงาน โดยมีสวนรวมในดานการบริหารงานทั่วไป            
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ และการบริหารงานบุคคล ตามลําดับ งานที่มีสวนรวมมากที่สุด 3 ลําดับแรก 
คือ การวางแผนอัตรากําลัง การจัดตั้งงบประมาณ งานกํากับดูแลสถานศึกษา: ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และรายงาน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ เดนศักดิ ์สุริยะ (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางศักยภาพผูนํายุค
ใหมในการพัฒนาชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลการวิจัย พบวา องคประกอบของผูนํายุคใหมในการพัฒนาชุมชน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี 12 ดาน ไดแก ดานการมีวิสัยทัศน ดานการมีความรูในการบริหารงาน ดานการมีคุณธรรม 
จริยธรรม ดานการมีความมุงมั่นตั้งใจในการทํางาน ดานการมีความสุภาพออนนอมถอมตน ดานการมี หลักการดําเนินงาน
อยางเปนระบบ ดานการมีมนุษยสัมพันธที่ดี ดานการมีบุคลิกภาพ และการพูดที่ดี ดานการยึดมั่นในแนวทางที่ถูกตอง ดานการ
มีประสบการณการทํางาน ดานการแสวงหาความรวมมือในและนอกชุมชน ดานการติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1.6 ดานผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย 3 อันดับแรก คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการเทียบเคียงประสิทธิผลการบริหารและจัดการศึกษากับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ และนํามายกระดับประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกร องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาทุกดานที่เปนปจจุบันและถูกตอง สามารถเผยแพรหรือนํามาใช
สําหรับการบริหารหรือจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล และ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร
ใหกับการบริหารหรือจัดการศึกษามากกวาหรือทัดเทียมกับการจัดสรรใหหมวดอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีความรู ความเขาใจ ใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการ
ศึกษาใหกับสถานศึกษาอยางเหมาะสม อีกทั้งชวยประสานงานหรือสรางเครือขายทางการศึกษา เพื่อใหการสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา นอกเหนือจากงบประมาณของทางราชการ สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญชวย         
ภูทองเงิน (2560 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผูนําทองถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 
ผลการวิจัย พบวา สมรรถนะของผูนําทองถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร มี 4 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลัก 
ประกอบดวยตัวบงช้ี จํานวน 4 ดาน เรียง จากคาน้ําหนักมากไปหานอย ไดแก ดานยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม ดานการ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ และ ดานการวัดทางความคิด สมรรถนะในตําแหนงหนาที่ประกอบดวย
ตัวบงชี้ จํานวน 4 ดาน เรียงจากคาน้ําหนักมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผน ดานการควบคุมงาน ดานการจัดองคการ 
ดานการเปนผูนําสมรรถนะสวนบุคคล ประกอบดวยตัวบงช้ี จํานวน 3 ดาน เรียงจากคาน้ําหนักมากไปหานอย ไดแก ดานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานการใหรางวัลและคาตอบแทน ดานการวางแผนความกาวหนาของอาชีพ และสมรรถนะทาง
เทคนิควิธี ประกอบดวยตัวบงชี้ จํานวน 4 ดานเรียงจากคาน้ําหนักมากไปหานอยไดแก ดานการพัฒนาศักยภาพคน ดานการ
มองภาพองคกรรวม ดานการเขาใจผูนํา และดานการคิดวิเคราะห สอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมา จันทพันธ (2560 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง กลยุทธการพัฒนาภาวะผูนําผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 
ผลการวิจัย พบวา คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร                
มีคุณลักษณะภาวะผูนํา 11 ดาน และตัวบงช้ีความสําเร็จดานภาวะผูนํา 85 ตัวบงช้ี และเรียงลําดับความตองการจําเปนในการ
พัฒนาภาวะผูนํา ดังนี้ (1) ดานกลยุทธองคกร (2) ดานระบบการปฏิบัติงาน (3) ดานคานิยมองคกร (4) ดานเศรษฐกิจ           
(5) ดานสังคมและวัฒนธรรม (6) ดานโครงสรางองคกร (7) ดานบุคลากร (8) ดานรูปแบบการบริหารจัดการ (9) ดานเทคโนโลยี 
(10) ดานทักษะและความรู และ (11) ดานการเมือง 
   1.7 ดานความรวมมือระหวางองคกร พบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  
3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารองคกรไดรับเชิญจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือหนวยงานทางการศึกษาอื่น เพื่อเขารวม
ประชุมหรือหาหรือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางเครือขายความรวมมือจากภาคประชาชน           
ภาคธุรกิจ และภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการบริหารหรือจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล และเกิดผลเชิงประจักษ และองคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดประชุมหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และเชิญองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น             
หรือหนวยงานทางการศึกษาอื่น มารวมกิจกรรม และไดรับการตอบรับเขารวมกิจกรรมเปนอยางดี ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมากจาก 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานราชการที่เปนหนวยพัฒนา ที่มีอยูในทุกตําบล มีความใกลชิดและนําความเจริญ
ทองถิ่นอยางแทจริง มีบุคลากรที่เปนทั้งขาราชการ ขาราชการการเมือง ผูแทนประชาชน มีสภาทองถิ่น ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมา 
สามารถบูรณาการหรือเปนจุดศูนยกลางในการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน
ไดเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทิพย ไชยประพันธ (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปญหาการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนนทบุร ีผลการศึกษา พบวา ภาพรวมปญหาการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
ของคณะกรรมการประสานแผน พัฒนาทองถ่ินระดับจงัหวัดและระดับอําเภอขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 
มีปญหาในระดับปานกลาง ไดแก ปญหาดานโครงสราง อํานาจหนาที่ และกระบวนการดําเนินงาน/แนวทางปฏิบัติและ
ระยะเวลา และสอดคลองกับงานวิจัยของ จํานงค แจมจันทรวงษ (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
บริหารระบบเครือขาย เพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร พบวา รูปแบบการบริหารระบบเครือขายเพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้น 
คือ ไดรูปแบบเครือขายปฏิสัมพันธเชิงยุทธศาสตร (Strategic Interactive Network Management: SINM Model) 
องคประกอบสําคัญ 3 สวน (1) ระบบเครือขาย ประกอบดวย เครือขายโรงเรียนหรือหนวยงานทางการศึกษา (School 
Education Network) และเครือขายที่ไมใชหนวยงานทางการศึกษา (Non School Education Network) (2) การบริหาร
ระบบเครือขาย ประกอบดวย การวิเคราะหยุทธศาสตร การจัดทําแผนยุทธศาสตร การนําแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ การ
ควบคุมและประเมินเชิงยุทธศาสตร โดยครอบคลุมภารกิจการบริหารงาน 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานบุคคล งาน
งบประมาณ งานบริหารทั่วไป โดยการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และมีการจัดโครงสราง
องคกรเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด (3) ดานคุณภาพการศึกษาโดยองครวมไดแก 
คุณภาพสถานศึกษา คุณภาพนักเรียนและคุณภาพสังคม ซึ่งจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยความรวมมือของทุกภาค
สวนในสังคม อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติไดอยางแทจริง 
  2. แนวทางการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร 
   2.1 ดานการบริหารงบประมาณ ความตองการจําเปนการบริหารและจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในจังหวัดมุกดาหาร ดานการบริหารงบประมาณ เรียงลําดับความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษาตองหา
งบประมาณจากแหลงอื่น ๆ นอกเหนือจากหนวยงานตนสังกัดหรืองบจากหนวยงานราชการ เพี่อนํามาใชในการบริหารหรือจัด
การศึกษา จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรทางการศึกษา ใหเพียงพอตอการบริหารหรือจัดการศึกษา และมุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้นเปนไปตามตัวชี้วัดหรือเปาหมายที่กําหนดไว และสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการหรือแผนการบริหารงบประมาณให
สอดคลองกับสภาพ บริบทของสถานศึกษา มีการวิเคราะหสภาพองคกร (SWOT) อยางรอบดาน การกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จ ที่สามารถนําลงสูการปฏิบัติและวัดความสําเร็จได ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจาก การจัดสรรงบประมาณใหกับ
สถานศึกษาใชรูปแบบเงินอุดหนุนรายหัวที่ข้ึนอยูกับจํานวนนักเรียน และอาจไดรับจัดสรรงบประมาณอื่น ๆ ตามโครงการ หรือ
กิจกรรมตามนโยบาย แตก็มิไดจัดสรรใหครบทุก ๆ โรงเรียน นอกจากนี้การจัดงบประมาณหรือทรัพยากรทางการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมสามารถดําเนินการไดเทาที่ควร เนื่องจากติดขัดในแงของแนวปฏิบัติของราชการ สอดคลอง
กับงานวิจัยของ วิชัย แสงศรี (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะหและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
เครือขายสถานศึกษาในเขตพื้นที่ชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัย พบวา สภาพปญหาการบริหารจัดการเครือขาย
สถานศึกษาในเขตพื้นที่ชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวมมีปญหาในระดับมากทุกภารกิจ ซึ่งภารกิจมีปญหามาก 
ไดแก การบริหารงานบุคคล รองลงมาไดแก การบริหารงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป และการบริหารวิชาการ ตามลําดับ 
สุริยา หมัดหลี (2552 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความตองการจําเปนดานการพัฒนากรรมการบริหารการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัดการศึกษา พบวา ลักษณะการมีสวนรวมที่เปนอยูของกรรมการบริหารการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาทุกดานอยูในระดับปานกลาง ซึ่งเปนลักษณะการมีสวนรวมใน
การมีสวนรวมในการรับขอมูลขาวสาร การรวมวิเคราะหปญหา และการรวมคิดวางแผนดําเนินงาน โดยมีสวนรวมในดานการ
บริหารงานทั่วไป การบริหารงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ และการบริหารงานบุคคล ตามลําดับ  
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   2.2 ดานการบริหารทั่วไป ความตองการจําเปนการบริหารและจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในจังหวัดมุกดาหาร ดานการบริหารทั่วไป เรียงลําดับความตองการจําเปน 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษาควรจัดใหมีรถ
รับสงนักเรียนแบบไมเก็บคาใชจายท่ีปลอดภัย สะอาด สภาพเปนท่ีนาพอใจ สถานศึกษาในสังกัดควรจัดใหมีรานคาเพื่อจําหนาย
สินคาและอํานวยความสะดวกใหกับครู นักเรียน และจําหนายสินคาที่มีประโยชนทั้งดานอุปโภคและบริโภค และ สถานศึกษา
ควรมีหองเรียน หองปฏิบัติการ สนามเด็กเลน หองสวม สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคร ูนักเรียน อยางเพียงพอเหมาะสมและ
ปลอดภัย นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ผูเกี่ยวของ สามารถติดตอไปประสานงานกับสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล มีขอมูล
สารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับสถานศึกษาไวบริการอยางสะดวก รวดเร็ว และเปนปจจุบัน สถานศึกษาควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อินเตอรเน็ต โทรศัพทมือ หรือสื่อโซเชียลมีเดีย มาชวยในการประสานความรวมมือ ประสานงาน การติดตอสื่อสาร ระหวาง
องคกร บุคลากร ผูปกครองนักเรียน หรือระหวางหนวยงานอื่น ๆ และ สถานศึกษาควรกําหนด กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ หรือ
ขอบังคับที่เปนประโยชน สําหรับใหครู หรือ นักเรียนไดปฏิบัติอยางเหมาะสม สงผลตอตอวัฒนธรรมองคกร หรือ ความ
ประพฤตินักเรียนเชิงประจักษ ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมากจาก การอํานวยการความสะดวกและสวัสดิภาพ ถือเปนเรื่องสําคัญ ไม
นอยไปกวาการสงเสริมดานวิชาการ ที่สถานศึกษาตองจัดเตรียมใหพรอมและเหมาะสมสําหรับผูเรียน ซึ่งหากสถานศึกษา
สามารถวิเคราะหและสังเคราะหบริบทของสถานศึกษาใหรอบดานและสอดคลองกับความเปนจริง ก็จะสามารถสงเสริม 
สนับสนุนใหผูเรียน ไดมีบรรยากาศหรือสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สงผลใหการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ สุชาติ มีสมบัติ (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การบังคับใชพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 เกี่ยวกับการกระจายอํานาจการศึกษาขั้นพื้นฐานสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลการวิจัย พบวา 
การกระจายอํานาจทางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีทั้งในดานการบริหารการศึกษา การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา สวนผลกระทบที่เกิดขึ้น ไดแก 
ดานการบริหารงานของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล ความคลองตัวของทองถิ่นในการจัดการศึกษา และความเทาเทียมกันของ
มาตรฐานการจัดการศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ สุกัญญา แชมชอย (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การนําเสนอ          
กลยุทธการบริหารการศึกษาสําหรับสถานศึกษาที่ถายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล พบวา การนําเสนอกลยุทธการบริหารการศึกษาสําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถาย
โอนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองคการบริหารสวนตําบล คือ “กลยุทธการบริหารการศึกษา 
โดยสถานศึกษาและชุมชนเปนฐาน (School and Community Based Management : SCBM Strategy) ” ประกอบดวย 
3 กลยุทธระดับนโยบาย 7 กลยุทธระดับโครงการ และ 21 กลยุทธระดับกิจกรรม 
   2.3 ดานผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ความตองการจําเปนการบริหารและจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร ดานผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรียงลําดับความตองการจําเปน 3 ลําดับ
แรก คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรใหกับการบริหารหรือจัดการศึกษามากกวาหรือ
ทัดเทียมกับการจัดสรรใหหมวดอื่น ๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา
ทุกดานที่เปนปจจุบันและถูกตอง สามารถเผยแพรหรือนํามาใชสําหรับการบริหารหรือจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล         
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการเทียบเคียงประสิทธิผลการบริหารและจัดการศึกษากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
ๆ และนํามายกระดับประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกร ทั้งนี้ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น         
ควรสงเสริมการจัดการศึกษาโดยการสรางเครือขายการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานอื่น ๆ กับสถานศึกษา เพื่อให
การสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากรทางการศึกษา จากภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจ เพื่อเปนการสานพลัง
ความรวมมือ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุริยา หมัดหลี (2551 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความตองการจําเปนดานการ
พัฒนากรรมการบริหารการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัดการศึกษา พบวา ลักษณะการมีสวนรวมที่
เปนอยูของกรรมการบริหารการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาทุกดานอยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งเปนลักษณะการมีสวนรวมในการมีสวนรวมในการรับขอมูลขาวสาร การรวมวิเคราะหปญหา และการรวมคิด
วางแผนดําเนินงาน โดยมีสวนรวมในดานการบริหารงานทั่วไป การบริหารงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ และการ
บริหารงานบุคคล ตามลําดับ และสอดคลองกับงานวิจัยของ จํานงค แจมจันทรวงษ (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง             
การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบเครือขาย เพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร พบวา รูปแบบการบริหารระบบเครือขายเพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
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พัฒนาขึ้น คือ ไดรูปแบบเครือขายปฏิสัมพันธเชิงยุทธศาสตร (Strategic Interactive Network Management: SINM 
Model) องคประกอบสําคัญ 3 สวน (1) ระบบเครือขาย ประกอบดวย เครือขายโรงเรียนหรือหนวยงานทางการศึกษา 
(School Education Network) และเครือขายที่ไมใชหนวยงานทางการศึกษา (Non School Education Network)             
(2) การบริหารระบบเครือขาย ประกอบดวย การวิเคราะหยุทธศาสตร การจัดทําแผนยุทธศาสตร การนําแผนยุทธศาสตรสูการ
ปฏิบัติ การควบคุมและประเมินเชิงยุทธศาสตร โดยครอบคลุมภารกิจการบริหารงาน 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานบุคคล 
งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป โดยการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและมีการจัด
โครงสรางองคกรเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด (3) ดานคุณภาพการศึกษาโดยองครวม
ไดแก คุณภาพสถานศึกษา คุณภาพนักเรียนและคุณภาพสังคม ซึ่งจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยความรวมมือของ
ทุกภาคสวนในสังคม อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติไดอยางแทจริง 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําการวิจัยไปใช  
  1.1 หนวยงานทุกภาคสวนควรรวมกันสรางเครือขายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและสรางโอกาสในการเรียนรู
ใหกับผูเรียนใหไดรับโอกาสทางการศึกษาตามศักยภาพของผูเรียน 
  1.2 ควรหาแนวทางการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหกับผูเรียน เพื่อสรางโอกาสใหกับบุคคลใหสามารถ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดอยางเทาเทียมกับจังหวัดใกลเคียงกัน 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ศึกษารูปแบบการสรางเครือขายการสนับสนุนจัดการศึกษาของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน                 
ภาคประชาชน หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ที่สงเสริมใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับความตองการกับบริบทของชุมชนหรือพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาการ 
  2.2 ศึกษาประสิทธิผลการบริหารและจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร 
 

เอกสารอางอิง 
กนกวรรณ สรอยคํา. (2550). การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาขั้น  
 พื้นฐานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานตามลําดับ.  
 (วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
โกวิทย พวงงาม. (2550). การปกครองทองถิ่นวาดวยทฤษฎี แนวคิด และหลักการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทส.เอเซียเพรส 
 จํากัด. 
จํานงค แจมจันทรวงษ. (2553). การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบเครือขายเพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาข้ัน 
 พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). จุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย. 
ชาญวิทย วสยางกูร. (2558). รูปแบบการจัดการทองเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมในเขตเมือง : กรณีศึกษาชุมชนชาวไทยเชื้อสาย 
 เวียดนามในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร. (วิทยานิพนธศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัย 
 นเรศวร. 
เดนศักดิ์ สุริยะ. (2555). การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางศักยภาพผูนํายุคใหมในการพัฒนาชุมชนขององคกรปกครองสวน 
 ทองถ่ิน. (วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
บุญชวย ภูทองเงิน. (2560). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผูนําทองถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร. (วิทยานิพนธ     
 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ปทมา จันทพันธ. (2560).  กลยุทธการพัฒนาภาวะผูนําผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร.  
 (วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
พิพัฒน ออนเทศ. (2554). การพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอนิคมคําสรอย 
 จังหวัดมุกดาหาร. (รายงานการศึกษาอิสระปริญญารฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยขอนแกน. 



 

 58 

[รวมบทคัดยอและบทความงานวิจัย]  

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

พิษณุ กันแดง. (2549). การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ    
 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต). จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ระวี อรรถวิลัย. (2555). การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน. (วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต).  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2548). วิทยาการวิจัย. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
วิชัย แสงศรี. (2552). การศึกษาวิเคราะหและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายสถานศึกษาในเขตพื้นที่ชนบทภาค 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ. (วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต). จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
วุฒิสาร ตันไชย. (ม.ป.ป.). ยุทธศาสตรวาดวยการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน. กรุงเทพ ฯ : ม.ป.ท. 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2559). รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะอนุกรรมการสภา 
 การศึกษา พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพฯ : บริษัททเวนตี้วันเซนจูรี่จํากัด. 
 . (2560). แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579. กรุงเทพ ฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟคจํากัด. 
สุกัญญา แชมชอย. (2552). การนําเสนอกลยุทธการบริหารการศึกษาสําหรับสถานศกึษาท่ีถายโอนจากสํานักงาน 
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสังกัดองคการบริหารสวนตําบล. (วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต).  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สุชาติ มีสมบัติ. (2557). การบังคับใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช2542 เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐานสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน. (วิทยานิพนธนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
สุทิพย ไชยประพันธ. (2553). ปญหาการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนนทบุร.ี  
 (วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. 
สุริยา หมัดหลี. (2551). การศึกษาความตองการจําเปนดานการพัฒนากรรมการบริหารการศึกษาขององคกรปกครองสวน 
 ทองถ่ินในดานการจัดการศึกษา. (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
เสาวลักษณ กลั่นธูป. (2560). การศึกษาสภาพการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น    
 จังหวัดพิจิตร. (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 59 

[รวมบทคัดยอและบทความงานวิจัย]  

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION FOR GRADUATE LEVEL INSRUCTION 
OF THE FACULTY OF EDUCATION, NAKHON PHANOM UNIVERSITY 

 
สุมาลี ศรีพุทธรินทร1 ชัยยุทธ ศิริสทุธ์ิ2 

sumaleesriput@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จําแนกตามสาขาวิชา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 180 คน จาก 6 สาขาวิชา กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชเกณฑรอยละ ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวาง .67-1.0 มีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง .23 -.60 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .85 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน 
โดยรวมอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จําแนกสาขาวิชา โดยรวมพบวาไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ: (1) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2) นักศึกษาระดับปริญญาตรี (3) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and to compare the use of information technology 
and communication for graduate level instruction of the Faculty of Education, Nakhon Phanom University 
classified by major. The samples consisted of 180 under-graduate students from 6 majors followed the 
percent criterion in the sample-size specification; they were selected by Stratified Random Sampling.          
The instrument used in data collection was a five-rating scale questionnaire with the Index of Item–
Objective Congruence between .67 and 1.0; the discrimination between .23 and .60, and the reliability was 
.85. The statistics employed in data analysis were mean, standard deviation and F-test (One-way ANOVA) .  
 The findings were found that under-graduate students used information technology and 
communication at the high level. The comparison of the use of information technology and 
communication for under-graduate level instruction of the Faculty of Education, Nakhon Phanom 
University classified by major were not different. 
 
Keywords: (1) Information Technology and Communication (2) Under-graduate Students 
   (3) The Faculty of Education, Nakhon Phanom University 
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บทนํา 
ในยุคศตวรรษที่ 21 หรือยุคดิจิทัลซึ่งเปนยุคที่ขอมูลขาวสารเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ความรูไดแผขยายอยางกวางขวาง 

ความรวดเร็วในการใชไอซีทีเปนเครื่องมือทีใ่ชในการเขาถึงและจัดการกับขอมูล ขาวสารและความรูตาง ๆ นักเรียนนักศึกษาใน
ปจจุบันจึงจําเปนตองมีความรูความชํานาญในทักษะดังกลาวและจําเปนตองเขาใจการใชเครื่องมือที่จําเปนทางไอซีทีในการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งท่ีนักเรียนนักศึกษายังตองการมากกวาความรูในวิชาหลักที่จะใชในการทํางานในปจจุบันนั่นคือ
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะในการแกปญหา ความสามารถในการติดตอสื่อสาร การทํางานรวมกับผูอื่น การจัดการ
กับขอมูลขาวสารและความรูในรูปแบบตางๆ รวมทั้งการใชเครื่องมือในการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ในระบบการศึกษาจึง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาทั้งครูผูสอน หลักสูตร การบริหารและการจัดการศึกษา และระบบไอซีทีใหเหมาะสมกับเรียนรู
ของผูเรียน (ถนอมพร เลาหจรัสแสง.  2554 : 2) 
 ดังนั้นเพื่อใหเกิดการเรียนรูตามความตองการของผูเรียนตลอดชวงชีวิตตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ    
พ.ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครูจึงจําเปนตองปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนใหเปนไป
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพทามกลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว       
ครูตองปรับเปลี่ยนบทบาทจากการครูผูสอนเปนครูฝก (Coach) เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนเกิดคําถามและกระบวนการ
คิด ครูเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู เพื่อสภาพแวดลอมที่เปนกัลยาณมิตรเอื้อตอการเรียนรู ครูจะตองเนนการเรียนรู
ดวยการลงมือปฏิบัติ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2557 : 307)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดมีบทบาทอยาง
สําคัญในการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการเรียนการสอนที่เคยมีมานานกวาหลายพันปของมนุษยใน
สมัยโบราณการเรียนการสอนของไทยเนนที่การเรียนรูอยางใกลชิดระหวางศิษยกับอาจารย ศิษยเขาไปอยูรับใชอาจารยและ
ถายทอดความรูจากอาจารย วิธีนี้แมจะสรางความสัมพันธใกลชิดแตก็เปนเหตุใหความรูตาง ๆ ตองสูญหายไปเพราะขาดผูรับ
การถายทอดและการสอนมีลักษณะจํากัดและตองใชเวลานานมา แตปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดทําให
อาจารยและสถานศึกษาสามารถถายทอดวิชาความรูออกไปไดอยางกวางขวาง สามารถสรางคลังความรูและศิลปะวิทยาการ         
เก็บเอาไวเพื่ออางอิงตอไปในอนาคตได และในแงของผูเรียนเองเทคโนโลยีสามารถอํานวยความสะดวกในการเรียนไดอีกมาก 
ผูเรียนสามารถศึกษา ณ สถานที่ใด เวลาใดก็ได ตราบเทาที่มีโครงสรางพื้นฐานและเครื่องมือดาน ICT รองรับ (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา.  2547 : ก)การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในลักษณะผสมผสานกับวัฒนธรรมการเรียน
การสอนเดิมไดถูกสรางข้ึนมาอยางชัดเจน โครงสรางพ้ืนฐานของเทคโนโลยีที่มีอยูในสถาบันการศึกษา เทคโนโลยีที่มีอยูไดถูกใช
บอยมากขึ้นตามความตองการของหนวยงานตาง ๆ รวมไปถึงการเตรียมหลักสูตร และกิจกรรมนอกหองเรียนซึ่งมากกวาการใช
งานเพื่อการติดตอสื่อสารและกิจกรรมในหองเรียน นอกจากนี้ยังมีการใชอีเมลและการเขาแหลงขอมูลผานเว็บไซตตาง ๆ ไดเขา
มาเปนพฤติกรรมธรรมดาในระบบการศึกษาไปแลว ในขณะที่ความสามารถในสวนอื่นของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เชน การแกปญหาโดยใชระบบไรสายและการใชเปนเครื่องมือสําหรับการประชุมไดถูกนํามาใชนอยมากในขอบเขตที่จํากัด 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2547 : 49) 
 จากความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่กลาวมาขางตน จึงเปนเหตุผลที่ทําใหผูวิจัย มีความ
สนใจที่จะทําวิจัยเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเปนงานวิจัยประเภทพัฒนางานประจําสูงานวิจัย Routine to Research : R2R (สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข.  2551 : 1-31) โดยผูวิจัยไดจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ 2561 (คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม.  2560 : 37) ซึ่งมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชาการบริหารงาน
วิชาการและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 1 ในเนื้อหาการ
ใช ICT ในการเรียนการสอน สวนกิจกรรมการบริการวิชาการเปนการอบรมการใช google Application ในการเรียนการสอน 
โดยมีครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรีรวมทั้งศิษยเกาเขารวมกิจกรรม
ในครั้งนี้ หลังจากน้ันผูวิจัยจึงไดตอยอดการบริการวิชาการแกสังคมสูการพัฒนาโจทยวิจัยในครั้งนี ้โดยผูวิจัยตองการคําตอบใน
ประเด็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในดานการสืบคน
ขอมูล การจัดเก็บขอมลู การนําเสนอขอมูลการติดตอสื่อสาร และดานจัดทําสื่อการเรียนรู โดยสารสนเทศที่ไดจะเปนประโยชน
ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของอาจารยใหเหมาะสมสมกับพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใชในการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากขึ้น และเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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กําหนดใหการจัดการเรียนการสอนควรมีการบูรณาการกระบวนการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคมและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2560 : 82)  
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย  
 ในการศึกษาครั้งนี้เรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี         
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดการวิจัย จํานวน 5 ดาน ดังนี ้
  1. ดานการสืบคนขอมูล 
  2. ดานการจัดเก็บขอมูล 
  3. ดานการนําเสนอขอมูล 
  4. ดานการติดตอสื่อสาร 
  5. ดานจัดทําสื่อการเรียนรู 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 
  1. ศึกษาระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม  

  2. เปรียบเทียบระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จําแนกตามสาขาวิชา 
 
สมมติฐานของการวิจัย  

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ที่เรียนในสาขาวิชาที่แตกตางกันมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน แตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวยนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
ปการศึกษา 2560 จํานวน 1,800 คน ประกอบดวยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย  
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม ปการศึกษา 2560 จํานวน 180 คน ประกอบดวยนักศึกษา 6 สาขาวิชา ๆ ละ 30 คนจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑรอยละ 10 ไดมาโดยการสุมแบบแบง
ชั้น (Stratified Random Samplings) 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและคุณภาพของเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยพรอมวิธีตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้ง
นี้ ใชแบบสอบถามมี 2 ตอน ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบเลือกรายการ (Check List) 
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการใช ICT ในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม มีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert’s Five Rating scale) โดยมีระดับคะแนน ดังนี ้
   ระดับคะแนน         แปลความหมาย  
     5     มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับมากที่สุด    
     4     มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับมาก    
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     3     มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับปานกลาง    
     2     มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับนอย    
     1      มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในนอยท่ีสุด  
   แบบสอบถามมีขอคําถามจํานวน 30 ขอจากการประเมินแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน
แบบสอบถามมีคาดัชนีความสอดคลองเชิงเนื้อหา (Index of Congruence) ระหวาง 0.60 -1.0 จากการทดลองใช (Try Out) 
โดยเก็บขอมูลจากนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน พบวา มีคาอํานาจ
จําแนกรายขอระหวาง .23 - .60 มีคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ .85 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  
  วิธีการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางดวยตนเอง และรับคืน
ดวยตนเอง ไดแบบสอบถามจํานวน 180 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยขอมูลตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่และรอย
ละ ขอมูลตอนที่ 2 วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชเกณฑในการแปลความหมายดังน้ี  

     คาเฉลี่ย       แปลความหมาย  
 4.51 – 5.00  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับมากที่สุด    
 3.51 – 4.50  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับมาก    
 2.51 – 3.50  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับปานกลาง    

   1.51 – 2.50  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับนอย    
 1.00 – 1.50  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับนอยท่ีสุด  

 4. สถิติที่ใชในการวิจัย  
  สถิติที่ใชในการวิจัย สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือประกอบดวย การหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยการหาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence) สถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก          

รอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐานไดแก การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) (บุญชม ศรีสะอาด.  2553 : 63-66) 
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม สามารถสรุปผลการการวิจัยไดดังน้ี 
  1. ผลการศึกษาระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี         
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนมจําแนกตามสาขาวิชา ปรากฏผล ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี  1  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม  
  จําแนกตามสาขาวิชา โดยรวมและจําแนกเปนรายดาน 
 

รายการ 

ระดับการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน 
สาขาวิชา 

การศึกษาปฐมวัย 
สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร 
สาขาวิชา 

สังคมศึกษา 
สาขาวิชา 

คอมพิวเตอร 
สาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชา 
ภาษาไทย 

รวม 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล   S.D. แปลผล   S.D. แปลผล   S.D. แปลผล   S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
1. ดานการสืบคน
ขอมูล 

4.12 .49 มาก 4.22 .55 มาก 4.28 .41 มาก 4.22 .64 มาก 4.21 .59 มาก 4.08 .46 มาก 4.19 .53 มาก 

2. ดานการจัดเก็บ
ขอมูล 

4.02 .63 มาก 3.85 .65 มาก 3.89 .65 มาก 4.10 .58 มาก 4.07 .75 มาก 3.87 .53 มาก 3.97 .63 มาก 

3. ดานการ
นําเสนอขอมูล 

4.06 .67 มาก 4.00 .71 มาก 3.90 .58 มาก 3.95 .52 มาก 4.11 .51 มาก 4.12 .45 มาก 4.02 .58 มาก 

4. ดานการ
ติดตอสื่อสาร 

4.00 .64 มาก 3.86 .69 มาก 3.57 .67 มาก 3.50 .76 ปาน
กลาง 

3.32 .56 ปาน
กลาง 

3.96 .55 มาก 3.70 .69 มาก 

5. ดานจัดทําสื่อ  
การเรยีนรู 

4.13 .63 มาก 4.12 .64 มาก 4.01 .65 มาก 3.92 .59 มาก 4.14 .56 มาก 4.11 .54 มาก 4.07 .60 มาก 

รวม 4.06 .52 มาก 4.01 .51 มาก 3.93 .43 มาก 3.93 .41 มาก 3.97 .45 มาก 4.03 .36 มาก 3.99 .45 มาก 
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 จากตารางที่ 1 พบวานักศึกษา มีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.99) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือดานการสืบคนขอมูล ( = 4.19 ) ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือดานการ
ติดตอสื่อสาร ( = 3.70 ) 
 เมื่อพิจารณาจําแนกตามสาขาวิชาพบวา นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีระดับการใชเทคโนโลยีสานสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมอยูในระดับมาก          
( = 4.06) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือดานการจัดทําสื่อการเรียนรู
( = 4.13) ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือดานการติดตอสื่อสาร ( = 4.00) 
 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร มีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.01) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือดานการการสืบคนขอมูล ( = 4.22) ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือดานการจัดเก็บ
ขอมูล ( = 3.85) 
 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา มีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.93) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือดานการการสืบคนขอมูล ( = 4.28 ) ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานการ
ติดตอสื่อสาร ( =3.57) 
 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร มีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.93) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูใน
ระดับมาก 4 ดาน ระดับปานกลาง 1 ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือดานการการสืบคนขอมูล ( = 4.22) ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด คือดานการติดตอสื่อสาร ( = 3.50) 
 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.97) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูใน
ระดับมาก 4 ดาน ระดับปานกลาง 1 ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือดานการการสืบคนขอมูล ( = 4.21) ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด คือดานการติดตอสื่อสาร ( = 3.32) 
 สวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน การสอนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.03) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน ระดับปานกลาง 1 ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือดานการนําเสนอขอมูล ( = 4.12) ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด คือดานการจัดเก็บขอมูล ( = 3.87) 
  2. ผลการเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี         
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จําแนกตามสาขาวิชา ปรากฏดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี  2  แสดงผลการเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  
  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จําแนกตามสาขาวิชาโดยรวมและจําแนกเปนรายดาน 
 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนการสอน 

แหลงของ 
ความแปรปรวน 

SS df MS F sig 

1. ดานการสืบคนขอมูล 
 

ระหวางกลุม .72 5 .16 .56 .73 
ภายในกลุม 48.91 174 .28   

รวม 49.70 179    
2. ดานการจัดเก็บขอมูล 
 

ระหวางกลุม 1.74 5 .35 .87 .51. 
ภายในกลุม 70.08 174 .40   

รวม 71.83 179    
3. ดานการนําเสนอขอมูล ระหวางกลุม 1.08 5 .22 .64 .67 

ภายในกลุม 58.72 174 .34   
รวม 59.80 179    

4. ดานการติดตอสื่อสาร 
 
 

ระหวางกลุม 11.56 5 2.31 5.47** .00 
ภายในกลุม 73.52 174 .42   

รวม 85.08 179    

5. ดานจัดทําสื่อการเรียนรู 
 

ระหวางกลุม 1.11 5 .22 .61 .69 
ภายในกลุม 63.06 174 .36   

รวม 64.16 179    

รวม 
ระหวางกลุม .42 5 .08 .41 .84 
ภายในกลุม 35.45 174 .20   

รวม 35.87 179    
 ** แทนคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 2 พบวาผลการเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จําแนกตามสาขาวิชา โดยรวมพบวาไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวามี 1 ดาน คือดานการติดตอสื่อสาร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน 
เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงตองดําเนินการทดสอบรายคูโดยวิธีการของ Sheffe’ ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี  3  แสดงการทดสอบรายคูดวยวิธีการของ Sheffe’ เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  ดานการติดตอสื่อสาร 
 
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
ดานการตดิตอ 

สื่อสาร 

สาขาวิชา 
การศึกษา
ปฐมวัย 

 ( = 4.00)  

สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร 

 
 ( = 3.86)  

สาขาวิชา 
การสังคม

ศึกษา 
 ( = 3.57)  

สาขาวิชา 
คอมพิวเตอร 

 
 ( = 3.50)  

สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

 
 ( = 3.32)  

สาขาวิชา 
ภาษาไทย 

 
 ( = 3.96)  

สาขาวิชา 
การศึกษาปฐมวัย 

 ( = 4.00)  

- .14 .43 .50 .68** .04 

สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร 
 ( = 3.86)  

 - .29 .36 .54 .10 

สาขาวิชา 
การสังคมศึกษา 
 ( = 3.57)  

  - .07 .25 .39 

สาขาวิชา 
คอมพิวเตอร 
 ( = 3.32)  

   - .17 .46 

สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 ( = 3.32X 

    - .64 ** 

สาขาวิชา 
ภาษาไทย 

 ( = 3.96)  

     - 

 
 จากตารางท่ี 3 พบวานักศึกษามีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จําแนกตามสาขาวิชา ดานการติดตอสื่อสาร แตกตางกัน 2 คู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเรียนการสอนสูงกวา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนสูงกวานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สวนคูอื่น ๆ ไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม มีประเด็นอภปิรายผลดังน้ี 
  1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะความเจริญกาวหนาที่รวดเร็วดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสงผลตอการดําเนินงานในทุกอาชีพ ทุกองคการ รวมถึงดานการศึกษาและการเรียนการสอนดวย  
ยิ่งเปนการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาดวยแลว การเรียนการสอนในปจจุบันเนนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูดวย



 

 67 

[รวมบทคัดยอและบทความงานวิจยั]  

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

ตนเอง (Active Learning) ทั้งดานการสืบคนขอมูล เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศประกอบการเรียนรู ซึ่งผูเรียนสามารถคนควาหา
ความรูผานระบบออนไลนไดอยางงายดายมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการจัดเก็บขอมูลที่ไดจากการสืบคนก็สามารถจัดเก็บขอมูลได
สะดวก รวดเร็วและปริมาณขอมูลที่มากยิ่งขึ้นท้ังจัดเก็บในฮารดแวรที่รองรับ และจัดเก็บบนฐานขอมูลออนไลนในการเรียนการ
สอนในคณะครุศาสตร นักศึกษาตองมีการฝกประสบการณดานความเปนครู ทักษะการสื่อสาร และทักษะการสอน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงเขามามีบทบาททั้งในดานการนําเสนองาน การฝกประสบการณการสอนที่หลากหลายรูปแบบ 
การเตรียมสื่อการสอนหรือการเรียนรูที่เหมาะสมกับบทเรียนตาง ๆ รวมทั้งเปนชองทางในการสื่อสารระหวางนักศึกษาดวย
กันเอง ระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอน ระหวางนักศึกษากับครูพี่เลี้ยง ระหวางนักศึกษากับนักเรียน ผูปกครองนักเรียน 
หรือบุคคลกลุมอื่นๆที่เกี่ยวของในการเรียนการสอนวิชาชีพครู  
  ปจจัยที่จะทําใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนการสอน พบวา          
มีปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของไดแก (1) การเขาถึงโครงสรางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนประจําและสม่ําเสมอ ทั้ง
ผูเรียนและผูสอนเพื่อพัฒนาทักษะและทัศนคติอันจําเปนตอการมีสวนรวมในสังคมแหงความรู (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ผูเรียนและผูสอนตองไดรับการฝกอบรมและพัฒนาเพื่อประกันวาทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรียนการสอนอยางมรประสิทธิภาพ และมีความสามารถที่จะใชศักยภาพของเทคโนโลยีในการสงเสริม กระบวนการ เนื้อหา 
และผลลัพธของการเรียนการสอน เพราะฉะนั้นจึงเปนเรื่องจําเปนที่จะตองพัฒนาระดับทักษะของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของท้ังผูเรียนและผูสอน (3) การเขาถึงสาระการเรียนรูในรูปแบบ Digital ที่มีคุณภาพสูง ผูเรียนและผูสอนจะตอง
เขาถึงขอมูลสารสนเทศและเครื่องมือที่ใช Digital ที่มีคุณภาพสูงซึ่งเปนการแสดงออกถึงวิถีทางที่เทคโนโลยีนั้นจะเพิ่มพูน
คุณคาใหกับกระบวนการเรียนรู (4) การเปลี่ยนแปลงการจัดการ ภาวะผูนําเปนศูนยกลางของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากร การฝกอบรม และการเรียนรูเทคโนโลยีของประเทศไทย
ในภาพรวม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2553 : 2) สอดคลองกับปรัชญนันท นิลสุข และวรัท พฤกษากุลนันท (2551 
: 27) ที่กลาววาบุคลากรทางการศึกษา ควรจําเปนตองพัฒนาตนเองดานการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อพัฒนาความสามารถของ
มนุษย (Human Performance Technology: HPT) และประยุกตใชใหเหมาะสมกับหนวยงาน ซึ่งจะชวยพัฒนาบุคลากรให
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางเดนชัดสอดคลองกับแนวนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่มีคนเปนฐานสําคัญ สามารถพัฒนาและนําประเทศไปสูความกาวหนาและแขงขันไดในระดับสากล เพิ่ม
ประสิทธิภาพใหคนซึ่งเปนการเพิ่มทุนมนุษยใหกับหนวยงาน สอดคลองกับงานวิจัยของพิศจิตรา สุขวุฒิไชย (2553 : ก) ที่พบวา 
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูสวนใหญ มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน           
กลาวคือ นักศึกษารอยละ 91.32 มีการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เปนโปรแกรมสํานักงาน และรอยละ 86.30 มีการ
ประยุกตใชอุปกรณคอมพิวเตอรที่เปนเครื่องคอมพิวเตอร และรอยละ 82.19 มีการประยุกตใชระบบเครือขายอินเตอรเน็ตโดย
ใช   World Wide Web ในการวางแผนการเรียนการสอน สอดคลองกับงานวิจัยของ Omobila Adelore (2016: 138-144)ที่
พบวาการใชคอมพิวเตอรและโทรศัพท เปนเครื่องมือในการเรียนสําหรับการศึกษาผูใหญที่สามารถสรางแรงจูงใจและทําใหเกิด
การมีสวนรวมในการเรียน มีความทาทายในการเรียนมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของอุทิศ บํารุงชีพ (2558 : 189) ที่พบวา 
ปจจุบันครูมีการใชไอซีทีเพื่อติดตอสื่อสารกับเพื่อนวิชาชีพครูอยูในระดับมาก มีการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรูและใช
ไอซีทีในการแบงปนขอมูลอยางมีกัลยาณมิตรกับเพื่อนวิชาชีพครูอยูเสมอ มีการสืบคนขอมูลทางไอซีทีมาใชในการพัฒนาตนเอง
และพัฒนางานอยูเสมอ และสอดคลองงานวิจัยของภรณี หลาวทอง และคณะ (2556 : 115-122) ที่พบวา มีความจําเปนใน
การพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารยผูสอนอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งดานการใช
ฮารดแวร ดานการใชซอฟตแวร ดานการใชอินเตอรเน็ต ดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอน ดานการ
ประเมินการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอร ดานความรูเกี่ยวกับกฎหมาย มารยาท จรรณยาบรรณที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี ดานการใชโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป และดานความรูเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) กับการสอนบนเว็บ (WBI) 
  2. ผลการเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จําแนกตามสาขาวิชาโดยรวมพบวาไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะความกาวหนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็วในปจจุบัน ทําใหนักศึกษาทุกสาขาวิชามีโอกาสในการเสาะแสวงหาความรูเพิ่ม
มากขึ้น สวนตัวครูผูสอนเองจําเปนตองมีการปรับวิธีการสอนและเนื้อหาใหทันสมัยอยูเสมอ (พิศจิตรา สุขวุฒิไชย.  2553 : 2) 
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นักศึกษาวิชาชีพครู ผูที่จะตองเปนครูในอนาคตก็จะตองมีการเตรียมตัวและปรับตัวใหเขากับสภาวะในการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและชวยใหผูเรียนเขาใจในบทเรียนไดงายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น เกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 
ดังนั้นจึงเปนเหตุผลที่นักศึกษาที่เรียนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรียนการสอนไมแตกตางกัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ตอบสนองตอ
ความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรู เพิ่มโอกาสในการเรียนรูและสามารถสรางเครือขายความรวมมือการทํางานและการ
วิจัยได (Romina Ifeoma Asiya.  2014: 25-36) สอดคลองกับงานวิจัยของวินัย มะหะหมัด (2549 : ก) ที่พบวา สภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ นักศึกษา ณ ไอที โซน เมื่อเปรียบเทียบตามคณะที่นักศึกษาสังกัดไม
แตกตางกัน แสดงใหเห็นวาในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดเขามามี
บทบาทสําคัญในการเรียนการสอนทุกคณะ ทุกสาขาวิชาและเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมาย
วัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตรและสอดคลองกับงานวิจัยของ Romina Ifeoma Asiya (2014 : 25-36) ที่พบวา ผล
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารยและนักศึกษาตอการประเมินผลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรียนการสอนระดับอุดมศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน 
  ผลการเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี            
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จําแนกตามสาขาวิชา เปนรายดานพบวามี 1 ดานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 คือ ดานการติดตอสื่อสาร โดยพบวานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในการเรียนการสอนสูงกวานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเรียนการสอนสูงกวานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนคูอื่น ๆ ไมแตกตางกัน จากการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกพบวา นักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษที่เปนกลุมตัวอยางมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในดานการติดตอสื่อสารกับอาจารยผูสอนที่ไม
หลากหลายโปรแกรม แตใชเพียงบาง Application เทานั้น เชน ไมนิยมใช Facebook และ Line ในการติดตอสื่อสารระหวาง
อาจารยและนักศึกษา แตจะนิยมใช Google Classroom ในการติดตอสื่อสารกันมากกวา เพราะสามารถสื่อสารครั้งเดียวแลว
รับรูในประเด็นที่สื่อสารครบทุกคนในหองเรียน สามารถสงงานออนไลนไดสะดวกรวดเร็ว ตรวจสอบขอมูลการสงงานไดทันที 
สามารถทราบผลคะแนนของครูผูสอนจากการตรวจชิ้นงานของนักศึกษาได ดังนั้นจึงนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึง
เลือกใชชองทางการสื่อสาร google Classroom เปนชองทางหลักในการติดตอสื่อสารระหวางอาจารยและนักศึกษา และทําให
การใชชองทางสื่อสารออนไลนอื่น ๆ ลดนอยลง ทั้งการสงอีเมล Facebook หรือ Line เปนตน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ จากผลการวิจัยพบวานักศึกษามีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือดานการติดตอสื่อสาร ดังนั้นคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ควรสงเสริมและสนับสนุนใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนการสอน มีการนําโปรแกรมออนไลนที่
สามารถสงเสริมและพัฒนาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมาใชใหหลากหลายและครอบคลุมกลุมเปาหมายคือทุกสาขาวิชาใหมาก
ยิ่งขึ้น เชน การใช Google Classroom เปนตน 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับพัฒนาทักษะหรือ
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ในศตวรรษที่ 21 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ผูวิจัยขอขอบคุณคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยในครั้งนี ้
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การสรางองคการนวัตกรรมกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ 
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

CREATING INNOVATION ORGANIZATION AND ACADEMIC ADMINISTRATION OF RACHINEEBURANA 
SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 9 

 
สําเริง ออนสัมพันธุ1, สุริยา ชิณณะพงศ2 

samrerng2791@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) การสรางองคการนวัตกรรมของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (2) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 และ (3) ความสัมพันธระหวางการสรางองคการนวัตกรรมกับการบริหารวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนผูบริหารและครูของโรงเรียนราชินี
บูรณะ รวมทั้งสิ้น 54 คน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงประเภท แลวใชวิธีจับคูแบบจับกลุม เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการสรางองคการนวัตกรรมตามแนวคิดของทิดดและเบสแซนท และการบริหารงานวิชาการ 
ตามแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
 ผลการวิจัยพบวา (1) การสรางองคการนวัตกรรมของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (2) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ             
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (3) การสรางองคการนวัตกรรม
กับการบริหารวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที ่0.01 
 
คําสําคัญ: (1) การสรางองคการนวัตกรรม (2) การบริหารงานวิชาการ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study (1) creating innovative organization of 
Rachineeburana School under the Secondary Educational Service Area Office 9, (2) academic 
administration of Rachineeburana School under the Secondary Educational Service Area Office 9, and  
 (3) relationship between creating innovative organization and academic administration of Rachineeburana 
School under the Secondary Educational Service Area Office 9. The samples were 54 administrators and 
teachers select ed by Stratified Random Sampling. The instrument was a questionnaire concerned with 
creating innovative organization based on Tidd and Bessant concept, and the academic administration 
based on the Office of the Basic Education Commission: OBEC’s rule. The statistics used in data analysis 
were frequency (f) , percentage (%) , mean ( X ) , standard deviation (S.D.) and Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient. 
 The findings were as follows: (1) creating innovative organization of Rachineeburana School under 
the Secondary Educational Service Area Office 9 in overall and individual aspects were at the high level. 
(2) Academic administration of Rachineeburana School under the Secondary Educational Service Area 

                                                 
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร.  
2 ดร. ผูอํานวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
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Office 9 in overall and individual aspects were at the high level. (3) The relationship between the building 
innovative organization and academic administration of Rachineeburana School under the Secondary 
Educational Service Area Office 9 were statistically significant difference at the .01 level. 
 
Keywords: (1) Creating Innovative Organization (2) Academic Administration 
 
บทนํา 
 ปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็วสืบเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกาวสูประเทศไทย 4.0 เปนโลกแหงดิจิตอล ที่มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของประชาชน ทําใหคนในสังคมตอง
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางดานการนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชน ไมวาในระดับบุคคล 
องคการ หรือประเทศชาติ เทคโนโลยีชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเปนอยูที่สะดวกสบายขึ้น และเปนเครื่องมือสําคัญใน
การสรางความเจริญรุงเรืองใหกับองคการและประเทศชาติ ตลอดจนยังชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับอาณาประเทศในเวที
โลกที่มีการแขงขันทางเศรษฐกิจสูง มีความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว มีการสรางนวัตกรรมเปนเครื่องเสริมแรงอัน
สําคัญ องคการจึงตองพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงตนเองดวยวิธีการหรือสิ่งใหม ๆ จึงจะทําใหประสบความสําเร็จในการ
แขงขันได ผูบริหารตองมีความรอบรูในกระบวนการของนวัตกรรมและเทคโนโลยีและความสามารถในการจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพจะมีความสําคัญตอการพัฒนาองคการ (บดินทร รัศมีเทศ.  2550 : 20) และในยุคของศตวรรษที่ 21 ที่เปนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based Economy) และเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) องคการตาง ๆ 
ตองปรับตัวและจําเปนตองแขงขันกันดวย “ความคิดสรางสรรค” (Creativity) และ “นวัตกรรม” (Innovation) เพื่อสราง
ความแตกตางการบริการพรอมกับความพึงพอใจสูงสุด องคการที่จะอยูรอดไดในอนาคต ตองอาศัยความคิดสรางสรรคและ
สามารถดึงศักยภาพของคนในองคการออกมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพจะทําใหองคการเติบโตไดอยางยั่งยืน (วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ 
และอาทิตยา อรุณศรีโสภณ.  2560 : ออนไลน) ในองคการนวัตกรรมผูบริหารตองสราง พัฒนาและการบํารุงรักษาบริบทของ
องคการใหเปนนวัตกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมีโครงสรางและวัฒนธรรมพื้นฐาน รูปแบบของคานิยม และความเชื่อ                  
การสนับสนุนนวัตกรรม (Tidd and Bessant.  2009 : 100) ผูนําตองกระตุนบุคลากรใหทํางาน มีความมุงมั่น สรางความภักดี
ตอองคการ และมีความรูความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองทํา (พสุ เดชะรินทร.  2554 : ออนไลน) มีการพัฒนาองคการใหมี
ลักษณะเปนองคการแหงนวัตกรรม (Innovative Organization) ถือเปนความทาทายของผูบริหารองคการอยางยิ่ง เพราะการ
เปนองคการแหงนวัตกรรมจะตองเกิดจากกระบวนการในการบริหารจัดการองคการใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
ผูบริหารและบุคลากรจะตองมีความรูความเขาใจตลอดจนมีความสามารถ มีความตองการจะปรับเปลี่ยนพัฒนาทั่วทั้งองคการ
จึงจะสามารถไปสูเปาหมายเดียวกันได (ฟูจิตา ชิโร.  2549 : 11-12) องคการจะตองมุงเนนการทํางานรวมกันเปนทีมเนื่องจาก
นวัตกรรมจะเกิดขึ้นไดโดยอาศัยการทํางานรวมกัน บุคลากรจะตองมีความรูและทักษะที่เหมาะสม องคการที่มีลักษณะเปน
องคการแหงนวัตกรรมจะตองใหความสําคัญกับบรรยากาศและสภาวะแวดลอมในการทํางานดวย (วิโรจน ลักขณาอดิศร.  
2550 : 19-21) แตปญหาอุปสรรคที่สําคัญอยางหนึ่งในการสรางองคการนวัตกรรมใหเกิดขึ้นไดจริงอยางหนึ่ง คือการขาดความ
เขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรมอยางแทจริง (ศศิมา สุขสวาง, 2560: ออนไลน) ผูบริหารระดับสูงขาดความมุงมั่น ไมเปดโอกาสให
บุคลากรในองคการสามารถคิดสรางสรรคและนําเสนอแนวความคิดไดอยางอิสระ และไมกลาเสี่ยงท่ีจะนําแนวความคิดดี ๆ ไป
พัฒนา นับเปนปญหาอุปสรรคที่ทําใหไมเกิดนวัตกรรมขึ้นในองคการ (สนั่น เถาชารี.  2560 : ออนไลน)  
  ในดานการจัดการศึกษาจะตองปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ตองเนนการพัฒนาบนฐานความรู
และสรางนวัตกรรม สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและองคความรูอยางกวางขวางดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะชวยยกระดับ
คุณภาพคน จะตองเริ่มตนที่การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีสวนสําคัญในการพัฒนาคนใหกับประเทศ ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปน
บุคคลสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิดความสําเร็จ ตองมีคุณลักษณะ ความรู ความสามารถ ตลอดจนตองมีทักษะ
ในการบริหาร (ชูชีพ บุญศรี.  2545 : 18) ในการสรางคุณภาพใหกับเด็กยุคไทยแลนด 4.0 ตองสรางเยาวชนไทยใหมีความรู 
ความสามารถ มีทักษะในการเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ เรียนรูจากปญหาแทจริงที่ เรียกวาเปน Problem Based 
Learning (Mahidol Library Blog, online) ใหความสําคัญเปนพิเศษในเรื่องความคิดสรางสรรค การนํานวัตกรรมมาใชสราง
ความเปนเลิศใหกับผูเรียน (กรมวิชาการ.  2544 : 3) การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีบทบาทสําคัญในการใหการศึกษากับเยาวชนที่
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ตองจัดการศึกษาใหมีคุณภาพภายใตนโยบายและหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สําเริง ออนสัม
พันธุ.  2560 : 145) ถึงแมวาจะมีการกระจายอํานาจใหอิสระในการบริหารและจัดการศึกษากับโรงเรียนแลวก็ตาม               
แตประสิทธิภาพในการจัดการศึกษายังมีความแตกตางกัน (สํานักทดสอบทางการศึกษา.  2554: 1) ยังมีสถานศึกษาจํานวน
มากไมไดมาตรฐาน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ํา ขาดการคิดวิเคราะห ใฝเรียนรูและแสวงหาความรู ครูขาดการพัฒนาอยางเปนระบบ 
ขาดการมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษาจากทุกภาคสวนอยางแทจริง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2552 : 
2-6) หลักสูตรเปลี่ยนแปลงชาใหความรูต่ํากวาระดับขีดความสามารถของเด็ก ไมสามารถปรับตัวตามความกาวหนาของ
เทคโนโลยี และองคความรูใหม ไมกระตุนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง หรือสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค (สนั่น เถาชารี.  
2561 : ออนไลน)  
  โรงเรียนราชินีบูรณะเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จัดตั้งขึ้นตั้งแตป
พ.ศ. 2457 สมัยที่ยังเปนมณฑลนครชัยศรี วัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อเปนโรงเรียนสตรีประจําจังหวัด วันที่ 10 มิถุนายน 
พ.ศ. 2462 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ (พระพันปหลวง) ไดพระราชทานพระบรมฉายาลักษณขนาดใหญใหแก
คณะครูและนักเรียน โปรดเกลาฯ ใหกรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากร เปนผูแทนพระองคมาเปดโรงเรียน พรอมกับพระราชทาน
นามโรงเรียนวา “ราชินีบูรณะ” ปจจุบันโรงเรียนราชินีบูรณะเปนโรงเรียนประจําจังหวัดสําหรับนักเรียนหญิงที่การกอตั้งมา
ยาวนานกวา 99 ป มีชื่อเสียงมาอยางยาวนานเปนท่ีรูจักและยอมรับของชาวนครปฐมและจังหวัดใกลเคียง ในการจัดการศึกษา
โรงเรียนมีการพัฒนามาเปนลําดับในปจจุบันโรงเรียนราชินีบูรณะไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากล โดยจัดตามความ
สนใจ ตามความถนัด ตามความตองการของทองถิ่น เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก (World Citizen) ยกระดับการ
จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) และยกระดับการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
(Quality System Management) (โรงเรียนราชินีบูรณะ.  2560 : 1-3) โรงเรียนใหการสนับสนุนสงเสริมการนําเทคโนโลย ี
นวัตกรรมใหม ๆ มาพัฒนาโรงเรียน และสรางนวัตกรรมการเรียนรู มีการปฏิบัติกิจกรรมดานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ในทุกดานมาตลอด จัดใหมีหองเรียนพิเศษ (Smart Class) จัดตั้งศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน จัดอบรมการใช
โปรแกรมGSP ของศูนยคณิตศาสตร มีการนิเทศกํากับติดตามและตรวจสอบงานเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่องเปนตน แตยังมีจุดที่
ควรพัฒนา คือ ดานผลการจัดการศึกษา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูต่ําในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในขณะที่ครูยังใหความสําคัญกับการออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลายและจัดทําแผนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพยัง
ไมเพียงพอ โรงเรียนยังมีอุปสรรคในการพัฒนา การเพ่ิมศักยภาพสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมที่ทันสมัย การพัฒนา
นวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการจัดการเรียนรู เพื่อชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น (โรงเรียนราชินีบูรณะ.  2560 : 14-
15, 22-23)  
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 ทิดด เบสแซ็นท และพาวิทต (Tidd, Bessant and Pavitt.  2005: 467-512) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสราง
การสรางองคการนวัตกรรม 12 องคประกอบ ดังน้ี (1) วิสัยทัศนรวม ภาวะผูนํา และความตั้งใจสรางสรรคนวัตกรรม (Shared 
Vision, Leadership and the Will to Innovate) (2) โครงสรางองคการที่เหมาะสม (Appropriate Organization Structure) 
(3) บุคลากรหลัก (Key Individual) (4) การฝกอบรมและพัฒนา (Stretching Training and Development) (5) การมีสวน
รวมในนวัตกรรมสูง (High Involvement in Innovation) (6) ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีม (Effective Team Working) 
(7) บรรยากาศที่สงเสริมความคิดสรางสรรค (Creative Climate) (8) ปจจัยภายนอก (External Focus) (9) การสื่อสาร
อยางกวางขวาง (Extensive Communication) (10) องคการแหงการเรียนรู (The Learning Organization) (11) ขยาย
ขอบเขตสูบุคคล กลุม และการเรียนรู (Beyond the Boundaries) (12) ความมั่นคงระยะยาว (Beyond the Steady State) 
ตอมา ทิดด และเบสแซ็นท (Tidd and Bessant.  2009 : 101-155) ไดพัฒนาแนวคิดการสรางองคการนวัตกรรมเดิมของ
ตนเอง เปน 8 องคประกอบ (1) วิสัยทัศนรวม ภาวะผูนํา และความตั้งใจสรางสรรคนวัตกรรม (Shared Vision, Leadership 
and the Will to Innovate) (2) โครงสรางองคการที่เหมาะสม (Appropriate Organization Structure) (3) บุคลากรหลัก 
(Key Individual) (4) การมีสวนรวมในนวัตกรรมสูง (High Involvement in Innovation) (5) การทํางานเปนทีมอยางมี
ประสิทธิภาพ (Effective Team Working) (6) บรรยากาศสรางสรรค (Creative Climate) (7) ขยายขยายขอบเขต
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ความสามารถในการเช่ือมตอระหวางเครือขาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Boundary Spanning) (8) ความมั่นคงระยะยาว 
(Beyond the Steady State)  
 ในดานการบริหารวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ผูวิจัยนําหลักการและแนวปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการ            
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 29) ที่กําหนดภารกิจงานวิชาการไว 17 ดาน คือ (1) การพัฒนา
หรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น (2) การวางแผนงานดานวิชาการ (3) การจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา (4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู (6) การวัดผลประเมินผล
และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน (7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (8) การพัฒนาและสงเสริมใหมี
แหลงเรียนรู (9) การนิเทศการศึกษา (10) การแนะแนว (11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
(12) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ (13) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องคการอื่น (14) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก บุคคล ครอบครัว องคการหนวยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา (15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา (16) การคัดเลือก
หนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา (17) การพัฒนาและใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
 ผูวิจัยมีความประสงคที่จะศึกษาการสรางองคการนวัตกรรมในโรงเรียน ตามแนวคิดของ ทิดด และเบสแซ็นท 
(Tidd and Bessant) และการบริหารงานวิชาการ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ มาเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
(ที่มา : Joe Tidd and John Bessant, Managing Innovation Integrating Technological Market and Organization 

Change, 4rded. (Great Britain, Haddington, East Lothian: John Wiley and Sons, 2009) , 101-155. 
: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาใหคณะ 
กรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศึกษา พ.ศ. 2550, (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร 

แหงประเทศไทย จํากัด.  2550 : 29)  
 

 

1) วิสัยทัศนรวม ภาวะผูนํา และความตั้งใจ 

    สรางสรรคนวัตกรรม (X1) 

2) โครงสรางองคการที่เหมาะสม (X2)  

3) บุคลากรหลัก (X3) 

4) การมีสวนรวมในนวัตกรรมสูง (X4) 

5) การทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ (X5) 

6) บรรยากาศแหงการสรางสรรค (X6) 

7) ขยายขอบเขตความสามารถในการเชื่อมตอ 

   ระหวางเครือขายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู (X7) 

8) ความมั่นคงระยะยาว (X8) 

การสรางองคการนวัตกรรม (Xtot) 
1) การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็น 
   การพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น (Y1) 
2) การวางแผนงานดานวิชาการ (Y2)  
3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา (Y3) 
4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (Y4) 
5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู (Y5) 
6) การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน (Y6) 
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (Y7) 
8) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู (Y8) 
9) การนิเทศการศึกษา (Y9) 
10) การแนะแนว (Y10) 
11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (Y11) 
12) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ (Y12)  
13) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ 
     สถานศึกษาและองคกรอื่น (Y13) 
14) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว 
     องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่น 
     ที่จัดการศึกษา(Y14) 
15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการ 
      ของสถานศึกษา (Y15) 
16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา (Y16) 
17) การพัฒนาและใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Y17) 
 

การบริหารงานวิชาการ (Ytot) 



 

 74 

[รวมบทคัดยอและบทความงานวิจยั]  

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี ้
  1. เพื่อศึกษาการสรางองคการนวัตกรรมของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 
  2. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 9 
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการสรางองคการนวัตกรรมกับการบริหารวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 การสรางองคการนวัตกรรมกับการบริหารวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อใหงานวิจัยบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย           
จึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จํานวน 163 คน ไมรวมผูอํานวยการโรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยเปดตาราง
ประมาณการขนาดตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan.  1970 : 608) ไดกลุมตัวอยางเปนผูบริหารและครู
โรงเรียนราชินีบูรณะ จํานวน 118 คน เพื่อใหไดขอมูลจากกลุมตัวอยางจากหนวยงาน/กลุมสาระการเรียนรูเทากันจึงใชวิธีจับคู 
(Matching) แบบจับกลุม (Matched Group) ไดผูใหขอมูลจากหนวยงาน/กลุมสาระการเรียนรูละ 6 คน รวม 54 คน แลวใช
วิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) สามารถนําเสนอ ดังตารางนําเสนอไดดังตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 ขอมูลผูบริหารและครูโรงเรียนราชินีบรูณะที่เปนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ตําแหนง/ปฏิบตัิหนาที ่ ประชากร กลุมตัวอยาง 
ผูบริหาร และกลุมสนบัสนุนการศึกษา 6 6 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 14 6 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 20 6 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 26 6 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 25 6 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 24 6 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 10 6 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 30 6 
กลุมสาระการเรียนรูศลิปศึกษา 8 6 

รวม 163 54 
 

ที่มา : โรงเรียนราชินีบูรณะ, “ขอมูล 31 มีนาคม 2560” รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 
2560. มปท., มปป. 3. 
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  2. ตัวแปร 
   ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตน และตัวแปรตาม ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
    1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน และประสบการณการทํางาน 
    2. ตัวแปรตน เปนตัวแปรการสรางองคการนวัตกรรม (Xtot) ตามแนวคิดของ ทิดด และเบสแซ็นท 
(Tidd and Bessant) ไดแก (1) วิสัยทัศนรวม ภาวะผูนํา และความตั้งใจสรางสรรคนวัตกรรม (X1) (2) โครงสรางองคการที่
เหมาะสม (X2) (3) บุคลากรหลัก (X3) (4) การมีสวนรวมในนวัตกรรมสูง (X4) (5) การทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ (X5)         
(6) บรรยากาศแหงการ สรางสรรค (X6) (7) ขยายขอบเขตความสามารถในการเชื่อมตอระหวางเครือขาย และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู (X7) และ (8) ความมั่นคงระยะยาว (X8)  
    3. ตัวแปรตาม เปนตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ (Ytot) ตามแนวทางการกระจายอํานาจการ
บริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 ที่กําหนดการบริหารงานวิชาการออกเปน 17 
ดาน คือ (1) การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น (Y1) (2) การวางแผนงานดาน
วิชาการ (Y2) (3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (Y3) (4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (Y4) (5) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู (Y5) (6) การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน (Y6) (7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา (Y7) (8) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู (Y8) (9) การนิเทศการศึกษา (Y9) (10) การแนะแนว 
(Y10) (11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในและมาตรฐานการศึกษา (Y11) (12) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทาง
วิชาการ (Y12) (13) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคการอื่น (Y13) (14) การสงเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคการ หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (Y14)                        
(15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา (Y15) (16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช
ในสถานศึกษา (Y16) และ (17) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา (Y17)  
   3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 
ตอน ดังนี ้
    ตอนที ่1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงปจจุบัน และประสบการณการทํางาน ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Forced Choice)  
    ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการสรางองคการนวัตกรรม ในโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามแนวคิดของทิดด และเบสแซ็นท (Tidd and Bessant)  
    ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ตามแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและ
จัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550  
   แบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เปนขอคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ของลิเคิรท 
(Likert’s Rating Scales) กําหนดน้ําหนักของคะแนนตามระดับความคิดเห็นการสรางองคการนวัตกรรม และการบริหารงาน
วิชาการ  
  4. การสรางเครื่องมือ 
   ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
    ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ แลวนํามาสรางเปน
แบบสอบถาม 
    ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยนํา
แบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบความสอดคลองของตัวแปรในดานสํานวนภาษา เนื้อหา  
โดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) ไดคา IOC ระหวาง 0.6-1.0 
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    ขั้นตอนที ่3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับผูบริหาร และครูโรงเรียน
คงทองวิทยา จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน นํามาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Conbach.  1974 : 160-161) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 
.9815 
  5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 
   ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองแลวทําการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป  
    1. การวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถี่ (Frequency) และคา
รอยละ (Percentage)  
    2. การวิเคราะหระดับการสรางองคการนวัตกรรมกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน                
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําคาเฉลี่ยที่คํานวณไดไป
วิเคราะหเทียบกับคะแนนเฉลี่ยกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best.  1970 : 190) ดังนี ้ 
     คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง การสรางองคการนวัตกรรม/การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน           
อยูในระดับมากที่สุด 
     คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง การสรางองคการนวัตกรรม/การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน             
อยูในระดับมาก 
     คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง การสรางองคการนวัตกรรม/การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน        
อยูในระดับปานกลาง 
     คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง การสรางองคการนวัตกรรม/การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน       
อยูในระดับนอย 
     คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง การสรางองคการนวัตกรรม/การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน         
อยูในระดับนอยที่สุด 
    3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการสรางองคการนวัตกรรมกับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (rxy) ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) แลวนําคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธท่ีวิเคราะหไดไปเทียบกับเกณฑ ตามแนวคิดของ ธีรศักดิ์ อุนอารมณเลิศ (2558: 
240) กําหนดไวดังน้ี 
     ตั้งแต .70 ขึ้นไป  คือ ตัวแปรคูนั้นมีความสัมพันธกันในระดับสูง 
     ตั้งแต .30 - .69 คือ ตัวแปรคูนั้นมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
      ต่ํากวา .30  คือ ตัวแปรคูนั้นมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 
 
ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง จํานวน 54 ชุด ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 54 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูวิจัยนํามาวิเคราะหขอมูลแลวนําเสนอโดยใชตารางประกอบการบรรยาย ดังนี ้
  1. การวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
   ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหจากกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารและครูโรงเรียน
ราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม จํานวน 54 คน มีรายละเอียดดังนี ้
    ผูใหขอมูลสวนใหญเปนหญิงจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 75.93 เปนชายจํานวน 13 คน คิดเปนรอย
ละ 24.07 มีอายุ 51 ปขึ้นไป มากที่สุดจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 31.48 รองลงมามีอายุอยูระหวาง 31-40 ป จํานวน 15 
คน คิดเปนรอยละ 27.78 และที่นอยที่สุด มีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ผูใหขอมูลสวนใหญจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 64.81 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 19 คน คิด
เปนรอยละ 35.19 มีตําแหนงเปนครู จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 88.89 เปนผูบริหารโรงเรียนและกลุมสนับสนุนการศึกษา 
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 11.11 สวนใหญมีประสบการณการทํางานไมเกิน 10 ป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 57.41 
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รองลงมามีประสบการณในการทํางาน 31 ปขึ้นไป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 29.63 และที่นอยที่สุดมีประสบการณในการ
ทํางาน 21-30 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.70 
  2. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นการสรางองคการนวัตกรรมของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
   การวิ เคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางองคการนวัตกรรมของโรงเรียนราชินีบูรณะ            
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จากกลุมตัวอยาง จํานวน 54 คน นําเสนอไดดังตารางที ่2 
 
ตารางที ่ 2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการสรางองคการนวัตกรรมของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขต 
   พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (Xtot)  
 

            (n = 54)  
ตัวแปร องคการนวัตกรรม X  S.D. ระดับ 

1 วิสัยทัศนรวม ภาวะผูนําและความตั้งใจสรางสรรคนวตักรรม (X1)  4.20 0.62 มาก 
2 โครงสรางองคการที่เหมาะสม (X2)  4.10 0.50 มาก 
3 บุคลากรหลัก (X3)  4.11 0.48 มาก 
4 การมีสวนรวมในนวัตกรรมสูง (X4)  4.06 0.54 มาก 
5 การทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ (X5)  4.03 0.63 มาก 
6 บรรยากาศแหงการคิดสรางสรรค (X6)  3.97 0.64 มาก 
7 ขอบเขตความสามารถในการเชื่อมตอระหวางเครือขายและการแลกเปลี่ยน

เรียนรู (X7)  
3.97 0.52 มาก 

8 ความมั่นคงระยะยาว (X8)  3.99 0.51 มาก 
รวม (Xtot)  4.05 0.48 มาก 

  
 จากตารางที่ 2 พบวา การสรางองคการนวัตกรรมของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X= 4.05 , S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ วิสัยทัศนรวม ภาวะผูนํา และความตั้งใจสรางสรรคนวัตกรรม ( X= 4.20, S.D.= 
0.62) บุคลากรหลัก ( X= 4.11 ,S.D. = 0.48) โครงสรางองคการที่เหมาะสม ( X= 4.10, S.D. = 0.50) การมีสวนรวมใน
นวัตกรรมสูง ( X= 4.06, S.D. = 0.54) การทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ ( X= 4.03, S.D. = 0.63) ความมั่นคงระยะ
ยาว (X= 3.99, S.D. = 0.51) ขอบเขตความสามารถในการเชื่อมตอระหวางเครือขาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ( X= 3.97, 
S.D. = 0.52) และบรรยากาศแหงการคิดสรางสรรค ( X= 3.97, S.D.= 0.64) และเมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแตละตัว
แปรพบวามีการกระจายนอย ผูใหขอมูลสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน  
  3. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
   ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 นําเสนอไดดังตารางที ่3 
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ตารางท่ี  3  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงาน 
    เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวม (Ytot)  
 
ตัวแปร การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน X  S.D. ระดับ 

1 การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระ 
หลักสูตรทองถ่ิน (Y1)  

4.10 0.57 มาก 

2 การวางแผนดานงานวิชาการ (Y2)  4.12 0.45 มาก 
3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (Y3)  4.09 0.40 มาก 
4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (Y4)  4.04 0.48 มาก 
5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู (Y5)  4.20 0.37 มาก 
6 การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน (Y6)  4.14 0.45 มาก 
7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (Y7)  4.03 0.51 มาก 
8 การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู (Y8)  4.03 0.59 มาก 
9 การนิเทศการศึกษา (Y9)  4.09 0.50 มาก 
10 การแนะแนว (Y10)  4.10 0.48 มาก 
11 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (Y11)  4.18 0.41 มาก 
12 การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ (Y12)  4.01 0.45 มาก 
13 การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ 

องคการอื่น (Y13)  
4.09 0.43 มาก 

14 การสงเสริมและสนับสนุนงานดานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคการ 
หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา (Y14)  

4.12 0.45 มาก 

15 การจัดทําทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา (Y15)  4.11 0.40 มาก 
16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา (Y16)  4.01 0.42 มาก 
17 การพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Y17)  4.08 0.36 มาก 

ภาพรวม (Ytot)  4.09 0.39 มาก 
 (n = 54) 
 
 จากตารางที ่3 พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.09, S.D.=0.39) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุก
ดาน สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย โดยนําเสนอตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยสูง 5 ลําดับแรก ดังนี้ การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู (X= 4.20, S.D. =0.37) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ( X= 4.18, S.D. = 0.41) 
การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ( X= 4.14 , S.D.=0.45) การสงเสริมและสนับสนุนงานดาน
วิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคการ หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ( X= 4.12 ,S.D. = 0.45) 
การวางแผนดานงานวิชาการ ( X= 4.12 ,S.D. =0.45) และคาเฉลี่ยนอย 3 ลําดับ ไดแก การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลง
เรียนรู ( X=4.03, S.D. =0.59) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา ( X= 4.01, S.D. =0.42) การสงเสริม
ชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ (X= 4.01,S.D. =0.45)  
  เมื่อพิจารณาเฉพาะสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายตัวแปร พบวา มีการกระจายของขอมูลนอยและผูใหขอมูลสวน
ใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 
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  4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการสรางองคการนวัตกรรมกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน              
ราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
   การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการสรางองคการนวัตกรรมกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ใชการ
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy) ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ดังตารางที ่4 
 
ตารางที ่ 4  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการสรางองคการนวัตกรรมกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  
   สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
 
ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9  Y11 Y16 Y17 Ytot 

X1 .512** .426** .293* .174 .128 .204 .140 .182 .305*  .000 .195 .055 .236* 
X2 .550** .458** .437** .358** .241* .329** .155 .318* .334**  .241* .262* .205 .346** 
X3 .685** .616** .475** .406** .350** .477** .298* .391** .387**  .323** .472** .428** .502** 
X4 .669** .652** .563** .491** .560** .547** .481** .576** .616**  .342** .531** .532** .622** 
X5 .725** .665** .402** .369** .489** .430** .454** .544** .487**  .322** .465** .506** .554** 
X6 .721** .599** .362** .385** .399** .437** .426** .415** .608**  .310* .394** .372** .511** 
X7 .674** .610** .545** .564** .516** .538** .497** .573** .725**  .511** .461** .491** .638** 
X8 .654** .572** .547** .496** .519** .445** .479** .550** .576**  .329** .444** .425** .566** 
Xtot .760** .672** .521** .467** .465** .493** .429** .516** .590**  .341** .468** .437** .577** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางท่ี 4 พบวา ความสัมพันธระหวางการสรางองคการนวัตกรรม (xtot) กับการบริหารงานวิชาการ (ytot)         
ของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง 
(rxy=.577) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรการสรางองคการนวัตกรรม (X1 - X8) กับการบริหารงานวิชาการ (ytot)  
ของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ําถึงปานกลาง 
(rxy=.236-638) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลวิจัยขางตน สามารถสรุปและอภิปรายผล ไดดังนี ้
  1. จากผลการวิจัยที่ พบวา การสรางองคการนวัตกรรมในโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารดําเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ใหความสําคัญดานการนํานวัตกรรมใหม ๆ 
มาใชเพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานใหมปีระสิทธิภาพบังเกิดผลดียิ่งขึ้น เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหมที่เปนยุค
ของดิจิตอลที่มีการสื่อสารเชื่อมตอถึงกันอยางไรขีดจํากัด ผูบริหารเห็นความสําคัญของการพัฒนาไปสูการสรางองคการนวัตกรรม
ในสถานศึกษาเพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จัดทําแผนกลยุทธของสถานศึกษาที่ทาทาย สรางวิสัยทัศน
รวมกันกับบุคลากรและบุคคลภายนอก กําหนดทิศทางและใชกลยุทธที่ชัดเจนพัฒนาสถานศึกษาอยางมุงมั่นและทุมเท กอใหเกิด
นวัตกรรมภายในสถานศึกษา มีการพัฒนาโครงสรางงานใหมีความยืดหยุนในระดับที่เหมาะสม ใหความสําคัญกับบุคลากรหลัก
เพื่อขับเคลื่อนการทํางานใหลุลวงเพราะบุคลากรถือเปนทรัพยากรมนุษยที่มีความสําคัญในการที่พัฒนาองคการใหประสบ
ความสําเร็จ ดังนั้นผูบริหารจะตองมีการพัฒนาครูใหมีทักษะดานนวัตกรรมและเทคโนโลย ีมีศักยภาพความรูความสามารถตาม
มาตรฐานที่กําหนดและสามารถจัดการเรียนการสอนที่นํามาใชในการพัฒนานักเรียนอยางเต็มศักยภาพ มีสวนรวมในการคิด
สราง กําหนด วางแผน การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ นํามาประยุกตใชในการพัฒนางานและการจัดการเรียนรู ตองให
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ความสําคัญกับทีมงานที่มีประสิทธิภาพ กระตุนและมุงเนนการทํางานรวมกันเปนทีม สงเสริมบรรยากาศใหครูมีความคิด
สรางสรรคในการทํางานดวยตนเอง ไมจํากัดความคิดหรือกดดันในเรื่องงาน เพราะครูเปนผูปฏิบัติยอมทราบดีวาจะพัฒนา
อยางไรนักเรียนซึ่งเปนผลผลิตของโรงเรียนจึงจะเปนเด็กที่มีคุณภาพ คํานึงถึงปจจัยความตองการของผูปกครองที่มีความมุงมั่น
ที่ฝากบุตรหลานเขาเรียนเพื่อหวังคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันทําใหโรงเรียน
สามารถพัฒนาไดถูกทางตามหลักวิชาการและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูใชบริการและสังคม การสรางองคการนวัตกรรมจะเกิดขึ้น
ไดตองอาศัยการทํางานรวมกัน และผูบริหารและครูตองมีความรูและทักษะที่เหมาะสม ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการ
สรางนวัตกรรม มีความตองการจะปรับเปลี่ยนพัฒนาทั่วทั้งองคการ สอดคลองกับงานวิจัยของวุฒิพงษ ภักดีเหลา (2554 : 3)             
ที่ศึกษาคุณลักษณะขององคการนวัตกรรม พบวา คุณลักษณะขององคการนวัตกรรม ประกอบดวย วิสัยทัศน กลยุทธและ
เปาหมาย โครงสรางองคการ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย การสื่อสาร การจัดการความรูและขอมูลขาวสาร ผูนํา 
บุคลากร เครือขาย วัฒนธรรมและคานิยมรวม อีกท้ังโรงเรียนฯ ตองใหความสําคัญกับการกระตุนใหบคุลากรมุงเนนทํางานเปน
ทีม จัดตั้งทีมงาน ทีมขามสายงาน ทีมงานโครงการ และทีมงานแกปญหาเพราะการทํางานเปนทีมเปนการรวมพลังในการทํางาน 
คิดรวมกัน สงเสริมใหบุคลากรมีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาแนวทางในการที่จะพัฒนาสถานศึกษาใหมีการสรางองคการ
นวัตกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับกุศล ทองวัน (2553 : 35) วิจัยพบวาการทํางานเปนทีมเปนปจจัยสําคัญประการ
หนึ่งที่สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูนําไป สูการสรางองคการนวัตกรรม และสอดคลองกับผลการวิจัยของ เฮย กรุป (Hay 
Group.  2006 : 2) ที่วิจัยองคการนวัตกรรม พบวา ผูนําตองสรางวัฒนธรรมใหสอดคลองกับปจจุบัน และพัฒนาวัฒนธรรม
ไปสูอนาคต วัฒนธรรมตองสนับสนุนบุคคลและทีมงาน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ วันทนีย ซื่อสัตย (2549 : 3) ที่พบวา      
การมีสวนรวมของบุคลากรในองคการ การทํางานเปนทีม และวัฒนธรรมในการทํางานที่เหมาะสมจะชวยกระตุนใหบุคลากรได
คิดคน พัฒนานวัตกรรม สงเสริมใหพัฒนาไปสูองคการนวัตกรรม  
  2. จากผลการวิจัยที่ พบวา การบริหารงานวิชาการของของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากฝายบริหาร และครูมีความ
รับผิดชอบ ตระหนัก เห็นความสําคัญของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่จะตองสรางคุณภาพใหกับผูเรียน งานวิชาการ
เปนงานหลักที่สถานศึกษาตองมีความรูความเขาใจเปนอยางดี การบริหารงานวิชาการเปนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการจัด
และพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และยังเปนเครื่องช้ีถึงความสําเร็จและความสามารถของผูบริหาร             
และบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา สอดคลองกับแนวความคิดของ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 3-4) ที่กลาววา งาน
วิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ 
จากการดําเนินงานตามขอบขายงานดานวิชาการจึงสงผลใหผลการปฏิบัติงานวิชาการของของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยูในระดับมาก สอดคลองกับ จิรพิพรรธ ธรรมแท (2557 : ง) ที่ทําการวิจัย 
เรื่องการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
พบวา การบริหารงานวิชาการที่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลอง
กับ ผลการวิจัยของกันตฤทัย นามมาลา ธัญญธร ศรีวิเชียร และธนบดี นันทะ (2558 : 33) ที่วิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีสภาพการบริหารวิชาการโดยรวมอยู
ในระดับมาก  
  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดานมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 5 ลําดับแรก คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การสงเสริมและ
สนับสนุนงานดานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคการ หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา            
การวางแผนดานงานวิชาการจากผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวาโรงเรียนราชินีบูรณะ ใหความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู การประกันคุณภาพภายใน การวัดผลประเมินผลเปนอยางมากเพราะเปนกระบวนการที่ทําใหทราบถึงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวามีคุณภาพบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไม รวมทั้งยังเปนเครื่องมือที่
สะทอนใหครูผูสอนทราบวาการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ เหมาะสม หรือมีปญหาและอุปสรรคอยางไร ซึ่งทางโรงเรียน
ราชินีบูรณะ ดําเนินการอยางจริงจังและเปนรูปธรรม โดยมีการวางแผนและดําเนินงานรวมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ กําหนดเปน
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายระดับประเทศ มีการจัดทํา
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เอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังสงเสริม
และสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรมเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลเพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในวิธีการ
วัดผล ประเมินผล ที่ถูกตองตรงตามเปาหมายของการวัด สงผลใหผลการปฏิบัติงานวิชาการ ดานการวัดผล ประเมินผล               
และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด สอดคลองกับ กันตฤทัย นามมาลา ธัญญธร ศรีวิเชียร และธนบดี นันทะ 
(2558 : 33) ที่ทําการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 20 ผลการวิจัยพบวาดานท่ีมีการปฏิบัติสูงสุด คือ ดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการศึกษา  
  3. จากผลการวิจัย พบวา การสรางองคการนวัตกรรมสัมพันธกับการบริหารงานวิชาการของของโรงเรียนราชินี
บูรณะ ในระดับปานกลาง เหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ในการสรางองคการนวัตกรรมจะมีความเกี่ยวของกับภารกิจทั้งมวลของ
โรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีวิสัยทัศนรวม มีภาวะผูนําและมีความตั้งใจที่จะสรางสรรคนวัตกรรมใหเกิดกับโรงเรียนดวย
ความมุงมั่น มีการจัดโครงสรางโรงเรียนที่เหมาะสมแสดงใหเห็นถึงความคลองตัวในการปฏิบัติงานและพัฒนานวัตกรรม ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนรูรับผิดชอบในหนาที่ของตน ผูบริหารที่ใหความสําคัญดานการสรางนวัตกรรมจึงใหความสําคัญกับบุคลากร
หลักในการขับเคลื่อนกลยุทธสูความสําเร็จ มีการทํางานรวมกนัและมีความสามารถพิเศษในการทํางานเปนทีมที่กอใหเกิดความคิด
สรางสรรค สรางเครือขายที่กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ยิ่งการสรางองคการนวัตกรรมของโรงเรียนมีการดําเนินการ
มากขึ้นเพียงใดความสามารถในการบริหารวิชาการและงานอื่น ๆ ไมวาจะเปนไมวาจะเปนการจัดหองเรียนพิเศษทางวิชาการ            
เพื่อความเปนเลิศสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนมาตรฐานสากล การประกันคุณภาพการศึกษา เปนตนจะมีภาพ
สําเร็จมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับกีรติ ยิ่งยง (2552) มีแนวคิดวา นวัตกรรมเปนกระบวนการสรางสรรค คิดคน พัฒนา สามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง มีการเผยแพรออกสูชุมชนในลักษณะเปนของใหมที่ไมเคยมีมากอนหรือปรับปรุงพัฒนาข้ึนของเกาที่มีอยูเดิม 
การเปนองคการนวัตกรรมทําใหมีปจจัยหลักในการเพิ่มคุณคา พัฒนา ผลิตสินคา (นักเรียน) และบริการที่ดีมีคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคา และความสามารถเชิงการแขงขันขององคการ ในทํานองเดียวกัน             
นรวัฒน ชุติวงศ (2554) กลาววา องคการนวัตกรรม เปนการปรับเปลี่ยนการบริหารองคการไปสูรูปแบบใหม ที่เนนการ
สรางสรรคบรรยากาศภายในองคการใหเหมาะตอการสรางสรรคแนวคิดใหมๆ อยูตลอดเวลาซึ่งเอื้อตอการสรางนวัตกรรมในการ
พัฒนาดานผลิตภัณฑ ดานบริการหรือกระบวนการทํางานใหดีขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและสามารถสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคการ 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย การสรางองคการนวัตกรรมกับการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีขอเสนอแนะ ดังนี ้
  1. มีขอเสนอแนะทั่วไป 
   1.1 จากผลการวิจัยพบวา การสรางองคการนวัตกรรม ดานวิสัยทัศนรวม ภาวะผูนําและความตั้งใจ
สรางสรรคนวัตกรรม และดานบรรยากาศแหงการคิดสรางสรรคมีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอื่น ดังนั้นผูบริหาร จึงตองใหความสําคัญ
กับการสรางองคการนวัตกรรมโดยมุงเนนการสรางวิสัยทัศนราม (Share Vision) ซึ่งอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิมาพัฒนาการสราง
วิสัยทัศนรวมอยางเปนรูปธรรม สวนดานการสงเสริมการคิดสรางสรรคใหกับคร ูผูบริหารควรสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรมกีาร
ทํางานรวมกัน มีการจัดการความรูเพื่อการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ที่เปนฐานในการที่จะพัฒนาองคการหรือสถานศึกษาใหเปน
องคการนวัตกรรม  
   1.2 จากผลการวิจัยพบวาการบริหารงานวิชาการ การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการมีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่น ๆ โรงเรียนตองให
ความสําคัญกับการดําเนินการจัดปรับปรุงพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีสารสนเทศของแหลง
เรียนรูที่ชัดเจน  
   1.3 จากผลการวิจัยพบวาการสรางองคการนวัตกรรมกับการบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธกันแสดงวา
ผูบริหารตองกําหนดเปนนโยบายในการขับเคลื่อนการสรางองคการนวัตกรรมและการบริหารงานวิชาการอยางเขมขน จริงจัง 
และตอเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนนําไปสูการเพิ่มประสิทธิผลโรงเรียน 
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  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาการสรางองคการนวัตกรรมที่สงผลตอการวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา          
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หรือสังกัดอื่น 
   2.2 ควรมีการศึกษาการสรางองคการนวัตกรรมที่สงผลตอการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษา            
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
   2.3 ควรศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการสรางองคการนวัตกรรมของโรงเรียนการสรางองคการ
นวัตกรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความคิดเห็นความตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส ของนักเรียนในพื้นท่ีของจังหวัดนครพนม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อใช
ประกอบการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยมี
การสํารวจกลุมตัวอยางประกอบดวย นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 250 คน โดยสํารวจขอมูล 4 ดาน ไดแก ดานตนเอง ดานหลักสูตรและการสอน ดานระบบการรับสมัคร 
และดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม  
 ผลการศึกษาพบวา อยูในระดับมากทุกดาน เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวาดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดที่ระดับ 4.0 คะแนน รองลงมาไดแก ดานหลักสูตรและการสอน คะแนนเฉลี่ย 3.92 คะแนน ดานตนเองคะแนน
เฉลี่ย 3.82 คะแนน และดานระบบสมัคร คะแนนเฉลี่ย 3.78 คะแนน ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ : (1) ความคิดเห็น (2) ระดับปริญญาตร ี(3) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  
 

ABSTRACT 
 The article presented the purpose of the study sentiments of requirement of Bachelor Degree in 
Electronics Engineering Technology of students in Nakhon Phanom province. The data obtained used for 
improving and developing the Industrial Technology Program in Electronics Engineering Technology of the 
Faculty of Industrial Technology. The samples were 250 Vocational Certificate (Voc. Cert.) and High 
Vocational Certificate Dip./High Voc. Cert.) students. There were 4 parts of the survey: Self-information, 
Curriculum and Instruction, Admissions System, and Economy and Environment.  
 The results were at the high level in all aspects. Considering in an individual aspect, it was found 
that the aspect of Economy and Environment was at the highest level with the average of 4.0. The 
secondary orders were Secondary orders were Curriculum and Instruction with the average of 3.92, Self-
information with the average of 3.82, and Admissions System with the average of 3.78 respectively. 
 
Keywords: (1) Sentiments (2) Bachelor Degree (3) Electronic Engineering Technology 
 
บทนํา 
 การจัดการศึกษาถือเปนภารกิจหลัก ที่มีความสําคัญอยางยิ่งของสถาบันการศึกษาที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
ความรูความสามารถเพื่อสนองความตองการในระบบเศรษฐกิจของประเทศท่ีขยายตัวอยางรวดเร็ว สถานการณหรือการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ ที่นํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 
- 2559) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2554) ที่กลาวถึงการพัฒนาและความกาวหนา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดการพัฒนาและขยายตัว
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ของภาคการผลิตอยางรวดเร็วและตอเนื่องทั้งในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและยอม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2559)            
ที่กลาวถึงสถานการณการพฒันาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับการยกระดับดีขึ้น แตบุคลากร
ดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรมในระดับกาวหนา และยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) (กระทรวง
อุตสาหกรรม.  2559) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะอยูในกลุมอุตสาหกรรมตอยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First 
S-Curve) คือ อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพความเชี่ยวชาญในการผลิต และเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจ สรางมูลคาการคาเปนจํานวนมาก การพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถทําไดจากการเรงพัฒนาความรูและการ
ปรับใชเทคโนโลยีจากภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตในประเทศ โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยาง
เปนระบบ รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเปาหมายยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อใหประเทศสามารถพึ่งพาเทคโนโลยีของตนเองและแขงขัน
ทางการคากับตลาดโลกได การผลิตบัณฑิตในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(ตอเนื่อง) จึงมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะทางดานอิเล็กทรอนิกส เพื่อชวยขับเคลื่อนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณดังกลาว โดยมีความสอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการ
เสริมสรางศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิตดวยความเพียร พรอมกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
 ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงชั้นปที ่2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ตอการเปดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนาสถาบันการศึกษา
ที่ตอบสนองความตองการของสังคมตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอการเปดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม  
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 1. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอการเปดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ในขอมูล 4 ดาน ไดแก ดานตนเอง ดานหลักสูตรและการ
สอน ดานระบบการรับสมัคร และดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม  
 2. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พื้นท่ีจังหวัดนครพนม  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี ้ 
  1. การเลือกกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ไดแก  
   1.1 นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
ที่ 2560 ในเขตจังหวัดนครพนม จาก 4 วิทยาลัย จํานวน 110 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกการสุมกลุมตัวอยางแบบกลุม 
(Cluster Random Sampling)  
   1.2 นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560 ในเขตจังหวัดนครพนม จาก 4 วิทยาลัย จํานวน 140 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกการสุมกลุมตัวอยางแบบกลุม 
(Cluster Random Sampling)  
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  2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดยสรางเปน
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ  
    ตอนที ่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
     ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอความตองการศึกษาตอในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม  
     ตอนที ่3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําหนังสือสงแบบสอบถามไปตามสถานศึกษากลุมตัวอยาง โดยตอบ
แบบสอบถามผานระบบออนไลนและนํามาบันทึกในแบบบันทึกและวิเคราะหขอมูลโดยผูวิจัย 
  4. วิธีการและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามในแตละตอนใชวิธีการทาง
สถิติ ดังตอไปนี้  
   4.1 การแจกแจงความถี่และคารอยละ ใชสําหรับการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม 
   4.2 การวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสําหรับวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ตองการศึกษาตอในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑการแปลความหมาย ดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  
    4.51 - 5.00 หมายถึง ความคิดเห็น ในระดับมากที่สุด 
    3.51 - 4.50 หมายถึง ความคิดเห็น ในระดับมาก 
    2.51 - 3.50 หมายถึง ความคิดเห็น ในระดับปานกลาง 
    1.51 - 2.50 หมายถึง ความคิดเห็น ในระดับนอย 
    1.00 - 1.50 หมายถึง ความคิดเห็น ในระดับนอยที่สุด 
  3. แบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
 
ผลการวิจัย 
 ความคิดเห็นตอความตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนมของนักเรียนในจังหวัดนครพนม มีดัง 4 
ดาน ตอไปนี้  
  1. ดานขอมูลทั่วไป  
   ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของงานวิจัยความคิดเห็นตอความตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
นครพนม ของนักเรียนในจังหวัดนครพนม กลุมตัวอยางของนักเรียนระดับ นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 และ
นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ที่ศึกษาในสาขาไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส ในเขต
จังหวัดนครพนม รวมจํานวน 250 คน โดยผลการสํารวจขอมูลนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 จํานวน 110 คน         
ที่ตอบแบบสอบถาม พบวานักเรียนชาย 98 คน คิดเปนรอยละ 89.09 นักเรียนหญิง 12 คน คิดเปนรอยละ 10.91 และผลการ
สํารวจนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 2 จํานวน 140 คน พบวานักเรียนชาย 120 คน คิดเปนรอยละ 85.71 
นักเรียนหญิง 20 คน คิดเปนรอยละ 14.29 ตามลําดับ โดยที่จํานวนกลุมตัวอยางมีจํานวนสัดสวนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง รอยละ 44 และ 56 ตามลําดับ  
  2. ดานตนเอง 
   สําหรับปจจัยที่มีผลตอการศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ในดานตนเองซึ่งประกอบดวย นักเรียนมีความตองการศึกษาตอ นักเรียนคิดวาวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีความสําคัญในปจจุบันระดับใด สภาพครองครัวของนักเรียนสงเสริมใหศึกษาตอในระดับ
มหาวิทยาลัย บิดามารดาและผูปกครองเปนแรงผลักดันใหทานศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ดังหัวขอในตารางที่ 1 ตามลําดับ 
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ผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นของ นักเรียนคิดวาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความสําคัญในปจจุบันระดับใด มีคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด 4.45 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.05 ความคิดเห็นของนักเรียนไมมีเปาหมายในการเลือกเรียนใน
สาขา คณะฯ มหาวิทยาลัยที่ตองการศึกษาตอ มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด 3.31 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.98 
ผลรวมเทากับ 3.82 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.92 ดังตารางที ่1 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี  1  ผลการศึกษาดานตนเอง 
 

ดานตนเอง   S.D. ระดับ 
1. นักเรียนมีความตองการศึกษาตอ 4.00 1.00 มาก 
2. นักเรียนคิดวาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความสําคัญในปจจุบันระดับ
ใด 

4.45 0.59 มาก 

3. สภาพครองครัวของนักเรียนสงเสริมใหศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย 3.70 0.94 มาก 
4. บิดามารดาและผูปกครองเปนแรงผลักดันใหทานศึกษาตอในระดับปริญญา
ตรี 

4.10 0.88 มาก 

5. คาใชจายในการศึกษาตอมีผลตอการตัดสินใจเรียนตอในมหาวิทยาลัย  4.07 0.80 มาก 
6. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยของ
นักเรียนเพียงใด 

3.34 0.99 มาก 

7. คาใชจายมีผลตอการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตร ี 4.21 0.98 มาก 
8. ระยะทางมีผลตอการเลือกศึกษาตอในระดบัปริญญาตร ี 3.41 1.12 มาก 
9. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีของนักเรียนเพียงใด 

3.62 0.89 มาก 

10. นักเรียนไมมีเปาหมายในการเลือกเรียนในสาขา คณะฯ มหาวิทยาลัยที่
ตองการศึกษาตอ 

3.31 0.98 มาก 

รวม 3.82 0.92 มาก 
 
  3. ดานหลักสูตรที่และการสอน 
   จากตารางที่  2 ความคิดเห็นของนักเรียน พบวานักเรียนมีความตองการศึกษาตอในหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 4.21 คะแนน              
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.78 ความคิดเห็นของนักเรียน ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนครพนม มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกศึกษาตอหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส มีคะแนนเฉลี่ยนอย
ที่สุด 3.48 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.94 ผลรวมเทากับ 3.92 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.83 
ลดลงตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี  2  ผลการศึกษาดานหลักสูตรและการสอน 
 

ดานหลักสูตรที่และการสอน   S.D. ระดับ 
1. นักเรียนมีความตองการศึกษาตอในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

4.21 0.78 มาก 

2. นักเรียนมีความตองการศึกษาตอในอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 2 ป
ตอเนื่อง 

4.02 0.78 มาก 

3. นักเรียนมีความตองการศึกษาตอในอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 4 ป 

3.77 0.85 มาก 

4. สาเหตุที่นักเรียนเลือกศึกษาตอ เนื่องจากระยะทางท่ีใกลที่พักอาศัย 4.11 0.98 มาก 
5. นักเรียนพอใจคาใชจายในการศึกษาในหลักสูตร 16,000 ตอเทอม 3.95 0.96 มาก 
6. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนครพนม มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

3.48 0.94 มาก 

7. นักเรียนคาดหวังกับหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

3.90 0.67 มาก 

8. กรณีที่นักเรียนจบการศึกษาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต (อส.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ตองการประกอบอาชีพ
วิศวกรในงานอุตสาหกรรม ภาคเอกชน 

4.00 0.71 มาก 

9. กรณีที่นักเรียนจบการศึกษาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต (อส.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ตองการประกอบอาชีพ ครู 
อาจารย นักวิชาการ ในหนวยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 

3.79 0.66 มาก 

10. กรณีที่นักเรียนจบการศึกษาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรม      
ศาสตรบัณฑิต (อส.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ไมมีเปาหมายในการ
ประกอบอาชีพ 

3.94 0.99 มาก 

รวม 3.92 0.83 มาก 
 
  4. ดานระบบการรับสมัคร 
   จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอดานระบบการรับสมัครพบวาระบบการรับสมัคร
ในการเขาศึกษาตอคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 3.97 คะแนน สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐานเทากับ 0.73 ความคิดเห็นของนักเรียน ขอมูลดานการศึกษาตอยังไมเพียงพอและไมทั่วถึงสําหรับนักเรียน มีคะแนน
เฉลี่ยนอยที่สุด 3.58 คะแนน สวนเบี่ยงเบน มาตรฐานเทากับ 0.87 ผลรวมเทากับ 3.78 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.89 และระบบการคมนาคมมีผลตอการศึกษาตอ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งก็มีผลตอ
การสมัครเรียน เนื่องจากระบบคมนาคมไมเพียงพอ ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  3  ผลการศึกษาดานระบบการสมัคร 
 

ดานระบบการรับสมัคร   S.D. ระดับ 
1. ระบบการรับสมัครในการเขาศึกษาตอคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
นครพนม 

3.97 0.73 มาก 

2. การประชาสัมพันธในเรื่องการศึกษาตอยังไมชัดเจนและละเอียดเทาท่ีควร 3.68 0.78 มาก 
3. ขอมูลดานการศึกษาตอยังไมเพียงพอและไมทั่วถึงสําหรับนักเรียน 3.58 0.72 มาก 
4. ขอมูลดานการศึกษาตอที่สงมาประชาสัมพันธจากหนวยงานทางการศึกษาตาง ๆ        
ถึงนักเรียนชาเกินไป 

3.78 0.87 มาก 

5. เกรดเฉลี่ยมีผลในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ 3.74 1.21 มาก 
6. ระบบการคมนาคมมีผลตอการศึกษาตอ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
นครพนม 

3.92 1.02 มาก 

รวม 3.78 0.89 มาก 
 
  5. ดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
   ผลการศึกษาในดานนี้ พบวาความคิดเห็นของนักเรียนในดานการเลือกอาชีพในอนาคตสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกคณะที่ตองการศึกษาตอ มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 4.35 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.00           
ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนเปนแรงกดดันในการเลือกศึกษาตอที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม          
มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด 3.69 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.86 ผลรวมเทากับ 4.00 คะแนน สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.97 ดังแสดงในตารางท่ี 4 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี  4  ผลการศึกษาดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
 

ดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม   S.D. ระดับ 
1 คาใชจายในเรื่องการสมัครเรียนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
ไมเพียงพอ 

3.82 1.02 มาก 

2. ความสะดวกในการเดินทางไปยัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม  4.15 1.00 มาก 
3. การเลือกอาชีพในอนาคตสงผลตอการตัดสินใจเลือกคณะที่ตองการศึกษาตอ 4.35 1.00 มาก 
4. โรงเรียนเปนแรงกดดันในการเลือกศึกษาตอที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
นครพนม  

3.69 0.86 มาก 

รวม 4.00 0.97 มาก 
 
 จากผลการวิจัยความคิดเห็นความตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
ของนักเรียนในจังหวัดนครพนม ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม กลุมตัวอยางนักเรียนประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปที ่3 จํานวน 110 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบวานักเรียนชาย 98 คน คิดเปนรอยละ 89.09 นักเรียนหญิง 12 คน 
คิดเปนรอยละ 10.91 และผลการสํารวจนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 2 จํานวน 140 คน พบวานักเรียนชาย 
120 คน คิดเปนรอยละ 85.71 นักเรียนหญิง 20 คน คิดเปนรอยละ 14.29 ตามลําลับ โดยผลการศึกษาขอมูล 4 ดาน ไดแก 
ดานตนเอง ดานหลักสูตรและการสอน ดานระบบการรับสมัคร และดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม พบวาความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวาดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่
ระดับ 4.00 คะแนน รองลงมาไดแก ดานหลักสูตรและการสอน คะแนนเฉลี่ย 3.92 คะแนน ดานตนเองคะแนนเฉลี่ย 3.82 
คะแนน และดานระบบสมัคร คะแนนเฉลี่ย 3.78 คะแนน ตามลําดับ  
 



 

 90 

[รวมบทคัดยอและบทความงานวิจยั]  

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความคดิเห็นตอความตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส 
ของนักเรียนในจังหวัดนครพนมผูศึกษา 4 ดาน ไดแก ดานตนเอง ดานหลักสูตรและการสอน ดานระบบการรับสมัคร และดาน
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้
  1. ดานตนเอง พบวาระดับความคิดเห็นภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับณัชชา สุวรรณวงศ 
(2560) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจําปการศึกษา 2560 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน
เหตุผลสวนตัวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเชนกัน 
  2. ดานหลักสูตรและการสอน พบวาระดับความคิดเห็นภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับศศิวิมล 
แสนเมือง (2554) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการตั้งใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง พบวาระดับความคิดเห็นดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ คือ หลักสูตรมีคุณภาพ และมีชื่อเสียง เปนที่ตองการตอตลาดแรงงาน จํานวนหนวยกิตและเทอม
การศึกษามีความเหมาะสม 
  3. ดานระบบการรับสมัคร พบวาระดับความคิดเห็นภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับสามารถ  
โมราวรรณ และไพโรจน เกิดสมุทร (2556) ไดศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทาง การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ผลการวิจัยดานการ
สงเสริมการตลาด พบวาสถาบันมีการแนะแนวใหความรูในการศึกษาตอในสถาบันโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ เพราะวาการใช
บุคลากรในการแนะแนวที่มีคุณภาพ จะสามารถสื่อสารขอมูลในการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  4. ดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม พบวาระดับความคิดเห็นภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับรณ
ชัย คงกะพันธ (2553) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจังหวัด
ภูเก็ต และพังงา พบวาปจจัยที่มีผลตอการเลือกเรียนในดานอาคารสถานที่และทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับ
มาก พบวา ตั้งอยูในเมืองใกลแหลงชุมชน มีการคมนาคมที่สะดวก มีอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการเหมาะสมหรือเพียงพอ          
มีมาตรการหรือแนวปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัย และใหบริการแกผูมาติดตออยางสะดวกและ รวดเร็วอยูในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ  
 1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  นักเรียนเสนอแนะวาควรมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับความเจริญกาวหนาของ
ภาคอุตสาหกรรมในปจจุบัน ควรเนนใหนักเรียนออกฝกในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพมากขึ้น และเพื่อฝกตนเองให
คุนเคยกับสถานการณการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาออกไปแลว 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
  2.1 ควรศึกษาความคิดเห็นตอความตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ของนักเรียนในกลุมจังหวัดสนุก 
  2.2 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเขาศึกษาตอในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชาในคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม  
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน โดยใชการเรียนรูแบบบูรณาการ 
สําหรับนักเรียนชัน้ประถมปที่ 6 โรงเรียนบานนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม 

RESULTS OF LEARNING ACTIVITY MANAGEMENT ON ENGLISH CAMP FOR READING DEVELOPMENT 
USING INTEGRATED LEARNING FOR PRETHOMSUKSA 6 STUDENTS 

OF BAN NATHOM SCHOOL IN NATHOM DISTRICT, NAKHON PHANOM PROVINCE 
 

จารุวรรณ เขียวน้ําชุม1, กัลยาณ ีมวงไทย2,  
มานะชัย แกวสีดวง3, ระวีวัฒน ศรปีระดิษฐ4 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน โดยใช
การเรียนรูแบบบูรณาการ กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นประถม ปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนบานนาทม อําเภอนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม จํานวน 30 คน โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย ประกอบดวย (1) แบบทดสอบกอน และหลังจัดโครงการคายภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ฐานการเรียนรู มีคาอํานาจ
จําแนกรายขอระหวาง .25-.72 และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (rCC) จํานวน 30 ขอ เทากับ .84                     
(2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ ระหวาง .28 – .76 คาความเชื่อมั่น           
ทั้งฉบับเทากับ .79 วิเคราะหขอมูลใช รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคา t - test แบบ Dependent  
 ผลการวิจัยพบวา (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนโดยรวม และรายฐานการเรียนรู หลังเรียนสูง
กวากอนเรียน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 (2) นักเรียนมีความพึงพอใจตอคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน โดยใชการ
เรียนรูแบบบูรณาการ โดยรวมอยูระดับดีมาก  
 
คําสําคัญ: (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) การสอนแบบบูรณาการ (3) คายภาษาอังกฤษ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the results of learning activity management on English 
camp for reading development using integrated learning. This research was an experimental research and 
the target group consisted of 30 Prathomsuksa 6 students in the second semester of academic year 2017 
of Ban Nathom School in Nathom district, Nakhon Phanom province. The instruments used were (1) pre-
test and post-test of 3-learning rotation with the discrimination between .25 and .72, and the reliability 
was .84; (2) a 15-item satisfaction questionnaire with the discrimination between .28 and .76, and the 
reliability was .79. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and t-test 
(Dependent Samples) . 
 The results were found that (1) the students’ learning achievement in overall and each learning 
rotation were higher at the .05 level of statistical significance, and (2) the students revealed their overall 
satisfaction towards English camp for reading development using integrated learning at the highest level. 
 
Keywords: (1) Learning Achievement (2) Integrated Instruction (3) English Camp 
 
                                                 
1 อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
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4 นักวิชาการอิสระ 
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บทนํา 
 การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ใหเกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะตองใหความสําคัญกับการ
เสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและ
ระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ใหมีการเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดคือทักษะ การเรียนรู และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคนโดยการนอมนํา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกตใช ทัง้ในเชิงระบบและโครงสรางของ
สังคมไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
(พุทธศักราช 2560 – 2564) ถือเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนกฎหมาย
บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น มีหลักการสําคัญคือ “ยึดคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณ มีวินัย ใฝรู  มีความรู มีทักษะ มีความคิด
สรางสรรค มีทัศนคติที่ด ีรับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหนวยงานหลักในภาค
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ดังนั้น ภายใตวิสัยทัศน “มุงพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” (แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 
: 2560)  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ .ศ. 2542 มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษา ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ตองเนน
ความสําคัญทั้งความรูคุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา มาตรา 24 
การจัดกระบวนการเรียนรู การจัดกิจกรรมตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะบูรณาการความรูเพื่อนําไป
ประยุกตใชกิจกรรมเรียนรูจากประสบการณจริง มาตรา 24 (3) นั้น สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะตองจัดกิจกรรมให
ผูเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได ทําเปน คิดเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง และตาม
มาตรา 24 (5) นั้นผูสอนจะตองสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู และมีความรอบรู 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใตวิสัยทัศน “มุงพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”นั้น ครูผูสอนจําเปนตองจัดการสอนแบบบูรณาการและถือเอาการบูร
ณาการเปนมาตรฐานการศึกษาแหงชาติเพราะ  (อรทัย คํามูล.  2544)  
  1. วิถีชีวิตของคนเรามีเรื่องราวตาง ๆ ที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ไมไดแยกออกจากกันเปนเรื่อง ๆ              
แบบรายวิชา 
  2. ผูเรียนจะเรียนรูไดดีขึ้นและเรียนรูอยางมีความหมายเมื่อมีการบูรณาการเขากับชีวิตจริง โดยเรียนรูจากสิ่งที่
ใกลตัวแลวขยายกวางไกลตัวออกไป 
  3. การขยายตัวของความรูในปจจุบันมีเรื่องใหม ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย จําเปนตองเลือกเฉพาะสาระสําคัญในวิชา
ตาง ๆ มาบูรณาการ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูโดยใชเวลาเทาเดิม 
  4. ไมมีหลักสูตรวิชาใดเพียงวิชาเดียวที่เปนความรูสําเร็จรูปและสามารถนําไปแกปญหาทุกอยางท่ีเกิดขึ้นในชีวิต
จริงได 
  5. เนื้อหาวิชาตาง ๆ ที่ใกลเคียงกันหรือเกี่ยวของ ควรนํามาเชื่อมโยงกัน เพื่อใหผูเรียนรูอยางมีความหมาย            
ลดความซ้ําซอนเชิงเนื้อหาวิชา ลดเวลาแบงเบาภาระของครูผูสอน 
  6. เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความรู ความคิด ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย 
  7. เพื่อตอบสนองความสนใจของแตละคน โดยการเรียนรูตามเอกัตภาพ ออกแบบกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู
ตามตองการ บรรยากาศในหองเรียนไมเครียด สามารถกระตุนใหนักเรียน เรียนอยางสนุก สนาน และบรรลุผลในการเรียนมาก
ขึ้น 
  8. ชวยพัฒนาคานิยม คุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานการทํางาน วินัยในตนเอง สงเสริมความสามารถในการ
ทํางาน และควบคุมอารมณของผูเรียน 
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 เพื่อสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และสนองตาม
เหตุผลที่ตองจัดการสอนแบบบูรณาการ จากเหตุผลขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคาย
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน โดยใชการเรียนรูแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 6 โรงเรียนบานนาทม อําเภอ
นาทม จังหวัดนครพนม เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใหมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานการอานวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังรวม
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ โรงเรียนบานนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยใชการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 โรงเรียนบานนาทม  อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
ที่เขารวมการบริการวิชาการคายภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนรู แบบบูรณาการผานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. กลุมเปาหมาย 
  กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 6 โรงเรียนบานนาทม อําเภอนาทม           
จังหวัดนครพนม มีจํานวน 30 คน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้แบงเปน 3 ลักษณะคือ 
   2.1 แบบทดสอบกอนและหลังโครงการคายภาษาอังกฤษ โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 ฐานการเรียนรู คือ           
(1) Happy Vocabulary (2) Amazing Body (3) Giving Direction ฐานละ 10 ขอ เปนขอสอบแบบเลือกตอบ รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 30 ขอ การหาคุณภาพของเครื่องมือโดยนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อใหผูเชี่ยวชาญประเมินแบบทดสอบ 
โดยคํานวณหาคาความสอดคลองของวัตถุประสงคกับคําถาม (IOC : Index of Item Object Congruency) จากนั้นนําผลการ
พิจารณามาวิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงดานเนื้อหาและปรับปรุงแกไขใหถูกตองยิ่งขึ้น ใชเกณฑการพิจารณาเลือกขอคําถามที่
มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป (สมนึก ภัททิยธนี.  2560) สวนขอท่ีไมเขาเกณฑผูวิจัยดําเนินการปรับปรุงคําถามละ
ตัวเลือกแลวนําไปใชใหผูเชี่ยวชาญชุดเดิมพิจารณาอีกครั้งจนไดคา IOC อยูระหวาง .67 – 1.00 แลวนําไปจัดพิมพแบบทดสอบ
เปนแบบเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ และนําไป Try out กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาคามีคาอํานาจจําแนกราย
ขอ (B) โดยใชวีของเบรนแนน (Brennan) แลวคัดเลือกขอสอบที่มีเกณฑของ คาอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต .20 ถึง 1.00 ไว 
(สมนึก ภัททิยธนี.  2560) โดยแบบทดสอบมีคาอยูระหวาง .25-.72 และนําแบบทดสอบที่คัดเลือกไว มาวิเคราะหหาคาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบ ทั้งฉบับโดยใช วิธีของโลเวท (Lovett) (สมนึก ภัททิยธนี.  2560) มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rCC) 
เทากับ .84  
   2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เขารวมการบริการวิชาการคาย
ภาษาอังกฤษเปนแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) ตามแบบของลิเคิรท (likert) จํานวน 15 ขอ โดยได IOC           
มีคาอยูระหวาง .67 – 1.00 คาอํานาจจําแนก (rxy) โดยใชคาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม 
(Item-total Correlation) แลวคัดเลือกแบบสอบถาม ความพึงพอใจท่ีมีคาอํานาจจําแนก มีคาอยูระหวาง .28 – .76 คาความ
เชื่อมั่นดวยสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค เทากับ .79 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
   การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยนําแบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจใหแก นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที ่6 ที่เขารวมโครงการคายภาษาอังกฤษ จํานวน 30 คนใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล 1 วัน คือในวันที่ 31 
มกราคม 2561 โรงเรียนบานนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
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 4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย  
  4.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการบริการวิชาการคายภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนบานนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม กอนและหลังเรียน โดยใชรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และ ทดสอบคา t-test แบบ Dependent 
  4.2 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานนาทม อําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม ที่เขารวมการบริการวิชาการคายภาษาอังกฤษ โดยใช รอยละ คาเฉลี่ย ( ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
ผลการวิจัย 
 1. สถานภาพทั่วไปของกลุมเปาหมาย 
  สถานภาพทั่วไปของกลุมเปาหมายที่เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานนาทม อําเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 20 คน (รอยละ 66.67) เปนเพศชาย จํานวน 10 คน (รอยละ 33.33)  
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาการอาน โดยใชการเรียนรูแบบบูรณาการ วิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที ่6 กอนและหลังรวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ โรงเรียนบานนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม พบวา 
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ดังตารางที ่1 
 
ตารางท่ี  1  คะแนนผลสัมฤทธิเ์พื่อพัฒนาการอาน โดยใชการเรียนรูแบบบูรณาการ วิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน 
  ชั้นประถมศึกษาปที ่6 กอนและหลังรวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ โรงเรียนบานนาทม อําเภอนาทม  
  จังหวัดนครพนม 
 

ฐานการเรยีนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   S.D. 
1) Happy Vocabulary  กอนเรียน 

หลังเรียน 
4.10 
8.20 

1.15 
.99 

2) Amazing Body กอนเรียน 
หลังเรียน 

4.00 
8.56 

1.20 
.81 

3) Giving Direction กอนเรียน 
หลังเรียน 

4.33 
8.80 

.95 

.76 
 
 จากตารางที่ 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาการอาน โดยใชการเรียนรูแบบบูรณาการ วิชาภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กอนและหลังรวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ โรงเรียนบานนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
รายฐานการเรียนรูหลังเรยีนสูงกวากอนเรียน 
 
ตารางท่ี  2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิเ์พื่อพัฒนาการอาน โดยใชการเรียนรูแบบบูรณาการ วิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน 
  ชั้นประถมศึกษาปที ่6 กอนและหลังรวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ โรงเรียนบานนาทม อําเภอนาทม  
  จังหวัดนครพนม 
 

การทดสอบ n   S.D. t p 
กอนเรียน 30 17.40 2.08 22.02 .000** 
หลังเรียน 30 27.90 0.97 

 



 

 96 

[รวมบทคัดยอและบทความงานวิจยั]  

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาการอาน โดยใชการเรียนรูแบบบูรณาการ วิชาภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กอนและหลังรวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ โรงเรียนบานนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม             
ที่เขารวมการบริการวิชาการคายภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนรูแบบบูรณาการ อยูในระดับมากที่สุด 
 
ตารางที่  3  ความพึงพอใจสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม  
  ที่เขารวมการบริการวิชาการคายภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนรูแบบบูรณาการ 
  
ขอที ่ ขอความ   S.D. แปลผล 
1 กิจกรรมมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน 4.53 0.64 ดีมาก 
2 กิจกรรมสรางและพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการคิด 4.70 0.52 ดีมาก 
3 กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนไดคิด ทํา และแสดงออก 4.70 0.52 ดีมาก 
4 กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนไดคนพบและสรางองคความรูดวยตนเอง 4.05 0.86 ดี 
5 กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนเรียนรูและปฏิบัติอยางมีขั้นตอน 4.52 0.63 ดีมาก 
6 
 

กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนไดทําความเขาใจ แปลความ ตีความ  
สรางความหมาย สังเคราะหขอมูล สรุปเปนขอความรู 

4.54 0.50 ดีมาก 

7 กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตจริง 4.62 0.54 ดีมาก 
8 กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนเชื่อมโยงประสบการณจากการเรียนกับชีวิตจริง 4.65 0.56 ดีมาก 
9 กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาขอมูล 4.70 0.52 ดีมาก 
10 กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 4.70 0.52 ดีมาก 
11 กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนไดตัดสินใจเลือกกิจกรรมวิธีการดวยตนเองตามความ

ถนัดตามความสนใจ 
4.82 0.43 ดีมาก 

12 กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนฝกทํางานรวมกับคนอื่น 5.00 0.00 ดีมาก 
13 กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับครูกับเพื่อนในกลุมและตางกลุม 4.85 0.42 ดีมาก 
14 กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเสนอกิจกรรมลงมือปฏิบัติจริง และ

สรุปความรูดวยตนเอง 
4.85 0.42 ดีมาก 

15 กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนมีผลงานจากการปฏิบัติ 5.00 0.00 ดีมาก 
 
 ผลการวิจัยครั้งน้ี พบวา 
  1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 กอนและหลังรวม
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ โรงเรียนบานนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยใชการเรียนรูแบบบูรณาการ รายฐานการ
เรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
  2. ศึกษาความพึงพอใจสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานนาทม อําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม ที่เขารวมการบริการวิชาการคายภาษาอังกฤษ อยูในระดับดีมาก โดยดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดมี 2 ขอ ไดคาเฉลี่ย 
เทากับ 5 S.D. เทากับ 0 คือ กิจกรรมกระตุน ใหผูเรียนฝกทํางานรวมกับคนอื่น และกิจกรรมกระตุนใหผูเรียนมีผลงานจากการ
ปฏิบัติ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอาน โดยใชการเรียนรูแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมปที่ 6 โรงเรียนบานนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม เปนกิจกรรมที่กอประโยชนทั้งตอผูเขารับการอบรมเปน
อยางมาก ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เสริมสรางการทํางานเปนทีม เครือขายการทํางานรวมกัน มีการเรียนรูรวมกันผาน
กระบวนการจัดกิจกรรมที่สนุกสนานและมีสาระเกี่ยวกับภาษาและความรูดานอาเซียนที่สําคัญในยุคปจจุบัน อยางไรก็ตาม           
ในการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษมีบริบทที่ตองคํานึงถึง ในการสรางและการพัฒนากิจกรรมใหเหมาะสมกับพื้นที่ในแตละ
ทองถ่ิน อาทิ งบประมาณ สถานที่ ระยะเวลาผูเขารับการอบรม วิทยากร เครื่องมือและวัสดุอุปกรณตลอดจนเครือขายความ
รวมมือหรือผูใหการสนับสนุนลวนแตเปนสิ่งท่ีผูที่จะดําเนินการจัดกิจกรรมตองคํานึงถึงกอนการดําเนินกิจกรรมทุกครั้ง ในการ
วิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี ้
  1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 กอนและหลังรวม
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ โรงเรียนบานนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยใชการเรียนรูแบบบูรณาการ รายฐานการ
เรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน องคประกอบสําคัญที่ทําใหผูเขารวมกิจกรรม มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น คือ 
กิจกรรมที่ผูวิจัยไดเลือกมาใชทําใหเกิดความสนุกสนาน และการดําเนินการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ วทิยากรทุกคนเปนผูมี
ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ด ีกําหนดใหใชภาษาอังกฤษตลอดเวลาที่อยูในคายภาษาอังกฤษทั้ง เพื่อการสื่อสารกันเองและการ
สื่อสารกับผูเขารวม กิจกรรมทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่กระตุนใหผูเขารวม กิจกรรมไดใชภาษาอังกฤษอยางเปนธรรมชาติ            
โดยไมกลัว การถูกตําหนิจากวิทยากรหากพูดผิด ซึ่งทําใหเกิดความเชื่อมั่นและกลาแสดงออกในการใชภาษามากยิ่งขึ้น          
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ เกศสุดา ปงลังกา (2550) ที่พบวา การสรางสถานการณจําลองในการใชภาษาที่ คลายคลึงกับ
ชีวิตจริงสามารถพัฒนาสมรรถภาพในการใช ภาษาเพื่อการสื่อสารได อีกทั้งยังสอดคลองกับ Thornbury (2005) ที่ไดกลาวไว
วาการเปดโอกาสใหผูเรียนไดพูดจริง จะนําไปสูการพัฒนาการพูดสื่อสารในชีวิตจริงได  
  2. ศึกษาความพึงพอใจสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานนาทม อําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม ที่เขารวมการบรกิารวิชาการคายภาษาอังกฤษ อยูในระดับดีมาก  โดยดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดมี 2 ขอ ไดคาเฉลี่ย 
เทากับ 5 S.D. เทากับ 0 คือ กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนฝกทํางานรวมกับคนอื่น และกิจกรรมกระตุนใหผูเรียนมีผลงาน จากการ
ปฏิบัติ จะเห็นไดวาความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะการคัดเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมนั้น ผูวิจัยไดคัดเลือก
กิจกรรมโดยคํานึงถึงการใหผูเขารวมกิจกรรมมีโอกาสใชภาษาจริงในบรรยากาศที่ผอนคลายและสนุกสนานสอดคลองกับที ่
Lochana andDeb (2006) กลาววา การใชเกม เพลง และกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ชวยใหเกิดการเรียนรูและใชภาษาอยาง
เปนธรรมชาต ิอีกท้ัง กาญจนา จันทะดวง (2542) ที่กลาววาการออกแบบกิจกรรมคายภาษาอังกฤษท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝก
การทํางานรวมกัน รูจักแกปญหารวมกันสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน ยังเปนการชวยพัฒนาทักษะทางสังคมใหแกผูเขาคายได
อีกดวย 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
  1.1 การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการสอดแทรกเหมาะมากสําหรับกลุมสาระภาษาตางประเทศ เพราะการดําเนิน
กิจกรรม ไมเครียด นักเรียนเรียนดวยความสนุก เกิดความคิดเชื่อมโยง สรางสรรค 
  1.2 การจัดกิจกรรมโดยใหนักเรียนทํางานเปนกลุม เปนการฝกใหนักเรียนรูจักวางแผน และรูจักการยอมรับ
ความคิดเห็นของตนและคนอื่น โดยมีหลักฐานอางอิง 
  1.3 การประเมินผลในระหวางดําเนินกิจกรรมเปนการประเมินผลที่นักเรียนชอบมากและเปนสิ่งที่กระตุนให
นักเรียนตั้งใจเรียน ตั้งใจรวมกิจกรรมอยางดีเยี่ยม เพราะนักเรียนทํากิจกรรมไป เห็นผลไปดวย 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 การจัดกลุมของผูเรียนใหประกอบดวยทั้งผูเรียนที่เกงและไมเกงคละกันจะทําใหเกิดการชวยเหลือกันมาก
ยิ่งขึ้น 
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  2.2 ชวงบายความสนใจในการทํากิจกรรมจะลดลงกิจกรรมที่ใชทักษะทางภาษามาก ๆ จะไดรับการตอบสนอง
นอยควรมีการจัดเตรียมกิจกรรมเติมเต็ม (Fillers) ประเภทเพลงหรือกิจกรรมเขาจังหวะไวสับเปลี่ยน เปนกิจกรรมที่ชวยผอน
คลายและเรียกความสนใจของผูเรียนกลับคืนมาได 
  2.3 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมคายภาษาอังกฤษที่เนนการบูรณาการทักษะเพื่อการสื่อสาร 4 ทักษะ คือ 
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนสําหรับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรที่ใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 
(English Program)  
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คุณลักษณะความเปนมอือาชีพของผูบริหารสถานศึกษาในเขตอําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม 
PROFESSIONAL CHARACTERISTICS OF SCHOOLADMINISTRATORS IN PHONSAWAN DISTRICT 

NAKHONPHANOM PROVINCE 
 

วัฒนา ผึ้งศรี1, รชฏ สุวรรณกูฏ2 
 

บทคัดยอ 
 คุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา มีความสําคัญตอรูปแบบการบริหารการจัดการและ
ดําเนินการจัดการศึกษาแกสถานศึกษาดานตางๆ ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนมซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) คนหาคุณลักษณะของ
ผูบริหารมืออาชีพโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม (2) เปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ
โรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนมจําแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรียนกลุมตัวอยาง ไดแก คณะกรรมการ
สถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 355 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตามตารางของ Krejcie and Morgan โดยวิธีการ
สุมแบบหลายขั้นตอน (multistage random sampling) เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ           
มีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง .30 - .94 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .96 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่ 
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบคา t – test แบบ (Independent Samples) 
และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
  ผลการศึกษา พบวา (1) คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม 
โดยรวมอยูในระดับมาก (2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค จังหวัด
นครพนม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม 
โดยรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน ระหวางโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ โดยรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ: (1) คุณลักษณะ (2) ความเปนมืออาชีพ (3) ผูบริหารสถานศึกษา 

 
ABSTRACT 

  Professional characteristics of school administrators are important in administrative management 
and implementation of educational administration in a variety of ways in schools. The characteristics of 
the school administrators are the basic necessities of the school development. It is ,therefore, important 
to investigate their characteristic in order to facilitate the school development in future. The purposes of 
this study were (1) to investigate the professional characteristics of the school administrators in Phonsawan 
District, Nakhon Phanom Province, and (2) to compare the professional characteristics of the school 
administrators in Phonsawan District, Nakhon Phanom Province classified by school size. The sample 
selected by multistage random sampling, and determined by the Krejcie & Morgan Table, consisted of 355 
school board members and teachers. The instrument used to collect the data was a five - rating scale 
questionnaire with the discrimination values between .30 and .94, and the reliability of the questionnaire 
was .96. The data obtained was analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, t - test 
(Independent Samples) , and One - Way ANOVA. 

                                                 
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 อาจารยประจําวิชา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 



 

 100 

[รวมบทคัดยอและบทความงานวิจยั]  

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

 The results revealed that (1) in the overall aspects of the professional characteristics of the 
school administrators in Phonsawan District, Nakhon phanom Province were found to be at a high level; 
(2) when comparing the professional characteristics of school administrators and those of the teachers in 
Phonsawan district, Nakhon panom Province, the amount of difference in the opinions was found to be 
significant at .01; when classified by school size : small-, medium-, and large-size schools, the overall 
amount of difference in the opinions was found to be significant at .01. 
 
Keywords : (1) Characteristics (2) Professionalism (3) School Administrators 
 
บทนํา 
 ปจจัยความสําเร็จของการศึกษาอีกอยางหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือสถานศึกษาซึ่งบุคคลที่มีความสําคัญในการบริหาร
จัดการใหเกิดความสําเร็จ คือ ผูบริหารสถานศึกษาและยังถือวาเปนบุคลากรหลักที่สําคัญบุคคลหนึ่งในการมีสวนรวมในการ
พัฒนาองคการใหไปสูเปาหมายความสําเร็จ ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหเปนผูบริหารมือ
อาชีพ จึงจะสามารถเปนผูนําองคการไปสูความสําเร็จไดดังนั้น “ความเปนมืออาชีพ” ของผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความสําคัญ
และความจําเปน เนื่องจากกระแสสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายทางการศึกษาอันไดแก 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ขอบังคับและกติกาสังคมแหงยุคประชาธิปไตย ซึ่งเปนสิ่งบงบอกวา
ตอไปนี้  สั งคม องคการหนวยงานและหนวยปฏิบัติต างๆ มีความตองการ “ผูบริหารที่มีความเปนมืออาชีพ”                          
(ธีระ รุญเจริญ.  2550 : 7) ซึ่งในสภาพท่ีเปนอยูการดําเนินการเกี่ยวกับวิชาชีพการบริหารสถานศึกษา ทั้งการผลิต พัฒนาและ
ดําเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพและเปนไปไดไมสมบูรณนัก ทั้งยังไมสามารถทําใหผูบริหารสถานศึกษาเปนมืออาชีพไดอยาง
มุงหวัง จึงเปนหนาที่ความรับผิดชอบของสถาบันผลิตและพัฒนาผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งตัวผูบริหารสถานศึกษา
เองที่จะตองรวมผลิตและรวมพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีภาวะผูนําที่จะชวยใหการบริหารและการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนําไปสูคุณภาพที่พึงประสงคตอไปในยุคโลกาภิวัฒน ทําใหมีความจําเปนในการเปนผูบริหาร
สถานศึกษามืออาชีพสูงมาก ทั้งนี้เนื่องจากหลักการและเหตุผลหลายประการ ไดแก ปญหาการจัดการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา ผลการจัดการและการบริหารการศึกษายังไมไดคุณภาพ ปญหาการผลิตและพัฒนาผูบริหารและการใชการ
บริหารโรงเรียนเปนฐาน (ธีระ รุญเจริญ.  2550 : 82)  
 ดวยเหตุผลที่กลาวมานั้น ปจจัยสําคัญที่สงผลตอรูปแบบการบริหารการจัดการ และดําเนินการจัดการศึกษาแก
สถานศึกษาดานตาง ๆ คือ คุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในการบริหาร
สถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
กําหนด โดยผูบริหารสถานศึกษาตองมีคุณลักษณะและคุณสมบัติของการเปนผูบริหารสถานศึกษาระดับมืออาชีพ เพื่อเปน
กลไกหลักสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกสถานศึกษาตอไป 
 ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนใน
เขตอําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จากขอมูล
คณะกรรมการสถานศึกษาและครูที่ทําการสอนโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนมวามีความคิดเห็นอยางไร
เกี่ยวกับคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนมเพื่อเปน
ขอมูลและแนวทางในการพัฒนาความเปนผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา และเพื่อใหบรรลุผลสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและนโยบายของรัฐตอไป 
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กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี ้ผูศึกษาไดทําการศึกษากรอบแนวคิดความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาจากนักวิชาการ
หลายทาน สามารถสังเคราะหและสรุปคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา ได 7 ดาน ดังนี้ (1) การเปน
ผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในตนเองและระหวางบุคคล (2) การเปนผูนําดานการจัดระบบ (3) การเปนผูนําดานวิชาการ      
(4) การเปนผูนําดานการบริหารจัดการ (5) การเปนผูนําดานสังคมและชุมชน (6) การเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร 
(7) การเปนผูนําดานบุคลิกภาพท่ีดี 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.  เพื่อคนหาความคิดเห็นที่มีตอคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค                   
จังหวัดนครพนม 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค             
จังหวัดนครพนมจําแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรียน 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1. คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพของโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนมจําแนกตามสถานภาพ
แตกตางกัน 
 2. คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพของโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนมจําแนกตามขนาด
โรงเรียนแตกตางกัน 
 
วิธีการดําเนินการ 
 การวิจัยเปนวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามปลายปดในการเก็บรวบรวมขอมูลและดําเนินการวิเคราะหขอมูล
โดยใช ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบคาที (t – test แบบ Independent Samples) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One way ANOVA) ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนในเขต
อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม ปการศึกษา 2561 จํานวน 668 คน กลุมตัวอยางไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ครูผูสอนโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม จํานวน 355 คน จําแนกเปนคณะกรรมการสถานศึกษา 164 คน 
และครูผูสอน 191 คน 
 
ผลการศึกษาคนควา 
 การศึกษาคนควา เรื่อง คุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในอําเภอโพนสวรรค  
จังหวัดนครพนม ผูศึกษาคนควาสรุปผลการศึกษา ดังนี ้
  1.  คุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
และครูผูสอนโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จําแนกตาม
สถานภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดาน อยูในระดับมากที่สุดจํานวน 2 ดาน อยูในระดับมากจํานวน  
5 ดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและระหวางบุคคล ดานที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําที่สุด คือ การเปนผูนําดานสังคมและชุมชน      
   1.1 คุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดาน อยูในระดับมากที่สุดจํานวน 2 ดาน อยูในระดับมากจํานวน 5 ดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ ดานการเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและระหวางบุคคล และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การเปนผูนํา
การพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร 
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   1.2  คุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนในเขต
อําเภอโพนสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปน
รายดาน อยูในระดับมากที่สุดจํานวน 3 ดาน อยูในระดับมากจํานวน 4 ดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการเปน
ผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและระหวางบุคคล และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การเปนผูนําดานสังคมและชุมชน 
  2.  คุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
และครูผูสอนโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดาน อยูในระดับมากที่สุดจํานวน 2 ดาน อยูในระดับมาก
จํานวน 5 ดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและระหวางบุคคลดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การเปนผูนําดานสังคมและชุมชน 
   2.1 คุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดาน อยูในระดับมากที่สุดจํานวน 2 ดาน อยูในระดับมากจํานวน 5 ดาน พบวาดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและระหวางบุคคลและดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ         
การเปนผูนําดานสังคมและชุมชน 
   2.2 คุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดาน อยูในระดับมากที่สุดจํานวน 2 ดาน อยูในระดับมากจํานวน 5 ดาน พบวาดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและระหวางบุคคล และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ           
ดานการเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร 
   2.3 คุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนขนาดใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดาน อยูในระดับมากที่สุดจํานวน 3 ดาน อยูในระดับมากจํานวน 4 ดาน พบวาดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและระหวางบุคคล และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ          
การเปนผูนําดานสังคมและชุมชน 
  3. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 จําแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรียน พบวา  
   3.1 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ที่มีสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูผูสอนมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหาร
สถานศึกษา มากกวาคณะกรรมการสถานศึกษา 
   3.2  ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2  ที่มีขนาดโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวม
แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการเปนผูนําดานวิชาการและดานการเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานอื่นๆไมพบความแตกตาง ดังนั้น ดานที่แตกตางกันจึงทําการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูปรากฏผล ดังน้ี 
    3.2.1  ดานการเปนผูนําดานวิชาการพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดใหญ มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา ดานการเปนผูนําดานวิชาการ
มากกวาโรงเรียนขนาดกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนรายคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 
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    3.2.2  ดานการเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหารพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาและครูผูสอนที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา ดานการเปนผูนํา
การพัฒนาตนเองในเชิงบริหารมากกวาโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนรายคูอื่น ๆ
ไมพบความแตกตาง 
 
สรุปผลการศึกษา 
 คุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ครูผูสอนโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จําแนกตาม
สถานภาพ และขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการเปนผูนําที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมในตนเองและระหวางบุคคล  เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่มีสถานภาพตางกัน และขนาดโรงเรียนตางกันมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะความเปนมืออาชีพ
ของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาคนควา เรื่อง คุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในอําเภอโพนสวรรค  
จังหวัดนครพนม ผูศึกษาคนควาอภิปรายผลการศึกษา ดังนี ้
  1.  คุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
และครูผูสอนโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและระหวางบุคคล และ
เมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ ดานการเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและระหวางบุคคล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนวัฒน สาย
นภา (2559) ไดศึกษาคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพของโรงเรียนในอําเภอบอไร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด พบวา คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพของโรงเรียนในอําเภอบอไร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธงชัย เจนโกศล (2557) ไดศึกษาคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมากทั้งนี ้เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพจะตองเปนบุคคลที่
มีคุณธรรมจริยธรรมในตนเองและระหวางบุคคลเปนผูนําในดานตางๆ ไมวาจะเปนในดานการจัดระบบสารสนเทศและระบบ
เครือขาย ดานวิชาการ ดานการบริหารจัดการ ดานสังคมและชุมชน ดานการพัฒนาตนเองเชิงบริหาร มีทักษะกระบวนการใน
การบริหารที่ดี รูจักนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน         
และจากการศึกษาครั้งนี้ พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานการเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและระหวางบุคคล 
ซึ่งสอดคลองกับ ธนวัฒน สายนภา (2559) กลาววา คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคือการ
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนผูที่มีจิตใจวาจาและการกระทําดีมีความเมตตากรุณาซื่อสัตยสุจริตเสียสละเห็นแกประโยชนสวนรวม
มากกวาสวนตนมีคุณประโยชนตอตนเองและสังคมชวยเหลือผูอื้นดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทนมีความเปนเหตุเปน
ผลมีความยุติธรรมรูจักวางตัวเปนกลางโดยยึดระบบคุณธรรมในการบริหารงานดังนั้น อาจกลาวไดวาคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรมในตนเองและระหวางบุคคล และเปนผูนําที่ประพฤติตนอยูในศีลธรรมคําสอนตามหลักศาสนา มีความเปนเหตุเปนผล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสามารถปรับตัวเขากับบุคลากรอื่นในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม อันจะสงผลให
สถานศึกษาประสบความสําเร็จและมีศักยภาพตอไป 
  2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนในเขตอําเภอโพนสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูผูสอนมีความคิดเห็น
ตอคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา มากกวาคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
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เสาวภา พรเสนาะ (2556) ไดศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามตําแหนง โดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .01 ทั้งนี้ เนื่องจากอาจมีปจจัยหลายอยาง เชน บทบาทหนาที่ ระดับความรู ความรับผิดชอบ  
ไมเหมือนกัน จึงสงผลใหมีแนวคิดแตกตางกัน เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 
.01 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธนวัฒน สายนภา (2559) ไดศึกษาคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพของโรงเรียนในอําเภอบอ
ไร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพของโรงเรียนในอําเภอบอไร 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ เสาวภา พรเสนาะ (2556) ไดศึกษาทักษะการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01  
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในดานที่มีความคิดเห็นที่มีตอคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาที่
มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานสังคมและชุมชนของผูบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 วามีสาเหตุมาจากอะไรและควรจัดทําแผนในการสงเสริม
พัฒนาในดานนี้อยางไร 
 2.  ควรมีการเพิ่มตัวแปรตน เชน ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เพื่อที่จะไดผูตอบแบบสอบถามที่
หลากหลายและสงผลใหการศึกษามีประสิทธิภาพตอไป 
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การดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

SANITARY OPERATIONS UNDER NAKHON PHANOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE OFFICE 1 
 

กร นวลจันทร1, รชฏ สุวรรณกฏู2 
 

บทคัดยอ 
 การจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมจะเกิดผลดีตอนักเรียน แตการจัดการสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสมจะเกิดผลกระทบ
ตอนักเรียนทั้งทางกายภาพและสุขภาพ ซึ่งจะมีผลตอการจัดการเรียนในโรงเรียน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปญหาเพื่อให
รูถึงวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมประกอบดวยปจจัยอะไร การวิจัยครัง้น้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนในดานสิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอคุณภาพสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึก
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในดานสิ่งแวดลอมมี
ผลกระทบตอคุณภาพสุขาภิบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1โดยจําแนกตามขนาดของ
โรงเรียน กลุมตัวอยางคือ ผูอํานวยการสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 393 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑ
รอยละ 15 ไดกลุมตัวอยางมาโดยใชวิธกีารสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคา
อํานาจจําแนกการทดสอบอยูที่ .26 – .87 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .98 สถิติที่ใชคือ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) 
 ผลการวิจัย พบวา (1) ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในระดับปานกลาง ( =3.30) (2) การเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยจําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา โรงเรียนขนาดเล็กมีความแตกตางกับโรงเรียนขนาด
ใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05  
 

คําสําคัญ : (1) การดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน (2) ผูบริหารสถานศึกษา (3) ครูผูสอน 
 

ABSTRACT 
 The appropriate environmental management in a school will make students healthy.  But 
inappropriate environmental management will affect to students poor both physical and health in 
additional to school poor administration.  Therefore, The researcher interest in studying this problems to 
know the proper solution.  The purposes of this research were (1) to study the opinions of school 
administrators and teachers in environmental aspects affecting the quality of sanitation in schools under 
the Nakhon Phanom Primary Education Service Area Office 1 (2) To compare the opinions of school 
administrators and teachers in environmental aspect affecting sanitary quality under the Office Nakhon 
Phanom Primary Educational Service Area Office 1.  The number of the questionnaire is corrected from 
393 school directors and teachers.  which they classified by the school size.  The sample size is divided by 
using 15 percent criteria and random sampling.  The questionnaire divided in 5 level.  The classification 
power value is .26 - .87.  The confidence value is equal to .98.  The statistics used are percentage, mean, 
standard deviation, and One-way analysis of variance (One-way ANOVA) 

 The results showed that (1) the opinions of school administrators and teachers in the 
implementation of sanitation in schools under the Nakhon Phanom Primary Education Service Area Office 

                                                 
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 ดร. อาจารยประจําวิชา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 
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1 is a medium (  = 3.30) (2) comparing the opinions of school administrators and teachers in the 
implementation of sanitation in schools under the Nakhon Phanom Primary Education Service Area Office 
1, which classified by size found that small schools had differences with large schools in statistical 
significance at .05 
 

Keywords : (1) Sanitation operations in schools (2) School administrators (3) Teacher 
 
บทนํา 
 โรงเรียนเปนสถานที่รวมประชากรในวัยเรียนและใหความรูแกเยาวชน โดยมีความสําคัญรองลงมาจากสถาบัน
ครอบครัว เนื่องจากเด็กในวัยเรียนจะใชชีวิตแตละวัน 6 - 8 ชั่วโมง อยูในโรงเรียนเปนสวนใหญ ภายใตการดูแลของครูหรือ
อาจารยโรงเรียนตองมีการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมโรงเรียนใหไดมาตรฐาน หากมีการจัดการสุขาภิบาลไมไดมาตรฐานจะ
สงผลเสียตอนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน องคการอนามัยโลกไดให ความหมาย การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
(Environment Sanitation) วาเปนการควบคุมสิ่งแวดลอมทางกายภาพท้ังหมดของมนุษย ที่กระทําหรืออาจกระทําใหเกิดผล
เสียตอการพัฒนาการของรางกาย สุขภาพและการดํารงชีวิตอยูรอดของมนุษย งานสุขาภิบาลโรงเรียนเปนการจัดการ
ควบคุมดูแลสภาพแวดลอมตาง ๆ ในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะเพื่อปองกันโรคและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อ
สุขภาพอนามัยที่ดีของนักเรียน ในการจัดทําสุขาภิบาลโรงเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางมาก รพีพรรณ ยงยอด และ 
รัตนี คํามูลคร (2561 : 58)  
 การสุขาภิบาลในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการจัดการในลักษณะตาง ๆ เพื่อควบคุมดูแลและปรับปรุง
สิ่งแวดลอมตาง ๆ ในโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะ การสุขาภิบาลโรงเรียนเปนสิ่งจําเปน และมีความสําคัญตอสุขภาพของนักเรียน
ในดานตาง ๆ กลาวคือ         

  1.  ใหความสะดวกสบายตามความตองการขั้นพื้นฐานท้ังดานรางการและจิตใจแกนักเรียน    

  2.  มีความสะอาดปลอดภัยตอการแพรกระจายของเช้ือโรค     

  3.  ชวยปองกันหรือลดอุบัติเหตุและอันตรายจากอุบัติเหตุในลักษณะตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดจากความประมาท 
  4.  เปนการปลูกฝงและสงเสริมนักเรียนใหมีเจตคติและประสบการณที่ดีตอสุขภาพอนามัย ทําใหเติบโตเปน
ผูใหญที่มีสุขภาพดีแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ  
  5.  ชวยสงเสริมสุขภาพจิตและอารมณในอันที่จะใหนักเรียนไดรับการศึกษาอยางเต็มทีแ่ละมีคุณภาพ 

 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการสุขาภิบาลโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาหลายแหงไมสามารถดําเนินการ
จัดการสุขาภิบาลโรงเรียนไดถูกตองเหมาะสม เนื่องมาจากปญหาและอุปสรรคบางประการ เชน  
  1.  การออกแบบและกอสรางไมถูกสุขลักษณะ เนื่องจากผูออกแบบและกอสรางและผูเกี่ยวของของโรงเรียน 
ขาดความรูหรือไมใหความสําคัญตอการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมเมื่อกอสรางเสร็จจึงยากตอการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง  
  2.  ขาดความเอาใจใส ในการปรับปรุง ซอมแซมสวนที่ชํารุด จากผูบริหารหรือครูในโรงเรียน ไมสนใจในการ
ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยหรือซอมแซมสวนที่ชํารุดทั้งภายในและภายนอกอาคารตาง ๆ              
ของโรงเรียน     
  3.  ไมมีการวางผังเมืองที่ถูกตองเหมาะสม ในการกําหนดสถานที่ตั้งของอาคารตาง ๆ หรือตั้งอยูในสถานที่
แออัดยานธุรกิจการคา ใกลโรงเรียนอุตสาหกรรม ทําใหมีสภาพแวดลอมในโรงเรียนไมดีเนื่องจากไดรับผลกระทบจากบริเวณ
ใกลเคียง     
  4.  การจัดบริการของรัฐไมเพียงพอ โรงเรียนบางแหงตองรับนักเรียนในจํานวนมากเกินกวาที่ควรจะเปนทําให
เกิดความแออัด หนาแนน สิ่งอํานวยความสะดวกมีไมเพียงพอและไมทั่วถึงสงผลตอการสุขาภิบาลโดยตรง (สถาบันการพล
ศึกษาชุมพร.  2561 : ออนไลน) 
 จากเหตุผลที่กลาว ผูศึกษาจึงเห็นความสําคัญในการจัดการสุขาภิบาลในโรงเรียน ดังน้ี 

  1.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมโรงเรียน  
  2.  การปองกันและลดความเสี่ยงจากปจจัยดานตาง ๆ ในโรงเรียน 
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  3.  การเสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภาคีเครือขายและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

  4.  การสงเสริมบทบาทของ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ในการจัดการอนามัย สิ่งแวดลอม 

  5.  การพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานอนามัยสิ่งแวดลอมใหแกนักเรียน 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ในการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน            
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 
ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาคนควาครั้งน้ีใชกรอบแนวคิดตามเกณฑ ในการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน มีจํานวน 5 ดาน ดังนี ้
  1.  การจัดการขยะมูลฝอย 

  2.  การจัดการสวมและสิ่งปฏิกูล 

  3.  การสุขาภิบาลอาหาร 
  4.  การจัดการน้ําบริโภค 
  5.  การจัดการสัตวและแมลงพาหะโรค 
 
วิธีดําเนินการศึกษา 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 จํานวน 262 โรงเรียนคน 
  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน ผูบริหารสถานศึกษา 39 คนและครูผูสอน จํานวน 354 คน รวมกลุมตัวอยาง 393 
คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑรอยละ 15 (มนตรี อนันตรักษ.  2554 : 33) ไดกลุมตัวอยางตามขนาดของ
สถานศึกษา 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามการดําเนินงานสุขาภิบาลในโรงเรียน                
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ซึ่งผูศึกษาไดสรางขึ้นเองจํานวน 1 ชุด แบงเปน 2 ตอน ดังนี ้
   ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list ) 
   ตอนที่ 2 ระดับการดําเนินงานสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) แบงเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) 
มีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง .26 - .87 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .98 และมีดัชนีความสอดคลอง ( IC) .60 – 1.00 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 
   3.1  ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ถึงผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิจัย 
   3.2  นําหนังสือจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พรอมแบบสอบถามสงถึงผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่หารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยผูศึกษาสงดวยตนเองและขอรับ
แบบสอบถามคืน 
   3.3  เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และรับคืนดวยตนเอง 
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 4.  การจัดกระทําขอมูล 
  4.1  นําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ 
  4.2  นําแบบสอบถามท่ีเรียบรอยสมบูรณมาลงรหัสแลวบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร 
 5.  การวิเคราะหขอมูล 
  เมื่อไดขอมูลจากแบบสอบถามแลว ผูศึกษาดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
   5.1  การวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่และหารอยละ 
   5.2  การวิเคราะหระดับการดําเนินงานสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยภาพรวม รายดานและรายขอการวิเคราะหใชคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยการดําเนินการดังนี ้
   5.3  นําแบบสอบถามตอนที่ 2 มาตรวจสอบและใหคะแนนตามเกณฑคะแนนโดยใชเกณฑ ดังนี ้
    5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับ มากที่สุด 
    4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับ มาก 
    3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับ ปานกลาง 
    2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับ นอย 
    1 หมายถึง มีการปฏิบตัิอยูในระดับ นอยที่สุด 
   5.4  หลักเกณฑการแปลความหมายของ การดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ใชเกณฑเฉลี่ยและแปลความหมาย ดังนี ้
    คะแนนเฉลี่ย  แปลผลความหมาย 
    4.  51 - 5.  00  หมายถึง ระดับการปฏิบตัิมากที่สุด 
    3.  51 - 4.  50  หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก 
    2.  51 - 3.  50  หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง 
    1.  51 - 2.  50  หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอย 
    1.  01 - 1.  50  หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด 
    การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One way ANOVA) ถาพบความแตกตางกัน           
ใหทดสอบรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe´) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาการดําเนินการการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 มีรายละเอียดดังนี ้
 
ตารางท่ี  1  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ประถมศึกษา นครพนม เขต 1 โดยรวมและรายดาน  
 

ขอที ่ การดําเนินการสุขาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
1 
2 
3 
4 
5 

ดานการจัดการขยะมูลฝอย 
ดานการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูล 
ดานการสุขาภิบาลอาหาร 
ดานการจัดการคุณภาพน้ําบริโภค 
ดานการจัดการสัตวและแมลงพาหะโรค 

3.62 
3.33 
3.28 
3.26 
3.00 

0.33 
0.23 
0.39 
0.38 
0.38 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.30 0.34 ปานกลาง 
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   จากตารางที่ 2 พบวา การดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครพนม เขต 1 โดยรวม อยูในระดับปานกลาง (  = 3.30) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 
1 ดาน ระดับปานกลาง 4 ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกดานการจัดการขยะมูลฝอย (  = 3.62) สวนดานที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือดานการจัดการสัตวและแมลงพาหะโรค (  = 3.00) 
 
ตารางท่ี  2  เปรียบเทียบผลการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษานครพนม  
   เขต 1 จําแนกโดยรวมและรายดาน 
 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 จําแนกโดยรวมและรายดาน พบวา 
  1.  ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการจัดการมูลฝอย และดานที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ ดานการจัดการสัตวและแมลงพาหะโรค  
  2.  ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา  
   โรงเรียนขนาดใหญ มีการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดาน การจัดการมูล
ฝอยและดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูล 

การดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรยีน ความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ดานการจัดการขยะมูลฝอย 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

.15 
17.35 
17.50 

2 
391 
393 

.07 

.11 
.69 .51 

ดานการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูล 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

.61 
7.79 
8.41 

2 
391 
393 

.31 

.05 
3.36** .00 

ดานการสุขาภิบาลอาหาร 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

6.45 
18.89 
25.34 

2 
391 
393 

3.  
23 
.12 

27.66** .00 

ดานการจัดการคุณภาพน้ําบริโภค 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

.64 
22.83 
23.47 

2 
391 
393 

.32 

.14 
 

2.27 .11 

ดานการจัดการสัตวและแมลงพาหะโรค 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3.94 
20.09 
24.03 

2 
391 
393 

1.97 
.13 

15.77** .00 

รวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2.36 
17.39 
19.75 

2 
391 
393 

1.18 
.11 

10.55 .15 
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   โรงเรียนขนาดกลาง มีการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการ
จัดการมูลฝอยและดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการจัดการสัตวและแมลงพาหะโรค 

   โรงเรียนขนาดเล็ก มีการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครพนม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดาน การจัดการมูล
ฝอย และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการจัดการสัตวและแมลงพาหะโรค 

   2.1  ผลการเปรียบเทียบ มีการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน มีความคิดเห็นตอการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพน เขต 1 โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตอการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียนมากกวาครูผูสอน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ดานการจัดการมูลฝอยและดานการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูลมี ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01            
สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน 

   2.2  ผลการเปรียบเทียบ มีการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา แตกตางกัน 3 ดาน ดานที่ 1 ดานการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูล 
พบวา โรงเรียนขนาดเล็กมีการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน ดานการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูลมากกวาโรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และโรงเรียนขนาดกลาง มีการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียนดานการ
จัดการสัตวและพาหะโรคมากกวาโรงเรียนขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานที่ 2 ดานการสุขาภิบาลอาหาร 
พบวา โรงเรียนขนาดเล็กมีการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน ดานการสุขาภิบาลอาหาร นอยกวาโรงเรียนขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนโรงเรียนขนาดกลางมีการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สูงกวา
กับโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานที่ 3 ดานการจัดการสัตวและแมลงพาหะโรค พบวา โรงเรียน
ขนาดเล็กมีการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน ดานการจัดการสัตวและพาหะโรคกับโรงเรียนขนาดกลางไมแตกตางกันแต
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง มีการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน ดานการจัดการสัตวและพาหะโรคนอยกวา
โรงเรียนขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนมเขต 1 ผลการวิจัยนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี       
  1.  การดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะการใหความสําคัญตอสุขภาพนักเรียนจัดลําดับความสําคัญ
นอยกวาที่สมควรจะเปน สอดคลองกับงานวิจัยของ (โสรญา จันแปงเงิน.  2558 : 1) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการสุขาภิบาลในโรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 (เวียงเกาแสนภูวิทยาประสาท) พบวา สภาพการพัฒนาการบริหารจัดการ
สุขาภิบาลในโรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 (เวียงเกาแสนภูวิทยาประสาท) ภาพรวมของการบริหารจัดการ 4 ดาน อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานสถานที่ประกอบอาหาร อยูในระดับมาก สวนดาน
ที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ดานสถานท่ีรับประทานอาหารอยูในระดับปานกลาง สภาพการพัฒนาการบริหารจัดการสุขาภิบาลของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 (เวียงเกาแสนภูวิทยาประสาท) ภาพรวมของกระบวนการ POLC อยูในระดับ เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานวางแผน (Planning) อยูในระดับมากและต่ําสุดคือ ดานการจัดองคการ 
(Organizing) อยูในระดับปานกลาง 
   ปจจัยที่สงเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการสุขาภิบาลโรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 ไปสูความสําเร็จ 
ในทํางานใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งเปนการประยุกตเอาความรู หลักการและทฤษฎีไปปรับใชในการปฏิบัติงานตองการอาศัย
หลักการและทฤษฎี 4Ms ปจจัยดานบุคลากร (Man) ปจจัยดานการเงิน (Money) ปจจัยดานวัสดุและอุปกรณ (Material) 
ปจจัยดานการบริหารจัดการ โดยปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการสุขาภิบาล ไดแก ดานการบริหารจัดการ (Management) 
และปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาการบริหารจัดการสุขาภิบาลของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 ไดแก ปจจัยดาน



 

 111 

[รวมบทคัดยอและบทความงานวิจยั]  

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

การเงิน (Money) และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาภรณ สุดนุม (2559 : ไมมีเลขหนา) ไดศึกษาการประเมินการจัดการ
ความเปนโรงเรียนสีเขียวในจังหวัดพิษณุโลก พบวา การประเมินการจัดการความเปนโรงเรียนสีเขียวของโรงเรียนในจังหวัด
พิษณุโลกตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสีเขียวของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม.  2555) 
จํานวน 200 โรงเรียนจากโรงเรียนทั้งหมด 443 โรงเรียน ประกอบดวยโรงเรียนขนาดเล็ก 79 โรงเรียนขนาดกลาง 86 โรงเรียน
และโรงเรียนขนาดใหญ 35 โรงเรียน ผลการศึกษา พบวามีโรงเรียนที่ผานมาตรฐานการบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน
ระดับดีเยี่ยมรอยละ 46 รองลงมาอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 22 และระดับผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 16 อยางไรก็ตามยังมี
โรงเรียนที่ไมผานเกณฑมาตรฐานการบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมรอยละ 16 โดยพบวาโรงเรียนยังขาดการจัดการ
สิ่งแวดลอมอาคารสีเขียวมากที่สุด รองลงมาจะเปนปญหาเรื่องจํานวนครูที่ผานการรับรองมาตรฐานการศึกษาในแตละโรงเรียน
มีจํานวนนอย รวมไปถึงความพรอมดานบุคลากรในการเรียนการสอนข้ันพื้นฐาน ซึ่งจะพบปญหาเหลานี้ไดในโรงเรียนขนาดเล็ก
และขนาดกลางมากกวารอยละ 50 ดังนั้น การดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียนมีความสําคัญตอการบริหารจัดการจัดการ
สิ่งแวดลอม ทั้งในอาคารสถานท่ี ตัวอาคาร หองนํ้า หองสวม โรงอาหารและยังรวมถึง การปองกันโรคตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้
ในการดําเนินการสุขาภิบาล ยังมีผูใหความสําคัญคอยขางนอยและหนอยงานที่รับผิดชอบไมติดตามและไมไดประเมินผลอยาง
ตอเนื่องจึงทําใหการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียนขาดคุณภาพ 
  2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่เกี่ยวของกับการศึกษาในการ
ดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จําแนกตามขนาดของ
โรงเรียน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดใหญมีการดําเนินการสุขาภิบาลใน
โรงเรียน .05 สูงกวาโรงเรียนขนาดกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกวาโรงเรียนขนาดเล็ก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โรงเรียนขนาดกลาง มีการดําเนินการสุขาภิบาล สูงกวาโรงเรียนขนาดเล็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  จากผลการศึกษาพบวาการดําเนินการสุขาภิบาลโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง จึงควรสงเสริมในการจัดใหมีการใหความรูและความเขาใจในการจัดการดาน
สุขาภิบาลใหครอบคลุมทุกดาน เพราะมีผลโดยตรงตอผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในการที่จะวางแผนพัฒนานักเรียนใหมี
สุขภาพท่ีสมบูรณและแข็งแรง 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควาครั้งตอไป 
  2.1 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักเขตพื้นที่การประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 
  2.2 ควรศึกษาการดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
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กระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา 
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
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PHETCHABUN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคของการวิจัย 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 (2) เพื่อสรางกระบวนทัศนใหมในการ
เสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษาศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
และ (3) เพื่อศึกษาผลการใชและประเมินผลกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา         
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ผูวิจัยดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสราง
กระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต 3 จํานวน 15 โรงเรียน การวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการเรียน
การสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ขั้นตอนที ่2 การสรางกระบวน
ทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 3 และขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใชและประเมินผลกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครู
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูให
ขอมูลหลัก ไดแก ครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที ่6 และผูใหขอมูลรอง ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 3 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 รวม 75 คน  
 ผลการวิจัย พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการสอน 5 ขั้น และ 6 ขั้น 
ไดแก ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูเดิม ขั้นที่ 2 ขั้นสอนเนื้อหาใหม ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป ขั้นที่ 4 ขั้นฝกทักษะ ขั้นที่ 5 ขั้นวัดและ
ประเมินผล และขั้นที่ 6 ขั้นนําไปใชในชีวิตประจําวัน ครูผูสอนเหลานี้ใหความสําคัญตอการเตรียมการสอนอยางเขมขน 
สมบูรณและเนนการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคควบคูไปกับการสอนเนื้อหาใหม แตครูบางคนเนนสอนเนื้อหาใหมใหมาก
ที่สุดในเวลาอันจํากัดใหคูขนานกับการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค กระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการ
สอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ไดแก (1) แนวคิดการเตรียมการ
สอนที่เขมขน (2) แนวคิดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ (3) แนวคิดการศึกษาที่สมบูรณแบบ โดยใชหลักการ
เดียวกันท้ัง 6 ขั้น ไดแก (1) การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของครูประถมศึกษา (2) การวิเคราะหสภาพการจัดการเรียน
การสอนของครูประถมศึกษา (กระบวนทัศนเดิม) (3) การยกรางกระบวนทัศนใหม (4) การสรางกระบวนทัศนใหม (5) การ
ทดลองใช (Try Out) กระบวนทัศนใหม และ (6) การประเมินผล และปรับปรุง แกไข สําหรับการศึกษาผลการใชกระบวนทัศน
ใหมนั้น พบวา ครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 เนนการเตรียมการสอน
อยางเขมขน จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสรางปฏิสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียน การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การใหความเสมอภาคในการเรียนรูและการสรางเสริมบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู สวนการ
ประเมินผลกระบวนทัศนใหม พบวา ครูประถมศึกษามุงเนนพัฒนาตนเองดานการเตรียมการสอน การจัดการเรียนการสอน 
โดยเนนเนนผูเรียนเปนสําคัญ การวัดและประเมินผลและการใหความเสมอภาคในการเรียนรูและการสรางเสริมบรรยากาศ         
ในการเรียนรูในระดับดีขึ้นเสมือนนักเรียนทุกคนเปนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวอันสงผลตอการศึกษาของนักเรียนดีขึ้น 
 
คําสําคัญ : (1) กระบวนทัศนใหม (2) การเสริมสรางสมรรถภาพการสอน 

                                                 
1 อาจารย ดร. ประจําสาขาวิชาวิจัยเพือ่พัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 
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ABSTRACT 
 This research was aimed at (1) studying the state of instruction of primary teachers under 
Phetchabun Primary Educational Service Area Office 3, (2) creating new paradigm in enhancing teaching 
competence of the primary teachers under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 3, and   
(3) studying the effect of using and evaluating the new paradigm for enhancing teaching competence of 
the primary teachers affiliated with Phetchabun Primary Educational Service Area Office 3. The researcher 
had employed the participatory action research to create the new paradigm in enhancing the competence 
of the teachers of 15 primary schools composing of 6 steps, namely, studying the basic information of 
primary schools, analyzing the state of instructional provision the old paradigm of primary teachers, 
drafting the new paradigm in enhancing the teaching competence of primary teachers, trying out the new 
paradigm, and measurement and evaluating and improving it. The research was operated through 3 steps, 
namely, studying the state of instruction of primary teachers affiliated with Phetchabun Primary 
Educational Service Area Office 3, creating the new paradigm in enhancing the teaching competence of 
the primary teachers affiliated with Phetchabun Primary Educational Service Area Office 3, and studying 
the effect of using and evaluating the new paradigm. The Samples were 75 persons who were separated 
into 2 groups, for examples, key informants are primary teachers, and Prathomsuksa 6 Students, and 
general informants are parents of Phrathomsuksa 6 students, administrators, and supervisors under 
Phetchabun Primary Educational Service Area Office 3.  
 The research findings were found as follows: regarding the state of instructional provision of 
primary teachers under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 3. There were two groups of 
practice the 5th step and the 6th step processes, namely, reviewing prior knowledge, teaching new content, 
concluding, skill practicing, and measurement and evaluating and on applying for daily life. These teachers 
focused on preparing the intensive instructional preparation in a comprehensive and complete way and 
focused on both implanting the desirable characteristics, teaching the contents though some of them, 
tried to teach the new content as much as possible in the limited time. The creating of new paradigm in 
enhancing the teaching competence of primary teachers was carried out through the same method. The 
new paradigm for enhancing teaching competence through the principles of intensive instructional 
preparation, learner-centered instruction, and total education. The primary teachers created the new 
paradigm through the principles of instruction preparation, learner-centered instruction, and equal learning 
opportunity. The results of the using and evaluation of the new paradigm revealed that the primary 
teachers prepared the intensive instruction by using the principles of learner-centered instruction, good 
interaction between the teachers and students, measurement and evaluation, and promotion of 
atmosphere to facilitate learning as the students are element in her or his family. The teachers had used 
these principles at strict level and the students developed their academic achievement at higher level 
also. 
 
Keywords: (1) New Paradigm (2) Didactic Competencies Enhancement 
 
 
 
 
 



 

 116 

[รวมบทคัดยอและบทความงานวิจยั]  

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

บทนํา 
 การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงมีกระแสพระราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทยวา “…นอกจากการศึกษาจะสอนใหคน
เกงแลว จําเปนอยางยิ่งที่จะอบรมใหดีพรอมกันไปดวย ประเทศของเราจึงจะไดคนที่มีคุณภาพ คือ ทั้งเกง ทั้งดี มาเปนกําลัง
ของบานเมือง ใหความเกงเปนปจจัยและพลังสําหรับการสรางสรรคและใหความดีเปนปจจัยเพื่อประคับประคองหนุนนําความ
เกงใหเปนไปในทางที่ถูก ที่อํานวยผล เปนประโยชนอันพึงประสงค…” ในสภาวะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ตลอดเวลาและเปนโลกแหงการเรียนรูที่ไมมีที่สิ้นสุด การศึกษาจําเปนตองพัฒนาคนใหมีความเขมแข็งทางปญญา มีการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิตและสรางองคความรูใหมๆ ไดเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตและกาวไปในยุคโลกาภิวัตนไดอยางผาสุกและ
มั่นคง (พระธรรมปฎก ป.อ.ปยุตฺโต.  2541 : 3) โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาในยุคนี้ยิ่งมีความสําคัญทั้งในมิติของคุณภาพ
การศึกษาพรอมทั้งการนําเอาองคความรูไปประยุกตใชเปนฐานในการพัฒนากระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อ
ความเจริญรุงเรือง สงผลใหประเทศตางๆ ในโลกหันมาใหความสนใจเรื่องคุณภาพการศึกษายิ่งขึ้นเปนลําดับ (พศิน แตงจวง. 
2549 : 3 – 5) ประกอบกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 
บัญญัติไววาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา. 2547 : 5)  
  ขอมูลจากการวิจัยภาคสนามในโรงเรียนประถมศึกษาของโครงการศึกษาเพื่อแกไขปญหาความยากจนในพื้นที่เขต
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากประเทศฝรั่งเศสในปพ.ศ. 2551 พบวา นักเรียน
สวนมากบกพรองในคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก็คือ 
รอยละ 60 ขาดการใฝรู ใฝ เรียน ไมรักความเปนไทย ความมีจิตสาธารณะลดต่ําลง และมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน                       
ติดโทรศัพทเคลื่อนที่ ติดเกม ติดหางสรรพสินคา ติดเที่ยว ไมรักเรียน ชอบสบาย ไมมีความเพียร ขาดความอดทนอดกลั้น           
ไมคิดที่จะพึ่งตนเอง บริโภคนิยม ชอบแตงตัวและคลั่งไคล หลงใหลในวัฒนธรรมตางชาติที่ทะลักไหลบาเขาสูประเทศไทยทุก
สารทิศ รวมทั้งนิยมเลียนแบบสื่อและพฤติกรรมของดารานักแสดงที่ตนเองชื่นชอบ ไดแก ชาวเกาหลีใต ชาวญี่ปุนและ
ชาวตะวันตกจนหลงลืมตัวตนที่แทจริงของตนเอง ในขณะที่นักเรียนหญิงบางคนมีพฤติกรรมการแตงกายไมมิดชิด ขัดตอ
ศีลธรรมอันดีงามของไทย (เบญจ กิติคุณ.  2551 : 58) นอกจากนี้ นักเรียนสวนใหญมีความเห็นแกตัวสูง ไรความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ เอาตัวรอด และตางคนตางอยูแบบตัวใครตัวมัน ตลอดจนขาดความรับผิดชอบตอสังคม (ประเวศ วะสี.  2554 : 
55) ประกอบกับ วิธีการจัดการเรียนการสอนของครูเหลานี้สอนโดยยึดหนังสือเรียนเปนหลัก ครูใชวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ
แบบเดิมๆ ที่เคยปฏิบัติมาหลายทศวรรษ ไมสามารถแกไขปญหาคุณภาพทางการศึกษาและตอบโจทยของสังคมไดอยางนา
พอใจ แตกลับสงผลกระทบตอสังคมอยางรุนแรงซึ่งหากวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของครูดังกลาวดําเนินตอไปอาจจะมีผลทําให
พลเมืองของชาติออนแอลงเรื่อยๆ สงผลใหเกิดปญหาไมมีที่สิ้นสุด ไดแก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกต่ําโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกลุมสาระหลักๆ นักเรียนขาดการคิดอยางมีวิจารณญาณ บกพรองในคุณลักษณะอันพึงประสงคและไรความสามารถ
ที่จะแขงขันในเวทีระดับนานาชาติได ซึ่งปญหาเหลานี้เปนหนาที่ของสถาบันการศึกษาที่จะตองแสวงหาแนวทางในการพัฒนา
และปลูกฝงคานิยมที่เหมาะสมควบคูไปกับการใหความรู ความสามารถ ปจจัยสําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดสิ่งท่ีมีคุณคาในตัวผูเรียนได 
คือ “ครู” เพราะครูที่มีวิธีคิดที่สรรหากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญพรอมกับบมเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอยูเนืองๆ และชวยแกไขปญหา
ตางๆ ของนักเรียนตลอดจนพัฒนาเยาวชนใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาของสังคมซึ่งจะสรางความมั่นใจไดวา “ ถาหากครู
นั้นมีระบบคิด มีความตระหนัก มีความรับผิดชอบตอหนาที่และแสวงหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องใหเหมาะสมกับสภาพบริบทแลว ยอมจะทําใหเยาวชนของชาติเปนพลเมืองที่ดี และมี
คุณภาพ ” ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของอัลเบิรต ไอนสไตน ที่ไดกลาวไววา “ มนุษยยอมมีความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนวิธี
คิดใหมจึงจะแกไขปญหาไดเนื่องจากวิธีคิดเกาๆ หรือแนวปฏิบัติแบบเกาไมสามารถทําใหมนุษยหลุดพนจากสภาวะวิกฤติใน
ปจจุบันได ” (ประเวศ วะสี.  2550 : 6 – 13) เรียกวา ครูพึงมีวิธีคิด เกิดความตระหนักและมีความรับผิดชอบในการจัดการ
เรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญตลอดจนที่สําคัญครูจะตองทุมเทใหกับการสอนโดยไมเลือกปฏิบัติรวมทั้งเนนใหความ
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เสมอภาคในการเรียนรู นักเรียนทุกคนจะตองมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงการแกไขปญหา สงเสริมและ
สนับสนุนนักเรียนโดยถวนหนา  
 จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการสรางกระบวนทัศนใหมสําหรับครูประถมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด
ภายใตชื่อ กระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 โดยมุงหวังจะใหเกิดประโยชนตอผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาทุกระดับที่สามารถนําเอา
กระบวนทัศนใหมนั้นไปประยุกตใชท้ังในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติสืบไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค ดังนี ้
  1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
  2. เพื่อสรางกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  
  3. เพื่อศึกษาผลการใชและประเมินผลกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครู
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานพื้นที ่
  ในการครั้งนี้ พื้นที่ในการวิจัย คือ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต 3 จํานวน 197 โรง  
   1.1 เกณฑในการเลือกพื้นท่ีในการวิจัย 
    1.1.1 เปนโรงเรียนที่มีปรากฏการณตามประเด็นที่ผูวิจัยตองการจะศึกษาวิจัย คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที ่6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวาเกณฑรอยละ 60 ในกลุมสาระคณิตศาสตร ปการศึกษา 2557  
    1.1.2 เปนโรงเรียนที่มีการคมนาคมสะดวก และสามารถติดตอไดหลายเสนทาง 
    1.1.3 เปนโรงเรียนที่ครูผูสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สนใจที่จะพัฒนา
ตนเองดานการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
    1.1.4 เปนโรงเรียนของรัฐ 
    1.1.5 เปนโรงเรียนทีส่ามารถใชเปนตัวแทนของโรงเรียนในขนาดเดียวกันได 
 2. ขอบเขตดานเนื้อหา 
  ผูวิจัยไดกําหนดเนื้อหาในการวิจัยไว ดังนี ้
   2.1 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  
    2.1.1 แนวคิด และการเตรียมการสอน  
     2.1.1.1 การเตรียมการสอนระยะสั้น  
     2.1.1.2 การเตรียมการสอนระยะยาว  
    2.1.2 กระบวนการสอน 
     2.1.2.1 ขั้นทบทวนความรูเดิม 
     2.1.2.2 ขั้นสอนเนื้อหาใหม 
     2.1.2.3 ขั้นสรุป 
     2.1.2.4 ขั้นฝกทักษะ 
     2.1.2.5 ขั้นวัด และประเมินผล  
     2.1.2.6 ขั้นนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
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    2.1.3 การเสริมสรางบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน  
    2.1.4 การสรางปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางครูกับนักเรียน 
    2.1.5 การสรางความเสมอภาคในการเรียนรู 
   2.2 การสรางกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
    ขั้นที่ 1 การวิเคราะหสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
    ขั้นที่ 2 การประเมินผลสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3    
    ขั้นที่ 3 การยกรางกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา          
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3    
    ขั้นที่ 4 การตรวจสอบคุณภาพของกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครู
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3   
    ขั้นที่ 5 การทดลองใช (Try Out) กระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครู
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
    ขั้นท่ี 6 การประเมินผล และปรับปรุง แกไข   
   2.3 การศึกษาผลการใช และประเมินผลกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครู
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
    2.3.1 การศึกษาผลการใชกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3   
    2.3.2 การประเมินผลกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  
 3. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย กลาวคือ ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ปการศึกษา 2558 จํานวน 197 คน  
  กลุมตัวอยางไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบงเปน 2 กลุม ไดแก ผูใหขอมูลหลัก 
(Key Informants) คือ ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และผูใหขอมูลรอง (General Informants) อาทิ ศึกษานิเทศก 
ผูบริหารโรงเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวนท้ังสิ้น 75 คน 
 4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
  4.1 เครื่องมือที่เปนบุคคล  
   เครื่องมือที่เปนบุคคล คือ นักวิจัย  
  4.2 เครื่องมือที่เปนอุปกรณ 
   4.2.1 โทรศัพทเคลื่อนที ่(Mobile Phone)  
   4.2.2 กลองถายรูป 
  4.3 เครื่องมือที่เปนแนวคําถาม (In–Depth Interview Guideline)  
   4.3.1 แนวคําถามในการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–Depth Interview Guideline) เกี่ยวกับแนวคิดการ
เตรียมการสอน  
   4.3.2 แนวคําถามในการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–Depth Interview Guideline) เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน 
   4.3.3 แนวคําถามในการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–Depth Interview Guideline) เกี่ยวกับการเสริมสราง
บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน  
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   4.3.4 แนวคําถามในการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In – Depth Interview Guideline) เกี่ยวกับการสราง
ปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางครูกับนักเรียน  
   4.3.5 แนวคําถามในการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–Depth Interview Guideline) เกี่ยวกับการสราง
ความเสมอภาคในการเรียนรู 
   4.3.6 แนวคําถามในการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–Depth Interview Guideline) เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
  4.4 แบบสังเกตการสอนของครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที ่6 
  4.5 บันทึกภาคสนาม (Field Notes)  
  4.6 แบบประเมินผลสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
  4.7 ขอทดสอบ O–NET กลุมสาระคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที ่6 ปการศึกษา 2558  
  4.8 แบบประเมินผลกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา                 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ประกอบดวย แบบประเมินความถูกตอง (Accuracy) แบบ
ประเมินความเหมาะสม (Propriety) แบบประเมินการใชประโยชน (Utility) และแบบประเมินความเปนไปได (Feasibility) 
โดยการประเมินตามมาตรฐานการประเมินของ Stufflebean (1981 อางถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี. 2554 : 178 – 180)  
 5. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
  ผูวิจัยใชวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่ เรียกวา การหาดัชนีความสอดคลองกับขอ
คําถามกับจุดประสงค (Index of Item – Objective Congruence : IOC) โดยขอความอนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาวิชา จํานวน 3 ประกอบดวย คือ สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชา
การวัดและประเมินผล ปรากฏวา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยตามที่ปรากฏในขอ 4.3.1 – 4.3.6 และขอ 5 7 และ 9 ไดคา IOC 
ตั้งแต 0.80 – 0.90 จึงเช่ือไดวาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีมีคุณภาพตามตองการ ดังนี ้
   ให + 1 หมายถึง ถาแนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาตามจุดประสงคท่ีตองการวัด 
   ให 0 หมายถึง ถาไมแนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาตามจุดประสงคท่ีตองการวัด 
   ให - 1 หมายถึง ถาแนใจวาขอคําถามนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหาตามจุดประสงคท่ีตองการวัด 
 

สูตร IOC  = 
N

R
 

 
      เมื่อ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 
       R   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

       N     แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
       (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ.์  2549 : 119)  
 6. การเก็บขอมูลภาคสนาม (Collecting Information from the Field)  
  6.1 ผูวิจัยขอความอนุเคราะหผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต 3 สําหรับใชครูและนักเรียนในโรงเรียนเพื่อเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี 
  6.2 ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บขอมูลโดยผูวิจัยฝงตัวในพื้นที่วิจัยเพื่อทําการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก การสังเกตการสอน การสะทอนกลับ (Reflection) และการสังเกตพฤติกรรมของครูและนักเรียน 
 7. การตรวจสอบขอมูล (Information Verification)  
  7.1 การตรวจสอบขอมูลภาคสนามซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลโดยการอภิปรายกลุมยอยนั้น ๆ คําตอบที่ไดโดย
หลักการแลวจะไดรับการตรวจสอบจากผูที่รวมอภิปรายกลุมยอยเสียกอนทุกครั้ง 
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  7.2 การตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับกระบวนทัศนใหมในการจัดการเรียนการสอนไดตรวจสอบจากหลักฐานและ
รองลอยการทํางาน ประกอบกับ การสังเกตการสอน การสังเกต การสัมภาษณแบบเจาะลึกและการวิเคราะหตลอดจนการ
สะทอนกลับของผูใหขอมูลทั่วไปดวยโดยการใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลแบบสามเสา (Triangulation)  
 8. การวิเคราะหขอมูล (Information Analysis)  
  ขอมูลที่เก็บไดทุกขั้นตอนไดรับการตรวจสอบจากผูใหขอมูลหลักที่เห็นพองตองกัน จากนั้น จึงวิเคราะหขอมูล
ซึ่งผลของการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยตนเองแลวนําเสนอตอผูใหขอมูลหลักเพื่อใหความเห็นและรวมกัน
วิพากษกอนที่จะเขียนเปนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณตอไป 
 
ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยโดยแบงออกไดเปน 3 ขั้นตอน ตามลําดับ ดังนี ้
  ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
   ผลจากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 พบวา ครูไมใหความสําคัญตอการเขียนแผนการจัดการเรียนรูเนื่องจากมีภาระงานมาก คือ       
ครูมีภาระงานท้ังงานสอนและงานสนับสนุนงานวิชาการ ไดแก การเงินและพัสดุ กิจการนักเรียน ความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน และอาคารสถานที่ สงผลใหเวลาสวนหนึ่งถูกลดทอนไป และครูมีความเชื่อวาไมสามารถสอนไดตามที่วางแผนไว 
กอปรกับครูมีประสบการณในการสอนคณิตศาสตรมากกวา 20 ป จึงแนใจวามีความแมนยําในเนื้อหาที่กําหนดไวในหลักสูตร 
ครูจึงเขียนแผนการจัดการเรียนรูไวใหผูบริหารโรงเรียนตรวจเทานั้น  
   ครูสวนมากเตรียมตัวสอนไมดีพอ ประกอบดวย เตรียมเนื้อหา เตรียมสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
เตรียมเครื่องมือวัดและประเมินผล เตรียมใบงานสําหรับฝกทักษะ แบบฝกทักษะที่แปลกใหม เพลง เกม นิทานและเทคนิคการ
สอนที่เราความสนใจใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน แตครูยึดหนังสือเรียนเปนคัมภีรแมบทในการสอน นอกจากนี ้
ครูสั่งใหนักเรียนทําแบบฝกหัดและสอนตามตัวอยางในหนังสือเรียนและใชเวลาอธิบายบทเรียนเปนหลัก ทําใหนักเรียนมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนการสอนไมเสมอภาค ครูใชสื่อการเรียนการสอนและแบบฝกหัดไมหลากหลาย เรียกวา ครูผูสอนไม
ทุมเท เอาใจใสตอการสอนอยางจริงจัง คือ ครูสอนโดยยึดครูเปนศูนยกลาง นักเรียนไมมีโอกาสเรียนรูสิ่งที่แปลกใหม นักเรียน
บางคนไมไดรับการดูแล เอาใจใส ใหความรัก ความอบอุนจากครูเทาที่ควรโดยเฉพาะนักเรียนที่นั่งหลังหองเรียน นักเรียนที่
เรียนออนและครูไมใหความเสมอภาคแกนักเรียนทุกคนในทุกๆ เรื่อง อาจจะกลาวไดวา ครูผูสอนใหอภิสิทธิ์แกนักเรียนบางคน
ที่อาจจะมีผลกระทบตอตําแหนงและผลประโยชนของตนเอง แตไดคนพบสิ่งที่นาสนใจ คือ ครูผูสอนเหลานี้มุงมั่นปลูกฝง
คุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกนักเรียนอยูเสมอๆ ไดแก ความเพียร ความซื่อสัตย ความอดทน ฯลฯ  
   สวนการจัดที่นั่งของนักเรียน สวนมากครูจัดใหนักเรียนนั่งคูกันตลอดปการศึกษาไมวาเพศชายหรือเพศหญิง 
แตบางโรงเรียนใหนักเรียนนั่งเปนแถวเดี่ยวตอนลึกทุกสาระการเรียนรู 
   การวัดและประเมินผลครูทุกโรงเรียนวัดและประเมินผลตั้งแตเริ่มทําการสอน ไดแก การสอบถาม          
การสังเกต การตรวจช้ินงาน แตวิธีการที่ครูใชมากที่สุด ก็คือ การตรวจสมุดแบบฝกหัดที่สั่งใหนักเรียนทําหลังจากสอนเนื้อหา
ใหมและบางโรงเรียนใหนักเรียนฝกตั้งโจทยปญหาดวยตนเองเพื่อตรวจสอบการเรียนรูของนักเรียน  
   การสรางปฏิสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียนในขณะทําการสอน อาทิ การใชคําพูดตอนักเรียนที่ไมสุภาพ 
ไดแก “โงทั้งตระกูล” “ขี้เกียจ” เสมือนวาครูใชคําพูดดูถูกเหยียดหยามนักเรียน แตแทจริงแลวครูไมมีเจตนาเชนนั้น ในทาง
กลับกันครูมีความรูสึกตอนักเรียนเสมือนลูกหลาน 
   การสรางความเสมอภาคในการเรียนรูพบวา นักเรียนที่เรียนออน เรียนชาและไมสนใจเรียนไมไดรับความใส
ใจจากครูในบางกรณี อาทิ การแกโจทยปญหาและตอบคําถามที่มีความสําคัญ และการปฏิบัติงานที่มีความสําคัญเนื่องจากครู
แนใจวานักเรียนเหลานี้ไมสามารถทําไดอันจะสงผลใหเสียเวลาทําการสอนที่มีอยูอยางจํากัด ครูจึงเลือกนักเรียนที่เรียนดี 
นักเรียนที่สนใจเรียนเปนผูปฏิบัติมากกวา ทั้งนี ้ครูสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนดังกลาวขางตนและบางโรงเรียนครูทุมเท เอาใจ
ใสนักเรียนบางคนเปนอยางดี อาทิ นักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ฐานะทางสังคมสูง หรือผลประโยชนแอบแฝงตอตําแหนง
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หนาที่ของครู ไดแก การเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ การยายไปปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่คาดหวังและการไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานระดับสูงกวา     
  ขั้นที่  2 ผลการสรางกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา            
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  
   การสรางกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ประกอบดวย 6 ขั้น ไดแก   
    ขั้นท่ี 1 การวิเคราะหสภาพการจัดการเรียนการสอนของครู (กระบวนทัศนเดิม)   
    ขั้นที่ 2 การประเมินผลสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  
    ขั้นที่ 3 การยกรางกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของ ครูประถมศึกษา            
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  
    ขั้นที่ 4 การตรวจสอบคุณภาพกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครู
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  
    ขั้นที่ 5 การทดลองใช (Try Out) กระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครู
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  
    ขั้นท่ี 6 การประเมินผล และปรับปรุง แกไข  
   ผลจากการศึกษาการสรางกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 พบวา  
    1. แนวคิดและการเตรียมการสอน    
     ครูผูสอนปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการจัดการเรียนการสอน กลาวคือ ครูเห็นคุณคาและให
ความสําคัญของการเตรียมการสอนโดยมีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติใหมที่เนนการสอนที่มุงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนซึ่งสวนกระแสกับ
ความไมคาดหวังของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการศึกษาของบุตรและไมสรางแรงจูงใจใหบุตรเรียนตอในระดับสูงขึ้น ถึงแมวา
ครูผูสอนมีภาระงานอื่นมาก แตไดวิเคราะหสภาพการจัดการเรียนการสอนที่นําไปสูการเตรียมการสอนที่สมบูรณและเปน
ปจจุบันใหสอดคลองกับสภาพและบริบทของโรงเรียนสงผลใหครูมีความมั่นใจในการสอน 
    2. กระบวนการสอน  
     จากการศึกษาพบวา ครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 3 จัดการเรียนการสอนกลุมสาระคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการสอน 5 ขั้นและ 6 ขั้น ดังนี ้ 
      2.1 ขั้นทบทวนความรูเดิม  
      2.2 ขั้นสอนเนื้อหาใหม  
      2.3 ขั้นสรุป  
      2.4 ขั้นฝกทักษะ  
      2.5 ขั้นวัดและประเมินผล และ 
      2.6 ขั้นการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
   ครูผูสอนเนนบมเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงคควบคูไปกับการสอนเนื้อหากลุมสาระคณิตศาสตร อาท ิ              
มีความซื่อสัตย ความอดทน ใฝเรียนรู ความรับผิดชอบ มีวินัย รักความสะอาด และการพึ่งตนเองใหผูเรียนสั่งสมคุณธรรม 
จริยธรรมที่เอื้อตอการอยูรวมกันในสังคม เรียกวา สอนหนังสือคูขนานไปกับการสอนคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ การจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูผูสอนสรางโอกาสใหนักเรียนเรียนรูมากที่สุดโดยลดบทบาทของตนเองจากผูบอก
เปนผูใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาแกนักเรียน เมื่อนักเรียนมีปญหาในการเรียนครูผูสอนตรวจสอบการเรียนรูของนักเรียนและ
เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหวางเนื้อหาเกากับเนื้อหาใหมและดูแล เอาใจใสนักเรียนเสมือนลูกพรอมทั้งเปนผู
คอยกํากับ ติดตามและแกไขขอบกพรองของนักเรียนอยางสม่ําเสมอและสรางกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทาทายใหนักเรียนฝก
ปฏิบัติดวยภายใตการกํากับดูแลของครูผูสอนอยางใกลชิด 
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   การสรางความเสมอภาคในการเรียนรู คือ ครูหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตอนักเรียนที่ขาดความเสมอภาคในการ
เรียนรูโดยสิ้นเชิง นักเรียนไดรับการดูแล เอาใจใสจากครูผูสอนไมแตกตางกันในทุกดานซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นักเรียนทุกคนไดรับการปฏิบัติไมแตกตางกัน อาทิ การตอบคําถามการแกโจทยปญหา 
การไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนของนักเรียนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 
   การสรางปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียน ครูมองเห็นความสําคัญของการศึกษาจึงหมั่นใชคําพูดที่
ไพเราะ สุภาพ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่กาวราวและความรุนแรงตอนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน แตในทางกลับกันครูผูสอน
คอยใหความชวยเหลือและแกไขปญหาของนักเรียนอยางเปนกันเอง สรางปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียนโดยครูไมเลือก
ปฏิบัติไมวานักเรียนจะมีฐานะทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจหรือชาติพันธุใดก็ตาม 
   การเสริมสรางบรรยากาศการเรียนการสอน ครูเนนปรับสภาพของหองเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนการ
สอนโดยตกแตงหองเรียนดวยภาพสีที่หลากหลาย คือ ภาพพืช ภาพสัตวและภาพทิวทัศนที่สามารถนํามาใชเปนสื่อการเรียน
การสอนดวยรวมทั้งเนนเรื่องความสะอาดของหองเรียนและปลอดมลภาวะที่สงผลกระทบตอขั้นเรียน เชน เสียง กลิ่น สวนการ
วัดและประเมินผลนั้น ครูตรวจสอบการเรียนรูของนักเรียนในขณะทําการสอน การถาม การสังเกต การใหนักเรียนแกโจทย
ปญหาบนกระดานดํา การตรวจช้ินงานและสมุดแบบฝกหัด ประกอบกับการใชเครื่องมือวัดและประเมินผล ไดแก แบบสังเกต 
แบบสอบถาม และแบบทดสอบดวย  
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O–NET) กลุมสาระคณิตศาสตร ปการศึกษา 2558 เมื่อเปรียบเทียบระหวางกอน
และหลังการนํากระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 มาใชในการจัดการเรียนการสอน พบวา กอนนํากระบวนทัศนใหมมาใชจัดการเรียนการสอนน้ัน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อยูในเกณฑระดับต่ํา แตหลังจากไดนํากระบวนทัศน
ใหมมาใชในการจัดการเรียนการสอน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น กลาวคือ คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในปการศึกษา 2557 และ 2558 เปน 33.54 และ 37.38 ตามลําดับ 
  ขั้นตอนที ่3 ผลการศึกษาผลการใชและประเมินผลกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของ
ครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3   
   3.1 ผลการศึกษาผลการใชกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3   
    ขอมูลการศึกษาผลการใชกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ชี้ชัดวา ครูประถมศึกษาเหลานี้ไดปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
ในการจัดการเรียนการสอนใหม ไดแก การเตรียมการสอน การสรางปฏิสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียน การสราง
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู การสรางความเสมอภาคในการเรียนรูและที่สําคัญ คือ สอนคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณควบคูไป
กับการสอนหนังสือภายใตแนวคิดนักเรียนทุกคนเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวที่พึงไดรับการดูแล เอาใจใสอยางดียิ่งที่
เหมือนๆ กันและเทาเทียมกันซึ่งสอดคลองกับหลักจิตวิทยาเรื่องความตองการของมนุษย (Maslow, Abbraham H. 
(Abbraham Harold) .  1970)  
    เมื่อเด็กมีความอบอุนทั้งทางรางกายและจิตใจ กอปรกับ นักเรียนมีความมั่นใจอยางแนนอนวา “ครู คือ 
ผูนําจิตวิญญาณอยางแทจริง” แลวสมาธิในการเรียนการเรียนยอมเกิดขึ้นอยางไมตองสงสัย จะสอนสิ่งใดก็ยอมไดผล 
ผูอํานวยการโรงเรียนแหงหนึ่งที่เขารวมโครงการกลาวเสริมวา กระบวนทัศนในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครู
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ทําใหโรงเรียนพัฒนาไดอยางแทจริง ชวยลด
ปญหามากมาย กลาวคือ ทั้งครูและนักเรียนมีความรักในความเปนระเบียบ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง โรงเรียน
สะอาดนาเรียน นาอยู นักเรียนทุกคนนั้นลวนมีความรักใครตอโรงเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มสูงข้ึนสอดคลองกับพุทธ
ทาสภิกขุที่กลาวไววา “เด็ก คือ ผูสรางโลก” (พุทธทาสภิกข.ุ 2550 : 25)  
   3.2 ผลการเมินผลกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา               
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  
    ผลจากการศึกษาชี้ชัดวา ผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 3 คน หรือ รอยละ 87.50–1.00) ไดแก ศาสตราจารย 
ดร.พศิน แตงจวง รองศาสตราจารย ดร.ฤตินันท สมุทรทัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และอาจารย ดร.วิทยา 
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เกษาอาจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ไดรวมกันพิจารณาเพื่อประเมินกระบวนทัศนใหมในการ
เสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3                
อยางรอบคอบและไดมีความเห็นที่สอดคลองกันวา กระบวนทัศนใหมขางตน มีความถูกตอง (Accuracy) มีความเหมาะสม 
(Propriety) มีการใชประโยชน (Utility) และมีความเปนไปได (Feasibility) สําหรับใชในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยาง
แทจริง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ไดเนนการบมเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงคควบคูการสอนเนื้อหาอยางเขมขน ไดแก ความ
เพียร ความซื่อสัตย ความอดทน อดกลั้นและเอื้อเฟอเผื่อแผ ซึ่งสอดคลองกับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ไดตรัสไดไววา 
“ ในชีวิตของมนุษยหนาที่ถือวาเปนภาระที่สําคัญที่สุด ” (พุทธทาสภิกข.ุ  2549 : 42) กอปรกับครูเนนใชหนังสือเรียนเปนหลัก 
ในยุคสมัยที่การศึกษาอิงอยูกับเศรษฐกิจและการเมืองยิ่งทวีความสําคัญยิ่งขึ้น (พุทธทาสภิกขุ.  2550 : 29) ปจจุบันมนุษย
ประสบกับปญหาที่ซับซอนยิ่งข้ึนหากไมฝกฝนอบรมจิตใจ ความเอนเอียงไปกับสิ่งแวดลอมจะทําใหมนุษยหลงลืมตัวและขาดสติ
ยั้งคิดไดตลอดเวลาที่อาจจะนําความเสียหายอยางใหญหลวง (มหาตมา คานธ.ี  2553 : 509) ครูไดสรางความพรอมใหนักเรียน
กอนทําการสอนโดยใหนักเรียนนั่งสมาธิเพื่อทําจิตใจใหสงบซึ่งสอดคลองกับอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ที่กลาวไววาการฝกสมาธิ
ทําใหการเรียนเปนเรื่องงายไมมีความจําเปนตองทองจําเพราะเมื่อนักเรียนมีสมาธิแลวยอมจําไดงายและเขาใจไดเร็วพรอมกับ
ทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น สมาธิจึงถือไดวาเปนพื้นฐานของการศึกษา (อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา.  2553 : 60)   
  ครูประถมศึกษาเนนจัดการเรียนการสอนโดยการนําเสนอกระบวนการแกโจทยปญหาอยางชัดเจนสลับกับการ
เวนชวงเวลาอยางพอเหมาะใหนักเรียนคิดและหาคําตอบและเนนใชสื่อการเรียนการสอน คือ ใบงานเพื่อฝกทักษะทําให
นักเรียนเขาใจเนื้อหาที่เรียนไดอยางลึกซึ้งอันแสดงถึงพื้นความรูของครูซึ่งสอดคลองกับวิจารณ พานิช (2555 : 63) ที่พบวา ครู
เปนแหลงเรียนรูที่มีพลังมากที่สุด สิ่งเหลานี้ ถาครูนั้นหมั่นฝกฝนจะสงผลใหนักเรียนเกิดทักษะจนนักเรียนสามารถแกโจทย
ปญหาไดอยางถูกตอง แมนยําและฉับไวซึ่งสอดคลองกับขอสรุปของ Alex wong แหง Warwick University ที่ไดกลาวไววา
การฝกฝนทําแบบฝกหัดเปนวิธีการที่พิสูจนแลววาไดผลมากในการเรียนคณิตศาสตร (Alex Wong.  2007 : 66 – 67) และ 
David Elwarthy ไดสรุปไววา ยิ่งฝกฝนมากเทาไรนักเรียนยอมเขาใจและเรียนรูไดมากขึ้นเทานั้น (David Elwarthy.  2007 : 
67)  
  การฝกทักษะจึงเปนอีกขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการสอน ถามีโจทยปญหาที่ทาทายใหนักเรียนฝกทํานอยไป
และไมหลากหลายจึงมิอาจจะมั่นใจไดวาครอบคลุมทักษะที่ตองการจะใหเกิดกับนักเรียนจึงนับวาการฝกทักษะเปนหัวใจของ
การเรียนคณิตศาสตร ทักษะนั้นไดถูกกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรอยางชัดเจน นอกจากนี้ ครูตองติดตามวานักเรียนสามารถนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันไดหรือไม  
จึงจะสามารถยืนยันไดวานักเรียนเกิดการเรียนรูซึ่งครูผูสอนตองมีวิธีการตรวจสอบที่ลุมลึกและตอเนื่องนักเรียนจึงจะเกิด
ความคิดที่ตกผลึกและรักที่จะเรียนคณิตศาสตรตลอดจนใฝเรียนรู ไมหนีเรียนจนออกกลางคันเนื่องจากประสบความลมเหลว 
ในการเรียน 
  ไอสไตน ไดกลาวไววา มนุษยชาติจะอยูไดนั้นจะตองเปลี่ยนวิธีคิดเสียใหมโดยสิ้นเชิงซึ่งสอดคลองกับคํากลาว
ของประเวศ วะสี ที่ไดกลาวไววา ในสภาวะวิกฤติการณของมนุษยชาติ ระบบการศึกษาจึงไมควรจะสงเสริมจิตสํานึกแบบเกา
และวิธีคิดเดิมเพราะจะซ้ําเติมวิกฤติการณใหทวียิ่งข้ึน ระบบการศึกษาจึงควรสรางจิตสํานึกใหมและวิธีคิดใหม ครูประถมศึกษา
ตองกลาหาญพอที่จะออกจากความคิดในการจัดการศึกษาที่ไมเอาวิชาเปนตัวตั้งไปสูความคิดที่เอาการศึกษาที่เอาธรรมชีวิต
และสังคมที่สงบสุขหรือการอยูรวมกันอยางสันติเปนตัวตั้ง (ประเวศ วะสี.  2550 : 29) ที่เรียกวา การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการ
จัดการเรียนการสอนแบบเปนองครวม (Holistic View) ที่ตองปรับเปลี่ยนแนวคิดเดิมๆ โดยการสรางกระบวนทัศนใหมใหเกิด
ประโยชนที่สงผลดีตอมนุษยโลกจนรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางกลมกลืนและในฐานะที่การศึกษาเปนเครื่องมือในการ
พัฒนามนุษยชาติในโลกจึงนับวามีความจําเปนที่ตองใชกระบวนทัศนใหมในการจัดการศึกษาอยางเสมอภาค (ไพรพรรณ  
เกียรติโชติชัย.  2545 : 20 - 41) พุทธทาสภิกขุ (2549 : 23 – 24) กลาววาถาครูมีสมรรถภาพดานความรู ทักษะ เจตคติ 
คานิยมและคุณลักษณะตาง ๆ อันจํา เปนตอการปฏิบัติ งานในหนาที่ยอมนําพาชาติให เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ                        
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จากการศึกษาวิจัยคนพบวา นโยบายไมตกซ้ําชั้นและการกระจายอํานาจทางวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการที่ใหโรงเรียนเปน
ผูทําหนาที่วัดและประเมินผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียนไดตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่มอบอํานาจใหผูอํานวยการ
โรงเรียนมีอํานาจอนุมัติการลาของตนเองไดนั้นยิ่งซ้ําเติมความลมเหลวในการจัดการศึกษาของชาติใหจมดิ่งลงเหวเพราะภาครัฐ
มองเห็นวานโยบายเหลานี้ลดความสูญเปลาทางการศึกษา แตจากการเก็บขอมูลภาคสนามชี้ชัดวาความลมเหลวที่เกิดขึ้นจาก
นโยบายของรัฐทําใหเยาวชนในระบบการศึกษาไมรูหนังสือท้ัง ๆ เยาวชนท่ีใชชีวิตอยูในโรงเรียน ประมาณ 12 ป ในทางตรงกัน
ขามผลิตภาพทางการศึกษานับวันดอยคุณภาพซึ่งสวนกระแสกับการศึกษาที่สมบูรณแบบ กลาวคือ การศึกษาจะตองสราง
ความเปนมนุษยใหถูกตองและสมบูรณซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ ไดแก ผูเรียนมีความรูหรือสติปญญาที่พอแก
ความตองการ ผูเรียนมีความรูเรื่องอาชีพและประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองไดและผูเรียนมีมนุษยธรรม มีความเปนมนุษยท่ีเกิดจาก
การสั่งสอน อบรม อยางถูกตองและเพียงพอ (พุทธทาสภิกข.ุ  2549 : 188)  
  พระพุทธองคตรัสไววา “ คฤหัสถก็ตาม หรือบรรพชิตก็ตาม ถามีสัมมาปฏิบัติแลวก็ทํากุศลธรรมใหสําเร็จทั้งสิ้น 
แตไมวาจะเปนบรรพชิตก็ตาม หรือเปนคฤหัสถก็ตามถามีมิจฉาปฏิบัติ คือ ปฏิบัติผิด แลวทํากุศลธรรมใหสําเร็จไมไดดวยกันทั้ง
สองฝายลักษณะอยางนี้ เรียกวา วิภัชชวาท ” (พระพรหมคุณาภรณ ป.อ.ปยุตฺโต.  2549 : 30 – 31) แตในปจจุบันการศึกษา
เปนการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมซึ่งเปนการศึกษาที่ตามแบบสังคมเทานั้น เรียกวา การศึกษานั้นไมสามารถ
ชวยเหลือสังคมได การศึกษาที่ดีจะตองนําสังคมเสมือนโอสถท่ีมีสรรพคุณรักษาสังคมใหมีสติเพื่อกลับลําของการเดินทางผิดเสีย
ใหมโดยการสรางกระบวนทัศนใหมทางการศึกษาเพราะการศึกษาแบบเกาๆ การศึกษาที่ผานมาแกไขปญหาของคนในชาติไมได 
ทําใหชาติลมสลาย เจตนารมณของการศึกษาเพื่อใหทุกคนมีที่ยืนในสังคมอยางสงางาม ความหวังใหมของโรงเรียนและชุมชนใน
เร็วๆ วันนี ้คือ กระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ที่จะกระทําใหพลเมืองหลุดพนจากความโงเขลา (Illiteracy) สามารถอานออก เขียนได         
มีคุณธรรม จริยธรรมและเปนคนดีของสังคมตลอดจนประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองดวยความสุจริตและมีความสุขตามอัตภาพ 
  จากขอมูลดังกลาวขางตนชี้ใหเห็นวาคุณภาพการเรียนการสอนอยูในระดับที่ไมนาพอใจซึ่งปญหานั้นนอกจากจะ
ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการทํางานของครูแลว ยังขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานโรงเรียนดวยเพราะ
คุณภาพของครูจะมีผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะไมมีทางสาํเรจ็ไดเลย
ถาครูผูสอนมีพฤติกรรมการสอนท่ีเหมือนเดิม สมาน รังสิโยกฤษฏ กลาวไววา ในสภาวะปจจุบันมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
พัฒนาครูอยางสม่ําเสมอเพราะการพัฒนาครูเปนกระบวนการเสริมสรางและเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ไดแก             
ดานความรู ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติตลอดจนวิธีการในการทํางานเพื่อนําไปสูประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาจะตองกระทําอยางตอเนื่องตลอดเวลาเพราะวิทยาการและเทคนิคในการทํางานไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วจนตอง
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว (สมาน รังสิโยกฤษฎ.  2540 : 34)  
 2. การสรางกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 กลาวไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมการสอนของครูจะเกิดขึ้นมาก
นอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง เชน องคประกอบภายในบุคคล ไดแก (1) แรงขับ (Drive) ซึ่งเปน
แรงผลักดันที่เกิดขึ้นภายในรางกายเพื่อใหรางกายแสดงพฤติกรรมออกมา ไดแก ความหิว กระหาย อยากเรียน ตองการมี
ชื่อเสียง ตองการรางวัล และ (2) ความพรอม (Readiness) ทั้งทางรางกายและจิตใจ ประกอบดวย วุฒิภาวะ (Maturity)         
และทางจิตใจ อาทิ ความพอใจ และองคประกอบภายนอกตัวบุคคล เชน สิ่งแวดลอมตางๆ ที่มากระทบ (Abraham Maslow.  
1970 : 90) แสดงใหเห็นวา ครูตองมีบทบาทและหนาที่ในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมออันนําไปสูการยกระดับการเรียน
การสอนดังที่ Marquadt (2002) กลาวไดไววา การเรียนรูและการแกไขปญหารวมกันสามารถประยุกตใชองคความรูในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน ในระยะเริ่มแรกนับวาจําเปนตองใชเวลาในการเรียนรูแบบคอยเปนคอยไป คือ เรียนรูไป และแกไข
ปญหาไปเพราะครูยังยึดติดในวิธีคิดแบบเดิมๆ อยูซึ่งนับวาเปนการสรางโอกาสใหครูมีสวนรวมในการแสวงหาแนวทางแกไข
ปญหาโดยการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของและวิเคราะหทางเลือก ตัดสินใจรวมทั้งดําเนินการแกไขปญหาตามแนวทางที่เลือกไว 
(อนุรักษ ปญญานุวัฒน.  2548 : 13 – 37) การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นในลักษณะที่มีความคิดขัดแยงกันจากการเห็น
จุดบกพรองของระบบเดิมและคิดวามีแนวทางอ่ืนที่ดีกวาในท่ีสุดตองใชแนวทางในการจัดการศึกษาใหมและนํามาซึ่งการลบลาง
คํากลาวของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติที่เคยกลาวไววาการจัดการเรียนการสอนของครูนั้นเปนการสอน
หนังสือมากกวาสอนคน ครูมีพฤติกรรมการสอนแบบเดิม คือ ครูสวนใหญเนนสอนเนื้อหามากกวาใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง 
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กลาวไดวาครูไมสามารถพัฒนาพฤติกรรมดานการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร นักเรียน
สวนใหญลวนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนนอยมาก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545 : 55)  
 3. การใชกระบวนทัศนใหมในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 การประเมินผลกระบวนทัศนใหมที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของครู
เหลานี้ยอมตองการคนหาความจริงโดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนา (ศิริชัย กาญจนวาสี.  2554 : 11) หลังจากที่ไดทดลองใช
กระบวนทัศนใหม ปรากฏวาการประเมินผลตามที่กลาวมาแลว ก็คือ สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูผูสอนในหลายมิติ
ตามที่กลาวมาแลว Ralph W. Tyler ไดกําหนดเกณฑการประเมินไว กลาวคือ กิจกรรมการเรียนการสอนจะบรรลุผลสําเร็จ
หรือไมยอมขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนเปนไปในทิศทางที่พึงประสงคและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
กิจกรรมนั้น (Smith and Tyler.  1942 ) การประเมินผลการใชกระบวนทัศนใหมดังกลาวขางตนสอดคลองกับคํากลาวของ 
Smith and Tyler  
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
  1.1 ทุกโรงเรียนมีความจําเปนที่จะตองใหความสําคัญในดานงานวิชาการเปนอันดับตนๆ และอยางยั่งยืน 
กลาวคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกระดับชั้น 
  1.2 ทุกโรงเรียนมีความจําเปนที่จะตองสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณสําหรับนักเรียนโดยเสมอภาคควบคูไป
กับงานวิชาการขางตน 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป   
  2.1 นักวิจัยควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางนักเรียนที่มาจากภูมิหลังที่แตกตางกัน เชน ทองถิ่นทุรกันดารกับ
นักเรียนในชุมชนเมืองเพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพของกระบวนทัศนใหมนั้น 
  2.2 นักวิจัยควรศึกษาเปรียบเทียบโดยใชระเบียบวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research 
Methodology) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) เพื่อทราบถึงขอแตกตางท่ีอาจจะคนพบ 
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การดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที ่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 

THE OPERATION OF ZERO WASTE SCHOOL UNDER THE NONG 
BUALAMPHU PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 1 

 
วิทยากร สาโสม1, รชฏ สุวรรณกฏู2 

 
บทคัดยอ 

 ในปจจุบัน ขยะมูลฝอยสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งสถานศึกษา จําเปนตองเขามามีบทบาทที่จะชวยสรางความ
ตระหนัก ความเขาใจ และความสามารถในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อ (1) การดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 1 จําแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน (2) เปรียบเทียบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 จําแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 
(3) หาความสัมพันธระหวางสถานภาพและขนาดโรงเรียนกับการดําเนินการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาครูผูสอน โรงเรียนปลอดขยะสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 จํานวน 164 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑรอยละ 
และกลุมตัวอยางไดมาดวยการสุมแบบแบงชั้น(Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง .25 - .84 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .91 สถิติที่ใช ไดแก 
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง 
 ผลการศึกษาพบวา (1) การดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก (2) การเปรียบเทียบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะใน
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 จําแนกตามสถานภาพ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .01 และจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01                       
(3) หาความสัมพันธระหวางสถานภาพและขนาดโรงเรียนกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 พบวา สถานภาพและขนาดโรงเรียนกับการดําเนินงานโครงการ
ปลอดขยะของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธเชิงบวก
ในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : (1) การดําเนินงาน  (2) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู  
 เขต 1 

ABSTRACT 
 Nowadays, solid waste affecting the environment is increasingly apparent problem in almost all 
the regions of the country. Schools, as an important part of society need to play a role to help raise 
awareness, understanding and ability to solve environmental problems Therefore, the  researcher is 
interested in studying the implementation of the zero-waste school projects in the schools under the 
Nong Bua Lamphu Primary Education Service Area Office 1. The purpose of this research was to 
examine(1) the implementation of the zero-waste school projects in the schools under the Nong Bua Lam 
Phu Primary Educational Service Area Office 1, classified by school status and size,(2) to compare the 

                                                 
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 ดร. อาจารยประจําวิชา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 
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implementation of the  zero -waste school project in the schools under the Nong Bua Lam Phu Primary 
Educational Service Area Office 1, classified by school status and size, (3) to investigate relationship 
between school status and size affecting the operation of the zero - waste school projects under the Nong 
Bua Lamphu Primary Educational Service Area Office 1. The sample selected stratified random sampling by 
consisted of 164 the school administrators, and the teachers working inthe zero-waste school project of 
the schools under the Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office 1. The instrument used 
to collect the data was a Likert -type scale questionnaire with the discrimination values between .25 - 
.84,and the reliability of the questionnaire was .91. The information obtained was analyzed using 
percentage, mean, standard deviation, ANOVA (Two-way ANOVA). 
 The results showed that (1) the implementation of the zero - waste school projects in the 
schools under the Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office 1 was found to be at a high 
level; (2) classified by school status, the amount of difference in the implementation of the zero waste 
school projects in the schools under the Nong Bua Lam Phu Primary Educational Service Area Office 1 was 
found to be significant at 01; classified by school size, the amount of difference was found to be 
significant at .01; (3) the overall positive relationship between school status and school size affecting the 
implementation of the zero waste school projects in the schools under the Nong Bua Lam Phu Primary 
Educational Service Area Office 1 was found to be at a high level. 
 
Keywords: (1) Implementation (2) Zero Waste School Project in school 
  (3) Nong Bua Lamphu Primary Educational Service Area Office 1 
 
บทนํา 
 จากปญหาของขยะมูลฝอยที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสงผลกระทบตอประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะในเขต
ชุมชนเมืองทําใหภาครัฐไดตระหนักในความสําคัญของปญหาและไดวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง โดยอาศัยความรวมมอื
ของหนวยงานราชการสวนทองถิ่นในการเก็บขนขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย และการสรางจิตสํานึกทางสิ่งแวดลอมแก
ชุมชนโดยเปดโอกาสใหประชาชนและชุมชน เขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัดการปญหาขยะมูลฝอยเพื่อใหประชาชนเกิด
การเรียนรูและเกิดจิตสํานึกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติเพื่อชวยลดผลกระทบตอสภาพแวดลอมแตอยางไรก็ตาม
การสรางจิตสํานึกทางสิ่งแวดลอม ไมใชเรื่องงายหรือเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น สถานศึกษาจึงจําเปนตองเขามามีบทบาทอยาง
มาก ที่จะชวยสรางความตระหนักความเขาใจและความสามารถในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหา
หนึ่งดานสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเราและสังคมการศึกษาจึงมุงเนนใหกลุมเด็กในวัยเรียนซึ่งกําลังเติบโตเปนผูใหญในอนาคต        
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางดานสิ่งแวดลอมซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรยืนนานและมีประโยชนตอชุมชนระยะยาว 
เพราะเด็กในวัยนี้ สามารถรับรูและตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอมไดและเปนที่คาดหมายไดวา หากมีการปลูกฝงความรูดานนี้
อยางจริงจัง และถูกวิธี ก็อาจจะเปนการลดปญหาสิ่งแวดลอม เมื่อเขาทั้งหลายเหลานั้นเติบโตเปนผูใหญในอนาคต นอกจากนี้
เด็กเหลานี้อาจจะมีอิทธิพลตอสมาชิกในครอบครัวใหรูสึกละอาย และตระหนักสํานึกในบทบาทความรับผิดชอบในทรัพยากร
สิ่งแวดลอม (ณัฏฐา หงัสพฤกษ.  2553 : 93)  
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดนําแนวคิด Zero Waste หรือ 
“ขยะเหลือศูนย” เพื่อเผยแพรแกชุมชนและโรงเรียนเพื่อใหเกิดชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะซึ่งปจจุบันกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอมไดดําเนินโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารีโดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2556-ปจจุบันโดยที่ “ศูนย” ของ Zero Waste ไมใชการทําใหหมดไปหรือไมมีเหลืออยู
ซึ่งหลายคนมักคิดวาคือการกําจัดขยะไมใหเหลืออยูแตจริง ๆ แลว Zero Waste เปนแนวคิดการจัดการขยะตั้งแตตนทางลด
การเกิดขยะการทําใหขยะเหลือนอยที่สุดและการจัดการขยะที่เหลืออยางมีประสิทธิภาพเปนแนวคิดที่ปรับเปลี่ยนมุมมองวา
ขยะคือทรัพยากรที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดดังนั้นจึงไมมีขยะหรือเปนการลดปญหาการจัดการขยะจนเหลือศูนย
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นั่นเองเพราะถาหากสามารถจัดการขยะไดตั้งแตตนทางเมื่อขยะนอยลงก็ลดปญหาขยะที่จะตามมาไดอยางชัดเจน การที่เปน
โรงเรียนปลอดขยะนั้นสามารถดําเนินการไดโดยอาศัยหลักการงาย ๆ อยาง 3Rs ไดแก Reduce ใชนอยคือการลดปริมาณขยะ
ใหเกิดขึ้นนอยที่สุด Reuse ใชซ้ําหากเกิดวัสดุเหลือใชนํามาใชซ้ําหมุนเวียนใชใหมกอนทิ้ง Recycle นํามาใชใหมกอนทิ้งวัสดุ
เหลือใชหากเปนวัสดุที่สามารถรีไซเคิลไดใหคัดแยกขายใหรานรับซื้อของเกาเพื่อเขาสูกระบวนการแปรรูปนํากลับมาใชใหม
ตอไป (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.  2557 : 2 - 3) 
 การดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะเพื่อกระตุน รณรงคการสรางจิตสํานึก และความรูความเขาใจถึงแนวทางใน
การลดปริมาณขยะการแยกขยะและการนําขยะไปใชประโยชนกอนนําไปกําจัดใหกับนักเรียน ประชาชนและเยาวชนยังชวย
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกโรงเรียนทั่วประเทศ ไดมีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การจัดกิจกรรมโดยใหเด็กเปนศูนยกลางการเรียนรู และการมีสวนรวมของครู นักเรียน และชุมชนโดยรอบ
โรงเรียนและเผยแพรกิจกรรมประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม.  2553 : 14) 
 จากที่กลาวขางตนผูศึกษาในฐานะบุคลากรในโรงเรียนที่ดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้วามีการดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะตามเกณฑการประเมินมากนอยเพียงใด รวมทั้งศึกษาปญหาความตองการและขอเสนอแนะในการแกปญหา 
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1       
เพื่อนําผลการศึกษามาเปนขอมูลในการพัฒนาตอยอดการจัดการสถานศึกษาในทุก ๆ ดานใหอยูในระดับที่สูงยิ่งข้ึนตอไป 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.  เพื่อการดําเนินการโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 1 จําแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินการโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 จําแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 
 3. เพื่อหาความสัมพันธระหวางสถานภาพและขนาดโรงเรียนกับการดําเนินการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้ใชกรอบแนวคิดตามเกณฑในการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ของกระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม จํานวน 8 ดาน (กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม.  2559 : 5 - 6) ดังตอไปนี้ (1) การเสริมสราง
ความรูความเขาใจในสถานศึกษา (2) การตอยอดกิจกรรมที่มีอยูเดิม (3) การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน (4) การลดการใช
ซ้ําและการคัดแยกขยะมูลฝอย (5) การนําขยะยอยสลายกลับมาใชประโยชนใหม (6) การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนํากลับมาใช
ประโยชน (7) การจัดการขยะทั่วไปและขยะอันตรายในโรงเรียน (8) การสนับสนุนใหโรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
วิธีดําเนินการศึกษา 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนรวม 340 คน จําแนกเปน 
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 54 คน และครูผูสอน จํานวน 286 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู 
เขต 1.  2560 : 7) 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 จํานวน 164 คน จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 
โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 58 คน ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 51 คนและผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 55 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑรอยละและกลุมตัวอยาง
ไดมาดวยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) (บุญชม  ศรีสะอาด.  2553 : 5) 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว
ของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check-List) ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินการโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1
ลักษณะของแบบสอบถามเปน มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert’s Five 
Rating Scale) มีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง .25 - .84 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .91 และมีคาดัชนีความสอดคลอง 
(IC) ระหวาง .60 – 1.00 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลของโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1   ที่เปนกลุมตัวอยางโดยผูวิจัยขอหนังสือจากงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม สงถึงผูบริหารโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอความอนุเคราะหใหผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล          
นําหนังสือจากงานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พรอมดวยแบบสอบถามสงถึงสถานศึกษาที่มีกลุม
ตัวอยาง เพื่อขอความรวมมือและตอบแบบสอบถามโดยผูศึกษาสงดวยตนเอง และขอรับแบบสอบถามคืนภายใน 2 สัปดาห 
โดยปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางทั้งหมด ไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน 164 
ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบที่ไดรับกลับคืนมาทั้งหมด มาวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหา
คารอยละ การวิเคราะหระดับโดยภาพรวม รายดานและรายขอ การวิเคราะหใชคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) นําแบบสอบถามตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ลักษณะของแบบสอบถามเปน มาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert’s Five Rating Scale) ดังนี ้
  ระดับ  5  หมายถึง  มีการดําเนินงานในระดับมากที่สุด 
  ระดับ  4  หมายถึง  มีการดําเนินงานในระดับมาก 
  ระดับ  3  หมายถึง  มีการดําเนินงานในระดับปานกลาง 
  ระดับ  2  หมายถึง  มีการดําเนินงานในระดับนอย 
  ระดับ  1  หมายถึง  มีการดําเนินงานในระดับนอยที่สุด 
  การแปลความหมายของระดับการดําเนินงาน นํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป หาคาเฉลี่ย ( ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ( ) ดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด.  2553 : 104) 
   คาเฉลี่ย4.51 – 5.00หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด 
   คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการดําเนินอยูในระดับงานมาก 
   คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับนอย 
   คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับนอยที่สุด 
  วิเคราะหเปรียบเทียบระดับการดําเนินงาน โดยภาพรวมและรายดาน ดวยการทดสอบสมมติฐาน โดยจําแนก
ตามสถานภาพขนาดของโรงเรียน ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง (F-test แบบ Two - Way 
ANOVA) 
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สรุปผลการศึกษา 
 1. ผลการศึกษาการดําเนินการโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี  1  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต 
   พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน 
 

การดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนในสังกัดสํานกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 

ระดับการดําเนินงาน 

  S.D. แปลผล 
ดานที่  1  การเสริมสรางความรูความเขาใจในสถานศึกษา 4.17 0.20 มาก 
ดานที่  2  การตอยอดกิจกรรมที่มีอยูเดิม 4.18 0.17 มาก 
ดานที่  3  การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 4.10 0.19 มาก 
ดานที่  4  การลด การใชซ้ําและการคัดแยกขยะมูลฝอย 4.13 0.22 มาก 
ดานที่  5  การนําขยะยอยสลายกลับมาใชประโยชนใหม 4.11 0.20 มาก 
ดานที่  6 การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนํากลับมาใชประโยชน 4.23 0.24 มาก 
ดานที่  7 การจัดการขยะทั่วไปและขยะอันตรายในโรงเรียน 4.06 0.19 มาก 
ดานที่  8 การสนับสนุนใหโรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอน   4.09 0.18 มาก 

รวม 4.13 0.22 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบวา การดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 โดยภาพรวม มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ( = 4.13) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
อยูในระดับมากทั้ง 8 ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก ดานที่ 6 การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนํากลับมาใช
ประโยชน (  = 4.23) ดานที่ 2 การตอยอดกิจกรรมที่มีอยูเดิม ( = 4.18) และดานที่ 1 การเสริมสรางความรูความเขาใจ
ในสถานศึกษา ( = 4.17) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ดานที่ 7 การจัดการขยะทั่วไปและขยะอันตรายในโรงเรียน            
(  = 4.06) 
 2.  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะรายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี  2  เปรียบเทียบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 โดยรวม จําแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรียน 
 

โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ ความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ดานที่ 1  การเสรมิสราง
ความรูความเขาใจใน
สถานศึกษา 
 

สถานภาพ 
ขนาดโรงเรียน 
สถานภาพ x ขนาดโรงเรียน 
ความคลาดเคลื่อน 
รวม 

.01 

.48 
1.07 
5.08 
6.42 

1 
2 
2 

158 
163 

.01 

.24 

.53 

.03 
. 

.27 
7.50** 
16.58** 

 

.60 

.00 

.00 
 

ดานที่  2  การตอยอด
กิจกรรมที่มีอยูเดมิ 

สถานภาพ 
ขนาดโรงเรียน 
สถานภาพ x ขนาดโรงเรียน 
ความคลาดเคลื่อน 
รวม 

.17 

.05 

.00 
4.43 
4.65 

1 
2 
2 

158 
163 

.17 

.02 
7.86 
.03 

6.13** 
.86 
.00 

.01 

.42 
1.00 
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ตารางท่ี  2  เปรียบเทียบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 โดยรวม จําแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรียน (ตอ) 
 

โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ ความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ดานที่ 3 การสงเสริมการมี
สวนรวมของชุมชน 

สถานภาพ 
ขนาดโรงเรียน 
สถานภาพ x ขนาดโรงเรียน
ความคลาดเคลื่อน 
รวม 

.00 

.07 

.05 
5.69 
5.78 

1 
2 
2 

158 
163 

.00 

.04 

.03 

.04 

.00 

.99 

.75 

.95 

.38 

.48 
 

ดานที่ 4 การลด การใชซ้ําและ
การคัดแยกขยะมลูฝอย 

สถานภาพ 
ขนาดโรงเรียน 
สถานภาพ x ขนาดโรงเรียน 
ความคลาดเคลื่อน 
รวม 

.79 

.56 

.04 
6.41 
7.85 

1 
2 
2 

158 
163 

.79 

.28 

.02 

.04 

19.53** 
6.99** 

.47 

.00 

.00 

.63 

ดานที่ 5 การนําขยะยอยสลาย
กลับมาใชประโยชนใหม 

สถานภาพ 
ขนาดโรงเรียน 
สถานภาพ x ขนาดโรงเรียน 
ความคลาดเคลื่อน 
รวม 

.82 

.50 

.03 
5.25 
6.52 

1 
2 
2 

158 
163 

.83 

.25 

.01 

.03 

24.85** 
7.55** 

.41 

.00 

.00 

.67 

ดานที่ 6 การคัดแยกขยะรี
ไซเคลิเพื่อนํากลับมาใช
ประโยชน 

สถานภาพ 
ขนาดโรงเรียน 
สถานภาพ x ขนาดโรงเรียน 
ความคลาดเคลื่อน 
รวม 

.35 

.26 

.43 
8.37 
9.62 

1 
2 
2 

158 
163 

.35 

.13 

.21 

.05 

6.68** 
2.43 
4.04* 

.01 

.92 

.02 

ดานที ่7 การจัดการขยะทั่วไป
และขยะอันตรายในโรงเรยีน 

สถานภาพ 
ขนาดโรงเรียน 
สถานภาพ x ขนาดโรงเรียน 
ความคลาดเคลื่อน 
รวม 

.23 

.01 

.60 
5.11 
5.97 

1 
2 
2 

158 
163 

.03 

.01 

.30 

.03 

.84 

.19 
9.34** 

.36 

.83 

.00 

ดานที่ 8 การสนับสนุนให
โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียน
การสอน   

สถานภาพ 
ขนาดโรงเรียน 
สถานภาพ x ขนาดโรงเรียน 
ความคลาดเคลื่อน 
รวม 

.04 

.09 

.24 
4.98 
5.46 

1 
2 
2 

158 
163 

.04 

.04 

.12 

.03 

1.40 
1.36 
3.79* 

.24 

.26 

.03 

โดยรวม สถานภาพ 
ขนาดโรงเรียน 
สถานภาพ x ขนาดโรงเรียน 
ความคลาดเคลื่อน 
รวม 

.00 

.00 

.00 

.04 

.05 

1 
2 
2 

158 
163 

.00 

.00 

.00 

.00 
 

6.68** 
1.94 

6.71** 

.01 

.15 

.00 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ที่มีสถานภาพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงาน
โครงการปลอดขยะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 โดยรวม แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานโครงการปลอดขยะ โรงเรียนใน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 สูงกวาครูผูสอน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานโครงการปลอด
ขยะโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ที่มีสถานภาพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานโครงการปลอดขยะ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ในดานที่ 2 การตอยอดกิจกรรมที่มีอยูเดิม พบวา 
ผูบริหารและครูผูสอน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานโครงการปลอดขยะ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 สูงกวาครูผูสอน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานโครงการปลอดขยะ โรงเรียนใน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 
 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ที่มีสถานภาพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานโครงการปลอดขยะ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ในดานที่ 3 การสงเสริมการมีสวนรวมกับชุมชน         
โดยผูบริหารและครู มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานโครงการปลอดขยะ โรงเรียนใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 สูงกวาครูผูสอน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานโครงการปลอดขยะ โรงเรียนใน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 
 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ที่มีสถานภาพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานโครงการปลอดขยะ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ในดานท่ี 6 คัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนํากลับมา
ใชประโยชน โดยผูบริหารและครูผูสอน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานโครงการปลอดขยะโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 สูงกวาครูผูสอน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานโครงการปลอดขยะ โรงเรียนในสงักดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 
 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ที่มีสถานภาพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานโครงการปลอดขยะ 
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ในดานที่ 7 การจัดการขยะทั่วไปและขยะอันตรายใน
โรงเรียนผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานโครงการปลอดขยะ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 สูงกวาครูผูสอน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของหนองบัวลําภู เขต 1 โดยรวมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีสถานภาพและปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาด
แตกตางกันปฏิสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการปลอดขยะโรงเรียนใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ผูบริหารและครูผูสอน ที่มีสถานภาพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานโครงการปลอดขยะ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ในดานที่ 8 สนับสนุนใหโรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอน 
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานโครงการ
ปลอดขยะ โรงเรียนใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 สูงกวาครูผูสอน ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ
การดําเนินงานโครงการปลอดขยะโรงเรียนใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 
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การอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 
  4.1 การดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน ดานที่คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนํากลับมาใช
ประโยชน และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ดานการจัดการขยะทั่วไปและขยะอันตรายในโรงเรียนทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนที่
เขารวมโครงการปลอดขยะ ไดดําเนินงานของโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนปลอดขยะ การเสริมสรางความรูความ
เขาใจในสถานศึกษา โรงเรียนจัดทําแผนงานเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดขยะ จัดทําฐานการเรียนรูเกี่ยวกับขยะ จัดใหมีการคัดแยก
ขยะ โรงเรียนดําเนินการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหมใหเกิดประสิทธิภาพ โรงเรียนมีการเผยแพรการจัดการขยะมูลฝอยผานสือ่
ตาง ๆ มีการตอยอดกิจกรรมที่มีอยูเดิม โดยโรงเรียนจัดทําแผนงานพัฒนากิจกรรมเดิมที่พัฒนาเปนกิจกรรมใหม โรงเรียนมี
หลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องธนาคารขยะเงินขยะทอง จัดกิจกรรมใหนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนเขารวมกิจกรรม
การจัดการขยะของโรงเรียนทุกคน มีการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน โรงเรียนจัดกิจกรรมการปลอดขยะภายในโรงเรียนลง
สูชุมชน ขยายแนวคิดดานการแยกขยะสูชุมชน โรงเรียนใหความรูแกชุมชนใชแนวทาง 3Rs ดําเนินกิจกรรมจัดการขยะอินทรีย 
ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไปไดอยางเห็นไดชัด มีการลด การใชซ้ําและการคัดแยกขยะมูลฝอยโรงเรียนรณรงคการใชกระดาษ           
2 หนาโรงเรียนรณรงคการรณรงคใชแกวน้ําสวนตัว โรงเรียนใชแนวทาง 3Rs ดําเนินกิจกรรมจัดการขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล
และขยะทั่วไป มีการนําขยะยอยสลายกลับมาใชประโยชนใหมโดยโรงเรียนสงเสริมการจัดการเศษอาหาร นําไปทําปุยหมัก ปุย
อินทรียโรงเรียนรณรงคการใชใบตองใสอาหารโรงเรียนสงเสริมการจัดการใบไมแหง นําไปทําปุยอินทรีย มีการคัดแยกขยะรี
ไซเคิลเพื่อนํากลับมาใชประโยชน โรงเรียนดําเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนจัดกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกแตม
โรงเรียนจัดตั้งศูนยการคัดแยกขยะ มีการจัดขยะทั่วไปและขยะอันตรายภายในโรงเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมความรู
ความเขาใจการลดและการคัดแยกขยะทั่วไป โรงเรียนมีปายความรูถึงอันตรายของขยะอันตรายแกครู นักเรียนและชุมชน        
มีการสนับสนุนใหโรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอน โดยโรงเรียนมีการจัดหลักสูตรทางเลือกเกี่ยวกับการจัดการขยะและ
สิ่งแวดลอม โรงเรียนมีการนิเทศการใชแผนการสอนท่ีสอดแทรกองคความรูเรื่องการจัดการขยะในรายวิชาตาง ๆ สอดคลองกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดสนับสนุน การดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะเพื่อกระตุน รณรงคการ
สรางจิตสํานึก และความรูความเขาใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนําขยะไปใชประโยชนกอนนําไป
กําจัดใหกับนักเรียน ประชาชนและเยาวชน ยังชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหแกโรงเรียนทั่วประเทศ ไดมีโอกาสพัฒนาการ
เรียนการสอนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดกิจกรรมโดยใหเด็กเปนศูนยกลางการเรียนรู และ
การมีสวนรวมของครู นักเรียน และชุมชนโดยรอบโรงเรียนและเผยแพรกิจกรรมประกวดโรงเรียนปลอดขยะในโรงเรียนใหเกิด
ความแพรหลาย ซึ่งในการ ประสานงาน และจัดประชุมหารือเพื่อใหขอมูลในการดําเนินการประกวดโรงเรียนปลอดขยะใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เทศบาล เปนตน (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.  2557 : 10) และสอดคลองกับ เตือนจิต สุดสวาท (2557 : 84) ไดศึกษาการศึกษา
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลทาเรือพระแทนอําเภอทา
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในเขต
เทศบาลตําบลทาเรือพระแทนในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณา เปนรายดาน ไดแกการคัดแยกขยะมูลฝอย การ
ไมทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ และการปองกันมลพิษจากขยะมูลฝอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงทุกดานและสอดคลองกับ
การศึกษาของ ประทุมทิพย ไพเราะ (2558 : 86) ไดศึกษาผลการประเมินโครงการโรงเรียน Zero Waste School โรงเรียน
เทศบาลทาอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ ผลการศึกษาพบวาผลการประเมินบริบทของโครงการโรงเรียน Zero 
Waste School ตามความคิดเห็นของครู ผูปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา พบวาโดยภาพรวม มีระดับความ
สอดคลองและความเหมาะสมอยูในระดับมาก ผลการประเมินปจจัยเบื้องตนดานความเหมาะสม พอเพียงของปจจัยเบื้องตน 
พบวาปจจัยเบื้องตนของกิจกรรมการลดการใชซ้ําและคัดแยก นํากลับมาใชประโยชน ในภาพรวม พบวา มีความเหมาะสม/
พอเพียงอยูในระดับมาก ปจจัยเบื้องตนของกิจกรรมคัดแยกและใชประโยชนขยะอินทรียและขยะรีไซเคิล ในภาพรวม มีความ
เหมาะสม/พอเพียงอยูในระดับมาก ปจจัยเบื้องตนของกิจกรรมการจัดการขยะรีไซเคิลในภาพรวม มีความเหมาะสม/พอเพียง
อยูในระดับมาก ปจจัยเบื้องตนของกิจกรรมการจัดการขยะทั่วไปในภาพรวมมีความเหมาะสม/พอเพียง อยูในระดับมากที่สุด 
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ปจจัยเบื้องตนของ กิจกรรมการ จัดการขยะอันตรายในภาพรวม มีความเหมาะสม/พอเพียง อยูในระดับมาก สอดคลองกับ 
ยุวดี อิ่มใจ (2556 : 90) ไดศึกษาปจจัยทางสังคมและจิตวิทยาที่มีความสัมพันธตอความตั้งใจในการรักษาความสะอาดของ
บานเมืองของเยาวชนระดับมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติ ตอพฤติกรรมและการคลอยตาม
กลุมอางอิงในเรื่องการรักษาความสะอาดของบานเมืองมีความสัมพันธกับความตั้งใจในการรักษาความสะอาดของบานเมืองของ
เยาวชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การคลอยตามกลุมอางอิงในเรื่องการรักษาความสะอาดของบานเมืองมี อิทธิพล
ตอความตั้งใจในการรักษาความสะอาดของบานเมืองของเยาวชนมากกวาทัศนคติตอพฤติกรรมในการรักษาความสะอาดของ
บานเมือง ปจจัยทางสังคม ไดแก เพศ การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย กิจกรรมปฏิบัติ การแกปญหาการรักษาความสะอาด
ของบาน โรงเรียนสาธารณะสถาน และการไดรับขาวสารความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธ กับความตั้งใจในการรักษา
ความสะอาดของบานเมืองของเยาวชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 
  4.2  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 จําแนกตามสถานภาพพบวา สถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 แตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญอยางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตอการดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 สูงกวาครูผูสอน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหาร
สถานศึกษาเปนตัวแปรที่สําคัญในการปฏิรูปการเรียนรูในสถานศึกษาเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงที่จะตองเปนตัวอยางของ
กระบวนการเรียนรูใหกับครู นักเรียน พอแมผูปกครองและชุมชนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 
1 โดยมีโรงเรียนที่ประเมินการเขารวมการดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะจํานวนมาก สอดคลองกับวิภาภรณ ทิพยอุต 
(2558 : 85) ไดศึกษาการดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
29 ผลการศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
  4.3  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียนของโรงเรียน ไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาด
กลางและโรงเรียนขนาดใหญ มีความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ไดดําเนินการตามแนวนโยบายของโรงเรียนปลอดขยะ ของกระทรวงทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม คือ การเสริมสรางความรูความเขาใจในสถานศึกษาการตอยอดกิจกรรมที่มีอยูเดิม การสงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชน การลด การใชซ้ําและการคัดแยกขยะมูลฝอย การนําขยะยอยสลายกลับมาใชประโยชนใหม การคัดแยกขยะรีไซเคิล
เพื่อนํากลับมาใชประโยชนการจัดการขยะทั่วไปและขยะอันตรายในโรงเรียน การสนับสนุนใหโรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการ
สอน นอกจากนี้ โรงเรียนมีการตระหนักถึงปญหาของขยะมูลฝอยที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสงผลกระทบตอประชาชน
โดยตรง โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองทําใหภาครัฐไดตระหนักในความสําคัญของปญหาและไดวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอม
เมือง โดยอาศัยความรวมมือของหนวยงานราชการสวนทองถิ่นในการเก็บขนขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย และการ
สรางจิตสํานึกทางสิ่งแวดลอมแกชุมชนโดยเปดโอกาสใหประชาชน และชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัดการปญหา
ขยะมูลฝอย เพื่อใหประชาชนเกิดการเรียนรู และเกิดจิตสํานึกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติเพื่อชวยลดผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม แตอยางไรก็ตามการสรางจิตสํานึกทางสิ่งแวดลอม ไมใชเรื่องงายหรือเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น สถานศึกษาจึง
จําเปนตองเขามามีบทบาทอยางมาก ท่ีจะชวยสรางความตระหนักความเขาใจและความสามารถในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
ซึ่งปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาหนึ่งดานสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเราและสังคม การศึกษาจึงมุงเนนใหกลุมเด็กในวัยเรียนซึ่ง
กําลังเติบโตเปนผูใหญในอนาคต มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรยืนนานและ
มีประโยชนตอชุมชนระยะยาว เพราะเด็กในวัยนี้ สามารถรับรูและตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอมไดและเปนที่คาดหมายไดวา 
หากมีการปลูกฝงความรูดานนี้อยางจริงจัง และถูกวิธี ก็อาจจะเปนการลดปญหาสิ่งแวดลอม เมื่อเขาทั้งหลายเหลานั้นเติบโต
เปนผูใหญในอนาคต นอกจากนี้เด็กเหลานี้อาจจะมี อิทธิ พลตอสมาชิกในครอบครัวใหรูสึกละอาย และตระหนักสํานึกใน
บทบาทความรับผิดชอบในทรัพยากรสิ่งแวดลอม (ณัฏฐา หังสพฤกษ.  2553 : 93) สอดคลองกับ Dyar (2011 : 110 - 111) 
ไดศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของนักเรียนเกรด 7 (Assessing the environmental attitude and 
behavior of a seventh grade school population) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติ กรรมของเด็กนักเรียน
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ตามตัวแปร เพศ ภูมิลําเนา ความสามารถในการเรียน และฐานะทางเศรษฐกิจ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 7 จํานวน 637 
คน ซึ่งแตกตางกันในดานภูมิลําเนา (เขตเมือง เขตชานเมือง และเขตชนบท) ผลการวิจัยพบวา เด็กที่อยูในเขตชนบทมีความ
หวงกังวลตอปญหาสิ่งแวดลอมมากที่สุด สวนเด็กที่อยูในเขตเมืองมีความหวงกังวลตอปญหาสิ่งแวดลอมนอยที่สุด เด็กที่มี
ความสามารถในการเรียนในระดับสูงและกลาง มีความหวงกังวลตอปญหาสิ่งแวดลอมมากกวา เด็กที่มีความสามารถในการ
เรียนในระดับต่ํา ฐานะทางเศรษฐกิจมีผลตอระดับทัศนคติและพฤติกรรมเพียงเล็กนอย เด็กผูหญิงมีระดับทัศนคติและ
พฤติกรรมทางสิ่งแวดลอมต่ํากวาเด็กชายเล็กนอย 
 
ขอเสนอแนะ 
 การดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 1มีขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี ้
  1.  ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการศึกษาไปใช การดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็นในการดําเนินงานอยูในระดับ
มาก ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ดานที่ 7 การจัดการขยะทั่วไปและขยะอันตรายในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนควรจัดกิจกรรม
สงเสริมความรูความเขาใจการลดและการคัดแยกขยะทั่วไปจัดกิจกรรมสงเสริมการคัดแยกขยะทั่วไปเนนการปฏิบัติ โรงเรียน
ควรมีการคัดแยกขยะอันตรายอยูเสมอกิจกรรม โรงเรียนมีปายความรูถึงอันตรายของขยะอันตรายแกครู นักเรียน และชุมชน 
โรงเรียนควรคัดแยกขยะอันตรายสงตอเปนเครือขาย เพื่อนําขยะอันตรายไปกําจัดอยางถูกวิธี โรงเรียนควรสงเสริมการทํา
สิ่งประดิษฐจากเศษวัสดุเหลือใชและโรงเรียนมีการจัดตั้งหองสงเสริมโครงการโรงเรียนปลอดขยะในสถานศึกษาข้ึน 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป 
  2.1  ควรทําการศึกษา เรื่อง การดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ที่มีเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลหลายรูปแบบ เชน การสังเกต การสัมภาษณหรือใชรูปแบบรวมกัน  
  2.2  ควรทําการศึกษา เรื่อง การประเมินการดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ของโรงเรียนประถมศึกษา 
ในจังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไป 
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การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนม 
DEVELOPMENT OF WORK PERFORMANCE OF GENERAL ADMINISTRATIVE STAFF WORKING FOR 

NAKHON PHANOM UNIVERSITY 
 

ศศิธร สิงหพรหมสาร1 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนม 
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการทํางาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 
30-45 ป สําเร็จการศึกษาปริญญาโท มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 10 ป ระดับการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนม ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป มีการพัฒนาในดานคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สูงเปนลําดับแรก รองลงมาคือ ดานทักษะการ
ปฏิบัติงาน และลําดับสุดทายคือ ดานรูปแบบ วิธีการ และกิจกรรมในการพัฒนาการปฏิบัติงาน สวนผลการศึกษาเปรียบเทียบ
การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนม พบวา เพศชายมีระดับการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานมากกวาเพศหญิง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในกลุมอายุมากกวา 45 ปขึ้นไป มีการพัฒนาการปฏิบัติงานมากกวา
กลุมอายุอื่น ๆ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีการพัฒนาการปฏิบัติงานมากกวาระดับ
การศึกษาอื่น ๆ และเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวา 20 ป ขึ้นไป มีการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานมากกวากลุมระยะเวลาในการปฏิบัติงานอื่น ๆ 
 
คําสําคัญ: (1) การพัฒนาการปฏิบัติงาน (2) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (3) มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were to examine the development of work performance of general 
administrative staff working for Nakhon Phanom University and to compare the level of development of 
work performance as classified by the subjects’ gender, age, educational level, and work length. The 
results of this study revealed that the majority of respondents were female, aged 30-45, holding a 
master’s degree with a work length less than 10 years. Also, it was shown that the level of the subject’s 
development of work performance was found at the high level. When considering each aspect, these 
subjects have developed at the highest level in working with ethics, skills for work, patterns, means and 
activities in working, respectively. In addition, the results based on the comparison were shown that male 
subjects had a higher level of development of work performance than their female counterparts.  
The subjects aged more than 45 years old had the higher level of development of work performance than 
other age-groups. Also, the subjects holding a master’s degree had a higher level of development of work 
performance than other subjects with different educational level. Finally, the subjects whose work length 
was more than 20 years had the higher level of work performance development than their counterparts 
with different work length. 
 
Keywords: (1) Development of Work Performance (2) General Administrative Staff  
   (3) Nakhon Phanom University 
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บทนํา 
 มหาวิทยาลัยนครพนมดําเนินภารกิจภายใตภารกิจเดิมของสถานศึกษาที่นํามาหลอมรวม จัดการศึกษาทั้งในระดับ
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรปริญญา 
ภายใตภาระกิจการหลอมรวมสถานศึกษาตาง ๆ เขาดวยกัน ซึ่งแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมที่จัดตั้งสถาบันขึ้นมาใหม
(เว็บไซตมหาวิทยาลัยนครพนม.  2560 : ออนไลน) 
 โดยมีบุคลากร 2 ประเภทใหญ ๆ คือ บุคลากรสายวิชาการ (สายผูสอน) มีหนาที่หลัก 4 ประการคือ การจัดการ
ศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต การวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม การบริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม              
และบุคลากรสายสนับสนุน มีหนาที่ปฏิบัติงานอํานวยการ การใหบริการตาง ๆ และการประสานงานในการจัดการศึกษา การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยนครพนม บุคลากรสายสนับสนุน 
ในมหาวิทยาลัยนครพนมจึงเปนบุคลากรที่มีความสําคัญตอการบริหารและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยนครพนม จึงจําเปน
อยางยิ่งที่ตองไดรับการพัฒนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลที่สอดคลองกับงานในหนาที่หลัก และสงผลใหบุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิผล โดยบุคลากรสายสนับสนุนมีตําแหนงงานที่แตกตาง กันออกไป ซึ่งตําแหนงงานบริหารทั่วไป ถือเปนตําแหนงงาน
หนึ่งของบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความสําคัญตอหนวยงาน ซึ่งตองปฏิบัติหนาที่ในการควบคุมจัดการงานตาง ๆ เชน 
งานธุรการ งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสารบรรณ งานนโยบายและแผน งานกิจกรรมนักศึกษา เปนตน           
ซึ่งจําเปนตองเปนผูมีความรู ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานตาง ๆ ดวยความชํานาญและถูกตอง เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ 
และมีการพัฒนาตนเองและอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถนําพาองคกรสูความสําเร็จไดดวยดี มหาวิทยาลัยนครพนมมีจํานวน
บุคลากรที่เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานตามสัญญา อยูในปจจุบันจํานวน 1,191 คน 
โดยจําแนกเปนผูบริหาร 7 คน สายวิชาการจํานวน 616 คน สายสนับสนุนจํานวน 568 คน (ฐานขอมูลกองการเจาหนาที่ 
มหาวิทยาลัยนครพนม เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) 
 โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนมทุกคนตางมีความรวมมือกันเปนอยางดีในการนําพามหาวิทยาลัยให
กาวหนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง และมหาวิทยาลัยไดจัดเตรียมและใหความชวยเหลือพรอมทั้งการสนับสนุนบคุลากรในดานตางๆ 
ทั้งสวัสดิการ และพัฒนาศักยภาพกองทุนสํา หรับบุคลากร และโครงการตาง ๆ เพื่อสงเสริมศักยภาพและสวัสดิการแกบุคลกร 
ตามแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของมหาวิทยาลัยนครพนม จัดทําขึ้นมาโดยมีสวนรวม
ของประชาคมทั้งมหาวิทยาลัย และไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนครพนมในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
นครพนม ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการกลั่นกรองแผนกลยุทธ กลยุทธดานการเงิน 5 ป 
มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2560           
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเปนเข็มทิศนําทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยชั้นนําเพื่อพัฒนาสังคมแหง     
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนกลาง และการเปนศูนยกลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง มีการสรางงานวิจัยและ
นวตักรรมเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันมหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยนวัตกรรมและประเทศไทย 4.0 บัณฑิตมหาวิทยาลัยนครพนม 
มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีความรูและทักษะในสาขาวิชาที่ศึกษา รูจักพัฒนาตนเอง มีมนุษย
สัมพันธ มีความรักสามัคคีในหมูคณะ มีความสามารถในการใชภาษาไทยไดเปนอยางดี และทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งทักษะ
ภาษาไทยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง มีความรูพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะใชงานไดดี มีความรูความสามารถทางดาน
ดนตรี กีฬา ศิลปะ หรือวรรณกรรม และมีระบบการเรียนการสอน และกระบวนการสรางบัณฑิต ประสิทธิภาพสูงและมี
คุณภาพระดับสากล ผูสอนมีความเชี่ยวชาญในศาสตร มีศักยภาพในการถายทอดความรู นักศึกษามีความสุขในบรรยากาศ
การศึกษาที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู โดยมีกลยุทธที่ 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดลอม ที่
เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน สรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอื้ออํานวยตอการเรียนรู สรางมหาวิทยาลัยใหมีความแข็งแรง มั่นคง บุคลากรมีความสุข โดยมีกลยุทธที่ 5 เพิ่มศักยภาพและ
สมรรถนะของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีระดับความสุข ดานสวัสดิการและ
คุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะความกาวหนาในวิชาชีพ
และภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ผูบริหารไดรับการพัฒนาสมรรถนะที่สูงขึ้น (กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนครพนม.  2560) 
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 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนกลุมงานบริหารทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนมถือเปนเรื่องสําคัญ และจําเปน
อยางยิ่งในดานการพัฒนานวัตกรรมสื่อเทคโนโลยี ดานการบริการ และพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยนครพนม                    
ใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ยิ่งในสภาวะปจจุบัน มหาวิทยาลัยทุกแหงตางตองปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของกระแส
เศรษฐกิจ สังคม และความเจริญทางเทคโนโลยี  
 จากประสบการณตาง ๆ ของผูศึกษาในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปโดยรวมยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคและเจตนารมณของการทํางานจากสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ตองปฏิบัติงาน การจัดทําแผน 
กระบวนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานในหนาที่ 
กระบวนการคิดวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ของการปฏิบัติงานเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอวิถีปฏิบัติและเจตคติในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ตองปรับตัวใหทันกระแสการปรับเปลี่ยนของภาระงานของภาครัฐแนวใหม และกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ในสภาวะการแขงขันไรพรมแดน ดวยสภาพการณเชนนี้จึงจําเปนตองมีการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัย
นครพนม ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูบริหารตองตระหนักถึงความรูสึกนึกคิดของบุคลากรตอ
สภาพแวดลอมภายในองคกร เพราะหากบุคลากรไมมีความสุขในการปฏิบัติงานยอมสงผลกระทบถึงคุณภาพของการปฏิบัติงาน
รวมถึงผลสัมฤทธิ์ขององคกรดวย การวิจัยครั้งนี้จึงมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาในประเด็น คือ ดานแรงจูงใจการปฏิบัติงาน             
ดานทักษะการปฏิบัติงาน ดานการติดตอประสานงาน ดานคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และดานรูปแบบ วิธีการ          
และกิจกรรมในการพัฒนา การปฏิบัติงาน เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรดังกลาวที่สงผลตอ
การบริหารจัดการงานของในมหาวิทยาลัยนครพนมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย  
 การศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนม ผูศึกษาไดกําหนด
กรอบแนวคิด ซึ่งผูศึกษาใชแนวคิดทฤษฎีของเฮอรซเบอรก (Herzberg) ไวดังนี ้
  ตัวแปรอิสระ ไดแก ขอมูลทั่วไป (1) เพศ (2) อายุ (3) ระดับการศึกษา (4) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
  ตัวแปรตามไดแก การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนม 5 ดาน 
ไดแก (1) ดานแรงจูงใจการปฏิบัติงาน (2) ดานทักษะการปฏิบัติงาน (3) ดานการติดตอประสานงาน (4) ดานคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และ (5) ดานรูปแบบ วิธีการ และกิจกรรมในการพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยแสดงความสัมพันธได
ดังนี ้
          ตัวแปรตน                                      ตัวแปรตาม 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารงานในมหาวิทยาลัยนครพนม จําแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 
 

   ขอมูลทั่วไป 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 

การพัฒนาการปฏบิัติงานของเจาหนาที่บริหารงานท่ัวไปใน    
          มหาวิทยาลัยนครพนม 
1. ดานแรงจูงใจการปฏิบตัิงาน  
2. ดานทักษะการปฏิบตัิงาน  
3. ดานการติดตอประสานงาน 
4. ดานคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
5. ดานรูปแบบ วิธีการ และกิจกรรมในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนมที่มีเพศแตกตางกันมีการ
พัฒนาแตกตางกัน 
 2. การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนมที่มีอายุแตกตางกันมีการ
พัฒนาแตกตางกัน  
 3. การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนมท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน 
มีการพัฒนาแตกตางกัน 
 4. การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนมที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
แตกตางกันมีการพฒันาแตกตางกัน  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรไดแก บุคลากรผูปฏิบัติงานตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปใน มหาวิทยาลัยนครพนม               
จังหวัดนครพนม อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม รวมทั้งสิ้นจํานวน 159 คน โดยแยก เปนขาราชการจํานวน 3 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 75 คน พนักงานราชการ จํานวน 23 คน พนักงานตามสัญญา 58 คน (ฐานขอมูลกองการเจาหนาที่ 
มหาวิทยาลัยนครพนม เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560) โดยผูวิจัยศึกษาประชากรทั้งหมด 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและคุณภาพของเครื่องมือ  
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามประกอบดวย                 
2 ตอน ดังนี ้
   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check list) เปนเรื่องเกี่ยวกับลักษณะ สวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน  
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ บริหารงานทั่วไปใน
มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบดวยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานทักษะการปฏิบัติงาน ดานการติดตอประสานงาน   
ดานคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดานรูปแบบ วธิีการ และกิจกรรมในการพัฒนาการปฏิบัติงาน แบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จากมากไปหานอย ตามแบบของลิเคิรท (Likert Scales) โดยมีลําดับคะแนน 4 ลําดับ 
ดังนี ้
    4 หมายถึง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปมีการพัฒนาการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด  
    3 หมายถึง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปมีการพัฒนาการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  
    2 หมายถึง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปมีการพัฒนาการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย  
    1 หมายถึง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปมีการพัฒนาการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด  
    สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ในมหาวิทยาลัย
นครพนม และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามวาครอบคลุมวัตถุประสงคหรือไม นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวนําเสนอ
ตอที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ และปรับปรุงแกไข เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) จากนั้นปรับปรุงแกไข
ตาม คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนํา แบบสอบถามไปทดลองใช (Tryout) กับบุคลากร
ที่ไมใชกลุมตัวอยางในมหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม จํานวน 30 คน แลวหาความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยไดคา
ความเชือ่มั่น เทากับ .85 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอน ดังนี ้(1) ผูวิจัยไดทําการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแบบสอบถาม 
ใหผูตอบแบบสอบถามไดมีความเขาใจตรงกันในเนื้อหาทั้งหมด (2) ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแจกแบบสอบถาม
ใหกับบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม และกําหนดวันเก็บแบบสอบถามหลังจากที่แจกแบบสอบถาม ภายใน 
2 สัปดาห (3) นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ทั้งจํานวนของแบบสอบถามและขอมูลในการ
กรอกแบบสอบถามของบุคลากรในมหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อนําไปวิเคราะหตอไป 
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 4. สถิติที่ใชในการวิจัย 
  โดยวิเคราะหขอมูลการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปใน มหาวิทยาลัยนครพนม เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ (Rating scale) ใชวิธีการวิเคราะหโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ไดแก               
การหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () นําเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง  
 
ผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษา ขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนมพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 75.47 รองลงมา เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 24.53 และมีอายุระหวาง 30-45 ป          
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.26 รองลงมามีอายุนอย กวา 30 ป และมีอายุมากกวา 45 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 23.90 และ 
13.84 ตามลําดับ สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 87.00 รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเปน
รอยละ 13.00 โดยสวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 10 ป คิดเปนรอยละ 93.71รองลง 10-20 ป และนอยที่สุด
มากกวา 20 ป ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 5.03 , 1.26 ตามลําดับ 
 ผลการศึกษา การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนม พบวา           
โดยภาพรวม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนม มีการพัฒนาการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ระดับการพัฒนาการปฏิบัติงานจากมากไปนอย สามารถสรุปไดดังน้ี 
  1. ดานคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากที่สุด โดยพบวา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป มีการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกตองในการปฏิบัติงานชวยพัฒนาผลการปฏิบัติงานโดยใหความสําคัญเปนอันดับแรก 
  2. ดานทักษะการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก โดยพบวา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปมีการพัฒนาความรูความ
เขาใจในงานที่ดูแลรับผิดชอบ โดยใหความสําคัญเปนอันดับแรก 
  3. ดานการติดตอประสานงาน อยูในระดับมาก โดยพบวา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปมีการจัดระเบียบวิธีการ
ทํางานเพื่อใหการติดตอประสานงานกับเพื่อนรวมงานเปนไปอยางราบรื่นโดยใหความสําคัญเปนอันดับแรก 
  4. ดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก โดยพบวา หนวยงานมีการกําหนดวัตถุประสงค และ
เปาหมายในการปฏิบัติไวอยางชัดเจนโดยใหความสําคัญเปนอันดับแรก 
  5. ดานรูปแบบ วิธีการ และกิจกรรมในการพัฒนาการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก โดยพบวา หนวยงานไดมีการ
จัดการปฐมนิเทศบุคลากรที่บรรจุใหมกอนการปฏิบัติงาน เพื่อเปนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใหความสําคัญ
เปนอันดับแรก 
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 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย (Compare mean) การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปใน
มหาวิทยาลัยนครพนม จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน จากผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย 
(Compare mean) ไดผลดังตอไปนี้  
  1. เพศ โดยภาพรวม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ที่เปนเพศชาย มีการพัฒนาการปฏิบัติงานที่มากกวาเพศหญิง 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา เพศชายมีการพัฒนาการปฏิบัติงานดานทักษะการปฏิบัติงาน ดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ดานการติดตอประสานงาน ดานคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานมากกวาเพศหญิง 
  2. อายุ พบวา โดยภาพรวม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ในกลุมอายุมากกวา 45 ป ขึ้นไปมีการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานเปนอันดับแรก รองลงมาคือ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในกลุมอายุ 30-45 ป เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ที่มีกลุมอายุมากกวา 45 ป ขึ้นไป มีการพัฒนาการปฏิบัติงาน ดานทักษะการปฏิบัติงาน          
ดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานการติดตอประสานงานดานรูปแบบ วิธีการ และกิจกรรมในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
มากกวากลุมอื่น  ๆ  
   3. ระดับการศึกษา พบวา โดยภาพรวม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีการ
พัฒนาการปฏิบัติงานเปนอันดับแรก รองลงมาคือ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีการพัฒนาการปฏิบัติงานทุกดานมากกวากลุมอื่น ๆ  
  4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา โดยภาพรวม เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
มากกวา 20 ป ข้ึนไป มีการพัฒนาการปฏิบัติงานเปนอันดับแรก รองลงมาคือเจาหนาที่ บริหารงานทั่วไปที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 10-20 ป เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวา 20 ป 
ขึ้นไป มีการพัฒนาการปฏิบัติงานใน ดานทักษะการปฏิบัติงาน ดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานการติดตอประสานงาน 
ดานรูปแบบ วิธีการ และกิจกรรมในการพัฒนาการปฏิบัติงาน มากกวากลุมอื่น  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนม พบวา โดยภาพรวม 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนมมีการพัฒนาการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะมหาวิทยาลัย
นครพนมมีบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุน โดยมีการแบงสายงานที่ชัดเจนตามกรอบอัตรากําลัง โดยตําแหนงบริหารงาน
ทั่วไป เปนบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ            
งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมขอมูล และงานอื่น ๆ จึงจําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มพูน
ความรูความสามารถ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสนธยา พลศรี (2547 : 2) ที่กลาววา การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
สิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้นจนเปนที่พึงพอใจ และสอดคลองผลการศึกษาของ วันเพ็ญ ศรีแกว 
(2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษา การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม           
ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความเห็นวาตนมีศักยภาพอยูในระดับมากในการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่ที่กรมสงเสริมการเกษตรและยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิลัยภรณ แยมสวน (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษา 
สมรรถนะในการปฏิบัติงานและความตองการพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานสังกัดสํานักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษา
พบวา สมรรถนะในการปฏิบัติของบุคลากรผูปฏิบัติงาน 5 ดาน คือ ดานมุงผลสัมฤทธิ์ของผูปฏิบัติงาน ดานการบริการที่ดีของผู
ปฏิบัติ งาน ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพของผูปฏิบัติงาน ดานจริยธรรมของผูปฏิบัติงาน และดานความรวมแรง
รวมใจของผูปฏิบัติงานตามทัศนะของผูบริหารและผูปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย อยูในระดับมากทุก
ดาน 
 จากการเปรียบเทียบผลการพัฒนาการปฏิบัติของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนม จําแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไดผลดังตอไปนี ้
  1. เพศ จากผลการศึกษา พบวา เพศชาย มีการพัฒนาการปฏิบัติงานมากกวาเพศหญิงและพบวา เพศชาย          
มีการพัฒนาการปฏิบัติงาน ดานทักษะการปฏิบัติงาน ดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานการติดตอประสานงาน ดานคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มากกวาเพศหญิง แตเพศหญิง พบวา ดานรูปแบบ วิธีการ และกิจกรรมในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
มีการพัฒนามากกวาเพศชาย ทั้งนี้เปนเพราะเพศชายมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและกลาตัดสินใจมีความเปนผูนําและ
ความสามารถวิเคราะหงานตาง ๆ มีความชํานาญมากกวาเพศหญิง ซึ่งแตกตางจาก ผลการศึกษาของวันเพ็ญ ศรีแกว (2552 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาวา การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม พบวา เพศ
หญิงมีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานมากกวาเพศชาย 
  2. อายุ จากผลการศึกษา พบวา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนมในกลุมอายุมากกวา 45 ป 
ขึ้นไป มีการพัฒนาการปฏิบัติงานมากกวาบุคลากรในกลุมอายุนอยกวา 30 ป และกลุมอายุ 30-45 ป เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป ที่มีกลุมอายุมากกวา 45 ป ข้ึนไป มีการพัฒนาการปฏิบัติงาน ดานทักษะการปฏิบัติงาน 
ดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานการติดตอประสานงาน ดานรูปแบบ วิธีการ และกิจกรรมในการพัฒนาการปฏิบัติงาน อยู
ในระดับมากกวาเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปกลุมอายุ 30 -45 ป และกลุมอายุนอยกวา 30 ป แตเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปใน
กลุมอายุ 30-45 ป พบวา ดานคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนา อยูในระดับมากกวาในกลุมอายุนอยกวา 30 ป 
และกลุมอายุมากกวา 45 ป ท้ังน้ีเปนเพราะกลุมอายุดังกลาวเปนกลุมที่มีความรูและความสามารถ มีการสั่งสมประสบการณใน
การทํางานทําใหเกิดความเชี่ยวชาญและผานการฝกอบรมในดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง สอดคลองกับ นิภา แสงศิริ (2556 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาวา แรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค 
พบวา อายุ ประเภทของพนักงาน อายุราชการของกลุมตัวอยางมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จากปจจัยค้ําจุนตางกันตาม
นัยสําคัญทางสถิติที่ .50 
  3. ระดับการศึกษา พบวา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท 
มีการพัฒนาการปฏิบัติงานที่มากกวาเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีการพัฒนาการปฏิบัติงานในดานทักษะการปฏิบัติงาน          
ดานการติดตอประสานงาน ดานคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดานรูปแบบ วิธีการ และกิจกรรมในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน มากกวาเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งน้ีเปนเพราะบุคลกรที่มีการศึกษาระดับปริญญา
โท มีความรูมีทักษะการปฏิบัติและความสามารถที่มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ไดนําความรูที่ไดศึกษามาตอยอดและพัฒนาการ
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ปฏิบัติงาน สอดคลองกับนิภา แสงศิริ (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวา แรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลในเขตอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันของกลุมตัวอยางไมมีผลตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจากปจจัยในการปฏิบัติงานจากปจจัยค้ําจุน และสอดคลองกับเสกสรร อรกุล (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวา ปจจัย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เมทเทิลคอม จํากัด พบวาพนักงาน
บริษัท เมทเทิลคอม จํากัด มีระดับการศึกษา ตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
  4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบวา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานมากกวา 20 ป ข้ึนไป มีการพัฒนาการปฏิบัติที่มากกวาบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10-20 ป และนอย
กวา 10 ป เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวา 20 ป ขึ้นไป        
มีการพัฒนาการปฏิบัติงานใน ดานทักษะการปฏิบัติงาน ดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานการติดตอประสานงานดาน
รูปแบบ วิธีการ และกิจกรรมในการพัฒนาการปฏิบัติงาน มากกวาเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
10-20 ป และนอยกวา 10 ป แตเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10-20 ป พบวา ดานคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนามากกวาเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 10 ป         
และมากกวา 20 ป ข้ึนไป ทั้งนี้เปนเพราะเปนผูมีประสบการณในการปฏิบัติงาน และมีความชํานาญและมีทักษะการปฏิบัติงาน 
เชี่ยวชาญ สอดคลองกับสุทธิดา เซ็นหลวง (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวา การพัฒนาการปฏิบัติงานดานการบริการอยางมี
ประสิทธิภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร พบวา สมมุติฐานระหวางปจจัยสวนบุคคล สถานภาพของการทํางานรวมทั้ง
ประสบการณทํางานไมมีความสัมพันธกับแนวทางการแกไขปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 ควรจัดตั้งงบประมาณในการจัดทําระบบฐานขอมูลระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน และระเบียบอื่น ๆ 
ที่ไดมาตรฐานและเปนปจจุบันอยูเสมอ  
  1.2 ควรจัดตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นและมีการออกระเบียบในเรื่องการเพิ่มสวัสดิการตาง ๆ ใหกับบุคลากร 
  1.3 ควรจัดใหมีการประสานงานระหวางนโยบายและวัตถุประสงคขององคการใหสอดคลองงายตอการปฏิบัติ 
โดยจัดใหมีการประสานงานที่ครบวงจร 
  1.4 ควรกําหนดหลักการขั้นพ้ืนฐาน เพื่อใชทําความเขาใจ และรณรงคสรางจิตสํานึกใหบุคลากรเขาใจบทบาท
หนาที่และรวมกันสนับสนุนเกี่ยวกับการมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
  1.5 ควรเพิ่มงบประมาณหรือจัดสรรเงินทุนการฝกอบรม และการสงบุคลากรไปเขารวมการฝกอบรมในสถานที่
ตาง ๆ  
 2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  2.1 ควรใหเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเขาอบรมเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน และระเบียบอื่น ๆ 
ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดใหมีการอบรมอยางสม่ําเสมอ 
  2.2 ควรมีการมอบรางวัลหรือผลประโยชนอื่น ๆ แกเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปที่ทุมเทแรงกายและแรงใจใน
การปฏิบัติงาน จนเปนท่ีประจักษ 
  2.3 ควรใหเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปจัดระบบการติดตอประสานงานที่มีประสิทธิภาพเริ่มตนดวยการวางแผน 
กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติตามเวลาและสถานท่ี ตลอดจนผูรับผิดชอบ 
  2.4 ควรใหเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงานมุงเนนถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และเสริมสราง
จิตสํานึกในตนเองเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงช่ือเสียงและผลประโยชนของหนวยงานเปนที่ตั้ง 
  2.5 ควรสนับสนุน สงเสริมใหเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปควรเขารับการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง
โดยทางมหาวิทยาลัยนครพนมมีตารางฝกอบรมแกเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปอยางชัดเจน สนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไป
อบรมนอกหนวยงาน หรืออํานวยความสะดวกในดานอื่น ๆ  
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 3. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 
  3.1 ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาในตําแหนงอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อศึกษาวาผลการวิจัยจะ
สอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกันหรือไม 
  3.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑที่เกี่ยวในการปฏิบัติงานโดยใชระเบียบวิจัย        
เชิงคุณภาพ มีการเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงลึกโดยใหบุคลากรทุกทานไดมีการนําเสนอความคิดเห็นอยางกวางขวางมากขึ้น 
 . 
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สํารวจปญหาการใชกริยาวิเศษณภาษาจีนของนักศกึษาสาขาวิชาภาษาจนี 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

A SURVEY STUDY OF CHINESE ADVERB USAGE AMONG CHINESE MAJOR STUDENTS 
IN NORTH EASTERN RAJABHAT UNIVERSITY 

 
 ธนวัน สุทธิมูล1, วรีกรณ การดี2, ปรียากร บญุธรรม3 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อสํารวจการใชคํากริยาวิเศษณภาษาจีน (2) เพื่อศึกษาปญหาการใชคํากริยา
วิเศษณภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 จํานวน 3 มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 91 คน โดยเครื่องมือหลักที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ
แบบทดสอบ โดยรวบรวมคํากริยาวิเศษณจากหนังสือเจาะลึกคําศัพท HSK ระบบใหม (ระดับ 1-6) ทางผูวิจัยไดเลือกใชคําศัพท 
HSK ระดับ 1- 3 ซึ่งมีคําศัพททั้งหมด 600 คําและทําการเลือกคํากริยาวิเศษณออกมาไดทั้งหมด 40 คํา ซึ่งสํารวจและศึกษา
ปญหาแบงออกเปน 3 ดาน โดยผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ดานที่ 1 ศึกษาความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ของคํากริยาวิเศษณ 
ปญหาที่พบคือ (1) นักศึกษาเขาใจวากริยาวิเศษณและกริยาชวยคือตัวเดียวกัน (2) นักศึกษาเขาใจวากริยาวิเศษณมักอยู
สวนทายของประโยค (3) นักศึกษาเขาใจวากริยาวิเศษณคือคําคุณศัพท ดานที ่2 ศึกษาความเขาใจเกี่ยวกับการจําแนกคํากริยา
วิเศษณ ปญหาที่พบคือ นักศึกษามีความสามารถในการจําแนกคํากริยาวิเศษณออกจากคําชนิดอื่นไดอยางดีมาก แตมีคําอยูสอง
ชนิดที่นักศึกษาเลือกมาเปนอันดับ 2 และ 3 คือ กริยาชวยและคําคุณศัพท ดานที่ 3 ศึกษาความเขาใจเกี่ยวกับการจําแนก
คํากริยาวิเศษณพองความหมาย ปญหาที่พบคือ นักศึกษาใชคํากลุมกริยาวิเศษณแสดงระดับผิดมากที่สุด รองลงมาคือ กริยา
วิเศษณที่แสดงเวลาและกริยาวิเศษณแสดงความแนนอน ซึ่งปญหาที่พบสามารถนําไปพัฒนาวิธีการเรียนการสอนเพื่อให
นักศึกษาไดประโยชนสูงสุด  
 
คําสําคัญ: (1) สํารวจ (2) ปญหา (3) การใชกริยาวิเศษณภาษาจีน (4) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน  
             (5) มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ABSTRACT 
 This study purposed to (1) examine the use of Chinese adverbs (2) investigate the problems of 
using Chinese adverbs among 2nd year tertiary students in 3 universities including Mahasarakham Rajabhat 
University, Loei Rajabhat University, and Roi Et Rajabhat University. The samples were 91 tertiary students. 
The research instrument was a test consisted of compiled adverbs from the book of specific vocabulary in 
new HSK (1-6 level) . The Vocabulary in levels 1-3 were selected totally 600 words and partly selected  
40 adverbs. The survey study could be divided into 3 parts. Findings revealed the first aspect about 
understanding parts of speech of adverbs as (1) the students understood adverbs and modal verbs as the 
same thing, (2) the students understood that adverbs usually occurred at the end of the sentence, and  
 (3) students understood adverbs as adverbs. Secondly, the problem of adverb clarification showed that 
students were able to clarify adverbs out of other parts of speech effectively, but there were two types of 
words that were respectively chosen: model verb and adverbs. Thirdly, the problem of study about word 
clarification synonyms adverbs revealed that students used adverbs at most incorrect level following by 
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adverbs of time and adverbs of certainty. These problems could guide the way of instruction for tertiary 
students more effectively.  
 
Keywords: (1) Survey (2) Problems (3) Adverb Usage (4) Chinese tertiary students  
   (5) North Eastern Rajabhat University 
 
บทนํา 
 ปจจุบันภาษาจีนมีความสําคัญมากทั้งตอภาครัฐและเอกชน สงผลใหการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยไดรับความ
สนใจอยางตอเนื่องไมวาจะเปนระดับประถม มัธยมและมหาวิทยาลัยตางใหความสนใจเนื่องจากตลาดแรงงานของไทยตองการ
ผูที่สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได ไมวาจะเปนในเรื่องของการติดตอธุรกิจคาขาย การรวมลงทุน และอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว ดังนั้นความตองการบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางไดจึงมีความจําเปนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในระดับมหาวิทยาลัย
จึงมีความตองการที่จะผลิตบุคคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานภาษาจีนออกสูตลาดแรงงาน หากแตปญหาการเรียนการ
สอนที่เปนอุปสรรคตอผูเรียนคือการศึกษาไวยากรณ ซึ่งสามารถพบเห็นไดตั้งแตระดับคําไปจนถึงโครงสรางประโยค จากการ
สังเกตในชั้นเรียนพบวาผูเรียนมีปญหาดานไวยากรณตั้งแตชนิดของคํา หนาที่ของคําและไมสามารถนําคําไปสรางประโยคที่
ถูกตองได ในเบื้องตนผูเรียนไมมีปญหาในการแยกคํานาม คํากริยา คําอุทาน คําสรรพนาม คําบอกจํานวน คําบุพบท คําเลียน
เสียง คําแสดงหนวยนับ คําสันธาน แตจะพบปญหาในการแยกคําคุณศัพท คํากริยานุเคราะห คํากริยาวิเศษณ และที่พบมาก
ที่สุดคือ คํากริยาวิเศษณ ดังนั้นงานวิจัยช้ินนี ้จึงเลือกที่จะศึกษาปญหาการใชคํากริยาวิเศษณของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ความหมายของกริยาวิเศษณในภาษาไทยตามที ่นิตยา กาญจนะวรรณ (2548) ไดอธิบายไวหมายถึง คําที่ทําหนาที่
ขยายความใหชัดเจนสมบรูณยิ่งขึ้น โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ คําวิเศษณที่ขยายคํานามกับคําวิเศษณที่ขยายกริยา 
คําคุณศัพทหรือขยายตัวเอง (กริยาวิเศษณ) แตวาคํากริยาวิเศษณในภาษาจีนนั้นวิธีการนําไปใชแตกตางกัน เสี่ยวอานตา 
(2004) ไดอธิบายไววา คํากริยาวิเศษณคือ คําที่ใชวางไวขางหนาคํากริยาวิเศษณหรือคําคุณศัพท นอกจากนี้ ประพิณ มโนมัย
วิบูลย (2545) นักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานภาษาจีน ไดอธิบายไววา กริยาวิเศษณ คือคําที่ใชขยายความหมายของคํากริยาหรือ
คําคุณศัพทใหชัดเจนยิ่งข้ึน โดยคํากริยาวิเศษณจะไมขยายคํานาม คําบอกจํานวนหรือคําสรรพนาม ซึ่งจากความแตกตางทาง
หลักภาษาทั้งของภาษาไทยและภาษาจีน สงผลใหการใชคํากริยาวิเศษณของนักศึกษาเกิดขอผิดพลาดขึ้นได ทั้งในดาน
โครงสรางประโยคและการวางตําแหนงของคํา ลวนเปนปญหาสําหรับนักศึกษาท้ังสิ้น 
 ประเภทของคํากริยาวิเศษณนักภาษาศาสตรชาวจีนไดแบงคํากริยาวิเศษณไวแตกตางกันเชน Liuyuehua, 
Panwenyu and Guwei (2001) ไดแบงกริยาวิเศษณออกเปน 7 ประเภท ดังนี้ คําบอกเวลา บอกขอบเขต บอกการซ้ํา บอก
อารมณ บอกการยืนยัน บอกปฏิเสธและบอกกริยาสภาพ สวนในหนังสือไวยากรณจีนของเสี่ยวอานตา (2004) ที่มีวางขายใน
ประเทศไทยไดแบงประเภทของคํากริยาวิเศษณไว 7 ประเภทเชนกันแตจําแนกไมเหมือนกัน มีดังนี ้แสดงถึงเวลา บอกถึงระดับ 
บอกถึงขอบเขต บอกถึงการซ้ํา บอกถึงการปฏิเสธ บอกถึงความเปนไปไดและบอกถึงน้ําเสียง นอกจากนี้ lu Shuxiang (1999) 
นักภาษาศาสตรชาวจีนท่ีจําแนกประเภทคํากริยาวิเศษณออกเปน 8 ประเภท ดังนี ้บอกขอบเขต บอกอารมณ บอกการปฏิเสธ 
บอกเวลา บอกระดับ บอกสถานที่ บอกการถามและบอกกริยาสภาพ และในสวนของ Zhang Yisheng (2000) 
นักภาษาศาสตรชาวจีนที่มีชื่อเสียงไดแบงประเภทของกริยาวิเศษณออกเปน 9 ประเภท ดังนี้ บอกอารมณ บอกเวลา บอก
ความถี ่บอกขอบเขต บอกระดับ บอกการปฏิเสธ บอกการทํารวมกัน บอกการทําซ้ํา บอกกริยาสภาพ จากที่กลาวมาทั้งหมด
พบวาประเภทของกริยาวิเศษณที่นักวิชาการไดเห็นตรงกันแบงออกเปน 7 ประเภท ดังนี้ (1) บอกเวลา (2) บอกขอบเขต (3) 
บอกปฏิเสธ (4) บอกการซ้ํา (5) บอกอารมณ (6) บอกกริยาสภาพ และ (7) บอกระดับ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เราจะยึดหลักเกณฑ
การแบงคํากริยาวิเศษณออกเปน 7 ประเภทตามที่นักภาษาศาสตรไดเห็นพองตองกันมากที่สุด จากการแบงกลุมประเภทของ

คํากริยาวิเศษณนั้น จึงทําใหเกิดคํากริยาวิเศษณพองความหมายเกิดขึ้น อาทิ ประเภทคําบอกระดับ ตัวอยางเชน 很 (มาก) 

、太 (คอนขาง) 、非常 (อยางมาก) 、更 (ยิ่งขึ้น) 、好 (มาก) หรือคําบอกการซ้ํา ตัวอยางเชน 也 (ก็..ดวย) 

、再 (อีก (ยังไมเกิดขึ้น) ) 、又 (อีก เกิดขึ้นอีก) คํากริยาวิเศษณเหลานี้ลวนมีความหมายใกลเคียงกัน หากผูเรียนไมเขาใจ
ถึงความหมายที่ถองแทของคําศัพทแลวอาจทําใหเกิดความสับสนและเลือกใชคําผิดได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ              
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เบญญาทิพย ศุภะกะลิน (2561) ไดกลาวไววาคํากริยาวิเศษณพองความหมายเปนเรื่องท่ียากสําหรับผูเรียน การจําความหมาย
เพียงอยางเดียวไมสามารถชวยใหเขาใจและนําไปใชไดทั้งหมด ตองอาศัยบริบทในรูปแบบตางๆจะชวยใหผูเรียนไดเห็นถึงความ
แตกตางของคํา และนอกจากนี้งานวิจัยของ Li Jina (2012) ยังพบวาสาเหตุหนึ่งที่ทําใหนักศึกษาตางชาติใชคํากริยาวิเศษณ
พองคําหมายไมถูกตองนั้น เพราะปญหาจากอิทธิพลของภาษาแมที่ทําใหผูเรียนใชคําศัพทเหลานั้นดวยความเคยชิน หรือจาก
งานวิจัยของ liu Xun (2007) ไดอธิบายปญหาการใชคําริยาวิเศษณพองความหมายไววา ผูเรียนนําความรูที่มีจํากัดและความ
ชดัเจนที่ยังไมมากพอของภาษาจีน มาใชเพื่ออุปมาเปรียบเทียบจึงทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนและขอผิดพลาดในการใชคํา 
 จากที่กลาวมานั้นคํากริยาวิเศษณ คืออุปสรรคอยางหนึ่งในการเรียนภาษาจีนไมวาจะเปนดานความหมายที่
ใกลเคียงกัน ดานโครงสรางและหนาที่คําที่ทําใหผูเรียนเกิดความสับสน หากเราตองการที่จะแกปญหากับการเรียนการสอน
เรื่องกริยาวิเศษณ เราจึงตองเขาใจถึงสภาพการเรียนและปญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน เพื่อนําปญหาที่พบเจอเหลานี้
มาแกไข ไมวาปญหานั้นจะเกิดจากตํารา ผูสอน (วิธีการสอน) หรือผูเรียน ปญหาเหลานี้ควรไดรับการแกไขเพื่อลดอุปสรรคใน
การเรียนภาษาจีนและทําใหผูเรียนสามารถเรียนภาษาจีนไดดียิ่งขึ้น และสามารถนําความรูภาษาจีนที่ไดไปประกอบอาชีพ         
ในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ  
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 1. ทฤษฎีวิเคราะหความผิดพลาด (Error Analysis)  
  Theda (2012) กลาววา การวิเคราะหความผิดพลาด คือ การนําเอาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห            
โดยการสังเกต แบงประเภท และวิเคราะหจากอุปสรรคในการเรียน ซึ่งการวิเคราะหความผิดพลาดจะใชการเปรียบเทียบ
ระหวางภาษาแมกับภาษาที่สองหรือสามที่เกิดขอผิดพลาดของการใชคําศัพท พรอมทั้งหาสาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
Lu jianyi (1984) ไดกลาวไววา ผูที่เรียนรูภาษาที่สองไดสรางความผิดพลาดทางภาษาที่มาจากการเขาใจกฎการใชภาษาที่สอง
ที่ผิดพลาด ซึ่งปจจัยที่ทําใหเกิดขอผิดพลาดนั้นมาจาก (1) ความคลาดเคลื่อนของภาษาแม (2) การเรียนรูภาษาเปาหมายแบบมี
ขีดจํากัดและ (3) ครูผูสอนและตําราเรียนที่ไมดีพอทั้งดานการอธิบายและการฝกฝน นอกจากนี้ Hu liangjie (2006) ไดทําการ
วิจัยเรื่องการใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกันในการเรียนการสอนภาษาจีน ซึ่งพบวา ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้น ไดรับอิทธิพล
มาจากวัฒนธรรมของตนเอง ตําราเรียนรวมถึงอาจารยผูสอนดังนั้นการฝกใหผูเรียนวิเคราะหคําและฝกใชอยางถูกตองจึงเปนสิ่ง
ที่จําเปน ซึ่งตรงกับ ศุภชัย แจงใจ (2552) ที่กลาวไววา การอธิบายคําพองความหมายในภาษาจีนควรประยุกตการวิเคราะหใน
ดานตางๆเขาไปดวยไมวาจะเปน ความหมาย การประกอบคําศัพท รูปแบบภาษา ลักษณะทางไวยากรณ นอกจากนี้ยังมีปจจัย
อยางอื่นที่สงผลตอความผิดพลาดในการใชคําพองความหมาย ดังนั้นสิ่งที่จําเปนที่สุดคือการใหผูเรียนใชคําศัพทเหลานี้ให
ถูกตองที่สุด  
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูภาษา 
  แนวคิดและวิธีสอนภาษาที่มีอิทธิพลตอการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในประเทศไทย ทั้งในปจจุบันและ
อนาคตนั้น การสอนภาษาตามแนวสื่อสาร Communicative Language Teaching (CLT) คือ แนวคิดที่เชื่อมระหวางความรู
ทางภาษา (Linguistic Knowledge) ทักษะทางภาษา (Language Skill) และความสามารถในการสื่อสาร (Communicative 
Ability) เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูโครงสรางภาษาเพื่อสื่อสาร (Canale & Swain.  1980) คเนล และสเวน (1980)            
และเซวิกนอน (Savignon.  1983) ไดแยกองคประกอบของความสามารถในการสื่อสารไว 4 องคประกอบ ดังนี ้
   1. ความสามารถทางดานไวยากรณหรือโครงสราง (Grammatical Competence) หมายถึงความรู
ทางดานภาษา ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพท โครงสรางของคํา ประโยค ตลอดจนการสะกดและการออกเสียง 
   2. ความสามารถดานสังคม (Sociolinguistic Competence) หมายถึงการใชคํา และโครงสรางประโยคได
เหมาะสมตามบริบทของสังคม เชน การขอโทษ การขอบคุณ การถามทิศทางและขอมูลตาง ๆ และการใชประโยคคําสั่ง            
เปนตน 
   3. ความสามารถในการใชโครงสรางภาษาเพื่อสื่อความหมายดานการพูดและเขียน (Discourse 
Competence) หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมระหวางโครงสรางภาษา (Grammatical Form) กับความหมาย 
(Meaning) ในการพูดและเขียนตามรูปแบบ และสถานการณที่แตกตางกัน 
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   4. ความสามารถในการใชกลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic Competence) หมายถึงการใชเทคนิค
เพื่อใหการติดตอสื่อสารประสบความสําเร็จโดยเฉพาะการสื่อสารดานการพูด ถาผูพูดมีกลวิธีในการที่จะไมทําใหการสนทนานั้น
นั้นหยุดลงกลางคัน เชน การใชภาษาทาทาง (Body Language) การขยายความโดยใชคําศัพทอื่นแทนคําที่ผูพูดนึกไมออก 
เปนตน 
  จะเห็นไดวา CLT ไมไดละเลยโครงสรางทางไวยากรณแตในการสอนโครงสรางทางไวยากรณตองเนนการนํา
หลักไวยากรณเหลานี้ไปใช เพื่อการสื่อความหมายหรือการสื่อสาร คเนล และสเวน (Canale & Swain.  1980) อธิบายไวอยาง
ชัดเจนถึงความสําคัญของกฎเกณฑและโครงสรางทางภาษา ถาปราศจากกฎเกณฑ และโครงสรางแลวความสามารถทางการ
สื่อสารของผูเรียนจะถูกจํากัด ดังนั้น ความคลองแคลวในการใชภาษา (fluency) และความถูกตองในการใชภาษา (accuracy) 
จึงมีความสําคัญเทากัน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพื่อสํารวจการใชคํากริยาวิเศษณภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2. เพื่อศึกษาปญหาการใชคํากริยาวิเศษณภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 1. ขอบเขตประชากร 
  การเลือกกลุมประชากรสําหรับการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนช้ันป 2 ที่ผานการเรียนการสอนโดยใช
หนังสือภาษาจีนระดับตน 1 ของอาจารยเหริน จิ่งเหวิน เพื่อใหทราบวาผูเรียนมีระดับคําศัพทท่ีอยูในระดับเดียวกัน 
   1.1 ประชากร ที่ใชวิจัยในครั้งนี้ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 
แหง ดังนี ้มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม รวมทั้งสิ้น 91 คน  
   1.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในงานวิจัยในครั้งนี ้ไดแก 
    1.2.1 นักศึกษาชั้นปที ่2 สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จํานวน 13 คน 
    1.2.2 นักศึกษาชั้นปที ่2 สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 46 คน 
    1.2.3 นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีนและอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
จํานวน 32 คน 
 2. ขอบเขตตัวแปร  
  2.1 สํารวจการใชคํากริยาวิเศษณภาษาจีนของนักศึกษา 
  2.2 ศึกษาปญหาการใชคํากริยาวิเศษณภาษาจีนของนักศึกษา 
 3. ขอบเขตเวลา 
  กําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลของงานวิจัยครั้งนี ้คือ ก.พ. – ก.ย. 2561 
 4. เครื่องมือในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยในครั้งนี ้คือ แบบทดสอบซึ่งแบบทดสอบนี้สรางจากการศึกษาผลงานวิจัยที่ผานมาแลว
เกี่ยวกับการใชคํากริยาวิเศษณในภาษาจีน โดยแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก (1) ดานความเขาใจเกี่ยวกับกริยาวิเศษณ                     
(2) ดานการจําแนกคํากริยาวิเศษณ และ (3) การใชคํากริยาวิเศษณพองความหมาย แบบทดสอบนี้จะใชทดสอบความเขาใจ
และศึกษาขอผิดพลาดเกี่ยวกับการใชคํากริยาวิเศษณในภาษาจีน และนําขอผิดพลาดที่ไดจากการศึกษามาพัฒนาและตอยอด
ในการเรียนการสอน ไมวาจะเปนการออกแบบการเรียนการสอนและการออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจการใชคํากริยาวิเศษณ
ภาษาจีนและศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน รวมถึงการหาแนวทางแกไขปญหาการใชกริยาวิเศษณของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการวิจัยคือแบบทดสอบเรื่องกริยาวิเศษณในภาษาจีน โดยรวบรวมคํากริยาวิเศษณจากหนังสือ
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เจาะลึกคําศัพท HSK ระบบใหม (ระดับ 1-6) ทางผูวิจัยเลือกใชคําศัพท HSK ระดับ 1- 3 ซึ่งมีคําศัพททั้งหมด 600 คําและทํา
การเลือกคํากริยาวิเศษณออกมาไดทั้งหมด 40 คํา โดยแบบทดสอบแบงออกเปน 3 ดาน ซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี ้
   1. แบบทดสอบเกี่ยวกับความเขาใจเกี่ยวกับกริยาวิเศษณ 
   2. แบบทดสอบเกี่ยวกับการจําแนกคํากริยาวิเศษณ 
   3. แบบทดสอบเกี่ยวกับการใชคํากริยาวิเศษณพองความหมาย 
 5. ขั้นตอนการวิจัย 
  ขั้นตอนที ่1 ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  ขั้นตอนที ่2 รวบรวมผลงานที่พบในประเทศไทย 
  ขั้นตอนที ่3 ตรวจความถูกตองแบบทดสอบและนําแบบทดสอบไปเก็บขอมูล 
  ขั้นตอนที ่4 วิเคราะหขอมูล 
  ขั้นตอนที ่5 สรุปผลการวิจัย 
 6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  6.1 นําแบบทดสอบไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในช่ัวโมงเรียน 
   ครั้งที ่1 ใชแบบทดสอบท่ี 1  
   ครั้งที ่2 ใชแบบทดสอบท่ี 2 
   ครั้งที ่3 ใชแบบทดสอบท่ี 3 
  6.2 รวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบ 
  6.3 สอบถามขอมูลจากอาจารยทุกทานท่ีขอความรวมมือในการเก็บแบบทดสอบเกี่ยวกับสภาพและปญหาที่พบ
เจอในช้ันเรียน 
  7. การวิเคราะหขอมูล 
  หลังจากไดแบบทดสอบจากกลุมตัวอยางตองทําการตรวจสอบความสมบรูณของแบบทดสอบทุกฉบับกอนเขาสู
กระบวนการวิเคราะหขอมูล โดยแบบทดสอบที่ 1 และแบบทดสอบที่ 2 นํามาวิเคราะหหาคารอยละ (Percentage) เพื่อให
เห็นถึงสภาพการใชคํากริยาวิเศษณทั้ง 40 คํา นักศึกษาสามารถใชถูกตองตามหลักไวยากรณภาษาจีนคิดเปนรอยละเทาไหร
และสวนที่ผิดคิดเปนรอยละเทาใด ในสวนของแบบทดสอบที่ 3 นํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) เพื่อตองการทราบวากลุม
คํากริยาวิเศษณพองความหมายกลุมใดที่นักศึกษาตอบผิดมากที่สุด หลังจากนั้นนําสวนที่นักศึกษาตอบผิดมาวิเคราะหเนื้อหา 
(Content analysis) แลวสรุปผลเปนความเรียง  
 
ผลการวิจัย  
 การวิเคราะหขอมูลหาคารอยละ (Percentage) จากคําตอบที่นักศึกษาตอบผิดและทําการจัดลําดับเพื่อใหเห็น
สภาพปญหาการใชคํากริยาวิเศษณของนักศึกษาจากมากไปหานอย เพื่อนําผลมาวิเคราะหปญหาที่ทําใหนักศึกษาเขาใจผิด
เกี่ยวกับหนาท่ีของคํากริยาวิเศษณ 
 
ตารางท่ี  1  ศึกษาความเขาใจเกี่ยวกับหนาท่ีของคํากริยาวิเศษณ  
 

ความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ของคํากริยาวิเศษณ 
จํานวน

นักศึกษาที่
ตอบผิด 

(Percentage)  
คารอยละที่นักศึกษา

ตอบผิด 

(No.)  
ลําดับ 

1. นักศึกษาเขาใจวากริยาวิเศษณทําหนาที่ขยายคํานาม 46 50 5 
2. นักศึกษาเขาใจวากริยาวิเศษณและกริยาชวยคือตัวเดียวกัน 62 68 1 
3. นักศึกษาเขาใจวากริยาวิเศษณตองวางอยูระหวางภาคประธาน
และภาคแสดง 

25 27 7 

4. นักศึกษาเขาใจวากริยาวิเศษณมักอยูสวนตนของประโยค 58 63 2 
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ตารางท่ี  1  ศึกษาความเขาใจเกี่ยวกับหนาท่ีของคํากริยาวิเศษณ (ตอ)  
 

ความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ของคํากริยาวิเศษณ 
จํานวน

นักศึกษาที่
ตอบผิด 

(Percentage)  
คารอยละที่นักศึกษา

ตอบผิด 

(No.)  
ลําดับ 

5. นักศึกษาเขาใจวากริยาวิเศษณชวยบอกถึงน้ําหนัก น้ําเสียง และ
อารมณของผูพูด 

9 9 11 

6. นักศึกษาเขาใจวากริยาวิเศษณทําหนาที่เปนบทขยายหนากริยา  23 25 8 
7. นักศึกษาเขาใจวากริยาวิเศษณวางไวขางหลังกริยาและคุณศัพท
เพื่อทําหนาที่ขยายภาคแสดง 

53 58 4 

8. นักศึกษาเขาใจวากริยาวิเศษณสามารถทําเปนคําซ้ําได 20 21 9 
9. นักศึกษาเขาใจวากริยาวิเศษณสวนใหญไมสามารถใชตอบคําถาม
ไดโดยลําพัง 

25 27 7 

10. นักศึกษาเขาใจวากริยาวิเศษณสามารถวางหนาประธานได 44 48 6 
11.นักศึกษาเขาใจวากริยาวิเศษณ คือคําที่แสดงรูปลักษณและ
คุณสมบัติของบุคคลและสิ่งของตางๆ 

55 60 3 

12. นักศึกษาเขาใจวากริยาวิเศษณใชบอกถึงระดับ เวลา ขอบเขต 
การปฏิเสธ 

75 17 10 

 
 จากตารางท่ี 1 จากแบบทดสอบเกี่ยวหนาที่ของคํา หลักการใชคํา ในภาพรวมทั้งหมดของคํากริยาวิเศษณ โดยนํา
คําตอบที่นักศึกษาตอบผิดมาวิเคราะหถึงปญหาที่ทําใหผูเรียนเกิดความสับสนพบวานักศึกษาเขาใจผิดเกี่ยวกับหนาที่ของ
คํากริยาวิเศษณอยู 3 ขอ คือ (1) นักศึกษาเขาใจวากริยาวิเศษณและกริยาชวยคือตัวเดียวกัน (2) นักศึกษาเขาใจวากริยา
วิเศษณมักอยูสวนทายของประโยค (3) นักศึกษาเขาใจวากริยาวิเศษณ คือคําที่แสดงรูปลักษณและคุณสมบัติของบุคคลและ
สิ่งของตางๆ  
 
ตารางท่ี  2  ความเขาใจเกี่ยวกับการจําแนกคํากริยาวิเศษณ  
 

ความเขาใจเกี่ยวกับการจําแนกคํากริยาวิเศษณ 
จํานวนคําตอบท่ี

นักศึกษาเลือกตอบ 
(Percentage) 

คารอยละที่นักศึกษาตอบ 
(No.) 
ลําดับ 

1. คํากริยาวิเศษณ 387 42.52 1 
2. คํานาม 24 2.63 9 
3. คํากริยาชวย 135 14.83 2 
4. คํากริยา 62 6.81 5 
5. คําคุณศัพท 89 9.78 3 
6. คําบอกจํานวน 12 1.31 10 
7. คําลักษณะนาม 42 4.61 8 
8. คําสรรพนาม 50 5.49 6 
9. คําบุพบท 45 4.94 7 
10. คําสันธาน 64 7.03 4 

รวม 910 99.95 10 
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 จากตารางท่ี 2 คือการนําคํากริยาวิเศษณ ใสปะปนกับคําชนิดอื่นๆ เชน คํานาม คํากริยา คํากริยาชวย คําคุณศัพท 
คําบอกจํานวน คําสรรพนาม คําบุพบทและคําสันธาน จุดประสงคเพื่อตองการทราบถึงความสามารถในการจําแนกคํากริยา
วิเศษณของนักศึกษาและพบวานักศึกษามีความสามารถในการจําแนกคํากริยาวิเศษณออกจากคําชนิดอื่นไดอยางดีมาก             
โดยคําตอบของนักศึกษาตอบมากเปนลําดับ 1 คือ คํากริยาวิเศษณ ลําดับ 2 คือ คํากริยาชวย ลําดับ 3 คือคําคุณศัพท 
  
ตารางท่ี  3  ความเขาใจเกี่ยวกับการจําแนกคํากริยาวิเศษณพองความหมาย  
 

ความเขาใจเกี่ยวกับการจําแนกคํากริยาวิเศษณพอง
ความหมาย 

คาเฉลี่ย (Mean) 
จํานวน 

นักศึกษาตอบผิด 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ที่นักศึกษาตอบผิด 

(No.) 
ลําดับ 

1. กริยาวิเศษณแสดงเวลา 

就、已经、 正在、马上、突然 

先、一边、一直、在 

47.44 8.08 2 

2. กริยาวิเศษณแสดงระดับ 

很、太、非常、 最、 比较、 

多么、更、好、极、快、越 

65.36 14.96 1 

3. กริยาวิเศษณแสดงการซ้ํา 

也、再、又 

31.66 6.66 4 

4. กริยาวิเศษณแสดงขอบเขต 

都、一起、一共、只、终于 

28.6 7.89 5 

5. กริยาวิเศษณแสดงการปฏิเสธ 

不、没有、别 

27 5.29 6 

6. กริยาวิเศษณแสดงการคาดคะเน 

为什么、多 

21.5 0.71 7 

7. กริยาวิเศษณแสดงความแนนอน 

必须、当然、其实、一般、一

定 

45.6 7.27 3 

 
 จากตารางที่ 3 แบบทดสอบไดจัดกลุมคํากริยาวิเศษณออกเปน 7 กลุม คือ กริยาวิเศษณแสดงเวลา แสดงระดับ 
แสดงการซ้ํา แสดงขอบเขต แสดงการปฏิเสธ แสดงการคาดคะเน แสดงความแนนอน ซึ่งในแตละกลุมคํามีความหมายที่
ใกลเคียงกัน จึงเปนอุปสรรคในการเลือกใชคําของนักศึกษา ซึ่งในแบบทดสอบนี้ตองการทราบถึงกลุมคําใดที่นักศึกษาใชผิดมาก
ที่สุด โดยใชวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และพบวานักศึกษาใชคํากริยาวิเศษณในกลุมกริยา
วิเศษณแสดงระดับผิดมากที่สุดเปนอันดับ 1 อันดับ 2 คือ กลุมกริยาวิเศษณที่แสดงเวลา และอันดับ 3 คือ กริยาวิเศษณแสดง
ความแนนอน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยการสํารวจปญหาการใชกริยาวิเศษณในภาษาจีนของนักศึกษาสาขาภาษาจีนในมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหพบปญหาที่เปนอุปสรรคตอการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 3 ดาน คือ                 
(1) ปญหาดานความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ของคํากริยาวิเศษณ (2) ปญหาดานการจําแนกคํากริยาวิเศษณและ (3) ปญหาดาน
การใชคํากริยาวิเศษณพองความหมาย ซึ่งปญหาในแตละดานนั้น เกิดขึ้นจากปจจัยหลายดานรวมกันซึ่งสามารถอภิปรายไดดังนี ้
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  1. ปญหาดานความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ของคํากริยาวิเศษณ จากการศึกษาพบวานักศึกษาเขาใจผิดเกี่ยวกับ
คํากริยาวิเศษณมี 3 ประเด็นดังนี ้
   1.1 นักศึกษาเขาใจวากริยาวิเศษณและกริยาชวยคือตัวเดียวกัน ซึ่งเกิดจากทั้งกริยาวิเศษณและกริยาชวย
ทําหนาท่ีขยายคํากริยาและคําคุณศัพทเหมือนกัน หากแตจะตางกันออกไปตามลักษณะของรูปประโยค เชน หากตองการบอก
ความจําเปน แสดงความปรารถนา จําเปนดวยเหตุผลและการแสดงความเปนไปได ตองเลือกใชกริยาชวย ดังนั้นนักศึกษาตองมี
ความเขาใจถึงประโยคที่ตนเองตองการสื่อออกมาและเลือกใชใหถูกตองระหวางกริยาวิเศษณและกริยาชวย  
   1.2 นักศึกษาเขาใจวากริยาวิเศษณ คือคําคุณศัพท เกิดจากที่นักศึกษาแยกระหวางคํากริยาและคําคุณศัพท

ไมชัดเจน จึงทําใหเกิดการใชคํากริยาวิเศษณมาขยายคําคุณศัพท ตัวอยางเชน คําวา 可爱 (นารัก) เปนคําคุณศัพทกับคําวา 

爱 (รัก) เปนคํากริยา ซึ่งท้ังคํากริยาและคําคุณศัพทสามารถขยายไดดวยคํากริยาวิเศษณ 
   จากปญหาที่พบในขอ 1 และขอ 2 ไดสอดคลองกับงานวิจัยของเบญญาทิพย ศุภะกะลิน (2561) ที่กลาวไว
วาคํากริยาวิเศษณพองความหมายเปนเรื่องที่ยากสําหรับผูเรียน การจําความหมายเพียงอยางเดียวไมสามารถชวยใหเขาใจและ
นําไปใชไดทั้งหมด จึงจําเปนตองอาศัยบริบทในรูปแบบตางๆจะชวยใหผูเรียนไดเห็นถึงความแตกตางของคํา 
   1.3 นักศึกษาเขาใจวากริยาวิเศษณมักอยูสวนทายของประโยค ปญหานี้เกิดจากการที่นักศึกษาแปล
ประโยคเปนภาษาไทย จึงเลือกใชและวางคํากริยาวิเศษณไวทายประโยคเหมือนกับภาษาไทย ซึ่งนักศึกษาตองมีความเขาใจวา
โครงสรางและตําแหนงการวางที่ถูกตองในภาษาจีนเปนเชนไร มิเชนนั้นจะถูกรบกวนจากภาษาแม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Lu jianyi (1984) ที่กลาวไววา ผูที่เรียนรูภาษาที่สองไดสรางความผิดพลาดทางภาษาที่มาจากการเขาใจกฎการใชภาษาที่สองท่ี
ผิดพลาด ซึ่งปจจัยที่ทําใหเกิดขอผิดพลาดนั้นมาจาก (1) ความคลาดเคลื่อนของภาษาแม (2) การเรียนรูภาษาเปาหมายแบบมี
ขีดจํากัดและ (3) ครูผูสอนและตําราเรียนที่ไมดีพอทั้งดานการอธิบายและการฝกฝน และตรงกับงานวิจัยของ Theda (2012) 
ซึ่งกลาววา การวิเคราะหความผิดพลาด คือ การนําเอาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห โดยการสังเกต แบงประเภท และ
วิเคราะหจากอุปสรรคในการเรียน ซึ่งการวิเคราะหความผิดพลาดจะใชการเปรียบเทียบระหวางภาษาแมกับภาษาที่สองหรือ
สามที่เกิดขอผิดพลาดของการใชคําศัพท พรอมทั้งหาสาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
  2. ปญหาดานการจําแนกคํากริยาวิเศษณ จากการศึกษาพบวานักศึกษาสามารถแยกคําวิเศษณออกจากคําชนิด
อื่นไดแตมีกลุมคําอยู 2 ชนิดที่นักศึกษาหลายคนยังยังคงเกิดความสับสน คือ คํากริยาชวยและคําคุณศัพท 
   2.1 คํากริยาชวย ในโครงสรางประโยคในภาษาจีน กริยาวิเศษณและกริยาชวยสามารถมีกรรมที่เปน
คํากริยาหรือคําคุณศัพทไดเชนเดียวกัน ถาหากวางในโครงสรางประโยคแลวนั้น คําทั้ง 2 ประเภทนี้จะวางในตําแหนงเดียวกัน 
จึงเปนเหตุใหนักศึกษาเกิดความสับสนระหวางกริยาวิเศษณและกริยาชวยได 
    2.2 คําคุณศัพท นักศึกษามีความเขาใจในคุณลักษณะของคําคุณศัพทที่ไมถูกตอง และลักษณะของคํากริยา
วิเศษณที่ไมแมนยํา จึงทําใหนักศึกษาหลายคนไมสามารถแยกคําสองชนิดออกจากกันไดถูกตอง 
จากปญหาดานการจําแนกกริยาวิเศษณไดสอดคลองกับงานเขียนของประพิณ มโนมัยวิบูลย (2545) นักวิชาการผูเชี่ยวชาญ
ดานภาษาจีนไดอธิบายไววา กริยาวิเศษณ คือคําท่ีใชขยายความหมายของคํากริยาหรือคําคุณศัพทใหชัดเจนยิ่งข้ึน โดยคํากริยา
วิเศษณจะไมขยายคํานาม คําบอกจํานวนหรือคําสรรพนาม ซึ่งจากความแตกตางทางหลักภาษาทั้งของภาษาไทยและภาษาจีน 
สงผลใหการใชคํากริยาวิเศษณของนักศึกษาเกิดขอผิดพลาดขึ้นได ทั้งในดานโครงสรางประโยคและการวางตําแหนงของคํา 
ลวนเปนปญหาสําหรับนักศึกษาท้ังสิ้น 
  3. ปญหาดานการใชคํากริยาวิเศษณพองความหมาย เมื่อนําคําชนิดเดียวกัน ความหมายใกลเคียงกันมาให
นักศึกษาใชในการสรางประโยค พบวากลุมคํากริยาวิเศษณพองความหมายที่นักศึกษาใชผิดมากที่สุด 3 กลุมมีดังนี ้ 
   3.1 กริยาวิเศษณแสดงระดับ จากการศึกษาพบวานักศึกษาใชผิดเนื่องจากคําศัพททุกคํามีความหมายวา 

“มาก”แตลักษณะการใชคําศัพทแตละคํามีความแตกตางกันไป ตัวอยางเชน 极 กับ很 ทั้ง 2 คําแปลวา “มาก” เปนคํากริยา
วิเศษณพองความหมายในกลุมของคําบอกระดับเชนกัน แตวิธีการใชทั้งสองคํานี้แตกตางกัน ตัวอยาง  

    很热   รอนมาก  โครงสราง 很 + คําหลัก (คํากริยา/คําคุณศัพท)  

    热极了  รอนมาก  โครงสราง คําหลัก (คํากริยา/คําคุณศัพท) + 热 
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    ดังนั้นนักศึกษาตองมีความเขาใจโครงสรางทางภาษาที่ถูกตอง จึงจะสามารถเลือกใชคําศัพทเหมาะสม
กับรูปประโยคได  
   3.2 กริยาวิเศษณที่แสดงเวลา นักศึกษาตองเขาใจถึงบริบทความหมายของประโยคเสียกอนจึงสามารถ

เลือกคําท่ีเหมาะสมกับประโยคได ตัวอยาง คําวา 马上 กับคําวา突然ตางแปลวา ทันที แตคําวา马上 จะใชกับประโยค

ที่ไมเปนทางการ เปนภาษาพูด สวนคําวา 突然 เปนภาษาทางการมากกวา ดังนั้นผูเรียนตองทราบถึงความหมายและบริบท
โดยรวมของทั้งประโยค ซึ่งสอดคลองกับ liu Xun (2007) ที่กลาวไววาผูเรียนมีความรูและความเขาใจในภาษาเปาหมายที่

จํากัด จึงใชวิธีการอนุมานเปรียบเทียบมาใชกับภาษาเปาหมายทําใหเกิดขอผิดพลาดที่เรียกวา 过度泛化 (over- 
generalization)  
   3.3 กริยาวิเศษณแสดงความแนนอน โดยสวนมากแลวคําศัพทในกลุมนี้มีความหมายและวิธีการใช

เหมือนกันมาก คําศัพทหลายคําที่ใชแทนกันไดเลยแตจะมีบางคําที่ตองดูบริบทของประโยค ตัวอยาง 当然 กับ คําวา 一

定ซึ่งทั้งสองคําแปลวา “แนนอน” แตคําวา一定ใชกับการคาดการณวาจะเกิดขึ้น สวนคําวา 当然เหตุการณนี้เกิดขึ้น
แนนอน ซึ่งตรงกับงานวิจัยของศุภชัย แจงใจ (2552) ที่กลาวไววา การอธิบายคําพองความหมายในภาษาจีนควรประยุกตการ
วิเคราะหในดานตางๆเขาไปดวยไมวาจะเปน ความหมาย การประกอบคําศัพท รูปแบบภาษา ลักษณะทางไวยากรณ 
นอกจากนี้ยังมีปจจัยอยางอื่นที่สงผลตอความผิดพลาดในการใชคําพองความหมาย ดังนั้นสิ่งที่จําเปนที่สุดคือการใหผูเรียนใช
คําศัพทเหลานี้ใหถูกตองที่สุด  
 
ขอเสนอแนะ  
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  
  การวิจัยในครั้งนี้ทําใหเราทราบถึงอุปสรรปญหาการเรียนรูกริยาวิเศษณของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนอยู 3 
ขอดวยกัน คือ (1) การเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ของคํากริยาวิเศษณ (2) การจําแนกคํากริยาวิเศษณออกจากคําชนิดอื่นๆ และ           
(3) การใชคํากริยาวิเศษณพองความหมาย ซึ่งจากปญหาที่พบผูสอนสามารถนํามาปรับวิธีการสอน เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนไวยากรณเรื่องคํากริยาวิเศษณของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนมีประสิทธิผลที่ดียิ่งข้ึน อาทิ 
   1.1 ผูสอนตองใหความสําคัญในสวนของไวยากรณ หนาที่ของคํา การใชคํา โดยเสริมเขาไปในกิจกรรมตาง 
ๆและใหผูเรียนไดฝกฝนการใชคํากริยาวิเศษณไดอยางถูกตองท่ีสุด เชน 
    - กิจกรรมจับคูคําศัพทกับหนาที่ของคํา คือ การใหคําศัพทหลายประเภทรวมกัน แลวใหผูเรียนเอา
คําศัพทเหลานั้นไปวางใหชองหนาที่ของคําใหถูกตอง กิจกรรมนี้ผูเรียนจะตองทราบถึงหนาที่ของคําแตละประเภทอยางเขาใจ 
นอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังสามารถวัดวาผูเรียนสามารถจําแนกประเภทคําศัพทไดถูกตองหรือไม 
   1.2 ผูสอนควรมีการใชวิธีการสอนแบบวิเคราะหคําศัพท ทั้งความหมาย วิธีการใชรูปแบบประโยค เพื่อการ
จําคําศัพทท่ีถูกตอง เพราะหากมีการจําไปใชแบบผิดๆนั้น จะยากในการแกไขใหถูกตอง  
    - กิจกรรมคูแฝดคํากริยาวิเศษณ คือ การนําคํากริยาวิเศษณพองความหมายมาจับคูกัน และใหนักศึกษา
แตงประโยค จากคําศัพททั้งสองคํานี้ โดยในสวนนี้ผูสอนตองคอยแกไขประโยคที่นักศึกษาใชผิดทันที พรอมทั้งอธิบายความ
แตกตางจากท้ังสองคํานี้ใหผูเรียนไดทราบ เพื่อการนําไปใชใหถูกตองในอนาคตตอไป 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
  2.1 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใชคํากริยาวิเศษณและคํากริยาชวยในภาษาจีน 
  2.2 ศึกษาแนวทางการแกปญหาการเรียนคํากริยาวิเศษณสําหรับนักศึกษาไทย 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการเรียนภาษาจีนของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยนครพนม ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จํานวน 35 คน และทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถี ่รอยละ และคาเฉลี่ย  
 จากการศึกษาพบวานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปที ่1 – 2 สวนใหญใช Smartphone มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
94.29 รองลงมาคือ Tablet/iPad คิดเปนรอยละ 2.86 ตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 4,001 บาท – 6,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 88.57 ชวงท่ีใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการเรียนภาษาจีน 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามใชสื่อออนไลนเพื่อการเรียนภาษาจีนมากที่สุดคือชวงเวลาที่ 18.01 – 24.00 น. คิดเปนรอยละ 
94.29 รองลงมาคือชวงเวลา หลังเวลา 24.00 น. คิดเปนรอยละ 5.71 ตามสถานที่ที่ใชสื่อออนไลนที่เกี่ยวของกับภาษาจีน 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชสื่อออนไลนที่เกี่ยวของกับภาษาจีนที่บาน/หอพัก คิดเปนรอยละ 97.14 รองลงมาคือที่
มหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 2.86 ตามระยะเวลาในการใชสื่อออนไลนที่เกี่ยวของกับภาษาจีน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญใชเวลาเฉลี่ยในการใชสื่อออนไลนที่เกี่ยวของกับภาษาจีนครั้งละ 1 – 4 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 71.43 รองลงมาคือ ใชเวลา
ครั้งละ 30 นาท ี– 1 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 22.86 
 

คําสําคัญ : (1) โซเชียลมีเดีย (2) การเรียนภาษาจีน (3) พฤติกรรมการใชสื่อโซเชียลมีเดีย 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study was to study the use of social media for learning Chinese language of 
students majoring in Chinese of Nakhon Phanom University. The researcher collected data form 35 
students of the Bachelor of Arts Program in Chinese as the samples. The statistics used for data analysis 
were percentage and mean.  
 The study was found that students mainly used Smartphone for social media in Chinese learning 
(94.29%) followed by using Tablet/iPad (2.86%) according to their income per month. In addition, the 
study revealed an average income per month was from 4,001 – 6,000 baht/month (88.57%) . The period 
of time that most students used social media for learning Chinese language was 8.01 – 24.00 น. (94.29%) 
followed by using social media for leaning Chinese language after midnight (5.71%) . Most students used 
social media for learning Chinese language at home/dormitory (97.14%) followed by using at Nakhon 
Phanom University (2.86%) . An average time that most students used social media for learning Chinese 
language was 1 - 4 hours (71.43%) followed by spending time for 30 minutes to an hour (22.86%) . 
 

Keywords: (1) Social Media (2) Learning Chinese (3) Behaviors in Using Social Media  
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บทนํา 
 ในปจจุบันสื่อโซเชียลมีเดียเปนที่นิยมอยางมากทั่วทั้งโลกรวมถึงในประเทศไทยซึ่งเปนหนึ่งในประเทศที่มีผูใช
อินเตอรเน็ตมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง (สถิติผูใชดิจิทัลทั่วโลก “ไทย” เสพติดเน็ตมากสุดในโลก “กรุงเทพ” เมืองผูใช 
Facebook สูงสุด : www.brandbuffet.in.th/2018/02/global-and-thailand-digital-report-2018) และยังเปนประเทศที่
ใชอินเตอรเน็ตนานที่สุดในโลกอีกดวย (https://today.line.me/th/pc/article) จากสถิติดังกลาวสะทอนใหเห็นวาทั้งโลกมี
แนวโนมวาผูใชสื่อโซเซียลมีเดียทั่วโลกจะยิ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้น ระบบ Hootsuite (ระบบบริหารจัดการโซเชียลมีเดีย) และ 
Wearesocial (ดิจิทัลเอเจนซี่ ประเทศสิงคโปร) เปนผูเก็บรวบรวมสถิติไดเผยสถิติการใชงานอินเตอรเน็ตของเอเชียตะวันออก
เฉียงใตเมื่อเดือนมกราคม 2018 และยังมีการแยกเปนประเทศ ๆ ออกไปซึ่งรวมถึงสถิติของประเทศไทย โดยมีขอมูลดังนี้ เชน 
ประชากรในการใชอินเตอรเน็ต การใชโทรศัพทมือถือ แพล็ทฟอรมยอดนิยม แอปพลิเคชั่นยอดนิยม เว็บไซตยอดนิยม 
ระยะเวลาการใชอินเตอรเน็ตตอวัน ความถี่ในการใช เปนตน จากผลสํารวจดังกลาวเปนที่สังเกตวาพฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตของคนไทยเมื่อตนป พ.ศ. 2561 พบวา ประชากร 69.11 ลานคน เปนประชากรผูใชอินเตอรเน็ต จํานวน 57 ลาน
คน เปนผูใชโทรศัพทมือถือ จํานวน 55.56 ลานคน โดยเปน Active Users สําหรับมือถือ จํานวน 46 ลานคน หากคิดเปนรอย
ละพบวาผูใชอินเตอรเน็ตของประเทศไทยมีจํานวนเพิ่มขึ้น 24% ภายใน 1 ป ผูใชโซเชียลมีเดียมีจํานวนเพิ่มขึ้นถึง 11% ภายใน 
1 ป ผูใชโทรศัพทมือถือมีจํานวนเพิ่มขึ้น 3% ภายใน 1 ป ผูใชมือถือเพื่อใชงานโซเชียลมีเดียจํานวนเพิ่มขึ้น 10% ความถี่ในการ
ใชอินเตอรเน็ต 90% ใชทุกวันจํานวน 8%, ใชอยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาหจํานวน 2% ตามลําดับ 
 จากสถิติดังกลาว สื่อโซเชียลมีเดียเขามามีบทบาทอยางมากทั้งนี้ไมวาจะเปนการใชสื่อเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อ
การศึกษาลวนแลวแตมีความจําเปนและความสําคัญทั้งสิ้น ในเรื่องการใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษานั้น ในดานการเรียน
ภาษามีสวนชวยในการเรียนการสอนเปนอยางมาก ผูสอนสามารถนําเทคโนโลยี ความรูจากประเทศเจาของภาษาหรือเทคนิค
การจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัยหรือเปนท่ีนิยมในสังคมผูเรียนภาษานั้น ๆ  เพื่อมาเปนสวนหนึ่งในการชวยเพิ่มเติมความรูหรือ
พัฒนาทักษะทางดานภาษาตางประเทศ ผูเรียนสามารถใชสื่อที่เจาของภาษาใชในการเรียนไดเลยหรือใชเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
เฉพาะโดยตรง เชน การฟง การพูด รูปแบบและวิธีการใชภาษาไดอยางทันสมัย ผูเรียนสามารถเลียนแบบการใชภาษา สํานวน 
คําศัพท การใชสื่อโซเชียลมีเดียยังสามารถทําใหผูเรียนมีความเขาใจในการใชภาษานั้น ๆ ไดงายมากขึ้น ยังสามารถจําจดจาก
การรับรูจากรูปภาพ จากเสียง สําเนียงที่ถูกตองโดยตรงจากเจาของภาษาไดอีกดวย ดังนั้น ทีมผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการใชสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งนําไปสูพฤติกรรมการใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งในขณะนี้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ไดทํา
การจัดการเรียนการสอนมาตั้งแตปการศึกษา 1/2560 มีนักศึกษา 2 ชั้นป รวมทั้งหมดเปนจํานวน 35 คน การศึกษาในครั้งนี้ยัง
เปนการศึกษาเพื่อทราบถึงแนวทางในการใชสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งขอมูลที่ไดจากการศึกษาสามารถนํามาเปนแนวทางและเปนตัว
ชวยในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีนและที่เกี่ยวของเพื่อตอบโจทยความตองการและความเปนปจจุบัน
ทันสมัยอีกดวย  
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย  

 

  ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 

 

 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการ
เรียนภาษาจีน 

ผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนภาษาจีน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 เครือขายสังคมออนไลน (Social Media) หมายถึง รูปแบบของเว็บไซตในการสรางเครือขายสังคมผานทาง
อินเทอรเน็ต โดยผูใชเปนผูสื่อสารเรื่องราว รูปภาพ และวิดีโอ เชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผูอื่น แบงปนใหผูอื่นที่
อยูในเครือขายของตนไดรับรู ในบริการเครือขายสังคมออนไลนมักจะประกอบไปดวย การแชท สงขอความ สงอีเมล วิดีโอ 
เพลง อัปโหลดรูป บล็อก บริการเครือขายสังคมออนไลนที่เปนที่นิยมไดแก Facebook Line Twitter Instagram Google+ 
Youtube เปนตน 
 พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) หมายถึง การกระทําในการใชเครือขายสังคมออนไลนใน
เรื่องประสบการณในการใช เครือขายสังคมออนไลนที่ใชบอยที่สุดชองทางที่ใชบอยที่สุด ความถี่ในการใชตอวัน ชวงเวลาที่ใช 
ระยะเวลาที่ใชตอวัน ใชเพื่อวัตถุประสงคใดมากที่สุด คุณสมบัติที่ชอบมากท่ีสุด และแหลงหรือสื่อทีท่ําใหสนใจใช 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม  
 2. เพื่อทราบแนวทางในการใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อนําไปพัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

พฤติกรรมการใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการเรียนภาษาจีนมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนภาษาจีน 
  

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
นักศกึษาช้ันปท่ี 1 – 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยนครพนม จํานวน 35 คน  
 2. เครื่องมือวิจัย บทความวิจัยฉบับนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา โดยแบบสอบถามดังกลาว
ประกอบดวย ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใชโซเซียลมีเดีย และตอนที่ 3 ความสําคัญของสื่อโซเชียลมีเดีย           
ตอการเรียนภาษาจีน และแบบสัมภาษณ  
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 
 4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนาแจกแจงความถี่ (Frequency) 
คารอยละ (Percentage)  
 
ผลการวิจัย  
 ขอมูลทั่วไปขอผูตอบแบบสอบถามโดยแบงเปน 2 ตอนดังนี้  
  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
   1. จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 35 คน แบงเปน เพศชาย 6 คน คิดเปนรอยละ 17.14 และเพศหญิง 
29 คน คิดเปนรอยละ 82.86  
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 6 17.14 
หญิง 29 82.86 
รวม 35 100 
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   2. คาใชจายตอเดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคาใชจายตอเดือนอยูในชวง 4,001 – 6,000 
บาท/เดือน จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 88.57 รองลงมาคือ 6,001 – 8,000 บาท/เดอืน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 8.57  
 

คาใชจายตอเดือน (บาท) จํานวน (คน) รอยละ 
8,001 บาท ขึ้นไป - - 
6,001 – 8,000 4 11.40 
4,001 – 6,000 31 88.60 
2,001 – 4,000 - - 
ต่ํากวา 2,000 - - 

รวม 35 100 
 
   3. เครื่องมือที่ใชในการเขาถึงสื่อโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวของกับภาษาจีน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใช 
Smartphone มากที่สุด จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 88.60 รองลงมามีสองอยางคือ Tablet/iPad และคอมพิวเตอร PC/
คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 2 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 5.70 
 

เครื่องมือที่ใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการเรยีนภาษาจีน จํานวน (คน) รอยละ 
Smartphone 31 88.60 
Tablet/iPad 2 5.70 
คอมพิวเตอรPC/คอมพิวเตอรโนตบุค 2 5.70 
อื่น ๆ - - 

รวม 35 100 
 
  ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการเรียนภาษาจีน 
   1. ชวงเวลาที่ใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการเรียนภาษาจีน พบวา ชวงเวลาสวนใหญที่ผูตอบแบบสอบถามใชสื่อ
ออนไลนเพื่อการเรียนภาษาจีนคือชวงเวลาที่ 18.01 – 24.00 น. มากที่สุด จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 94.30 รองลงมาคือ
ชวงเวลา หลังเวลา 24.00 น. จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.70  
 

ชวงเวลาที่ใชสื่อโซเชียลมเีดียเพื่อการเรยีนภาษาจีน จํานวน (คน) รอยละ 
หลัง 24.00 น. 2 5.70 

18.01 – 24.00 น. 33 94.30 
12.01 – 18.01 น. - - 
06.00 – 12.00 น. - - 

รวม 35 100 
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   2. ระยะเวลาที่ใชสื่อออนไลนที่เพื่อการเรียนภาษาจีน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชเวลาเฉลี่ยใน
การใชสื่อออนไลนเพื่อการเรียนภาษาจีนครั้งละ 2 – 4 ชั่วโมง จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือ ใชเวลาครั้งละ 1 
– 2 ชั่วโมง จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 20 อันดับที่สามคือใชเวลามากกวา 4 ชั่วโมง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 14.30 
ตามลําดับ 
 

ระยะเวลาในการใชสื่อโซเชียลมีเดยีเพื่อการเรียนภาษาจีน (ชั่วโมง) จํานวน (คน) รอยละ 
มากกวา 4 ชั่วโมง 5 14.30 

2 – 4 ชั่วโมง 21 60 
1 – 2 ชั่วโมง 7 20 

30 นาที – 1 ชั่วโมง 2 5.70 
รวม 35 100 

 
   3. แอพลิเคชั่นที่ใชเพ่ือการเรียนภาษาจีนมากที่สุด พบวาผูตอบแบบสอบถามใชเพื่อการเรียนภาษาจีนมาก

ที่สุดคือ แอพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการสอบ HSK (汉语水平考试 Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK) จํานวน 30 คน         
คิดเปนรอยละ 85.71 รองลงมาคือ แอพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับคําศัพทหรือพจนานุกรม จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 8.57 ลําดับ
สุดทายคือเวปไซต/สังคมสังออนไลนเพื่อความบันเทิงท่ัวไป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.71 ตามลําดับ  
 

แอพลิเคชั่นที่ใชเพ่ือการเรียนภาษาจีนมากที่สุด จํานวน (คน) รอยละ 
แอพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับคําศัพทหรือพจนานุกรม 3 8.60 
แอพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการสอบ HSK 30 85.70 
เวปไซต/สังคมสังออนไลนเพื่อความบันเทงิท่ัวไป 2 5.70 

รวม 35 100 
 
   4. จุดประสงคท่ีใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการเรียนภาษาจีน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชสื่อโซเชียล
มีเดียเพื่อพัฒนาตนเองดานคําศัพท วลี สุภาษิต เปนตน จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 71.43 รองลงมาคือ ใชสื่อโซเชียลมีเดีย
เพื่อพัฒนาทักษาการฟงภาษาจีนของตนเอง จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 25.71 และพัฒนาตนเองดานไวยากรณ จํานวน               
1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 ตามลําดับ  
 

จุดประสงคในการใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการเรียนภาษาจีน จํานวน (คน) รอยละ 
เพื่อพัฒนาทักษาการฟงภาษาจีนของตนเอง 9 25.71 
พัฒนาตนเองดานไวยากรณ 1 2.86 
เพื่อพัฒนาตนเองดานคําศัพท วลี สุภาษิต 25 71.43 

รวม 35 100 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการเรียนภาษาจีน ใน 4 ดาน ไดแก (1) ชวงเวลาที่ใช              
(2) ระยะเวลาที่ใช (3) แอพลิเคชั่นที่ใช และ (4) จุดประสงคท่ีใช ผูวิจัยขออภิปรายเปนรายดานดังน้ี  
  1. ชวงเวลาที่ใช ผลการศึกษาพบวา ชวงท่ีใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการเรียนภาษาจีน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญใชชวงเวลา 18.01 – 24.00 น. มากที่สุด จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 94.30 สะทอนใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญใชชวงเวลาพักจากการเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือเปนชวงเวลารับประทานอาหารเย็นถือวาเปนชวงเวลาที่พักผอนจาก
การเรียนมาทั้งวัน สามารถใชชวงเวลาดังกลาวในการหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีนผานสื่อโซเชียลมีเดียตาง ๆ 
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ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการใชสื่อโซเชียลมีเดีย/สังคมออนไลนหรือเพื่อความบันเทิง เชน Facebook, Youtube, Instagram เปนตน 
ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับเอมิกา เหมมินทร (2556) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจาก
การใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาประชากรสวนใหญ
ใชสื่อสังคมออนไลนในชวงเวลา 18.01 – 24.00 น. คิดเปนรอยละ 68.50   
  2. ระยะเวลาในการใชสื่อออนไลนที่เพ่ือการเรียนภาษาจีน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชเวลาเฉลี่ยใน
การใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการเรียนภาษาจีนครั้งละ 2 – 4 ชั่วโมง จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 60 สะทอนใหเห็นวาในการ
ใชเพื่อการเรียนภาษาจีนในแตละครั้งนั้นตองใชเวลานานทั้งนี้เนื่องมาจากผูตอบแบบสอบถามยังตองใชวิธีการแปลหรือเดา
เนื้อหาที่เปนภาษาจีนไปกอนเนื่องจากตนเองยังมีความรูทางดานภาษาจีนไมเพียงพอและยังไมคุนชินกับรูปแบบการนําเสนอ
หรือสําเนียงของเจาของภาษาที่แทจริงซึ่งมีความแตกตางทางดานสําเนียงหรือการออกเสียงกับอาจารยผูสอนซึ่งเปนคนไทย 
ดังนั้นจึงตองใชเวลาในการใชสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้น อีกเหตุผลหนึ่งคือยังไมคุนกับการตองอานตัวอักษรจีนทั้งหมด เนื่องจาก
ในแอพลิเคชั่นตาง ๆ สวนใหญระบบเปนภาษาจีนหรือภาษาจีนและภาษาอังกฤษเปนภาษาพื้นฐานที่ใชในระบบของแอพลิเคชั่น 
ดังนั้นผูใชจึงตองมีความรูทั้งสองภาษาจึงจะสามารถใชงานไดอยางเต็มที่หรือใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3. แอพลิเคชั่นที่ใช พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชแอพลิเคชั่นบนที่เลือกใชมากที่สุดคือ แอพลิเคชั่นที่

เกี่ยวกับการสอบ HSK (汉语水平考试 Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK) จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 85.70 

ผูตอบแบบสอบถามใชแอพลิเคชั่นดังกลาวเพื่อเปนตัวชวยในการเพิ่มคะแนนและการสอบผานวัดระดับภาษาจีนหรือ HSK (汉

语水平考试 Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK) รวมไปถึงการสอบทําคะแนนในรายวิชาตาง ๆ ตัวอยางแอพลิเคชั่นที่

ผูตอบแบบสอบถามใชเปนประจํา เชน HSK Test, HSK-3 汉语水平考试 Chinese Proficiency Test, Hsk Online, 

Chinese HSK, ศัพท HSK, HSK 语法练习 นอกจากนี้ยังใชแอพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับวิชาภาษาจีนทางดานอื่น ๆ อีก เชน    
แอพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับวิธีการเขียนตัวอักษรจีน, ลําดับขีดตัวอักษรจีน, พจนานุกรมจีน - ไทย, พจนานุกรมไทย - จีน, เวปไซต
แปลภาษา Daxiang Dict. เปนตน จากผลการศึกษาดังกลาวสะทอนใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญและความ
สนใจในการเพิ่มพูนความรูเพื่อนําไปสอบมากท่ีสุด 
  4. จุดประสงคที่ใช พบวา จุดประสงคในการใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการเรียนภาษาจีน พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อพัฒนาตนเองดานคําศัพท วลี สุภาษิต เปนตน จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 
71.43 สะทอนใหเห็นวาการเรียนในช้ันเรียนอาจจะยังไมเพียงพอตอการสื่อสารหรือการนําไปใชไดจริง รวมทั้งยังไมเพียงพอตอ

ความรูในการนําไปสอบ HSK (汉语水平考试 Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK) ซึ่งทางหลักสูตรไดกําหนดวาผูเรียน
ในหลักสูตรดังกลาวตองสอบผาน HSK5 จึงจะไดรับปริญญาบัตร จากผลการศึกษาสะทอนใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับการเพิ่มพูนความรูภาษาจีนเพื่อนําไปสอบวัดระดับภาษาจีนเปนหลัก  
 ขอดีและขอจํากัดของการใชสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการเรียนภาษาจีน 
  1. ขอดี 
   จากผลการศึกษาดังกลาวเห็นไดวาสื่อสังคมหรือโซเชียลมีเดียเปนสื่อท่ีกําลังมีบทบาทและมีอิทธิพลคอนขาง
สูงในสังคมปจจุบันซึ่งในสวนของวงการศึกษาและการจัดการเรียนรูโดยไดมีการนําเอาสื่อเหลานี้มาใชกันอยางแพรหลาย           
ทั้งนี้เนื่องจากสื่อสังคมจะกอใหเกิดคุณประโยชนหลายประการ เชน  
    1.1 เปนการสรางศักยภาพของการเรียนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เปนการสรางหรือเพิ่มพูน
ศักยภาพทางดานการสื่อสารเพื่อตอบสนองตอความตองการของการสื่อความหมายในการเรียนการสอนของผูเรียนและทําให
ผูเรียนไดรูถึงรูปแบบและระดับในการสรางกระบวนการมีสวนรวมทางการเรียนรูรวมถึงการเขาถึงแหลงการเรียนรูไดอยางมี
คุณภาพ โดยใชกระบวนการสื่อสารจากสื่อโซเชียลมีเดียเปนตัวเชื่อมโยงประสบการณทั้งสองดานคือจากภายในชั้นเรียน         
สูภายนอกช้ันเรียนและจากภายนอกช้ันเรียนสูภายในช้ันเรียน 
    1.2 สื่อโซเชียลมีเดียเปนสื่อที่ประหยัดและเหมาะสมตอการใชงาน ผูใชสามารถปรับเนื้อหาหรือรูปแบบ
การใชให เหมาะสมตามสภาพแวดลอมและบริบทท่ีตองการจะศึกษาได ดังนั้นประสิทธิภาพและความสําเร็จจึงขึ้นอยูกับปจจัย
ที่หลากหลายทั้งจากผูใชเองและผูที่นําไปใชตอ  
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    1.3 สื่อโซเชียลมีเดียเปนสื่อที่ใชสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเสริมประสบการณระหวางกัน ซึ่งสื่อ
โซเชียลมีเดียจะกอใหเกิดคุณประโยชนที่สําคัญที่ผูเรียนสามารถเลือกหรือสรางชองทางทางการเรียนรูจากสื่อสังคมดังกลาวที่
กระทําไดในหลากหลายกิจกรรมในการเรียนรู 
    1.4 สื่อโซเชียลมีเดียเปนสื่อชวยเสริมสรางทักษะความรูไดอยางมีวิจารณญาณ สื่อจะเปดโอกาสให
ผูเรียนสามารถสรางทักษะองคความรู ที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางยิ่ง การเสริม สรางทักษะการคิดวิเคราะห และทักษะใน
การพัฒนาการใชสื่อประเภทดิจิตอลไดอยางมีประสิทธิผล 
    1.5 ผูใชสามารถกลับไปเปดดูหรือทบทวนฝกฝนซ้ําได เปนการประหยัดเวลาในการทําความเขาใจในช้ัน
เรียนและยังสามารถใชเพ่ือเปนการเตรียมตัวกอนเรียนในเนื้อหาที่เกี่ยวของได  
  2. ขอจํากัด 
   2.1 สื่อโซเชียลมีเดียยังมีคุณโทษดวยเชนกัน ดังนั้นการเลือกใชเนื้อหาจากสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการเรียน
ภาษาจีนนั้นท้ังผูเรียนและผูสอนเองตองมีความรูเทาทันสื่อ คิดวิเคราะหและใชวิจารณญาณในการเลือกใชเนื้อหาตาง ๆ และ
กอนการใชตองผานการตรึกตรองมาเปนอยางดีแลวจึงจะนําไปเผยแพรตอไป 
   2.2 ขอจํากัดของสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการเรียนภาษาจีน เชน ภาษาที่ใชในแอพลิเคชั่นสวนใหญที่เกี่ยวของ
กับภาษาจีนคือภาษาอังกฤษ ผูใชตองมีความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานบางแลวจึงจะสามารถใชแอพลิเคชั่นไดอยาง
รวดเร็ว คลองแคลว ผูใชสื่อโซเชียลมีเดียที่ทักษะทางดานภาษาอังกฤษไมคอยดีอาจจะเปนอุปสรรคในการใชสื่อโซเชียลมีเดีย
ดังกลาว  
   2.3 การเขาถึงแอพลิเคชั่นท่ีครอบคลุมทุกอยางเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีนมักจะมีคาใชจายเพิ่ม แอพลเคชั่น
สวนใหญจะเปดใหใชบริการฟรีในเบื้องตนหรือจํากัดระยะเวลาในการใชเชน สามารถใชไดฟรี 3 วัน หรือใชไดฟรีแตจะมีโฆษณา
แสดงขึ้นมาทุกครั้งที่เปดหาคําศัพทไปหนึ่งครั้ง เปนตน ประเด็นนี้เปนขอจํากัดอยางหนึ่งในการเลือกใชแอพลิเคชั่นหรือเปน
ขอจํากัดในการเขาถึงสื่อโซเชียมีเดียที่ครอบคลุม ผูใชแอพลิเคชั่นซึ่งจากการศึกษากลุมตัวอยางเปนนักศึกษาทั้งหมด รายไดตอ
เดือนหรือรายไดเฉลี่ยไมมากพอท่ีจะซื้อแอพลิเคชั่นไดทั้งหมดหรือเลือกไดอยางใดอยางหนึ่ง ดังนั้นอาจจะเปนสาเหตุทําใหเกิด
ความเบื่อหนาเมื่อตองใชแอพลิเคชั่นที่มีขอจํากัดดังกลาว 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการเก็บขอมลูหรือสัมภาษณเพิ่มเติมวาแตละสื่อโซเชียลมีเดียหรือแตละแอพลิเคชั่นที่ผูตอบแบบาอบถาม
สวนใหญใชมีขอจํากัดหรือผุใชมีขอเสนอแนะอยางไร โดยระบุเฉพาะเจาะจงแตละสื่อโซเชียลมีเดีย 
 2. สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูใชวามีขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นอยางไรในการสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อมา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือสื่อโซเชียลมีเดียที่ดีและเหมาะสมครอบคลุมดายการเรียนรูภาษาจีนควรมี
ลักษณะอยางไร เปนตน 
 3. ใชเวลาในการศึกษาหรือวิจัยรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอนเพื่อใหสามารถพัฒนาหรือริเริ่มสรางสื่อโซเชียล
มีเดียที่ตรงประเด็นและตอบโจทยผูใชงานไดมากขึ้น 
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อนาคตภาพการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเฉพาะความพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
THE SCENARIO OF THE PERSONNEL AFFAIR MANAGEMENT OF 

SPECIALIZED DISABILITY SCHOOLS IN NORTHEASTERN 
 

กันตธนัท บุญกอง1, ผศ.ดร.แนงนอย ยานวารี2, ผศ.ดร.พนายุทธ เชยบาล3 

 
บทคัดยอ 

 งานวิจัยครั้งนี ้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพอนาคตการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชวิธีการวิจัยอนาคตแบบชาติพรรณวรรณนา ผูใหขอมูล เปน ผูอํานวยการ
โรงเรียนเฉพาะความพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 10 คน จาก 10 โรงเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง          
เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชเทคนิคการสัมภาษณวิจัยอนาคตแบบชาติพรรณวรรณนา โดยแนวคําถามในการสัมภาษณผานการ
ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน การตรวจสอบขอมูลประกอบดวย (1) การหาความตรงของขอมูลดวยเทคนิควิธีการ
สรุปสะสม (2) การยืนยันขอมูลความถูกตองจากการตรวจสอบบันทึกการสัมภาษณของผูใหขอมูล และ (3) การตรวจสอบ
ขอมูลสามเสา วิเคราะหตามหลักการและขั้นตอนในการสรางภาพอนาคต  
 ผลการวิจัยพบวา (1) แนวโนมการบริหารงานบุคคลในทางดี ครูผูสอนตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีความรู
เกี่ยวกับความพิการประเภทนั้น ๆ มีหัวใจที่จะทํางานดานการศึกษาพิเศษ และความรับผิดชอบตอหนาที่ ครูมีบทบาทในการ
สอนเต็มเวลา เพิ่มบทบาทของความเปนนักวิชาการ เปนผูมีองคความรูทางการศึกษาพิเศษ และเสริมสรางความรูทาง
การศึกษาพิเศษจากการสรางฐานงานวิจัยของครูผูบริหารมีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนามากขึ้น และทํางานรวมกับครูอยางมี
ความสุข การธํารงรักษาบุคลากรไวในองคกรจะทําไดนานขึ้น จากการสรางความมั่นคงเปนแรงจูงใจในการทํางานและ
บรรยากาศการทํางานที่มีความสุข ใหเกียรติกัน ลดภาระการทํางานหนักของครูใหครูไดมีเวลาพัก การออกจากงานก็ลดนอยลง 
(2) แนวโนมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉพาะความพิการในทาง ครูเกิดความเคยชิน และเฉื่อยชา ไมพัฒนางาน           
ไมพัฒนาตนเอง ความเอาใจใสในงานลดลง มีอิทธิพลมาจากการอยูนานของตนเอง และหรือเพื่อนรวมองคกรผูบริหาร
บริหารงานลําบากเนื่องจากการกระจายอํานาจที่มีอยูอยางจํากัด บุคลากรขาดขวัญกําลังใจและเคลื่อนออกจากองคกรเพื่อหา
ความกาวหนาการบริหารงานของผูบริหารอาจสงผลใหบุคลากรออกจากงานเพิ่มขึ้นจากสภาวะ ความกดดัน การถูกเอาเปรียบ 
และหรือครูเองไมรักษาวินัย ครูมีภาระงานที่มากเกินไป จนไมมีเวลาที่จะพัฒนานักเรียนอยางจริงจัง และ (3) แนวโนมการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉพาะความพิการในทางท่ีเปนไปได การบริหารงานบุคคลในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีขึ้นในโรงเรียนเฉพาะความพิการทุกประเภท มีการจูงใจเพิ่มขึ้นโดยสวัสดิการเพิ่มขึ้น โรงเรียนไดคนที่ตรงกับงาน สามารถ
กําหนดคุณสมบัติของคนที่จะเขามาใหตรงกับที่ตรงการ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพของครู           
อยูเสมอ การบริหารงานบุคคลควรเสริมสรางวินัยในแนวทางปองกันมากกวาการแกไข และควรยืดหยุนตามสถานการณ 
  
คําสําคัญ : (1) อนาคตภาพ (2) การบริหารงานบุคคล (3) โรงเรียนเฉพาะความพิการ (4) แนวโนมการบริหารงานบุคคล 
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ABSTRACT 
 This research was the qualitative research which aimed to study the scenario of personnel affair 
management of specialized disability schools in the Northeast by using the Ethnography Research Method. 
The informants were 10 directors from special school in the Northeast as the purposive sampling.             
The data was collected by using the interview technique for the Ethnography Research. The questionnaire 
was checked by the 3 professionals. The information checking consisted of (1) the finding of the validity of 
the data by the cumulative summation method, (2) the confirmation of the accuracy of the interview data 
of the data provider, and (3) the analysis of the Triangulation which was analyzed in accordance with the 
principles and procedures for creating the scenario. 
 The research findings were as follows: (1) For good personnel affair management trends, the 
teachers must have special field and knowledge of the type of disability, and they should have a heart to 
work in special education as well as responsibilities. Teachers played a role in full-time teaching and 
enhance the role of academics, and the teachers must be specialized in specialized education. In 
addition, there was a need to improve the quality of education through the creation of research bases for 
higher education teachers to be more developed and able to work with teachers happily. Maintaining 
personnel in the organization would be a long way from building security, motivation to work and a happy 
work environment, and teachers needed to respect each other, and teachers’ workload should be 
reduced to give teachers time to rest. This would reduce the numbers of teachers who resigned from the 
job, (2) For personnel affair management of special school trends, teachers got used to it, and they slowly 
work without having work development, self-development, and the attentiveness in the job was declined 
due to the long existence in the position. Moreover, the corporate executives could not perform work 
easily due to limited decentralization, the lack of encouragement, and they resigned from the organization 
to find the advancement. The management of the executives might result to the resign of personnel due 
to the pressure of being exploited. The teacher did not maintain discipline as they had too much 
workload and no time to develop students seriously, and (3) School personnel affair management trends 
only for the disability in possible ways. The future school personnel affair management would change in a 
better way in all types of disabilities schools, and the incentives increased due to the increasing of 
welfare. With this reason, the school would have people matching jobs and able to set the properties of 
people to come to match the need. In addition, the evaluation must be performed to develop and 
enhance the performances of teachers always. Personnel affair management should strengthen discipline 
in prevention rather than correction, and it must be flexible according to circumstances. 
  
Keywords: (1) The scenario (2) Personnel Affair Management (3) Specialized Disability Schools  
  (4) personnel Affair Management Trends 
 
บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 ที่กลาววาการจัดการศึกษา 
ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม 
การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคล ซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอย
โอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง
ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ 
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บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาสําหรับ
บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบ ที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น (สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร, 2550, น. 4) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 กลาววา คนพิการมี
สิทธิทางการศึกษา คือ (1) ไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการ จนตลอดชีวิต พรอมทั้งไดรับ
เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (2) เลือกบริการทางการศึกษา 
สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตองการจําเปนพิเศษของ
บุคคลนั้น และ (3) ไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู            
การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการแตละประเภทและบุคคล 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 7-8) กฎหมายขางตนระบุใหรัฐสนับสนุนและกระจายสิทธิคนพิการใหไดรับการศึกษาเทาเทียม
กับคนปกติ ไดรับการจัดการศึกษาอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แสดงใหเห็นวาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการตองมี
รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ 
 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ            
เปนหนวยงานที่มีหนาท่ีในการจัดการศึกษาใหกับคนพิการ โดยระบุวา คนพิการและผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ ดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของแตละบุคคล ทั้งนี้เพื่อใหมีทักษะ
ชีวิต สามารถพึ่งตนเองได อยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะคนพิการจะไดรับบริการชวยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม และไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อบริการและความชวยเหลืออื่นใดตามความเหมาะสม (สารสนเทศสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจําป 2553.  2554 : 7) การจัดการศึกษาพิเศษจึงจัดการศึกษาแกบุคคลที่มีลักษณะพิเศษหรือ
มีความผิดปกติทางดานรางกาย สติปญญา การไดยิน การมองเห็น เด็กเจ็บปวยเรื้อรังในโรงพยาบาล การจัดการศึกษาพิเศษ
ดําเนินการทั้งลักษณะของการจัดสงครูไปสอนในสถานศึกษาเอกชน หรือมูลนิธิ โครงการเรียนรวมในโรงเรียนปกติ โรงเรียนให
การศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ (โสรัจ พิศชวนชม.  2543 : 231)  
 โรงเรียนเฉพาะความพิการ (Special School) เปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีหนาที่
จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการแตละประเภท โดยจัดการศึกษาทุกระดับ ตั้งแตเตรียมความพรอมกอนวัยเรียนจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาซึ่งมีทั้งสายสามัญและสายอาชีพ มีการปรับหลักสูตรเฉพาะประเภทความพิการใหสอดคลองกับความตองการ
จําเปนของแตละกลุม (เกยูร วงศกอม.  2548 : 5) โรงเรียนเฉพาะความพิการมีจํานวน 43 แหงใน 35 จังหวัด กระจายอยูทั่ว
ประเทศไทยเพื่อใหบริการคนพิการดานการศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโรงเรียนเฉพาะความพิการอยู 10 แหง 
ใหบริการแยกตามประเภทความพิการ ดังนี้ โรงเรียนจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนบกพรองทางการไดยิน 6 แหง กลุมโรงเรียน
จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนบกพรองทางสติปญญา 3 แหง และกลุมโรงเรียนจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนบกพรองทางรางกาย 
1 แหง 
 โรงเรียนเฉพาะความพิการเปนโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการอยูประจํา บริบทในการบริหารและการจัดการศึกษาจึงมี
ลักษณะที่แตกตางจากสถานศึกษาอื่น ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงมีบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น และเปน
สวนสําคัญในการพัฒนาองคการ เนื่องจากตองมีครูอยูกับนักเรียนตลอดเวลา สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติหนาที่เวรยาม
รักษาการณทั้งตอนกลางวันและกลางคืน ในแงของการบริหารงาน ครูจึงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนานักเรียนซึ่งเปนผลผลิต
ของสถานศึกษา  
 การพัฒนาองคการจึงตองพัฒนาทั้งในดานการบริหาร (Administration development) และพัฒนาดานบุคคล 
(Human resources development) ควบคูกัน ในบรรดาปจจัยพื้นฐานที่ใชพัฒนา (4M’s) นั้น กําลังคน (Human 
resources) จัดวาเปนปจจัยที่สําคัญทีสุ่ด หากมีกําลังคนจํานวนพอสมควร ทุกคนมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่การงานที่รับผิดชอบและมีการจัดการที่ดีแลว โอกาสที่จะทํางานไดสําเร็จ และประหยัด ยอมสะดวกงายดาย (วิชชุดา  
หุนวิไล.  2542 : 3-4) การพัฒนาโรงเรียนเฉพาะความพิการ จึงมีนัยสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณสมบัติเฉพาะ และมี
กลไกการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  ประกอบกันจะทําใหองคการขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิผล 
 โรงเรียนเฉพาะความพิการเปนหนวยงานหนึ่งที่รับนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมาดําเนินการ มีการ
กระจายอํานาจการบริหารงานตามฝายงาน กําหนดโครงสรางการบริหารงานไวชัดเจน การประสานงานกับเครือขายขามสาย
งานคอนขางนอย บุคลากรมีภาระการทํางานมาก เปนการทํางานอยูตลอด 24 ชั่วโมง จึงขาดแรงจูงใจ ขวัญและกําลังใจแก
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ผูปฏิบัติงานถดถอย การปฏิบัติงานเปนไปในลักษณะการทํางานตามคําสั่ง มากกวาการทํางานแบบมีสวนรวม การรับคนเขา
ทํางานไมตรงตามลักษณะเฉพาะของโรงเรียน สงผลใหบุคลากรขอโยกยายอยูตลอดเวลา การคัดสรรบุคลากรเขาใหม ก็เปน
เรื่องที่ตองใชเวลาในการฝกฝน และเขาใจบริบทงาน นับเปนหนึ่งปจจัยที่กระทบตอคุณภาพของผูเรียน และสงผลตอ
ประสิทธิผลขององคการในภาพรวม  
 นับเปนเวลา 31 ป ตั้งแตมีการกอตั้งสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่เริ่มการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการอยาง
จริงจังในประเทศไทย ทั้งมีนโยบายกระตุนใหเกิดความสําคัญตอการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ตามนโยบายการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ป 2542 ที่วา “คนพิการทุกคนที่อยากเรียนตองไดเรียน” ประกอบกับมีพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 หมวด 1 มาตรา 5 วรรค 3 ระบุให คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาใหไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับ
ความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการแตละประเภทและบุคคล แตคุณภาพของการจัดการศึกษาของคนพิการยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําใหคนพิการได รับการศึกษา ชวยเหลือตนเอง และหาเลี้ ยงชีพไดตามศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 8) ทวานักเรียนโรงเรียนเฉพาะความพิการยังมีทิศทางหลังจบการศึกษาเปนที่สงสัยนักเรียน
และผูปกครอง โดยอัตราการมีงานทําและการศึกษาตอของนักเรียนหลังจบการศึกษามีนอย แสดงใหเห็นถึงความสามารถและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะความพิการ เหลานี้เปนผลกระทบที่สะทอนภาพของการบริหาร 
(Administration development) และการพัฒนาดานบุคคล (Human resources development) ควบคูกัน อยางมี
นัยสําคัญ  
 การวิจัยอนาคตแบบชาติพันธุวรรณนาเปนการศึกษาความสนใจในการรับรูของผูคนวาอะไรที่อนาคตจะเปน          
และมีความโนมเอียงวาอนาคตควรจะเปนเชนไร โดยคํานึงถึงมิติทางวัฒนธรรม (นงนภัส คูวรัญู เที่ยงกมล.  2551 : 230) 
ของสังคมนั้นแบบองครวม การนําวิธีวิจัยอนาคตแบบชาติพันธุวรรณนามาใชจะชวยอธิบายปรากฎการณความเปลี่ยนแปลงที่
จะอาจเกิดขึ้นในอนาคต ตามภาพอนาคตที่ผูใหขอมูลไดสรางขึ้น โดยภาพอนาคตจะถูกสรางขึ้นเปน 3 ทาง (1) อนาคตภาพ
ในทางดี (2) อนาคตภาพในทางราย (3) อนาคตภาพที่มีความเปนไปได เพื่อนําภาพอนาคตของการบริหารบุคคลของโรงเรียน
เฉพาะความพิการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอีก 10 ปขางหนา (พ.ศ. 2565) ที่สรางขึ้น 
มาวางแผนและหรือแกไขการบริหารจัดการโรงเรียนเฉพาะความพิการในปจจุบันและหาแนวทางปองกันอนาคตภาพทางรายที่
อาจเกิดขึ้น 
 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยในฐานะเปนผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมีความสนใจศึกษาภาพ
อนาคตของการบริหารบุคคลของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
อีก 10 ปขางหนา (พ.ศ. 2565) วาภาพอนาคตการบริหารจัดการโรงเรียนเฉพาะความพิการสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปนอยางไร เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนางานดานการศึกษาพิเศษและเปนแนวทางการศึกษาแกผูสนใจตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอนาคตภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเฉพาะความพิการสําหรับ            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
คําถามการวิจัย 
 อนาคตภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเฉพาะความพิการสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปพ.ศ. 2565            
เปนอยางไร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ผูใหขอมูล  
  ผูใหขอมูลเปนผูอํานวยการโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 10 แหง ใชการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยกําหนดคุณสมบัติของผูใหขอมูลดังนี้ (1) ผูบริหารอํานวยการโรงเรียนปจจุบัน
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ดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียนเฉพาะความพิการ (2) ดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเฉพาะความพิการมาแลวไม
นอยกวา 5 ป 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูลใช  
  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเทคนิคการสัมภาษณวิจัยอนาคตแบบชาติพันธุวรรณนา โดยแนวคําถามในการ
สัมภาษณผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน การตรวจสอบขอมูลประกอบดวย (1) การหาความตรงของขอมูล
ดวยเทคนิควิธีการสรุปสะสม (2) การยืนยันขอมูลความถูกตองจากการตรวจสอบบันทึกการสัมภาษณของผูใหขอมูล            
และ (3) การตรวจสอบขอมูลสามเสา 
 3. การวิเคราะหขอมูล  
  ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหตามหลักการและขั้นตอนในการสรางภาพอนาคตของชาย โพธิสิตา (2552 : 360) 
โดยนําขอมูลเหลานั้นมา กําหนดรหัส (Coding) โดยเลือกเอาหนวยที่มีความหมายตรงประเด็นกับเรื่องที่ทําการวิเคราะห          
จัดหมวดหมูขอมูล (Categories) หรือดัชนีขอมูล (Indexing) เปนการเลือกคําบางคําใชเพื่อจัดหมวดหมูขอมูล โดยดัชนีขอมูล
อาจเปนคํา (Words) ประโยค (Sentences) แนวคิด (Concept) และสรางภาพอนาคตตามลําดับ 
 
ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยเสนอภาพอนาคตที่เปนแนวโนมในการบริหารงานบุคคล 3 ทางเลือก ดังนี้  
  1. แนวโนมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉพาะความพิการในทางดี (Optimistic-Realistic Scenario 
Personnel Affair Management of Special Schools)  
   ผูใหขอมูลไดเสนอถึงการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเฉพาะความพิการในทางดีวา ครูผูสอนตองมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีความรูเกี่ยวกับความพิการประเภทนั้น ๆ มีหัวใจที่จะทํางานดานการศึกษาพิเศษ และความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ ครูมีบทบาทในการสอนเต็มเวลา เพิ่มบทบาทของความเปนนักวิชาการ เปนผูมีองคความรูทางการศึกษาพิเศษ          
และเสริมสรางความรูทางการศึกษาพิเศษจากการสรางฐานงานวิจัยของครูผูบริหารมีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนามากขึ้น 
และทํางานรวมกับครูอยางมีความสุข การธํารงรักษาบุคลากรไวในองคกรจะทําไดนานขึ้น จากการสรางความมั่นคงเปน
แรงจูงใจในการทํางานและบรรยากาศการทํางานที่มีความสุข ใหเกียรติกัน ลดภาระการทํางานหนักของครูใหครูไดมีเวลาพัก 
การออกจากงานก็ลดนอยลง  
 
    “…อยากไดคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะก็คือ มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับความตองการ
ของโรงเรียน เชน โรงเรียนโสตฯ ก็ตองมีความรูเรื่องภาษามือ และก็เขาเรื่องความพิการเฉพาะทางของเขานะครับ…” 
(ผูอํานวยการโรงเรียนคนที่ 7, 25 กันยายน 2557)  
 
    “…ครูก็จะเปนครูผูสอนที่มีความเฉพาะดานอยูแลว เปนผูอบรม และอาจจะมีบทบาทในการใหความรู
ผูปกครองดวย จะสอนท้ังแมทั้งลูก คูกันไป” (ผูอํานวยการโรงเรียนคนที่ 6, 12 สิงหาคม 2557)  
 
    “...ครูเหลานี้ตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เปนสิ่งสําคัญในการคัดสรรเขามาจะตองมีความรู 
อยางเชนโรงเรียนหูหนวกเนี้ยครูจะตองรูภาษามือ ตองรูธรรมชาติของเด็กเหลานี้เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง และก็ตองเอาใจใสตอ
งานในหนาที.่..” (ผูอํานวยการโรงเรียนคนที่ 1, 15 สิงหาคม 2557)  
 
     “… สวัสดิการเปนแรงเสริมมากกวา แรงเสริมกําลังใจ อยางเชนวันเกิด วันอะไรตาง ๆ เราให
ความสําคัญเขา ใหเกียรติ” (ผูอํานวยการโรงเรียนคนที่ 7, 25 กันยายน 2557)  
 
    “...ผูบริหารจะตองเปนตัวอยางกับครู ครูหรือบุคลากรจะตองตระหนักตอหนาที่ในการทํางานรวมกัน 
ดังนั้นผูบริหารและครูจะตองทํางานรวมกันอยางมีความสุขนะ...” (ผูอํานวยการโรงเรียนคนที่ 1, 15 สิงหาคม 2557)  
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  2. แนวโนมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉพาะความพิการในทางราย (Pessimistic-Realistic Scenario 
Personnel Affair Management of Special Schools)  
   ผูใหขอมูลไดเสนอถึงการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเฉพาะความพิการในทางรายวา ครูเกิดความเคยชิน 
และเฉื่อยชา ไมพัฒนางาน ไมพัฒนาตนเอง ความเอาใจใสในงานลดลง มีอิทธิพลมาจากการอยูนานของตนเอง และหรือเพื่อน
รวมองคกรผูบริหารบริหารงานลําบากเนื่องจากการกระจายอํานาจที่มีอยูอยางจํากัด บุคลากรขาดขวัญกําลังใจ และเคลื่อน
ออกจากองคกรเพื่อหาความกาวหนาการบริหารงานของผูบริหารอาจสงผลใหบุคลากรออกจากงานเพิ่มขึ้นจากสภาวะ          
ความกดดัน การถูกเอาเปรียบ และหรือครูเองไมรักษาวินัย ครูมีภาระงานที่มากเกินไป จนไมมีเวลาที่จะพัฒนานักเรียนอยาง
จริงจัง 
  
    “… อันนี้สิ่งที่จะเกิดตอไปก็คือ เกิดความเคยชิน ไมไดนําปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กมาพัฒนาเด็ก...            
ครูไมพยายามที่จะฝกสอนเด็กใหเกิดความเชี่ยวชาญ อยางเชน กรณีเด็กหูหนวกอานไมออก ก็ไปโทษเด็ก ตอไปถาโทษไปอยาง
นี้ อันตราย เด็กจบออกไปแลวไมเกิดการพัฒนา คือจบออกไปจากโรงเรียนก็คือปลอยไปเลย...” (ผูอํานวยการโรงเรียนคนที่ 1, 
15 สิงหาคม 2557)  
 
    “... มันจะซอยเทาอยูกับที่ มันไมเดิน และไมทันตอโลกภายนอก สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม ไม
ทันตอการเปลี่ยนแปลง ถาในอนาคตเรายังอยูแบบนี้ เพราะวาสังคมมันไปเรื่อย มาเรื่อย การเรียนการสอนถาไมพัฒนา ก็ติด” 
(ผูอํานวยการโรงเรียนคนที่ 5, 26 สิงหาคม 2557)  
 
    “... กลัวอยางเดียว ก็คือทํางานไปนาน กลัวอยางเดียวคือความเคยชิน ตัวนี้จะทําใหคนเหนื่อยหนาย 
ไมทํางานแลวมีอิทธิพลขึ้นกับนองๆ อยางน้ีนะครับ...” (ผูอํานวยการโรงเรียนคนที่ 7, 25 กันยายน 2557)  
 
    “…ถาสวนกลางเปนคนสรรหาและบรรจุแตงตั้ง มันก็ไดคนไมตรงกับที่เราตองการ สภาพปญหาตาง ๆ  
ก็จะตามมา เชน คนสอบไดเปนคนใต แลวมาอยูอีสาน พอมีสิทธ์ิยายเขาก็ยายกลับบาน เราตองมาเสียเวลาที่ตองไปรับคนใหม
เขามา…” (ผูอํานวยการโรงเรียนคนที่ 6, 12 สิงหาคม 2557)  
 
  3.  แนวโนมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉพาะความพิการในทางที่เปนไปได (Most-probable 
Scenario Personnel Affair Management)  
   ผูใหขอมูลไดเสนอแนวโนมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉพาะความพิการในทางที่เปนไปไดวาการ
บริหารงานบุคคลในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในโรงเรียนเฉพาะความพิการทุกประเภท มีการจูงใจเพิ่มขึ้นโดย
สวัสดิการเพิ่มขึ้น โรงเรียนไดคนที่ตรงกับงาน สามารถกําหนดคุณสมบัติของคนที่จะเขามาใหตรงกับที่ตรงการ และมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพของครูอยูเสมอ การบริหารงานบุคคลควรเสริมสรางวินัย ในแนวทางปองกัน
มากกวาแกไข และควรยืดหยุนตามสถานการณ และครูมีการรักษาวินัย เนื่องจากการแขงขันเพื่อเขาทํางาน เมื่อไดเขาทํางาน
แลวจะมีการรักษาวินัยอยางเครงครัด  
 
    “… มันตองใชวิธีปองกันมากกวาท่ีเราจะมาติดตามแกไข ปองกันคือใหความรู เสริมสรางคุณลักษณะให
มันสม่ําเสมอ ไมใชวามีปญหาแลวถึงมาอบรม มีปญหาแลวถึงมาจัดกิจกรรมตางๆ ใหมันสอดรับ เพราะงั้นตองเนนในเรื่องของ
วิธีการปองกัน ปองกันก็คือ ใหความรูในเรื่องเกี่ยวของในการทํางานของเขาอะ อยาใหเขาทําผิด…” (ผูอํานวยการโรงเรียนคนที ่
5, 26 กันยายน 2557)  
 
     “…เมื่อคนมันมากขึ้น จะมีการแขงขันในเรื่องการเขาสูงานที่เขมขนขึ้น เมื่อคนที่เขาสูระบบงานแลว 
เขานาจะพัฒนาตนเองใหคงสภาพ อยูไดและพัฒนาตนเองใหปรับตัวในองคกรนั้นได เพราะคนแยงงานกันทํา เมื่อเขาสูระบบ 
เขาคงจะรักษาตัวนี้ใหมั่นคง รักษาสถานภาพของตนเอง…” (ผูอํานวยการโรงเรียนคนที่ 9, 15 กันยายน 2557)  
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    “… ก็คิดวาเปนเหมือนวันนี้ แตคงจะดีขึ้นกวาน้ีจากเดิมนะครับ ระบบการบริหารงานอาจจะมีสวัสดิการ
เพิ่มขึ้น สวัสดิการทางดานสังคมและก็แรงจูงใจ…” (ผูอํานวยการโรงเรียนคนที่ 7, 25 กันยายน 2557)  
 
     “…ก็คือ ประเมินใหมากขึ้น ประเมินคงสภาพบาง ประเมินในความกาวหนาของเขาบาง อยางนอยคือ
คงสภาพเดิมไวกอน ไมใหแยไปกวาเดิม...” (ผูอํานวยการโรงเรียนคนที่ 4, 22 สิงหาคม 2557)  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอนาคตภาพการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเฉพาะความพิการ
สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา (1) แนวโนมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉพาะความพิการในทางดี 
(Optimistic-Realistic Scenario Personnel Affair Management of Special Schools) ครูผูสอนตองมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน มีความรูเกี่ยวกับความพิการประเภทนั้นๆ มีหัวใจที่จะทํางานดานการศึกษาพิเศษ และความรับผิดชอบตอหนาที่ 
ครูมีบทบาทในการสอนเต็มเวลา เพิ่มบทบาทของความเปนนักวิชาการ เปนผูมีองคความรูทางการศึกษาพิเศษ และเสริมสราง
ความรูทางการศึกษาพิเศษจากการสรางฐานงานวิจัยของครูผูบริหารมีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนามากขึ้น และทํางาน
รวมกับครูอยางมีความสุข การธํารงรักษาบุคลากรไวในองคกรจะทําไดนานขึ้น จากการสรางความมั่นคงเปนแรงจูงใจในการ
ทํางานและบรรยากาศการทํางานที่มีความสุข ใหเกียรติกัน ลดภาระการทํางานหนักของครูใหครูไดมีเวลาพัก การออกจากงาน
ก็ลดนอยลง  สอดคลองกับงานวิจัยของชารรีฟท สือนิ (2546 : 139) พบวา แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ผูบริหาร
สวนใหญมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลดานการสรรหาบุคลากร โดยใชวิธีการสรรหาครูจากบุคคลที่มีความเขาใจใน
หลักศาสนาอิสลามและมีความเขาใจสภาพสังคม 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและจัดครูเขาปฏิบัติโดยคํานึงถึงวิชาเอก ความถนัด
และความสามารถ ดานการพัฒนาบุคลากรควรมีการสงเสริมครูที่มีความสามารถในการใหความรูแกครูดวยกัน ดานการ
บํารุงรักษาบุคลากรควรใหคําปรึกษากับครูที่ตองการความชวยเหลือ จัดสวัสดิการอยางจูงใจ และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วิชชุดา หุนวิไล (2542 : 3-4) กลาววา การพัฒนาทุกประเภทจึงตองพัฒนาทั้งในดานการบริหาร (Administration 
development) และพัฒนาดานบุคคล (Human resources development) ควบคูกันไปใหไดสัดสวนกัน นั่นคือ ในบรรดา
ปจจัยพื้นฐานที่ใชพัฒนาตางๆ นั้น กําลังคน (Human resources) จัดวาสําคัญที่สุด เพราะถามีกําลังคนจํานวนพอสมควร        
ทุกคนมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่การงานาที่รับผิดชอบและมีการจัดการที่ดีแลว โอกาสที่จะทํางานได
สําเร็จ ไดรับผลดีและประหยัดยอมสะดวกงายดาย (2) แนวโนมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉพาะความพิการในทางราย 
(Pessimistic-Realistic Scenario Personnel Affair Management of Special Schools) ครูเกิดความเคยชิน และเฉื่อยชา 
ไมพัฒนางาน ไมพัฒนาตนเอง ความเอาใจใสในงานลดลง มีอิทธิพลมาจากการอยูนานของตนเอง และหรือเพื่อนรวมองคกร
ผูบริหารบริหารงานลําบากเนื่องจากการกระจายอํานาจที่มีอยูอยางจํากัด บุคลากรขาดขวัญกําลังใจ และเคลื่อนออกจาก
องคกรเพื่อหาความกาวหนาการบริหารงานของผูบริหารอาจสงผลใหบุคลากรออกจากงานเพิ่มขึ้นจากสภาวะ ความกดดัน การ
ถูกเอาเปรียบ และหรือครูเองไมรักษาวินัย ครูมีภาระงานที่มากเกินไป จนไมมีเวลาที่จะพัฒนานักเรียนอยางจริงจัง สอดคลอง
กับงานวิจัยของวิรัช ภูเล็ก (2547 : ง) กลาววา ปญหาที่พบมากที่สุดจากการศึกษาการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงาน
ศูนยการศึกษาพิเศษ ไดแก งบประมาณในการดําเนินการไมเพียงพอ ขาดงบประมาณสนับสนุนขาดบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ บุคลากรมีภาระงานมาก และขาดการติดตามสํารวจขอมูลเด็กพิการ และ (3) แนวโนมการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนเฉพาะความพิการในทางที่เปนไปได (Most-probable Scenario Personnel Affair Management) การบริหารงาน
บุคคลในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในโรงเรียนเฉพาะความพิการทุกประเภท มีการจูงใจเพิ่มขึ้นโดยสวัสดิการ
เพิ่มขึ้น โรงเรียนไดคนที่ตรงกับงาน สามารถกําหนดคุณสมบัติของคนที่จะเขามาใหตรงกับที่ตรงการ และมีการประเมินเพื่อ
พัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพของครูอยูเสมอ การบริหารงานบุคคลควรเสริมสรางวินัย ในแนวทางปองกันมากกวาแกไข 
และควรยืดหยุนตามสถานการณ และครูมีการรักษาวินัย เนื่องจากการแขงขันเพื่อเขาทํางาน เมื่อไดเขาทํางานแลวจะมีการ
รักษาวินัยอยางเครงครัด สอดคลองกับหลักการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 51) วาการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ 
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ 
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปน
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สําคัญ สอดคลองกับขอเสนอแนะการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของ
ชารรีฟท สือนิ (2546 : 139) ดานการสรรหาบุคลากร ควรคัดเลือกบุคลากรใหตรงกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ดานการ
บํารุงรักษาบุคลากร ควรสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรในโรงเรียน ดานการใหบุคลากรพนจากงาน ควรใหบุคลากรพน
จากงาน เมื่อกระทําผิดอยางรายแรง ขาดความรับผิดชอบและทุจริตตอหนาท่ี        
 
ขอเสนอแนะ  
 จากการศึกษาภาพอนาคตของการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเฉพาะความพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ประเทศไทย พบวา แนวโนมอนาคตในเรื่องการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉพาะความพิการสามารถนํามาสรางกรอบการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉพาะความพิการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและพัฒนาการบริหารดานบุคคลกับผูบริหารใน
โรงเรียนเฉพาะความพิการได โดยผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไปดังนี้  
  1. ควรศึกษางานดานอื่นในการบริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ใหครบตามโครงสรางการบริหารงานในโรงเรียน 
เพื่อนําแนวโนมเหลานั้นมาวิเคราะหเพื่อปองกัน และพัฒนาระบบของการศึกษาพิเศษตอไป  
  2. ควรศึกษาถึงปจจัยที่มีลักษณะเฉพาะในการบริหารงานของโรงเรียนเฉพาะความพิการ  
  3. ควรศึกษาถึงพฤติกรรมที่สงผลตอกันระหวางผูบริหารและครูในโรงเรียนเฉพาะความพิการ เพื่อนําผลไป
พัฒนาในดานการบริหารงานบุคคล 
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สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานสงเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ 

SITUATIONS AND PROBLEMS IN ACADEMIC AFFAIR ADMINISTARTION OF 
NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION OFFICE FOR ROI KAEN SARASIN GROUP 

 
จิรัชยา ฝอดสูงเนิน1, พนายุทธ  เชยบาล2 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ จําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน และ (2) ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูอาสาสมัคร และครู กศน.ตําบล          
กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ จํานวน 350 คน โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเปนแบบ             
มาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นเทากับ 0.98 วิเคราะหขอมูลโดยหาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา (1) สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกัน       
ไมแตกตางกัน (2) ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายดาน อยูในระดับนอย เมื่อเปรียบเทียบกันไมแตกตางกัน  
(3) สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกันไมแตกตางกัน (4) ปญหาการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จําแนกตามขนาด
สถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับนอย เมื่อเปรียบเทียบกันไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ: (1) การบริหารงานวิชาการ (2) สถานศึกษา (3) กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ  
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were (1) to study and to compare situations and problems in 
academic affair management of Non-formal and Informal Education Office for Roi Kaen Sarasin group 
classified by work experience, and (2) to study and to compare situations and problems in academic affair 
management of Non-formal and Informal Education Office for Roi Kaen Sarasin group classified by office 
size. The samples were 350 administrators, volunteer teachers and teachers of Non-formal and Informal 
Education Office for Roi Kaen Sarasin group. They were selected by Stratified Random Sampling. The 
instrument used was a five-rating scale questionnaire with the reliability of 0.98. The data were analyzed 
by using frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The findings were as follows: (1) the situations in academic affair management of Non-formal 
and Informal Education Office for Roi Kaen Sarasin group classified by work experience in overall and in 

                                                 
1 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
2 ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ี
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individual aspects were at the high level. In comparison, there was no difference. (2) the problems in 
academic affair management of Non-formal and Informal Education Office for Roi Kaen Sarasin group 
classified by work experience in overall and in individual aspects were at the low level. In comparison, 
there was no difference. (3) the situations in academic affair management of Non-formal and Informal 
Education Office for Roi Kaen Sarasin group classified by office size in overall and in individual aspects 
were at the high level. In comparison, there was no difference. (4) the problems in academic affair 
management of Non-formal and Informal Education Office for Roi Kaen Sarasin group classified by office 
size in overall and in individual aspects were at the low level. In comparison, there was no difference.  
 
Keywords: (1) Academic Affair Administration (2) Office (3) Roi Kaen Sarasin Group 
 
บทนํา 
 ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวัฒน มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจของทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทยดวย จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ซึ่งถือเปน
กลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของประเทศ เพื่อสรางคนไทยใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพ พรอมที่
จะแขงขัน และรวมมือสรางสรรคในเวทีโลก (กรมวิชาการ, 2544 : 1) รัฐไดตระหนักถึงการจัดการศึกษาของชาติ จึงเห็นความ
จําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา เพื่อใหการศึกษาเปนกระบวนการที่จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย           
ใหเปนไปตามกาลเวลาและบริบทของสังคมไทย 
 จากการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การบริหารงานวิชาการซึ่งเปนการ
บริหารงานที่สําคัญ และเปนหัวใจตอการปฏิรูปการศึกษา การบริหารงานวิชาการเปนงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมซึ่งเกี่ยวของกับ
การพัฒนาและปรับปรุงแกไข การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายของการศึกษา วิธีการจัดการหรือบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียน ผูบริหารการศึกษาตองเปนทั้งนักบริหารและนักวิชาการ งานวิชาการถือวาเปนหัวใจของการบริหาร
การศึกษา เพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษา ก็คือ การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยูกับงานวิชาการทั้งสิ้น งานวิชาการ
เปนกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานดานหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช แบบเรียน งานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการ
สอน งานวัดผลและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนการศึกษา และงานประชุมอบรมทางวิชาการ 
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงจะเห็นไดวาการบริหารงานวิชาการ
นับเปนงานที่สําคัญของโรงเรียน เปนหนาที่หลักของโรงเรียน ถือเปนหัวใจของการบริหารโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือไมขึ้นอยู
กับงานวิชาการของโรงเรียน ที่จะสรางนักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม และคุณสมบัติตามที่ตองการ เพื่อนําไปใชใน
การดํารงชีวิตในสังคมตอไปไดเปนอยางดี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ซึ่งในสถานศึกษานั้นจะเห็นไดวา หัวใจของสถานศึกษาอยูที่การบริหารงาน
วิชาการ มีความสําคัญยิ่งตอการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเดนชัดเมื่อมี การ
บริหารงานวิชาการประสบความสําเร็จ ถือวางานวิชาการเปนงานสําคัญของโรงเรียน ถาหากโรงเรียนดําเนินงานผิดพลาดทาง
วิชาการ ก็นาจะพิจารณาไดวาโรงเรียนนั้นประสบความลมเหลว  
 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูผูสอนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีความสนใจท่ีจะทําการวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ ทั้งนี้เพื่อ
เปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดนโยบายในการพัฒนางาน
วิชาการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ จําแนกตามประสบการณการทํางาน 
 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ จําแนกตามขนาดสถานศกึษา  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ จําแนกตามประสบการณการทํางาน แตกตางกัน 
 2. สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ จําแนกตามขนาดสถานศึกษา แตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูอาสาสมัคร และครู กศน. กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ ปงบประมาณ 
2556 จํานวนทั้งสิ้น350 คน จําแนกตามประสบการณการทํางาน ไดแก นอยกวา 10 ป จํานวน 155 คน และ10 ปขึ้นไป 
จํานวน 195 คน ไดมาจากวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)โดยใชขนาดสถานศึกษา ตําแหนง            
เปนเกณฑในการแบงช้ัน แลวสุมจากแตละชั้นดวยวิธีการสุมกลุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับ
สลาก (Lottery) ใหครบตามจํานวนท่ีกําหนดแตละขนาด 
 เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
และตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมีความเชื่อมั่น เทากับ 0.98  
  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปสําหรับสังคมศาสตร (Statistical 
Package for the Social Sciences : SPSS) โดยใชคาสถิติที่สอดคลอง 
กับวัตถุประสงค และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี ้
  1. ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และหารอยละ (Percentage) 
  2. ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา           
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ วิเคราะหขอมูลโดยหา
คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลผลคาเฉลี่ย โดยใชเกณฑ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 103) ดังนี ้
   4.51-5.00 หมายถึง มีสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากที่สุด                                
     3.51-4.50 หมายถึง มีสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก                                   
             2.51-3.50 หมายถึง มีสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง                                   
     1.51-2.50 หมายถึง มีสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอย                                   
     1.00-1.50 หมายถึง มีสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอยที่สุด                                   
         3. การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ใชการทดสอบ-ที แบบกลุม
ตัวอยางที่เปนอิสระตอกัน (t - test Independent Samples) และจําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเมื่อพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ใชวิธีการเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) 
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ผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหขอมูล มีขอคนพบสรุปไดดังนี ้
  1. สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกันไมแตกตางกัน  
  2. ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายดาน อยูในระดับนอย เมื่อเปรียบเทียบกันไมแตกตางกัน 
  3. สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกันไมแตกตางกัน   
  4. ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน อยูในระดับนอย เมื่อเปรียบเทียบกันไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ มีประเด็นที่คนพบและนาสนใจไดนํามาอภิปราย เพื่อใหเกิด
ความชัดเจน ดังน้ี 
  1. สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลไดมีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เกี่ยวกับการเปนศูนยกลางการเรียนรู
และจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อใหประชาชนไดรับการศึกษาตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ การขยายภาคีเครือขายในการมีสวนรวมการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 
สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือขาย ตลอดจนประสานและ
เชื่อมโยงการดําเนินงานจัดการศึกษารวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
จินตนา โลเงิน (2549) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 และ 2 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เพียรพันธุ กิจพาณิชย
เจริญ (2552) ไดศึกษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ จิตติพงษ กาติวงศ (2553) ไดศึกษาสภาพและปญหาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลําภู พบวา อยูใน
ระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายดาน และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นรภัทร สิทธิจักร (2556) ไดศึกษาเรื่อง สภาพและปญหา
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่กี่ศึกษา จังหวัดหนองคาย พบวา อยูในระดับมากทั้ง
โดยรวมและรายดาน 
  2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จําแนกตามประสบการณการทํางานไมแตกตางกันทั้งโดยรวมและรายดาน ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจาก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีการจัดระบบ
โครงสรางการบริหารงานดานการบริหารหลักสูตรอยางเปนระบบที่เอื้อตอการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ
ใหกับผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหทราบถึงการใชและจัดทําหลักสูตร วางแผนพัฒนา
กระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบและสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา สงเสริมใหครูเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในวิชาชีพ ตามความตองการ และความจําเปน จัดทํา เอกสาร หลักฐานการศึกษาให เปนไปตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการจัดทําเครื่องมือ และพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวัดผลประเมินผลการเรียน ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและ
การเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย แลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในกับ
สถานศึกษาอื่นหรือเครือขายการนิเทศการศึกษา เตรียมความพรอมดานบุคลากร ทรัพยากรในการจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา จัดระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ถูกตองและเหมาะสมกับการใชงาน ใหผูเรียนและครูผูสอนสามารถจัดทํา
และพัฒนาสื่อการเรียนรูขึ้นเอง หรือนําสื่อตางๆ ที่มีอยูรอบตัวมาใชในการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ซูเธอรแลนด 
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(Sutherland.  1996) ไดศึกษาการดําเนินงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถม พบวา โรงเรียน
ที่ประสบผลสําเร็จในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีปจจัยหลัก คือ การใหโอกาสและใหกําลังใจเพื่อน การมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในโรงเรียน การสรางความเชื่อมั่น ความศรัทธาตอกันระหวางครูและผูปกครอง การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง การ
มีสวนรวมของผูปกครอง และการใหการพัฒนาท่ีเหมาะสมแกบุคลากร สอดคลองกับผลงานวิจัยของ นรภัทร สิทธิจักร (2556) 
ไดศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่กี่ศึกษา จังหวัดหนองคาย 
พบวา ไมแตกตางกัน ทั้งโดยรวมและรายดาน และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปรีชา กระจางโพธิ์ (2550) การบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี พบวา ไมแตกตางกัน          
ทั้งโดยรวมและรายดาน         
  3. ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายดาน อยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดนําผลการวิเคราะหขอมูล
สภาพปญหาความตองการรวมกับชุมชนและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ในการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนปฏิบัติการ 
หรือนําผลการประเมินความตองการพัฒนาหลักสูตรที่มีอยูเดิมใหมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับสภาพปจจุบัน เปนขอมูล
ประกอบในการเขียนหลักการและเหตุผลหรือความเปนมาในการจัดทําหลักสูตร กําหนดเนื้อหาวิชา/หัวเรื่องที่สอนและ
จุดประสงคการเรียนรู ที่สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของกลุมเปาหมายแตละกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรที่มุงเนนจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของบุคคลที่อยูนอกระบบ ซึ่งเปนผูมีความรู ประสบการณจากการทํางานและการประกอบอาชีพ 
เปาหมายของการจัดการศึกษาจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาการจัดการกับองคความรู เพื่อใหผูเรียนสามารถปรับตัว อยูใน
สังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จัดระบบโครงสรางการบริหารงานดานการบริหารหลักสูตรอยางเปนระบบ ที่เอื้อตอการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ จิตติพงษ กาติวงศ (2553) ไดศึกษาสภาพและปญหาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลําภู พบวา อยูใน
ระดับนอย ทั้งโดยรวมและรายดาน และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วิชิต บุญเลิศ (2543) ปญหาการปฎิบัติงานวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูทําหนาที่ครูวิชาการ พบวา อยูในระดับนอย ทั้งโดยรวมและ          
รายดาน 
  4. ผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จําแนกตามประสบการณการทํางาน ไมแตกตางกัน ท้ังโดยรวมและรายดาน ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจาก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดจัดทําขอมูล
สารสนเทศท่ีทันสมัย ถูกตอง และเหมาะสม แบงงานตามหลักการมีสวนรวม โดยใชสถานศึกษาเปนฐาน สามารถตรวจสอบได 
และเผยแพรตอสาธารณชน จัดแนะแนวในสถานศึกษาอยางเปนระบบ ครูและบุคลากรในสถานศึกษาแสวงหาความรูอยูเสมอ 
มีการแตงตั้งคณะกรรมการวัดผล ประเมินผลการเรียน มีระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียน รวมมือกับเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนจัดระบบการนิเทศและจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการนิเทศอยางเพียงพอ นําขอมูลและนําผลการประเมินมาใชในการตัดสินใจ และปรับปรุงงาน กําหนดมาตรฐานตัว
บงชี้และวัตถุประสงคในการประกันคุณภาพการศึกษา จัดมุมหนังสือและเนื้อหาสาระครบทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกชั้น           
และมีพอกับความตองการ สรางความตระหนักใหแกบุคลากรใหเห็นประโยชนและความสําคัญของการทําวิจัยในชั้นเรียน           
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เซสเตอร (Chester.  1966) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารการศึกษา          
ทั่วประเทศอเมริกา พบวา พฤติกรรมที่ทําใหการบริหารงานวิชาการมีคุณภาพสูงเนื่องจากการสงเสริมใหครูมีความสามารถ
เพิ่มขึ้น เชน สงเสริมใหครูใชเทคนิคการสอนหลากหลายวิธี ใหครูมีสวนรวมในการวางแผน การจัดอบรมสาธิตวิธีสอนเพื่อใหครู
คุนเคยกับวิธีการสอนแบบตางๆ จัดอภิปรายปญหาการปรับปรุงการสอน การจัดใหครูในโรงเรียนปรับเปลี่ยนเยี่ยมชั้นเรียนและ
สังเกตการณสอน จัดวิทยากรชวยในการประชุมปฏิบัติการและการประชุมเกี่ยวกับปญหาการสอน ใหครูมีเวลาสําหรับการ
เตรียมการสอนมากขึ้น สงเสริมใหครูอานหนังสือ หรือบทความเกี่ยวกับครู เพื่อปรับปรุงเทคนิคการสอน และสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ จินตนา โลเงิน (2549) ไดศึกษาผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้น
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ที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 และ 2 ที่มีขนาดตางกันพบวา มีปญหาการบริหารงานวิชาการไม
แตกตางกัน 
  5. สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล สงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เปนศูนยการเรียนรูที่ใกลตัวสามารถที่จะสรางโอกาส            
ในการลดชองวางและเติมเต็มใหสามารถใชศักยภาพของแตละบุคคลไดอยางเต็มที่โดยดําเนินงานที่เนนการมีสวนรวมทุกภาค
สวน สรางความตระหนักใหแกบุคลากรและชุมชนใหเห็นความสําคัญในการบริหารหลักสูตรวางแผนพัฒนากระบวนการเรียนรู
อยางเปนระบบและสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา จัดการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยใชชุมชนเปนฐานการจัดการศึกษา ที่มุงแกปญหาและตอบสนองความตองการที่แทจริงของชุมชน เพื่อใหชุมชน           
มีศักยภาพในการจัดการความรู เกิดชุมชนนักปฏิบัติในดานตางๆ อยางจริงจังและจริงใจ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 
สรางสรรคกิจกรรมที่มีประโยชนอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 125 ตอนพิเศษ 2551 ซึ่งมี 11 ดาน 
แตในที่นี่ขอยกมาในดานที่เกี่ยวของ คือ ดานที่ 1 ดานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดานที่ 2            
ดานสงเสริม สนับสนุนและประสานภาคีขายเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และดานที่ 7 ดานกํากับ
ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ถาวร ดอนจันทรโคตร (2550) การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา                
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่กี่ศึกษา จังหวัดหนองคาย พบวาอยูในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายดาน สอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ สมมาศ พรรธนประเทศ (2553) ไดศึกษาเรื่อง สภาพการและปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวโรงเรียนนิติบุคคล
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัดอุดรธานี พบวา อยูในระดับมาก ทั้งโดยรวมและ
รายดาน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เพียรพันธุ กิจพาณิชยเจริญ (2552) ไดศึกษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
วิศิษฐ ชาญสุข (2549) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา จังหวัดหนองคาย พบวา อยูในระดับมากทั้งโดยรวมและรายดาน  
  6. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ไมแตกตางกันทั้งโดยรวมและรายดาน ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจาก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดกระตุนและสรางความ
ตระหนักในภาระหนาที่ครู มีการวางแผนการจัดทํากิจกรรมการเรียนรู ประชาสัมพันธใหกับผูปกครอง ชุมชน และหนวยงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหทราบถึงการใชและจัดทําหลักสูตร การนิเทศ กํากับ ติดตามผลการพัฒนาหลักสูตร จัดใหวัดผล 
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง นิเทศติดตามการวัดผล ประเมินผลทุกภาคเรียน จัดใหมีเครื่องมือในการนิเทศการศึกษา
อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พอล (Pual.  1991) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครู ซึ่งเปนเรื่อง
การกระจายอํานาจหนาที่มาสูโรงเรียน เมื่อป ค.ศ. 1900 โดยศึกษา 3 เรื่อง คือ งบประมาณ หลักสูตร บุคลากร พบวา ครูให
ความสําคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรมากที่สุด เพราะมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันของเขา นอกจากนี้ 
การเปลี่ยนแปลงการกระจายอํานาจไดทําใหคุณภาพของครูดีขึ้น สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  มารเรนและโรซาลินด (Marren 
& Rosalind.  1994) ไดศึกษาวิจัยตรวจสอบความคิดเห็นของผูบริหาร คณะกรรมการ และครูผูสอน ตอการบริหารการศึกษา
ของทองถิ่น ในประเด็นประโยชนที่ไดจากการกระจายอํานาจสูทองถิ่น สรุปไดวา มีความเปนอิสระทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น           
มีความยืดหยุนมากขึ้น มีการปรับปรุงการวางแผน มีการตระหนักการใชงบประมาณเพิ่มมากขึ้น การใชทรัพยากร                 
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความยุติธรรม และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นรภัทร สิทธิจักร (2556) ไดศึกษาเรื่อง สภาพ
และปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่กี่ศึกษา จังหวัดหนองคาย พบวา ไมแตกตาง
กัน ทั้งโดยรวมและรายดาน 
  7. ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายดาน อยูในระดับนอย ไมแตกตางกันทุกดาน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล จัดการศึกษาเพื่อสงเสริมในการพัฒนาสังคม โดยใช
ชุมชนเปนฐานมุงเนนพัฒนาความสามารถของประชาชนในการแสวงหาความรู สรางเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อ
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แกปญหาและพัฒนาชุมชน โดยใชหลักการจัดการความรูในชุมชน และการวิจัยชุมชน บูรณาการอยูในกระบวนการเรียนรู            
ซึ่งเปนพื้นฐานของการนําความรูไป สูการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวมโดยใชรูปแบบการฝกอบรม               
การประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรูของประชาชนในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ วิชิต บุญเลิศ (2543) ปญหาการปฎิบัติงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู
ผูทําหนาที่ครูวิชาการ พบวา อยูในระดับนอย ท้ังโดยรวมและรายดาน และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นิศากร ยมหา (2548) 
ไดศึกษาเรื่อง ปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดระยอง พบวา           
อยูในระดับนอย ท้ังโดยรวมและรายดาน  
  8. ผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
อาจเนื่องมาจาก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล จัดการศึกษาเพื่อสงเสริมในการพัฒนาสังคม               
โดยใชชุมชนเปนฐานมุงเนนพัฒนาความสามารถของประชาชนในการแสวงหาความรู สรางเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อ
แกปญหาและพัฒนาชุมชน โดยใชหลักการจัดการความรูในชุมชน และการวิจัยชุมชน บูรณาการอยูในกระบวนการเรียนรู              
ซึ่งเปนพื้นฐานของการนําความรูไป สูการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวมโดยใชรูปแบบการฝกอบรม             
การประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรูของประชาชนในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ พอล (Pual.  1991) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครู ซึ่งเปนเรื่องการกระจายอํานาจหนาที่มาสู
โรงเรียน เมื่อป ค.ศ. 1900 โดยศึกษา 3 เรื่อง คือ งบประมาณ หลักสูตร บุคลากร พบวา ครูใหความสําคัญในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรมากที่สุด เพราะมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันของเขา นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงการกระจาย
อํานาจไดทําใหคุณภาพของครูดีขึ้น และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุรศักดิ์ จําปา (2550) ไดศึกษาความตองการนิเทศ
การศึกษาของครูในโรงเรียนเทศบาลนครอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบความตองการการนิเทศการศึกษา         
ของครูที่สอนในระดับชั้นปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษา และ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณา
เปนรายดานปรากฎวาสถานศึกษาขนาดใหญและสถานศึกษาขนาดกลาง เห็นวาปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดานการนิเทศ ภายในสถานศึกษา แตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญและสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ เห็นวาปญหาการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดานการนิเทศ ภายใน
สถานศึกษา มากกวาสถานศึกษาขนาดใหญและสถานศึกษาขนาดกลาง นอกนั้นไมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากขอคนพบในงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุมศูนยรอยแกนสารสินธุ โดยรวมพบวา มีสภาพการบริหารงานในระดับมาก 
และมีปญหาการบริหารงานในระดับนอย แตมีบางประเด็นที่ผูวิจัยเห็นวาควรไดรับการปรับปรุงพัฒนา จึงนํามาไวเปน
ขอเสนอแนะ ดังนี ้
  1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
   1.1 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในทุกดานอยูในระดับมาก ดังนั้น ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน จะตองรวมมือกันจัดใหมีระบบเครือขาย
การศึกษา แหลงเรียนรูใหหลากหลายทั้งที่เปนบุคคล ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น 
    1.2 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไปใชเปนแนวทางสงเสริมการเรียนรูแกสถานศึกษาอื่นท่ีมีความสนใจได 
  2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
    2.1 ควรศึกษาสภาพและปญหาการการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดอื่นๆ ใกลเคียง 
    2.2 ควรศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของหรือสงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา             
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาองคประกอบภาวะผูนําเชิงกลยุทธ (2) สรางและพัฒนารูปแบบภาวะ
ผูนําเชิงกลยุทธ และ (3) หาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา 
ดําเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที่1 ศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ประกอบดวย การวิเคราะหเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ และสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ ยืนยันความถูกตองและประเมินความเหมาะสมขององคประกอบ
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ และการวิจัยเชิงสํารวจโดยสอบถามระดับความตองการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ประชากรและกลุม
ตัวอยางไดแก ผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปจํานวน 360 คน จาก 60 โรงงาน กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดมาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง จากผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนครที่สมัครใจเขารวมในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 186 คน  
ใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ระยะที่ 2 การสรางและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธประกอบดวย การสรางและพัฒนารูปแบบ ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 10 คน ระยะที่ 3 ทดลองใชและตรวจสอบประสิทธิผลของคูมือการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธ จํานวน 30 คน 
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง192 ชั่วโมง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบวา (1) องคประกอบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูป มี 5 องคประกอบ
49 ตัวชี้วัด ดังนี ้1) การสรางจุดเนน พันธกิจ และทิศทางองคการ 2) การมีวิสัยทัศน และการพยากรณ 3) การกําหนดกลยุทธ 
4) การปฏิบัติตามกลยุทธ 5) การควบคุมกลยุทธ ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธ โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอยคือ การปฏิบัติตามกลยุทธ การกําหนดกลยุทธ การควบคุมกลยุทธ การมีวิสัยทัศน และการพยากรณ และการ
สรางจุดเนน พันธกิจ และทิศทางองคการ (2) รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธประกอบดวย 1) หลักการของการพัฒนา 
2) วัตถุประสงคของการพัฒนา 3) เนื้อหา 4) กระบวนการของการพัฒนา 5) การวัดผลและประเมินผล และ6) สื่อและแหลง
เรียนรู (3) ผลของการตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูป 
พบวา (3.1) ความเหมาะสมของรูปแบบและคูมือการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปโดยรวม
อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.70) (3.2) ผลการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อ
สําเร็จรูป พบวากอนการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธ มีระดับความตองการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
ของผูบริหารโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และหลังการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคารอยละ
ความกาวหนาเทากับ 25.80 อีกท้ังผลการสัมภาษณก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน (3.3) ผลการทดสอบความรูเกี่ยวกับภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูป พบวา คะแนนของผูเขารับการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร  
หลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ: (1) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ (2) ผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to (1) examine the components of strategic leadership;            
(2) construct and develop a strategic leadership model; and (3) identify the effectiveness of the 
developed model. The research methodology employed the research and development (R&D) approach 
comprising three phases: Phase I started with examining components of strategic leadership through 
document inquiries and scholars’ in-depth interviews for components’ confirmation and assessment of 
appropriateness. A survey using a five-point scale questionnaire was also conducted asking executives’ 
needs for developing strategic leadership. The overall population was 360 executives from 60 ready-made 
garments factories. The samples, obtained from purposive sampling technique, were 186 volunteer 
executives of ready-made garments factories in Sakon Nakhon province. Phase II was related to model 
construction and development. Ten experts reviewed and assessed the appropriateness of the developed 
model. Phase III concerned the implementation of the 192-hour strategic leadership development model 
and the effectiveness examination of the developed handbooks. A total of 30 participants included in this 
phase. Statistics for analysis data were done through mean and standard deviation. 
 The findings were found that (1) The strategic leadership components of ready-made garments 
manufacturing executives comprised five major components with 49 key indicators as follows: 1) Creation 
of organizational orientation, mission, and direction; 2) Having mission and prediction; 3) Setting strategies; 
4) Incorporating strategies into business performance; and 5) Strategic control. The level of strategic 
leadership as a whole was at a high level, and ranked in descending order from high to low mean scores: 
Incorporating strategies into business performance, Setting strategies, Strategic control, Having vision and 
prediction, and Creation of organizational orientation, mission and direction. (2) The model for developing 
strategic leadership comprised 1) principles, 2) objectives, 3) contents, 4) development process,  
5) evaluation and measurement, and 6) media and learning resources. (3) The effects after the 
examination of the developed model effectiveness revealed that: (3. 1) The appropriateness of the model 
for developing strategic leadership of ready-made garments manufacturing executives as a whole was at 
the highest level ( = 4.70) . (3.2) The effects after the implementation of the developed model found 
that the needs for developing strategic leadership at the pre-implementation stage as a whole were at a 
moderate level, compared to those of the post-implementation at a high level. The percentage of 
progress was 25.80 and the results from the interviews were in the same direction. (3.3) The results after 
the knowledge testing with respect to strategic leadership of ready-made garments manufacturing 
executives revealed that the post-implementation mean scores of participants were higher than those of 
the pre-implementation at a statistical significance of the .01 level. 
 
Keywords: (1) Strategic Leadership (2) Ready-Made Garments Manufacturing Executives 
 
บทนํา 
 ภาวะผูนํา เปนกระบวนการที่ผูบริหารจะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอื่นมีจุดมุงหมายเพื่อใหการปฏิบัติงาน
บรรลุจุดมุงหมายขององคการ ดังนั้นจึงถือเปนบทบาทที่สําคัญที่ผูบริหารตองทําหนาที่ใหครบถวนอยางมีประสิทธิภาพ             
โดยจะตองปรับตัว สรางแรงบันดาลใจในการจุดประกายความคิดสรางสรรคใหแกสมาชิกในองคการ พรอมจะรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงและสนองตอบตอนโยบายกลยุทธขององคการ ตลอดจนทําความเขาใจและเตรียมความพรอมกับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตของสภาพแวดลอมที่มากระทบตอองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัด
สกลนคร กําลังเผชิญกับภาวะการณการเปลี่ยนแปลงภายนอกอยางรวดเร็วไมวาจะเปนปจจัยดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
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และเทคโนโลยีลวนแตเปนแนวผลักดัน (Force) ใหกลุมผูบริหารโรงงานจะตองเรงปรับตัว พัฒนากลยุทธ เปลี่ยนวิธีคิดวิธีการ
ทํางานภายในใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สรางวัฒนธรรมองคการใหม ลด ละ เลิก วัฒนธรรมที่เปนอุปสรรคตอความสําเร็จ 
เพื่อใหองคการอยูรอดปลอดภัยและเติบโตยั่งยืนอยางสรางสรรค 
 ในจังหวัดสกลนครมีสถานประกอบการธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปจจัยสี่อยู จํานวนมาก จําหนายทั้งปลีกและสง 
ทั้งภายในจังหวัดสกลนครและตางจังหวัด แตธุรกิจที่สรางงาน สรางรายได สรางชื่อเสียงใหชาวจังหวัดสกลนคร ไดแกธุรกิจ
เกี่ยวกับเครื่องนุงหมซึ่งมีสถานประกอบการอยูจํานวนมาก ผลิตเพื่อขายปลีกและขายสงทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปไดรับความนิยมจากผูบริโภคเกิดมีสถานประกอบการผลิตเสื้อผา
สําเร็จรูปจํานวนมาก มีการแขงขันการผลิตสูงและมีการแยงตลาดผูบริโภคเพื่อระบายสินคาที่ผลิต ผูประกอบการ บางสวนลอก
เลียนรูปแบบของสินคาทําใหการผลิตไมไดมาตรฐาน สงผลกระทบตอธุรกิจการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปของจังหวัดสกลนคร            
ในภาพรวมโดยตลาดที่รับสินคาไปจําหนายเกิดความไมแนใจเกี่ยวกับมาตรฐานของสินคา และเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียนอยาง
เปนทางการผูประกอบการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนครตองเผชิญกับการแขงขันเพิ่มมากขึ้นทั้งผูประกอบการผลิต
เสื้อผาสําเร็จรูปที่เปนคนไทยกับผูประกอบการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปที่เปนชาวอาเซียนดวยกันอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นหากได
มีการศึกษาเพื่อพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนครวามีสภาพ ปญหา และ
องคประกอบภาวะผูนําเชิงกลยุทธที่สําคัญอะไรบาง มีวิธีการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธทุกองคประกอบควรเปนอยางไรและ
การพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปควรเปนอยางไร ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ผูบริหารโรงงานในการบริหารจัดการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปใหประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 



 

 184 

[รวมบทคัดยอและบทความงานวิจยั]  

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองคประกอบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร 
 2. เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร 
 3. เพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป            
ในจังหวัดสกลนคร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ประชากรไดแก ผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร จํานวน 360 คน จาก 60 โรงงาน 
(อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร, 2558)  
  2. ขอบเขตดานเนื้อหาองคประกอบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของกลุมผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป                
ในจังหวัดสกลนคร นํามาพัฒนาโปรแกรมการพัฒนา ไดแก (1) การสรางจุดเนน พันธกิจ และทิศทางองคการ (2) การมี
วิสัยทัศน และการพยากรณ (3) การวางแผนกลยุทธ (4) การกําหนดกลยุทธ (5) การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (6) การปฏิบัติตาม 
กลยุทธ (7) การควบคุมกลยุทธ 
 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2.1 ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร จํานวน 360 คน จาก 60 โรงงาน 
(อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร.  2558)  
  2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนครที่สมัครใจเขารวมในการวิจัย         
ครั้งนี ้จํานวน 186 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา (rating Scale) และการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คนโดยมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เทากับ .945 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล  
  ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถึงผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อ
สําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระดับความตองการพัฒนาภาวะผูนํา
ของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปโดยใชแบบสอบถาม และผูวิจัยไดสงแบบสอบดวยตนเองทุกชุด ผูวิจัยนัดหมายวันเวลาสง
และเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง 
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 6. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยครั้งนี ้แบงออก 3 ระยะ ดังนี ้
   ระยะที่ 1 ศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัด
สกลนคร มีการดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ประกอบดวย (1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับองคประกอบภาวะผูนํากลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร เพื่อกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย (2) ตรวจสอบ ยืนยันความถูกตองและประเมินความเหมาะสมขององคประกอบภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนครโดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 คน (3) ศึกษาความตองการในการ
พัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร โดยการสํารวจ (Survey Research)  
   ระยะที่ 2 การสรางและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผา
สําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร มีการดําเนินการวิจัยเปน 2 ขั้นตอน ประกอบดวย (1) สรางและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร และ (2) ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธโดยผูเชี่ยวชาญ 



 

 185 

[รวมบทคัดยอและบทความงานวิจยั]  

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

   ระยะที่ 3 ทดลองใชและตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร
โรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร มีการดําเนินการวิจัยเปน 2 ขั้นตอน ประกอบดวย (1) ทดลองใชและประเมิน
รูปแบบการพัฒนา จํานวน 30 คน ระยะเวลา 192 ชั่วโมง (2) สรุปรูปแบบและนําเสนอ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา 
  1. องคประกอบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับความ
เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี 5 องคประกอบหลัก 49 ตัวชี้วัด ดังนี้ (1) การสรางจุดเนน พันธกิจและ ทิศทางองคการ            
(2) การมีวิสัยทัศน และการพยากรณ (3) การกําหนดกลยุทธ (4) การปฏิบัติตามกลยุทธ (5) การควบคุมกลยุทธ และจากการ
วิจัยเชิงสํารวจ พบวา ความตองการในการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.45, S.D=0.42)  
  2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับ
ความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ (1) หลักการของรูปแบบ (2) วัตถุประสงค (3) เนื้อหา
สาระของรูปแบบ (4) กระบวนการพัฒนา (5) การวัดและประเมินผล 
  3. ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัด
สกลนครเพื่อรองรับความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตรวจสอบได ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
   3.1 ความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปใน
จังหวัดสกลนคร มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.70, S.D=0.46) ผูทรงคุณวุฒิท้ังหมดเห็นดวยทุกองคประกอบ
ของรูปแบบดังนี้คือ หลักการพัฒนา วัตถุประสงค เนื้อหาสาระของการพัฒนา กระบวนการพัฒนา และการวัดและประเมินผล 
   3.2 การพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัย
พบวา กอนการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร  
มีระดับความตองการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนครโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ( = 3.18, S.D=0.21) และหลังการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.47, S.D=0.37) 
โดยมีคารอยละความกาวหนา 25.80 โดยองคประกอบที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การสรางจุดเนน พันธกิจ ทิศทางองคกร และการ
มีวิสัยทัศน และการพยากรณ รองลงมาคือ การกําหนดกลยุทธ การควบคุมกลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ ตามลําดับ  
   3.3 ผลการทดสอบความรูเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปในจังหวัด
สกลนคร พบวา คะแนนของผูเขารับการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร 
หลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   3.4 ผลการประเมินการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปในจังหวัด
สกลนคร โดยการสัมภาษณผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปที่รับการพัฒนาตนเอง พบวา ผูรับการพัฒนาตนเองมีภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธทุกองคประกอบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแสดงวาการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธมีผลทําใหผูรับหาร
พัฒนาตนเองมีการพัฒนาระดับความตองการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธจากการศึกษาเรียนรูและจากการฝกปฏิบัติดวยตนเอง 
โดยจากประสิทธิผลของรูปแบบดังกลาว สามารถสรุปไดวา รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของบริหารโรงงานผลิตเสื้อ
สําเร็จรูปในจังหวัดสกลนครที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล สามารถนําไปเปนแนวทางในการ
พัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปหรือโรงงานอื่น ๆ ตอไปได 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยอภิปรายผล ดังนี ้
  1. องคประกอบภาวะผูนําเชิงกลยุทธเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร
พบวา มี 5 องคประกอบ 49 ตัวชี้วัด คือ (1) การสรางจุดเนน พันธกิจ ทิศทางองคการ (2) การมีวิสัยทัศน และการพยากรณ 
(3) การกําหนดกลยุทธ (4) การปฏิบัติตามกลยุทธ (5) การควบคุมกลยุทธ ที่เปนเชนนี้สืบเนื่องมาจากผูบริหารโรงงานผลิต
เสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร นั้นจะตองเปนผูที่มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีการกําหนดทิศทางขององคการ วางแผนกลยุทธ 
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และมีการใชความคิดเชิงกลยุทธ ตลอดจนมีการควบคุมอยางมีกลยุทธ ซึ่งจะทําใหเปาหมายองคการสําเร็จ รวมถึงใชสื่อ
อีเล็กทรอนิกสในการสื่อสารกับผูรวมงาน ใหความรวมมือเพื่อบรรลุเปาหมายของการทํางานดวยกัน ผูนํากลยุทธจะตองมีการ
ใชความคิดเชิงกลยุทธ เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือพลิกแพลงไดตามสถานการณที่เปลี่ยนไปเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอีก
ทั้งมีการสื่อสารและการเจรจาตอรอง เพื่อทําใหการปฏิบัติงานเกิดความชัดเจน ทุกคนสามารถทํางานดวยความมั่นใจ ตลอดจน
การแกปญหาและการตัดสินใจท่ีถูกตองและรวดเร็ว ทํางานโดยเนนกระบวนการในการกําหนดทิศทางและการกระตุนสรางแรง
บันดาลใจใหแกองคการ ในการริเริ่มสรางสรรคสิ่งตางๆ เพื่อใหองคการอยูรอดตอไปได รวมถึงความสามารถในการทํานาย
อนาคตดวยมีสายตาที่กวางไกล รักษาความยืดหยุน และใจกวางพอที่จะใหอํานาจหรือรับฟงบุคคลอื่นในการสรางสรรคและ
เปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธเทาที่จําเปน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาและทฤษฎีภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ของ DuBrin (2007) John 
Adair (2010), Matthew Lynch (2012) ที่ไดกลาววาภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ทั้ง 4 ดาน คือ (1) การวิเคราะหเชิงกลยุทธ        
(2) การทบทวนกลยุทธ (3) การตัดสินใจเลือกกลยุทธ และ (4) การนํากลยุทธไปปฏิบัติ สามารถที่จะสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันใหกับองคการ และนําไปสูประสิทธิผลหรือความสําเร็จใหกับองคกร ซึ่งสามารถอธิบายไดวาการที่ผูนํามี
ความสามารถเชิงกลยุทธ จะทําใหสามารถเลือกกลยุทธที่เหมาะสมมาใชกับองคการในการแขงขันเพื่อใหเกิดความไดเปรียบใน
การแขงขัน (Competitive Advantage) อยางมีประสิทธิภาพ จนนําไปสูความสําเร็จขององคการไมวาจะเปนยอดขายที่จะ
เพิ่มขึ้น ผลกําไรและความสามารถในการรักษาฐานลูกคาเดิม อีกทั้งยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ วารุณี กงหมึง (2559)            
ไดทําการวิจัยเรื่อง สมรรถนะภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนาหอผูปวยในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร 
พบวา สมรรถนะภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนาหอผูปวยในโรงพยาบาลเอกชน แหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบดวย
สมรรถนะ 6 ดาน ดังนี้ (1) สมรรถนะดานความสามารถในการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ (2) สมรรถนะดานความสามารถใน
การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (3) สมรรถนะดานการพัฒนาความสามารถเชิงกลยุทธของบุคลากรในหนวยงาน (4) สมรรถนะดาน
ความสามารถในการสรางวัฒนธรรมองคการในหนวยงานที่มีประสิทธิผล (5) สมรรถนะดานความสามารถในการรักษา
จริยธรรมทางธุรกิจ (6) สมรรถนะดานความสามารถในการควบคุมองคกรใหสมดุล 
  2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร 
ประกอบดวย หลักการของการพัฒนา วัตถุประสงคของการพัฒนา เนื้อหา กระบวนการของการพัฒนา การวัดผลและ
ประเมินผล และสื่อและแหลงเรียนรู ดําเนินการเปน 3 ระยะ ดังนี ้ระยะที่ 1 ผูรับการพัฒนาตนเอง ประเมินความมีภาวะผูนํา
ในแตละดานของตนเอง ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน โดยใหบุคคลดังกลาวตอบแบบประเมินตนเองที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
จํานวน 5 ดาน ไดแก การสรางจุดเนน พันธกิจ และทิศทางองคกร การมีวิสัยทัศน และการพยากรณ การกําหนดกลยุทธ           
การปฏิบัติตามกลยุทธ และ การควบคุมกลยุทธ กอนศึกษาคูมือการพัฒนา เพื่อจะไดทราบวากอนเขารับการพัฒนาผูรับการ
พัฒนาตนเองมีภาวะผูนําในแตละดานทั้ง 5 ดานอยูในระดับใด และทดสอบความรูกอนการพัฒนาดวยแบบทดสอบความรู
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ระยะที่ 2 การฝกปฏิบัติ ผูรับการพัฒนาตนเอง ศึกษาเอกสารคูมือการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนครดวยตนเอง 8 สัปดาห รวม 192 ชั่วโมง เนื้อหาของการพัฒนาภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนครมีทั้งหมด จํานวน 5 เลม คือ ชุดที่ 1 การสรางจุดเนน 
พันธกิจ และทิศทางองคกร ชุดที่ 2 การมีวิสัยทัศน และการพยากรณ ชุดที่ 3 การกําหนดกลยุทธ ชุดที่ 4 การปฏิบัติตามกล
ยุทธ และชุดท่ี 5 การควบคุมกลยุทธ และระยะที่ 3 การติดตามและประเมินผล เปนระยะการติดตามผลการพัฒนาภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อในจังหวัดสกลนคร หลังสิ้นสุดการศึกษาคูมือการพัฒนาเปนเวลา 8 สัปดาห ๆ ละ 6 วัน 
(จํานวน 48 วัน ๆ ละ 4 ชั่วโมง รวม 192 ชั่วโมง) แลว หลังสิ้นการศึกษาคูมือการพัฒนาเปนระยะเวลา 1 สัปดาหแลว โดยให
ผูรับการพัฒนาตนเองประเมินความมีภาวะผูนําเชิงกลยุทธในแตละดานของตนเอง และทดสอบความรูหลังการพัฒนาดวย
แบบทดสอบความรูภาวะผูนําเชิงกลยุทธ โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 ระยะ 7 ขั้นตอน ประกอบดวย ระยะที่ 1 
ศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร แบงเปน 3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนที ่1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับองคประกอบภาวะผูนํากลยุทธของ
ผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบ ยืนยัน
ความถูกตองและประเมินความเหมาะสมขององคประกอบภาวะผูนําของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร
โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัด
สกลนคร โดยการสํารวจ (Survey Research) ระยะที่ 2 การสรางและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ
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ผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร แบงเปน 2 ขั้น คือ ขั้นตอนที่ 4 สรางและพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบและประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบและคูมือการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธโดยผูเชี่ยวชาญ ระยะที่ 3 ทดลองใชและตรวจสอบประสิทธิผล
ของคูมือการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร แบงเปน 2 ขั้น คือ 
ขั้นตอนที ่6 ทดลองใชและประเมินรูปแบบการพัฒนา และขั้นตอนที ่7 สรุปรูปแบบและนําเสนอ 
  จากการดําเนินการออกแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธ พบวา มีความเหมาะสมในการนํามาพัฒนาภาวะ
ผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบและคูมือดังกลาวไดผานการ
ประเมินความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน พบวา รูปแบบและคูมือการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร
โรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และมีการนํารูปแบบและคูมือมา
ทดลองใชตามกระบวนการพัฒนารูปแบบ พบวา คาคะแนนความเปลี่ยนแปลงของระดับความตองการพัฒนาภาวะผูนําเชิง       
กลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนครเพิ่มขึ้น โดยมีคารอยละความกาวหนาเทากับ 25.80 และจาก
การสัมภาษณผูที่รับการพัฒนาตนเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ               
ธีระ รุญเจริญ (2550) ซึ่งไดกลาววา รูปแบบประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ (1) หลักการของรูปแบบ (2) วัตถุประสงคของ
รูปแบบ (3) ระบบและกลไกของรูปแบบ (4) วิธีดําเนินการของรูปแบบ (5) แนวทางการประเมินผลรูปแบบ (6) เงื่อนไขของ
รูปแบบ อีกท้ังยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ กันยา สรรพกิจโกศล (2558) ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําสูโลกสากลของ
ผูบริหารบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมสงออกอาหารของของประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพปจจุบันเกี่ยวกับภาวะผูนํา  
สูโลกสากลของผูบริหารบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมสงออกอาหารของประเทศไทย พบวา ภาวะผูนําสูโลกสากลของผูบริหารที่
สําคัญและจําเปนจะตองพัฒนา จํานวน 36 คุณลักษณะ แบงไดเปน 3 ดาน คือ (1) ดานการบริหารตนเอง จํานวน 12 
คุณลักษณะ โดย 3 อันดับแรก ที่จะตองนําไปสูการพัฒนากอน ไดแก กรอบแนวคิดสูความเปนสากลโลก การเปนผูแสวงหา
ความรู และความสามารถในการใชเทคโนโลยี (2) ดานการบริหารคนและความสัมพันธ จํานวน 11 คุณลักษณะ โดย 3 อันดับ
แรกที่จะตองนําไปสูการพัฒนากอน ไดแก ทักษะการสรางและบริหารทีมขามชาติ ทักษะการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 
และการตระหนักรูถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ (3) ดานการบริหารธุรกิจและองคกร จํานวน 13 คุณลักษณะ         
โดย 3 อันดับแรกที่จะนําไปสูการพัฒนากอน ไดแก ความสามารถในการบริหารความเสี่ยง ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ 
และการใหความสําคัญกับผลลัพธขององคกร (2) รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําสูโลกสากลของผูบริหารบริษัทในกลุม
อุตสาหกรรมสงออกอาหารของประเทศไทย ประกอบดวย 4 สวน คือ สวนที่ 1 วัตถุประสงคของรูปแบบ เพื่อเตรียมความ
พรอมในการสรางขีดความสามารถของผูบริหารขององคกรใหมีภาวะผูนําที่พึงประสงค สวนที ่2 โครงสรางเนื้อหาในการพัฒนา
ภาวะผูนําสูโลกสากลของผูบริหาร ประกอบดวย ดานการบริหารตนเอง ดานการบริหารคนและความสัมพันธ ดานการ
บริหารธุรกิจและองคกร สวนที่ 3 กระบวนการในการพัฒนาภาวะผูนําสูโลกสากลของผูบริหาร ประกอบดวย 5 ขั้น คือ          
(1) ขั้นการวิเคราะหความตองการในการพัฒนา (2) ขั้นการออกแบบวิธีการในการพัฒนา (3) ขั้นการปรับปรุงวิธีการพัฒนา          
(4) ขั้นการดําเนินการพัฒนา และ (5) ขั้นการประเมินผล และสวนที่ 4 คูมือการใชรูปแบบ เพื่อเปนแนวทางในการนํารูปแบบ
ไปประยุกตใชในการพัฒนาภาวะผูนําสูโลกสากลของผูบริหารในองคกรที่เกี่ยวของไดอยางเปนรูปธรรม (3) การประเมินความ
เหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําสูโลกสากลของผูบริหารบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมสงออกอาหาร
ของประเทศไทย ดวยการสนทนากลุม พบวา รูปแบบมีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดสามารถนําไปปฏิบัติใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน อยูในระดับมากที่สุด 
  3. ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัด
สกลนคร  
   3.1 ความเหมาะสมของรูปแบบและคูมือการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผา
สําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเอกสารประกอบการพัฒนาในแต
ละองคประกอบเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ การปฏิบัติตามกลยุทธ มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ การกําหนด
กลยุทธ การสรางจุดเนน พันธกิจ และทิศทางองคกร การมีวิสัยทัศน และการพยากรณ และการควบคุมกลยุทธ  
   3.2 ผลการทดลองใชรูปแบบและคูมือการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผา
สําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร จากการตอบแบบประเมิน พบวา กอนการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ
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ผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร มีระดับความตองการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร
โรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนครโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยองคประกอบที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การสราง
จุดเนน พนัธกิจ ทิศทางองคกร และองคประกอบที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การปฏิบัติตามกลยุทธ และหลังการทดลองใชคูมือการ
พัฒนา และหลังการทดลองใชคูมือการพัฒนาโดยรวมอยูในระดับมาก โดยองคประกอบที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การสรางจุดเนน 
พันธกิจ และทิศทางองคกร และการมีวิสัยทัศน และการพยากรณ รองลงมาคือ การกําหนดกลยุทธ การควบคุมกลยุทธ          
การปฏิบัติตามกลยุทธ ทั้งนี ้โดยมีคารอยละความกาวหนาเทากับ 25.80 และผลการทดสอบความรู พบวา คะแนนของผูเขารับ
การพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร หลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา 
อีกท้ังผลจากการสัมภาษณก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องจากองคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
ของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูป รูปแบบการพัฒนามีกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปที่ไดรับการพัฒนาตนเองมีความรู ความเขาใจ และมีความตระหนักถึงการพัฒนาภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูป จึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิธีคิดใหม ๆ มีความรูและประสบการณ         
ในวิชาชีพ มีทักษะในการสรางผูนํา มีความสามารถในการนําปจจัยนําเขาตาง ๆ มากําหนดกลยุทธ มีการตัดสินใจในการ
วางแผน การเขาใจในเปาหมาย การลงมือเขียนแผนกลยุทธ และการปฏิบัติตามแผน กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย
ของโรงงานอยางเปนระบบ สามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานในโรงงานทั้งภายในและภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทําใหเกิดแนวคิดเปาหมายที่ชัดเจนสงผลใหการประเมินหลังการพัฒนามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีคารอยละ
ความกาวหนาเทากับ 25.80 โดยผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวัฒสัน รักขันโท (2557) ผลการวิจัยพบวา 
องคประกอบภาวะผูนําเชิงกลยุทธและวิธีการพัฒนา มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดในการนําไปใช อยูในระดับมาก 
รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธและวิธีการพัฒนา มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดในการนําไปใชอยู
ในระดับมากเชนกัน และการทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เปนพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาส จํานวน 9 รูป โดยใชแผนการ
ทดลองแบบกลุมเดียววัดผลกอนและหลังการทดลองมีระยะเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห พบวา ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
ของพระสังฆาธิการกอนและหลังการทดลองโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (p=.01) จะเห็นไดวา           
การพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนครมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่
ผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปทุกคนตองตระหนัก เพราะผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปเปนผูที่มีบทบาทสําคัญตอการ
พัฒนาโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนผูกําหนดและกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และบริหารงาน
ตางๆ ใหเกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน และระบบงาน อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาโรงงานใหมีความเจริญกาวหนาสามารถยืน
หยัดอยูในตลาดการแขงขันได ความกาวหนาของโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปขึ้นอยูกับความรับผิดชอบของผูบริหารโรงงานเปน
สําคัญ เนื่องจากผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปเปนผูมีบทบาทอยางสูงในปจจุบัน โรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปจะประสบ
ความสําเร็จ มีความไดเปรียบในการแขงขันมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับผูบริหารโรงงานที่จะทําใหโรงงานเพิ่มขีดความสามารถ
ในอนาคตอยางตอเนื่อง 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา คูมือการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผา
สําเร็จรูปในจังหวัดสกลนครนี้ใชไดผลกับผูบริหารโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดสกลนคร และสามารถปรับใชไดกับ
พนักงาน และบุคคลทั่วไป แตควรปรับใชเปนโปรแกรมในระยะสั้น ๆ 
  1.2 กอนนําคูมือไปใชควรศึกษาคูมือทุกสวน เพื่อใหเกิดความเขาใจในภาพรวมของคูมือ และควรศึกษา
รายละเอียดของหลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหา กิจกรรมและวิธีดําเนินกิจรรม รวมทั้งเตรียมอุปกรณและเอกสารประกอบ         
ใหพรอมกอนนํามาฝกอบรมและพัฒนา 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป 
  2.1 ควรทําการศึกษาปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปในจังหวัด
สกลนคร 



 

 189 

[รวมบทคัดยอและบทความงานวิจยั]  

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

  2.2 ควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) โดยอาจนําผลการวิจัยนี้
เปนแนวทางในการพัฒนาในปจจัยที่พบวาสงผลตอประสิทธิผลของโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูป 
  2.3 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปเนื่องจากการวจิัยในครั้งนี้ผูวิจัย
สนใจเฉพาะตัวแปรที่เปนการรับรูของบุคคลในเรื่องประสิทธิผลของโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูป ดังนั้นหากมีการเก็บขอมูล          
เชิงคุณภาพจะมีประโยชนในการอธิบายประสิทธิผลของโรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูปไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
  2.4 ควรวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อใหครอบคลุมกิจกรรมพัฒนาภาวะผูนําเชิง        
กลยุทธเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงงานและพนักงานตอไป และสถานการณปจจุบัน เชน เรื่องภาวะผูนําเชิงกลยุทธการใช
เทคโนโลยี เปนตน 
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การศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียน 
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 

THE STATES OF EDUCATIONAL ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF THE VOCAT EDUCATION COURSE  
IN THE SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 22 

 
ศิวเรศ นอยเภา1 รชฏ สุวรรณกูฏ2 

 
บทคัดยอ 

 การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาเปนแนวคิดใหมเปนการสรางนวัตกรรมในการจัดการศึกษาใหผูเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาทางดานวิชาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทํามากกวาการมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา            
ตอนปลายซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนมีทางเลือกหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน สามารถเขาสู
ตลาดแรงงานดานอาชีพในอนาคตได ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษา
เรียนรวมหลักสูตรทวศิึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (2) เปรียบเทียบการบริหารจัด
การศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จําแนกตามสถานภาพ
การดํารงตําแหนงและขนาดของสถานศึกษากําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑรอยละ 100 ของผูบริหารและใชเกณฑรอย
ละ 20 ของครูจํานวน 156 คน ผูบริหารไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงจํานวน 26 คน และครูไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น 
จํานวน 130 คน เครื่องมือเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับมีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต .50 – .83            
มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .98 สถิติที่ใชไดแกรอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบคาท ี       
และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 ผลการศึกษาพบวา (1) สภาพการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด  
3 ดานและระดับมาก 5 ดาน (2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนง พบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็น
โดยรวมไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ: (1) การบริหารการศึกษา (2) การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (3) หลักสูตรทวิศึกษา  
 

ABSTRACT 
 The vocat education course is an innovation in educational management for the upper level 
high school vocational students to create greater employment opportunity. This study aimed (1) to 
examine the situations of administrative management of the vocat education course, and (2) to compare 
the administrative management of the vocat education course in the schools under the Secondary 
Education Service Area Office 22.  The sample selected by purposive random sampling consisted of 26 
administrators and 130 teachers.  The sample was comprised of 100 percent of the administrators and 20 
percent of the teachers.  The instrument used to collect the data was a five-rating scale questionnaire 
with the discrimination values from .50 to .83 and the reliability of .98. The information obtained was 
analyzed using percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. 

                                                 
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
2  อาจารยประจาํสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
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 The results showed that (1) in the overall aspect the situations in the administrative 
management of the vocat education course in the schools under the Secondary Education Service Area 
Office 22 were found to be at a high level; (2) when considering the individual aspects, it was found that 
three aspects were at the highest level and other five aspects were at a high level; when classified by 
status, the amount of difference in the administrative management states of the twilight course in the 
schools under the Secondary Education Service Area Office 22 was found to be significant at .01; when 
classified by size, the amount of the administrative management of the vocat education course in the 
schools under the Secondary Education Service Area Office 22 was found not to be significant. 
 
Keywords: (1) Educational Administration (2) Management of the Vocat Education Course in Schools 
    (3) Vocat Education Course 
 
บทนํา 
 การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศและไดรับการคาดหวังใหทําหนาที่ตาง ๆ ที่เปนรากฐานสําคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนสวนชวยใหการเพิ่มความเทาเทียมในสังคมและเปนจุดเริ่มตนของการสรางอาชีพซึ่งเปนตัว
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญรุงเรืองของประเทศ แตในสภาวการณปจจุบันทั่วโลก กําลังเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมการเมืองเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอยางรวดเร็วไมวาจะเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวหรือกําลัง
พัฒนา สงผลใหวิถีชีวิตของคนที่แตกตางกันมีความแตกตางกันมากขึ้น ผูคนจํานวนมากหลากหลายเชื้อชาติยายขามประเทศ
ขามภาษาและวัฒนธรรมมาอาศัยอยูรวมกันกอใหเกิดเปนสังคมพหุวัฒนธรรมโลกการทํางานปรับเปลี่ยนจากการทํางานที่ใช
บุคคลที่มีองคความรูเดียวกันทักษะเดียวกันและทํางานในสายงานเกี่ยวกันจําเปนตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงโดยตอง
จัดการศึกษาใหทันกับสถานการณโลกที่เต็มไปดวยความรูและขอมูลที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งตองวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน
ของประเทศใหกาวทันตอกระแสอาชีพในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2559 : 1) 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายดานการอาชีวศึกษาใน
การเปลี่ยนคานิยมอาชีวศึกษาผลิตผู เรียนดานอาชีวศึกษาใหมากขึ้นเพื่อรองรับการจางงาน ทั้งภาคธุรกิจบริการ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมอาชีพที่เปนความตองการของตลาดแรงงานท่ีกําลังขยายตัวในทุก
ภาคสวนกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนหนวยงานที่ผลิตกําลังคนจึงจําเปนอยางยิ่งตองเรงประชาสัมพันธสรางความเขาใจให
นักเรียนสนใจเรียนทางดานอาชีพซึ่งมีตลาดรองรับอยางแนนอนใหมากขึ้น โดยทัศนคติของผูปกครองเห็นวาความสําเร็จของ
บุตรหลานคือการไดรับปริญญาบัตร ซึ่งเปนทัศนคติเกี่ยวกับการศึกษาในสังคมไทยแมจะเปนทัศนคติเชิงบวกแตก็เปนหนึ่งใน
ขอจํากัดของการสรางแรงงานฝมือของประเทศเพราะระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไมไดเนนการปฏิบัติงานทําใหบัณฑติที่
ผลิตออกมายังไมมีทักษะไมสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของตลาดทําใหผูวางงานจํานวนมากขอมูลจากสํานักงานสถิติ
แหงชาติในป พ.ศ. 2556 พบวา ประเทศไทยขาดแรงงานประมาณ 2 แสนคน และมีจํานวนผูวางงามากกวาจํานวนที่ขาดแคลน
ในทุกระดับการศึกษาโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงวางงานมากกวาจํานวนที่ขาดแคลนมากถึง 2 เทาและดับปริญญาตรีวางงานมากกวาระดับขาดแคลนถึง 3.5 เทา (ชลธาร
สมาธ.ิ  2560 : 2) 
 จากสภาพปจจุบันคานิยมของผูปกครองและผู เรียนมุงที่จะสนับสนุนใหมีการเรียนสายสามัญเพื่อเขาสู
ระดับอุดมศึกษาสงผลใหขาดกําลังคนในภาคตลาดแรงงานเปนอยางมากรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะใหมีการจัดการศึกษาหลักสูตร
เรียนรวมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายควบคูกันไปเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู
พื้นฐานดานอาชีพและสามารถเขาสูตลาดแรงงานไดทันทีการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพถือเปนอีกชองทางหนึ่งที่
สอดคลองและสัมพันธกับตลาดแรงงานสามารถผลิตกําลังคนในระดับฝมือท่ีไดมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงจัดใหมีการจัดการอาชีวศึกษาอยางหลากหลายมากขึ้นทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาดานวิชาชีพใหแกประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตามความถนัดความสนใจและสามารถเขาถึงการอาชีวศึกษาไดมาก
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ขึ้นโดยการขยายวิชาชีพและกลุมเปาหมายสูระบบการจัดการอาชีวศึกษาใหชัดเจนทั่วถึงและรวดเร็วเพื่อเปนทางเลือกสําหรับ
ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงคจะเรียนควบคูกันไปกับสายสามัญและสายอาชีพไปพรอมกันทั้งนี้ไดมีการ
กําหนดการจัดการเรียนการสอนโดยการทําความตกลงรวมมือกันในการจัดการเรียนการสอนระหวางสถานศึกษาที่เปดสอน
มัธยมศึกษากับสถานศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.  
2556 : 1) 
 จากที่กลาวมาผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี
คุณภาพและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานใหสูงข้ึน 
 
กรอบแนวคิดการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฏีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษา
เรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของวิชัย วงษใหญ (2545 : 179) เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดการศึกษาประกอบไปดวย 
  1.  การเตรียมการวางแผนการเพื่อใชหลักสูตร 
  2.  การเตรียมจัดการอบรมคร ู
  3.  การจัดบุคลากรเขาสอน 
  4.  การจัดตารางสอน 
  5.  การจัดบริการวัสดุอุปกรณหลักสูตรและสื่อการเรียน 
  6.  การประชาสัมพันธการจัดประสบการณเรียนกับชุมชน 
  7.  การจัดสภาพแวดลอมอาคารสถานที่และการเลือกกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  8.  การจัดโครงการประเมินผลการใชหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร 
 
วัตถุประสงคการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา 
 
วิธีดําเนินการศึกษา 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1  ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแกผูบริหารและครูในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
หลักสูตรทวิศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปการศึกษา 2560 จําแนกเปนผูบริหารจํานวน 26 คนและ
ครูจํานวน 795 คน รวมทั้งสิ้น 821 คน 
  1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหารและครู ในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษา
แบบเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปการศึกษา 2560 กําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางโดยใชเกณฑรอยละ 100 ของผูบริหาร และใชเกณฑรอยละ 20 ของครูจําแนกเปนผูบริหาร จํานวน 26 คน และครู 
จํานวน 130 คน รวมทั้งสิ้น 156 คน ผูบริหารไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 
2551 : 197) และครูไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด.  2547 : 191)  
 2.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาและคุณภาพของเครื่องมือ  
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางและพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาสภาพและ
เปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 สรางขึ้นตามกรอบแนวคิด เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรท (Likert) จํานวน 1 
ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอนดังนี้  



 

 193 

[รวมบทคัดยอและบทความงานวิจยั]  

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

   ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก        
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยถามเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกอบอาชีพของโรงเรียน       
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กําหนดเกณฑวัดระดับดังนี ้
    5 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด 
    4 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก 
    3 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 
    2 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับนอย 
    1 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับนอยที่สุด 
    แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ไดคาอํานาจจําแนกของ
แบบสอบถาม 0.50 – 0.83 จากนั้นหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด.  2545 : 96) ไดคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับ เทากับ 0.98 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีผูศึกษาไดแจกแบบสอบถามดวยตนเองและเดินทางไปรับแบบสอบถาม 
คืนดวยตนเองจนไดแบบสอบถามครบตามจํานวน 156 ฉบับคิดเปนรอยละ 100 
   1. แบบสอบถามการศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนของใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 วิเคราะหระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาแบบทิวศึกษาตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูโดยรวมและรายดานโดยใชคาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   2.วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาแบบทิวศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูโดยการทดสอบคาที (t-test) ชนิดกลุมตัวอยางเปนอิสระจากกัน (Independent Samples) 
   3. วิเคราะหเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาแบบทิวศึกษาจําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One-Way ANOVA) 
 4.  สถิติที่ใชในการศึกษา 
  4.1  สถิติพื้นฐาน 
   4.1.1  รอยละ (Percentage) 
   4.1.2  คาเฉลี่ย (Mean) 
   4.1.3  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  4.2  สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
   4.2.1  หาคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถามโดยหาคาสหสัมพันธรายขอกับรวมทุกขอ (Item-
Total Correlation) 
   4.2.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha – coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
  4.3  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
   4.3.1  คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   4.3.2  การทดสอบคาที (t-test แบบ Independent sample) 
   4.2.2  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test แบบ One - Way ANOVA) 
 
ผลการศึกษา 
 1.  สภาพทางการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 22 โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.46) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 
3 ดานและระดับมาก 5 ดานเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนีด้านการจัดโครงการประเมินผลการใชหลักสูตรและการปรับปรุง
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หลักสูตร ( = 4.52) ดานการประชาสัมพันธการจัดประสบการณการเรียนกับชุมชน ( = 4.52) ดานการเตรียมจัดการ
อบรมครู ( = 4.51) ดานการจัดสภาพแวดลอมอาคารสถานที่และการเลือกกิจกรรมเสริมหลักสูตร ( = 4.48) ดานการจัด
บุคลากรเขาสอน ( = 4.47) ดานการเตรียมการวางแผนเพื่อใชหลักสูตร ( =4.43) ดานการจัดบริการวัสดุอุปกรณ
หลักสูตรและสื่อการสอน ( = 4.40) และดานการจัดตารางสอน ( = 4.39) 
 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนงพบวาผูบริหารและครูมีความคิดเห็นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อจําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวาผูบริหารและครูมีความคิดเห็นโดยรวม
ไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. สภาพการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 22 พบวา โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 3 ดาน
และระดับมาก 5 ดานเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการจัดโครงการประเมินผลการใชหลักสูตรและการปรับปรุง
หลักสูตร ดานการประชาสัมพันธ การจัดประสบการณการเรียนกับชุมชน ดานการเตรียมจัดการอบรมครู ดานการจัด
สภาพแวดลอม อาคารสถานท่ี และการเลือกกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานการจัดบุคลากรเขาสอน ดานการเตรียมการวางแผน
เพื่อใชหลักสูตร ดานการจัดบริการวัสดุอุปกรณหลักสูตรและสื่อการสอน และดานการจัดตารางสอน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีจัดการศึกษาแบบเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาในจังหวัดนครพนมมีการปฏิบัติ โดยยึดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดทําใหมีสภาพการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก
สอดคลองกับผลการวิจัยของสิริพงศ ธิดาราม (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรแบบทวิศึกษา
ของโรงเรียนบานโคกวิทยาคมสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พบวา สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรแบบ
ทวิศึกษาของโรงเรียนโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการจัดบุคลากรเขา
สอนดําเนินการ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการเตรียมการวางแผนเพื่อใชหลักสูตรใหม            
ดานการจัดตารางสอน ดานการจัดบริการวัสดุอุปกรณหลักสูตรและสื่อการเรียน ดานการประชาสัมพันธการจัดประสบการณ
การเรียนกับชุมชน ดานการจัดสภาพแวดลอมอาคารสถานที่และการเลือกกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ดานการเตรียมจัดการอบรมครู ดานการจัดโครงการประเมินผลการใชหลักสูตรและการปรับปรุง
หลักสูตร มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับอารีรัตน ชูรวง (2558) ไดศึกษาเรื่องการประเมินการจัด
การศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23 จังหวัด
พิษณุโลกสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษพบวาการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23 จังหวัดพิษณุโลกมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนง พบวา ผูบริหารและครู มีความคิดเห็นแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา ผูบริหารและครู มีความคิดเห็น
โดยรวมไมแตกตางกัน ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัด
การศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ดานการเตรียม
จัดการอบรมครู สูงกวา ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก และผูบริหารและครูที่ปฏิบัติ
หนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดเล็กมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ดานการเตรียมจัดการอบรมครู สูงกวาผูบริหารและครูที่ปฏิบัติหนาที่ใน
โรงเรียนที่มีขนาดกลาง 
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ขอเสนอแนะ  
 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 
  จากผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 พบวา โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการจัดตารางสอนมี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด สถานศึกษาควรมีการวางแผนการจัดตารางสอนใหสอดคลองกับสภาพการจัดการเรียนการสอนและ
โครงสรางรายวิชาที่เปดสอนเพราะนักเรียนตองเรียนที่โรงเรียนและเรียนที่อาชีวศึกษา 
 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
  2.1 ควรศึกษาปจจัยที่สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22  
  2.2 ควรศึกษารูปแบบบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  
  2.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  
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การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

THE STUDY OF SITUATIONS AND PROBLEMS IN THE 21ST CENTURY CLASSROOM MANAGEMENT TO 
DEVELOP LEARNING SKILLS IN THE SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATION  

SERVICE AREA OFFICE 22 
 

รตวรรณ นอยเภา1 รชฏ สุวรรณกฏู2 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถพื้นฐานเพื่อใหดํารงชีวิตในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงผูศึกษาจึงสนใจการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสภาพและปญหาในการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 (2) เปรียบเทียบสภาพและปญหาในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 
21 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนงและขนาด
ของสถานศึกษา (3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21             
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑ รอยละ 90          
ของผูบริหารโรงเรียนและใชเกณฑรอยละ 10 ของครูจํานวน 350 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา5 ระดับมีคาอํานาจจําแนกรายขอ ตั้งแต .30 – .81 มีคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ .91 สถิติที่ใชไดแกรอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบคาทีและการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว 
 ผลการศึกษา พบวา (1) สภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากปญหาการบริหารจัดการชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
โดยรวมอยูในระดับนอยท่ีสุด (2) ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพฒันาทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนง 
และจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวาไมแตกตางกัน (3) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ขั้นการตรวจสอบควรมี
เครื่องมือที่ชัดเจนในการนิเทศติดตาม และประเมินผล 
 
คําสําคัญ :  (1) การบริหารจัดการ (2) ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 
 

ABSTRACT 
 Education in the 21st century focuses on the development of learners’ ability to exist in            
The modern changing world.  The researcher would like to investigate the situations and problems in 
classroom management in order to develop the 21st century learning skills of the students in the schools 
under the Secondary Education Service Area Office 22.  This study aimed (1) to investigate the situations, 
problems in classroom management in order to develop the 21st century learning skills of the students in 
the schools under the Secondary Education Service Area Office 22, (2) to compare the situations and 
problems in classroom management in order to develop the 21st century learning skills of the students in 
                                                 
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
2  อาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
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the schools under the Secondary Education Service Area Office 22 classified by position and school size, 
and (3) to develop guidelines for the classroom management of 21st century learning skills in the schools 
under the secondary education service area office 22.  The sample selected by stratified random sampling 
consisted of 350 school administrators and teachers.  The sample was comprised of 90 percent of the 
school administrators and 10 percent of the teachers.  The instrument used to collect the data was a five-
rating scale questionnaire with the discrimination values from .30 to .81 and the reliability of .91.  The 
information obtained was analyzed using percentage, mean, standard deviation, t-test (Independent 
Samples) and F-test (One-way ANOVA) .     
 The results revealed that (1) the situations in classroom management of 21st century learning skills 
in the schools under the Secondary Education Service Area Office 22 were found to be at a high level in 
both the individual and overall aspects, and the problems in classroom management of 21st century 
learning skills in the Secondary Education Service Area Office 22 were found to be at the lowest level in the 
overall aspect; (2) classified by position and school size, the amount of difference in the situations and 
problems in classroom management of the 21st century learning skill in the schools under the Secondary 
Education Service Area Office 22 were found not to be significant; and (3) in the level of assessment, 
efficient tools used to monitor, follow up, and evaluate the guidelines should be developed 
 
Keywords :  (1) The Management (2) The 21st Century Learning Skills (3) The Secondary Education Service  
     Area Office 22 
 
บทนํา 
 การศึกษามีบทบาทและมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนา ปจจุบันทรัพยากรที่สําคัญที่สุด คือ “ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู” เพราะความสามารถและ
ศักยภาพในการผลิตของแตละประเทศขึ้นอยูกับองคความรูของคนในชาติ การใหคนในสังคมไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ การพัฒนาจะตองพัฒนาใหครบถวนท้ังรางกาย จิตใจ และสติปญญา จะพัฒนาเพียงดานหนึ่งดานใดไมได การพัฒนา
จะตองมุงจัดกระบวนการเรียนรูที่สมดุลและมีความสุข ดังนั้นรูปแบบการเรียนรูและการศึกษาจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมุงความสําคัญ ไปที่ผูเรียน ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในหมวดที่ 4 มาตรา 22 ไดกลาวถึงแนวทางการจัดการศึกษาไววา ตองยึดหลักวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 12) คํากลาวนี้แสดงให
เห็นวา กระบวนการจัดการศึกษาในปจจุบันจะใหความสําคัญแกผูเรียนมากขึ้น และสงเสริมใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหใน
การแกปญหาทั้งดานการเรียนและการดํารงชีวิตอยูในสังคมมากขึ้นดวย (จินตนา ศิริธัญญารัตน.  2556 : 2) การจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 เปนการใหการศึกษาตามทฤษฏีการเรียนรูของบลูม (Bloom’sTaxonomy of Learning) เนนทักษะการ
เรียนรูขั้นที่สูงข้ึน โดยเฉพาะทักษะการประเมินคา (Evaluating Skills) จะถูกแทนที่โดยทักษะการนําเอาความรูใหมไปใชอยาง
สรางสรรค (Ability to use New Knowledge in a Creative Way) แตในปจจุบันจะพบปรากฏการณใหมที่แตกตางไป เชน 
การเรียนการสอนที่ชวยใหนักเรียนเตรียมตัวเพื่อชีวิตในโลกที่เปนจริง (Life in the Real World) เนนการศึกษาตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) ดวยวิธีการสอนที่มีความยืดหยุน (Flexible in How We Teach) มีการกระตุนและจูงใจใหผูเรียนมี
ความเปนคนเจาความคิดเจาปญญา (Resourceful) ที่ยังคงแสวงหาการเรียนรูแมจะจบการศึกษาออกไป ลักษณะของหลักสูตร
ในศตวรรษที่ 21 จะเปนหลักสูตรที่เนนคุณลักษณะเชิงวิพากษ (Critical Attributes) เชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary)  
ยึดโครงงานเปนฐาน (Project-Based) และขับเคลื่อนดวยวิจัย (Research-Driven) เปนหลักสูตรที่เนนทักษะการคิดขั้นสูง 
และการประเมินผลตามสภาพจริง นักเรียนมีคุณลักษณะเปนผูชี้นําตนเองได (Self-Directed) มีการทํางานทั้งอยางเปนอิสระ
และอยางรวมมือกับคนอื่น หลักสูตรและการสอนจะมีลักษณะทาทายสําหรับนักเรียนทุกคน และคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลเปนหลักสูตรแบบยึดโครงงาน และการบูรณาการ การสอนทักษะและเนื้อหาจะไมเปนจุดหมายปลายทาง         
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(As An End) เชนที่เคยเปนมาทักษะที่คาดหวังสําหรับศตวรรษที่ 21 ที่เรียนรูผานหลักสูตรที่เปนสหวิทยาการ บูรณาการยึด
โครงการเปนฐานและอื่น ๆ ดังกลาวจะเนนเรื่อง (1) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning And Innovation Skills)          
(2) ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) (3) ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and 
Technology Skills) (วิจารณ พานิช.  2555 : 16การบริหารจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือการ
จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (student centered หรือ child centered) เปนรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่รูจักกันมานานในวงการศึกษาไทยแตไมประสบความสําเร็จในการปฏิบัติ รวมกับความเคยชินที่ไดรับการอบรมสั่ง
สอนมาดวยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเปนศูนยกลาง (teacher centered) มาตลอด เมื่อเปนครูเคยชินกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ที่เคยรูจักจึงทําใหไมประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
เทาที่ควรพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 7 ไดกลาวถึงครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาการ
บริหารจัดการศึกษาเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แตขอเท็จจริงแลวครูมีปญหาดาน
คุณภาพการจัดการเรียนรู และมีขอจํากัดมาก สภาพปญหาอันเนื่องมาจากการผลิต การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 
และการพัฒนาครูยังขาดประสิทธิภาพ (อํานาจ แกวกอ.  2559 : 1) กระบวนการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หวังที่จะ
พัฒนาเด็กไทยและคนไทยใหเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ  ดังนั้นการจัดการเรียนรูของครู จึงตองมีการวิเคราะห
หลักสูตร และการจัดการเรียนรูที่เนนเด็กเปนศูนยกลางจึงมิใชการพัฒนาเพียงเพื่อใหคนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีไดมาตรฐานหรือเปนคนที่มีความรูความสามารถเทานั้น แตตองพัฒนาเพื่อใหเกิดความอยูรอดอยางยั่งยืนทั้งในตัวบุคคล
นั้นและสังคม ตองสอนวิธีคิด เพื่อใหคนคิดเปนทั้งดานความตองการ ความสนใจ และความถนัด และยังมีทักษะพื้นฐานอันเปน
เครื่องมือสําคัญที่จะใชในการเรียนรู อันไดแก ความสามารถในการ ฟง พูด อาน เขียน ความสามารถทางสมองระดับสติปญญา 
และการแสดงผลของการเรียนรูออกมาในลักษณะที่ตางกัน จึงควรมีการจัดการที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกตางกัน ตามเหตุ
ปจจัยของผูเรียนแตละคนและผูที่มีบทบาทสําคัญในกลไกของการจัดการนี้คือครู แตจากขอมูลอันเปนปญหาวิกฤตทาง
การศึกษา และวิกฤตของผูเรียนที่ผานมา แสดงใหเห็นวาครูยังแสดงบทบาทและทําหนาที่ของตนเองไมเหมาะสมจึงตอง
ทบทวนทําความเขาใจ ซึ่งนําไปสูการปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาวิกฤตทางการศึกษาและวิกฤตของผูเรียนตอไป 
 จากที่กลาวมา ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 เพื่อนํามาใชเปนแนวทางใน
บริหารจัดการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
เพื่อใหผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงคและมีความสอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาแหงชาติและการจัด
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตอไป 
 
กรอบแนวคิดการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษาไดศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 ตามแนวคิด
ของ Dr.  William Edwards Deming (นงคราญ ใจปนตา.  2558 :  36 -37) เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดการศึกษา
ประกอบไปดวย 
  1.  ขั้นการวางแผน (P)  
  2.  ขั้นการปฏิบัติ (D)  
  3.  ขั้นการตรวจสอบ (C)  
  4.  ขั้นการปรับปรุงและดําเนินงานใหเหมาะสม (A)  
 
วัตถุประสงคการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพและปญหาในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21             
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
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 2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนง และขนาดของ
สถานศึกษา 
 3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21           
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
 
วิธีดําเนินการศึกษา 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1  ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแก ผูบริหารโรงเรียน และครู จากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2,847 คน จําแนกเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 81 คน และครู 
จํานวน 2,766 คน 
  1.2  กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครู จากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22ปการศึกษา 2560 จํานวน 350 คนจําแนกเปนผูบริหารโรงเรียนจํานวน 73 คน และครู จํานวน 277 คน 
ไดมาโดยการเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด.  2547 : 191) 
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑรอยละ 90 ของผูบริหารโรงเรียน และใชเกณฑรอยละ 10 ของคร ู
 2.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาและคุณภาพของเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางและพัฒนาขึ้น เพื่อศึกษาสภาพ
และปญหาการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีคาอํานาจจําแนก
ของแบบสอบถาม 0.37 – 0.81 มีคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับ เทากับ 0.91 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  3.1  ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีผูศึกษาไดแจกแบบสอบถามดวยตนเองและเดินทางไปรับแบบสอบถามคืน
ดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามคืนครบตามจํานวน 350 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100    
  3.2  แบบสอบถามสภาพและปญหาการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษ ที่ 21 
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูโดยรวม
และรายดานโดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  3.3  เปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนง โดยการ
ทดสอบคาที (t-test) ชนิดกลุมตัวอยางเปนอิสระจากกัน (Independent Samples)  
  3.4  เปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21      
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F - test แบบ One - Way ANOVA)  
  3.5  ขอเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษ ที่ 21 ของใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยการหาความถี่ คิดเปนรอยละ  
 4.  สถิติที่ใชในการศึกษา 
  4.1  สถิติพื้นฐาน 
   4.1.1  รอยละคาเฉลี่ย (  )  
   4.1.2  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  4.2  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก 
   4.2.1  การทดสอบคาที (t-test แบบ Independent sample)  
   4.2.2  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test แบบ One - Way ANOVA)  
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ผลการศึกษา 
 1.  สภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษ ที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยรวม อยูในระดับมาก ( = 4.39) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมาก
ทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขั้นการปฏิบัติ ( = 4.44) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ขั้นการปรับปรุงและ
ดําเนินงานใหเหมาะสม ( = 4.35) และปญหาการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษ ที่ 21          
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยรวม อยูในระดับนอยที่สุด ( = 1.46) แตเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับนอยที่สุด 2 ดาน ไดแก ขั้นการปรับปรุงและดําเนินงานใหเหมาะสม ( = 1.39)        
และขั้นการตรวจสอบ ( = 1.36) และอยูในระดับนอย 2 ดาน ไดแก ขั้นการปฏิบัติ ( = 1.54) และ ขั้นการวางแผน   
( = 1.52)  
 2.  ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนง และขนาดของ
สถานศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 3.  แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เรียงลําดับรอยละจากมากไปหานอย ดังนี้ ขั้นการตรวจสอบ ควรมีเครื่องมือ
ที่ชัดเจนในการนิเทศ ติดตามและประเมินผล (43.71) ขั้นการวางแผน มีการวางแผนกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษา
ที่เนนการพัฒนาทักษะการเรียนรูใน ศตวรรษที่ 21 โดยแบบมีสวนรวม (43.43) ขั้นการปฏิบัติ ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ซึ่งมาจากผูมีสวนไดเสียกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 รวมกันจัดทําหลักสูตร (43.14) และขั้นการปรับปรุง
และดําเนินงานใหเหมาะสม ควรสนับสนุนการมีสวนรวมจากทุกฝาย (6.57)  
 
อภิปรายผล 
 1.  สภาพและปญหาการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 พบวา สภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 
และปญหาการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษ ที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยรวมอยูในระดับนอยที่สุด ทั้งนี้ เนื่องมาจากโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ไดเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังที ่
นันทวัน จันทรกลิ่น (2557 : 20) สรุปไววา การพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เปนการกําหนดแนวทางในการพัฒนาการจัด
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดการศึกษาทุกระดับเนนใหผูเรียน
เกิดการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง จึงจําเปนตองบูรณาการทั้งดานศาสตรตาง ๆ และบูรณาการการเรียนในหองเรียนและชีวิต
จริง ผูเรียนตองสรางความรูขึ้นภายในตนเอง จากการลงมือทํากิจกรรมแลวเนนใหเกิดทักษะ ซึ่งการใหการศึกษาจะ
ประกอบดวยการสอนและการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับวรางคณา ทองนพคุณ (2556 : 8-9) กลาวไววา การเรียนรูในศตวรรษที่ 
21 เปนการกําหนดแนวทางยุทธศาสตรในการจัดการเรียนรูโดยรวมกันสรางรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสราง
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเนนที่องคความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัว
ผูเรียน เพื่อใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหงความเปลี่ยนแปลงในปจจุบันโดยจะอางถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจาก
เครือขายองคกรความรวมมือเพื่อทักษะแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills) ชื่อยอ 
เครือขาย P21 ซึ่งไดพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองคความรู ทักษะเฉพาะดาน ความ
ชํานาญการ และความรูเทาทันดานตาง ๆ  เขาดวยกัน เพื่อความสําเร็จของผูเรียนทั้งดานการทํางาน และการดําเนินชีวิต ดวย
เหตุผลดังกลาวจึงทําใหสภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  และปญหาการบริหารจัดการชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษ ที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยรวม
อยูในระดับนอยที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทวัน จันทรกลิ่น (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาปญหาและ
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แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพในการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 : โรงเรียนบานเนินมะปราง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบวา ปญหาการบริหารจัดการคุณภาพในการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 : 
โรงเรียนบานเนินมะปราง ในภาพรวมอยูในระดับนอย สอดคลองกับ นงคราญ ใจปนตา (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง แนว
ทางการบริหารจัดการงานดานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานบง ตําบลโปงงาม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา สภาพการบริหารจัดการงานดานหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบง รายการที่มีคาสูงสุด คือ สภาพการบริหารจัดการดานโครงสรางของหลักสูตร 
รองลงมา ดานวิสัยทัศนของหลักสูตร ดานจุดมุงหมายของหลักสูตร และดานหนวยการเรียนรู สอดคลองกับบุษยพรรณ           
พรหมวาทย (2558 : 81) ไดศึกษา เรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พบวา การพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม โดยรวมและรายขอทุกขอ มีการปฏิบัติระดับมาก 
 2.  ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษ ที่ 21 
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนงพบวา ผูบริหาร
โรงเรียนและครูมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และเมื่อจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูที่อยูใน
สถานศึกษาขนาดตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องมาจาก การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 22 มีการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ
และการปรับปรุงและดําเนินงานใหเหมาะสมซึ่งเปนขั้นตอนการบริหารคุณภาพ มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ กอใหเกิด
ความสามัคคีในหมูคณะสงผลใหการทํางานขององคกรประสบความสําเร็จสอดคลองกับนันทวัน จันทรกลิ่น (2557 : 10)         
สรุปไววา การบริหารจัดการคุณภาพ เปนกระบวนการ ทั้ง 4 ดาน ซึ่งประกอบดวย (1) ขั้นตอนการวางแผนอยางรอบคอบเพื่อ
การปฏิบัติ ซึ่งการวางแผนยังชวยใหสามารถคาดการณสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได (2) ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ การปฏิบัติตามแผน
หรือดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว (3) ขั้นตอนการตรวจสอบ เปนการตรวจสอบเพื่อใหทราบวาในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวหรือไม (4) ขั้นตอนการปรับปรุง การดําเนินงานใหเหมาะสม 
ซึ่งจะพิจารณาผลที่ไดจากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู 2 กรณี คือผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามแผนที่วางไวหรือไมเปนไปตามแผนที่วางไว 
ถาไมเปนไปตามที่วางแผนก็จะนําขอบกพรองนําไปดําเนินการการสูขั้นตอนการวางแผนใหมอีกตอไปและตั้งเปาหมายใหสูงขึ้น
ไปอีก 
 3.  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีประเด็นการพัฒนา ดังน้ี 
  3.1  ขั้นการวางแผน ควรมีการวางแผนกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาที่เนนการพัฒนาทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21แบบมีสวนรวมมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการจัดการเรียนในศตวรรษที่ 21 
ควรมีการสราง ความตระหนักใหครูเห็นความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีการ
วางแผนรวมกันระหวางผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และควรมีการจัดหาสื่อเลือกใชสื่อ จัดทําและพัฒนาสื่อการ
เรียนที่เหมาะสมและเพียงพอตอการจัดการเรียนรูและ ใชทรัพยากรในทองถิ่นใหคุมคาดังที่ นงคราญ ใจปนตา (2558 : 37) 
กลาวไววา การวางแผน คือ การวางแผนครอบคลุมในเรื่องการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการแกไขและจัดทําแผน
ดําเนินงาน ข้ันตอนการวางแผนเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด แตไมไดหมายความวา การดําเนินการในขั้นตอนที่เหลือจะเปนอยางไร
ขอใหวางแผนถูกตองก็พอ แตเนื่องจากทุกสิ่งทุกอยางตองอาศัยแผน ดังนั้น ถาแผนไมดีแลวงานอื่นก็ไมดีดวย ซึ่งถาแผนเดิมมี
การวางแผนอยางดี การแกไขก็มีนอยและกิจกรรมตาง ๆ ก็สามารถดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาในการจัดทําแผน
จําเปนจะตองมีการระบุขอจํากัดของทรัพยากรที่มีและผลที่มีตอแผน เชน ทรัพยากรมนุษย วัตถุดิบ และเงินทุน ระยะเวลาที่
เกี่ยวของและพิจารณาวิธีการที่เปนไปไดภายใตขอจํากัดดังกลาว ถาเปนไปไดควรตรวจสอบความเปนไปไดในการผอนคลาย
ขอจํากัดดังกลาวดวย ควรมีการพิจารณาขอเสนอตาง ๆ กอนที่จะกําหนดเลือกใชขอเสนอที่ดีที่สุดใหเปนแผนปฏิบัติการ         
ในแผนควรกําหนดวิธีการตาง ๆ ที่ใชเพ่ือการตรวจสอบวาแผนดังกลาวมีการวางแผนที่ดี และมีการปฏิบัติตามแผนอยางถูกตอง 
  3.2  ขั้นการปฏิบัติ ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมาจากผูมีสวนไดสวนเสียกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 รวมกันจัดทําหลักสูตร ควรมีการสํารวจความตองการของนักเรียน ผูปกครองและชุมชนจัดหาผูเชี่ยวชาญ      
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มาคอยใหคําแนะนําชวยเหลือ สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพของผูเรียนให
ครอบคลุมทุกดาน และเต็มตามศักยภาพของผูเรียน และควรใหมีการวัดและประเมินตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลาย ดังที่ นันทวัน จันทรกลิ่น (2557 : 8) สรุปไววา การปฏิบัติตามแผน เปนการลงมือปฏิบัติตามแผนที่
กําหนดไวในตารางการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี สมาชิกกลุมตองมีความเขาใจถึงความสําคัญและความจําเปนในแผนนั้น ๆ ความสําเร็จ
ของการนําแผนมาปฏิบัติตองอาศัยการทํางานดวยความรวมมือเปนอยางดีจากสมาชิก ตลอดจนการจัดการทรัพยากรที่
จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามแผนนั้น ๆ ในขั้นตอนนี้ ขณะที่ลงมือปฏิบัติจะมีการตรวจสอบไปดวย หากไมเปนไปตาม
แผนอาจจะตองมีการปรับแผนใหม และเมื่อแผนนั้นใชงานไดก็นําไปใชเปนแผน และถือปฏิบัติตอไป 
  3.3  ขั้นการตรวจสอบ ควรใหมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล จากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของมีการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องมีเครื่องมือที่ชัดเจนในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลและมีการสรุปผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาอยางชัดเจน เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศผลการใชหลักสูตรอยางเปนระบบ ดังที่ นันทวัน จันทรกลิ่น (2557 : 8-
9) สรุปไววาการตรวจสอบ หมายถึง การตรวจสอบ ดูวาเมื่อปฏิบัติงานตามแผน หรือการแกไขปญหางานตามแผนแลวผลลัพธ
เปนอยางไร สภาพปญหาไดรับ การแกไขตรงตามเปาหมายที่กลุมตั้งใจหรือไม การไมประสบผลสําเร็จอาจจะเกิดจากสาเหตุ
หลายประการ เชน ไมปฏิบัติตามแผน ความไมเหมาะสมของแผนการเลือกใชเทคนิคที่ไมเหมาะสม เปนตน 
  3.4  ขั้นการปรับปรุงและดําเนินการใหเหมาะสมควรสนับสนุนการมีสวนรวมจากทุกฝายในการแสดงความ
คิดเห็นการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตรใหเขาใจถึงวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนในการดําเนินงาน โรงเรียนควรใหความสําคัญ
ในการนําหลักสูตรไปใช และควรมีการวิเคราะหผลการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรเพื่อเปนขอมูลใน
การวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังที่ นงคราญ ใจปนตา (2558 : 37-38) กลาวไววา การปรับปรุงและการ
ดําเนินงานใหเหมาะสม คือ การปฏิบัติตามผลการตรวจสอบ หรือแกไขการปฏิบัติการใด ๆ ที่เหมาะสมตามผลลัพธที่ไดจาก
ขั้นตอนการตรวจสอบหากผลลัพธไมเปนไปตามเปาหมายจะตองทําการปรับปรุงแกไข ในกรณีผลลัพธเปนไปตามเปาหมายที่ตั้ง
ไวใหจัดทําเปนมาตรฐานซึ่งเรียกขั้นตอนนี้วาการนําไปปฏิบัติ และกําหนดเปนมาตรฐาน (Action)  
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
  จากผลการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21          
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 พบวา สภาพการบริหารจัดเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในดานข้ันการปรับปรุงและดําเนินงานใหเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก แตคาเฉลี่ยจะต่ํากวาทุก
ดานซึ่งสัมพันธกับปญหาการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย
ที่สุด ดังนั้น ควรมีการสนับสนุนการมีสวนรวม จากทุกฝายในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตร 
ใหเขาใจถึงวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนในการดําเนินงาน โรงเรียนควรใหความสําคัญในการนําหลักสูตรไปใช และควรมีการ
วิเคราะหผลการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตร เพื่อเปนขอมูลในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควาครั้งตอไป 
  2.1  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21            
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยการปรับกลุมตัวอยางและเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 
  2.2  ควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน      
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
  2.3  ควรศึกษาเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินผลการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
  2.4  ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 กับการ
บริหารการจัดชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ปจจัยการเรียนรู และปญหาอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาลในการฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
LEARNING FACTORS AND OBSTACLES OF NURSING STUDENTS FROM CLINICAL PRACTICE 

IN MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลตอปจจัยการเรียนรูในการ
ฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (2) ศึกษาปญหาอุปสรรคในการเรียนรูวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
คัดเลือกลุมตัวอยางแบบเจาะจงคือนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 ที่ผานการฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวชและใหความรวมมือในการศึกษา จํานวน 130 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานการตรวจสอบความ
ตรงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ และหาความเที่ยงโดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของของครอนบาค (Conbrach,s Alpha 
Coefficient) เทากับ .92 วิเคราะหขอมลูโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยความคิดเห็นของของนักศึกษาพยาบาลตอปจจัยการเรียนรูในการฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช พบวาปจจัยการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือปจจัยดานอาจารยนิเทศและอาจารยพี่เลี้ยง มีคาเฉลี่ย 4.20 S.D.= 0.57
ปญหาอุปสรรคในการเรียนรูคือมีภาระงานมาก คิดเปนรอยละ 26.52 รองลงมาคือมีความรูไมเพียงพอและหวาดกลัวผูปวยมี
เทากันคือรอยละ 18.94 จากผลการวิจัยครั้งนี้จึงควรเตรียมความพรอมผูเรียนกอนฝกภาคปฏิบัติดานการทบทวนความรูและความ
มั่นใจในการพยาบาลผูปวยที่มีปญหาทางจิต 
 
คําสําคัญ: (1) ปจจัยการเรียนรู (2) อุปสรรค (3) นักศึกษาพยาบาล (4) ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
 
 

ABSTRACT 
 This descriptive research aimed to study nursing students’ opinions to learning factors and to 
study obstacles of nursing students from clinical practice in Mental Health and Psychiatric Nursing. 
Purposive sampling was used to select a hundred and thirty of nursing students year 4 who enrolled in 
clinical mental health and psychiatric nursing subject. The research questionnaire was validated by experts 
and the Cronbach,s alpha reliability was .92. Data were analyzed using descriptive statistics.  
 The study revealed that the highest score of learning factor were nurse instructors and nurse 
preceptors (X=4.20, S.D. = 0.57) .The percentage of obstacles of learning were academic workload 26.52, 
knowledge and scared of patient’s condition were 18.94 respectively. The findings in this study suggested 
the need to improve student nurses’ confidence level before being fielded in psychiatric hospitals. 
 
Keywords: (1) Learning Factors (2) Obstacles (3) Nursing Students (4) Psychiatric and Mental Health  
  Nursing Clinical Practice 
 
 
 
 
 

                                                 
1 อาจารยกลุมวิชาการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช/งานวัดประเมินผล วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
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บทนํา 
 แนวคิดการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจากครูเปนศูนยกลางเปนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
แนวคิดนี้สะทอนออกมาเปนศัพทคําวา “Instruction” หมายถึงการเรียนการสอนจากการถายทอดความรู มาเปนการชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู (ทิศนา แขมมณ.ี  2553) 
 จากแนวคิดผูเรียนเปนศูนยกลางซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลจึงตองจัด
การศึกษาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามที่ผูเรียนตองการ สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาล
ศาสตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไดกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู 6 ดาน คือคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ
ทางปญญา ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ซึ่งกําหนดสัดสวนอาจารยพยาบาลประจําตอนักศึกษาไมมากกวา 1 : 8 ในการฝก
ปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อใหมีคุณภาพในการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ.  2561)  
 การเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาลมีความจําเปนยิ่งตอการเปนพยาบาลที่มีความสามารถในการใหการ
พยาบาลตอไปในอนาคต (วิภาดา คุณาวิกติกุล.  2558) เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลมีความแตกตางจากการศึกษาสาขาวิชาอื่นคือตอง
มีการปฏิบัติการในคลินิกหรือการฝกภาคปฏิบัติซึ่งตองใชความสามารถในการคิดและการแกไขปญหา รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติอยาง
มืออาชีพ (Jamshidi.  2012) การเรียนการสอนภาคปฏิบัติในคลินิกจึงเปนการเรียนรูในสถานการณจริงที่มีการประยุกตใชทั้ง
ความรูและการปฏิบัติโดยมีผูปวยเปนเปาหมายในการสรางความรู และสามารถสรางการมีปฏิสัมพันธทั้งผูสอน ผูเรียนและ
ผูปวย (Sezer.  2018)  
 สําหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม มีการจัดการเรียนรูภาคปฏิบัติ 1 ครั้งตลอดหลักสูตร ผูเรียนตองผานการเรียนภาคทฤษฎีวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช ซึ่งจากการศึกษาของ ปุณยนุช สิทธิพงศ และคณะ (2558) พบวาตามการรับรูของนักศึกษาพยาบาลวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชมีเนื้อหามาก ไมชัดเจน เนื้อหาแตละโรคมีความคลายคลึงกัน จําไดยาก แยกแยะไมได และเปน
นามธรรมเขาใจยาก 
 ดังนั้นการฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จึงตองคํานึงถึงปญหาของผูเรียนภาคทฤษฎีที่จะ
เชื่อมโยงนําความรูสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหมีผลสัมฤทธ์ิสุดทายคือผูเรียนผานการสอบข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึง่มี
รายงานการศึกษาพบวาปจจัยดานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ปจจัยดานอาจารย ปจจัยดานนักศึกษา และปจจัยสนับสนุน
อื่นๆมีผลตอการศึกษาพยาบาลและการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ (พวงรัตน บุญญานุรักษ.  2546,  
พจนา ปยะปกรณชัย และนุสรา วิจิตรแกว.  2549) เนื่องจากการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช เปนสิ่งซับซอนสําหรับนักศึกษาพยาบาลทําใหเกิดปฏิกิริยาที่พบไดบอยคือความหวาดกลัว จึงเปนสิ่งทาทายในการจัดการ
เรียนการสอนที่จะชวยใหผูเรียนจัดการกับผูปวยที่มีปญหาทางจิตและตัดสินใจทางคลินิกได (Maddineshat, Hashemi, 
Besharati,  Gholami,  Ghavide.  2018) การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญจําเปนตองมีขอมูลจากผูเรียนเพื่อ
จัดการเรียนรูที่เหมาะสมเนื่องจากเปาหมายสําคัญของการศึกษาทางการพยาบาล คือการสําเร็จการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
และสังคมอยางมีคุณภาพ (Jamshidi.  2012) ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา ปจจัยการเรียนรูที่จะชวยเกื้อหนุนคุณภาพการเรียนรูและ
ปญหาอุปสรรคการเรียนรูการฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู
ภาคปฏิบัติ ทั้งดานทักษะการปฏิบัติและการจัดการเรียนรูภาคทฤษฎีที่เปนปจจัยที่มีผลตอการสงเสริมการเรียนรูตอไป 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ปรับปรุงมาจากกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557) ที่มีองคประกอบดานการกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย หลักสูตร
เรียนการสอน การประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู นํามาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย              
(1) ปจจัยการเรียนรูภาคปฏิบัติดานผูเรียน (2) ปจจัยการเรียนรูภาคปฏิบัติดานอาจารยนิเทศและอาจารยพี่เลี้ยงแหลงฝก             
(3) ปจจยัการเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลตอปจจัยการเรียนรูการฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต              
และจิตเวช 
 2. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค และความประทับใจระหวางในการฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีรายละเอียดดังนี ้
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากร คือนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จํานวน 148 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงนักศึกษา ที่ผานการฝกภาคปฏิบัติ          
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและยินดีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามท้ังหมด 130 คน  

  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชเปนแบบประเมินความคิดเห็นการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูและปญหาอุปสรรคการฝก
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเวช ดังนี้  

    สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางประกอบดวย เพศ อายุ เพื่อนสนิทในกลุมฝกงาน เพื่อนที่ให
คําปรึกษาในการฝกภาคปฏิบัติ ปญหากอนการฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
    สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการเรียนรูภาคปฏิบัติ เปนขอคําถามแบบประเมินคาของลิเคอรท 
(Likert Rating Scale) 5 ระดับ รวม 36 ขอ แบงเปนปจจัยดานผูเรียน ดานอาจารยนิเทศและอาจารยพี่เลี้ยง ปจจัยดานการ
จัดการเรียนรูและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู         
    สวนที่ 3 เปนขอคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการเรียนรู และความประทับใจในฝก
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  

  3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   หาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญดานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช               

และผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอน จํานวน 3 ทาน และหาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามจากนักศึกษา
พยาบาลศาสตร ท่ีผานการฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จํานวน 30 คน โดยใชวิธหีาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Conbrach, s Alpha Coefficient) เทากับ . 92 

   การแปลผล ความคิดเห็นดานปจจัยการเรียนรูแบงเปน 5 ระดับตามคาคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
    4. 51-5. 00   หมายความวา มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด 
    3. 51-4. 50   หมายความวา มีความคิดเห็นระดับมาก 
    2. 51-3. 50   หมายความวา มีความคิดเห็นระดับปานกลาง 
    1. 51-2. 50   หมายความวา มีความคิดเห็นระดับนอย 
    ต่ํากวา 1. 51-2. 50 หมายความวา มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด 
   4. การวิเคราะหขอมูล  
    โดยการใชสิติเชิงพรรณนา คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
    ผูวิจัยขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม และเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยชี้แจงวัตถุประสงค ระยะเวลา และใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามตามความสมัครใจ รวบรวมขอมูล
ระหวางเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2561 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวาปจจัยการเรียนรูภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ปจจัยดาน
อาจารยนิเทศและอาจารยพี่เลี้ยงแหลงฝกมีคาเฉลี่ย 4. 20 อยูในระดับมาก คะแนน S.D.  = 0. 57 รองลงมาคือปจจัยดานการ
จัดการเรียนรูและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู คาเฉลี่ย 3. 66 อยูในระดับมาก S.D.  = 0. 50 และปจจัยดานผูเรียนคาเฉลี่ย 3. 42 
อยูในระดับปานกลาง S.D.  = 0. 38 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  1. ปจจัยการเรียนรูภาคปฏิบัติดานผูเรียน 
   ปจจัยการเรียนรูดานผูเรียนในวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช พบวา ภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง คาเฉลี่ย 3. 42 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือความกระตือรือรนในการศึกษาคนควาเพื่อเพิ่มพูนความรูในการฝกปฏิบัติงาน 
มีคาเฉลี่ย 3. 93 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูเรียนมีความมุงมั่น ตั้งใจในการฝกปฏิบัติงาน คาเฉลี่ย 3. 92 อยูในระดับมาก
ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ความออนลา ทอแทในการฝกปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 2. 92 อยูในระดับปานกลาง และรูสึกหวาดกลัว
ผูปวยในการปฏิบัติการพยาบาล คาเฉลี่ย 3. 05 อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1ระดับความคิดเห็นตอปจจัยการเรียนรูภาคปฏิบัติฯจําแนกตามปจจัยดานผูเรียน 
 

ปจจัยดานผูเรยีน 
ความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1. ความเครียด วิตกกังวลในการฝกปฏิบัติงาน 3. 22 0. 50 ปานกลาง 
2. ความมุงมั่น ตั้งใจในการฝกปฏิบัติงาน 3. 92 0. 58 มาก 
3. ความมั่นใจในความรู ความสามารถของตนเอง 3. 39 0. 63 ปานกลาง 
4. ความรูความเขาใจเนื้อหารายวิชาทฤษฎีสูการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต           
และจิตเวช 

3. 29 0. 64 ปานกลาง 

5. ความพรอมทั้งดานความรู ดานรางกาย และจิตใจ 3. 35 0. 61 มาก 
6. ความกระตือรือรนในการศึกษา คนควา เพื่อเพิ่มพูนความรูในการฝกปฏิบัติงาน 3. 93 0. 67 มาก 
7.  ความออนลา ทอแทในการฝกปฏิบัติงาน 2. 92 0. 95 ปานกลาง 
8.  รูสึกหวาดกลัวผูปวยในการปฏิบัติการพยาบาล 3. 05 0. 92 ปานกลาง 
9.  ความสนใจและชื่นชอบวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3. 32 0. 7 ปานกลาง 
10. ความรู และทักษะเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3. 83 0. 68 มาก 

รวม 3. 42 0. 38 ปานกลาง 
 
  2. ปจจัยการเรียนรูภาคปฏิบัติดานอาจารยนิเทศและอาจารยพี่เลี้ยงแหลงฝก 
   ปจจัยการเรียนรูภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชดานอาจารยนิเทศและอาจารยพี่เลี้ยงแหลง
ฝกพบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4. 20 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคืออาจารยนิเทศมีความรูความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรูภาคทฤษฎีสูการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4. 35 เทากับ อาจารยนิเทศมีความรู 
ความสามารถในดานเทคนิคการสอนภาคปฏิบัติ รองลงมาคืออาจารยพี่เลี้ยงแหลงฝก มีความใสใจ ใหความชวยเหลือเมื่อขอรับการ
ปรึกษาคาเฉลี่ย 4. 32 อยูในระดับมาก และใหความรวมมือกับกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ คาเฉลี่ย 4. 31 อยูใน
ระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ อาจารยนิเทศเขาถึงไดงายเมื่อตองการความชวยเหลือ มีคาเฉลี่ย 3. 98 อยูในระดับมาก 
ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ระดับความคิดเห็นการเรียนรูภาคปฏิบัติฯ จําแนกตามปจจัยดานอาจารยนิเทศและอาจารยพี่เลี้ยง 
 

ปจจัยดานอาจารยนิเทศและอาจารยพี่เลีย้งประจําแหลงฝก 
ความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย S.D. ระดับ 
อาจารยนิเทศ    
1. เอาใจใส ติดตามผูเรียนดวยความเอื้ออาทร 4. 10 0. 71 มาก 
2. มีความรู ความสามารถในดานเทคนิคการสอนภาคปฏิบัติ 4. 35 0. 71 มาก 
3.  มีความรูความสามารถในการเชื่อมโยงความรูภาคทฤษฎีสูการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 4. 35 0. 71 มาก 
4. ชวยเสริมสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาฝกภาคปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงดวยดี 4. 07 0. 76 มาก 
5. ชวยสงเสริมการเรียนรูที่ชัดเจนและเขาใจงายในภาคปฏิบัติ 4. 05 0. 78 มาก 
6. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมรวมกับการสอนความรู การคิดวิเคราะห และทักษะ 4. 08 0. 80 มาก 
7. มีบุคลิกภาพนาเชื่อถือ ไววางใจได  4. 25 0. 76 มาก 
8. เขาถึงไดงายเมื่อตองการความชวยเหลือ 3. 98 0. 89 มาก 
9. ประเมินผูเรียนระหวางการฝกภาคปฏิบัติดวยความยุติธรรม 4. 08 0. 79 มาก 
อาจารยพี่เลี้ยงประจําแหลงฝก    
1. มีความเอื้ออาทรและเปนกันเองกับนักศึกษา 4. 30 0. 72 มาก 
2. มีความใสใจ ใหความชวยเหลือเมื่อขอรับการปรึกษา 4. 32 0. 67 มาก 
3. มีทักษะในการสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา 4. 25 0. 69 มาก 
4. ใหความรวมมือกับกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 4. 31 0. 67 มาก 
5. มีความรู ความสามารถในการชวยถายทอดความรูและประสบการณ 4. 28 0. 74 มาก 

รวม 4. 20 0. 57 มาก 
 
  3. ปจจัยการเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
   ปจจัยการเรียนรูภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชดานการจัดการเรียนรูและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 3. 66 อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
แหลงฝกมีความพรอมสนับสนุนการเรียนรูภาคปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย 3. 96 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ วัตถุประสงครายวิชา
ทฤษฎีเชื่อมโยงกับรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3. 83 คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 
ระยะเวลาของการเรียนภาคทฤษฎีสูภาคปฏิบัติมีความตอเนื่องมีคาเฉลี่ย 3. 30 อยูในระดับปานกลาง และตํารา สื่อการเรียน
การสอน มีจํานวนเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3. 52 อยูในระดับมาก ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นตอการเรียนรูภาคปฏิบัติฯ จําแนกตามปจจัยดานจัดการเรียนรูและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
   

การจัดการเรยีนรูและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 
ความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1. วัตถุประสงครายวิชาทฤษฎีเชื่อมโยงกับรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช 

3. 83 0. 60 มาก 

2. การจัดการเรียนการสอนทฤษฎี มีความชัดเจน เขาใจงาย นําสูการฝกปฏิบัติได 3. 72 0. 64 มาก 
3. ระยะหางของการเรียนภาคทฤษฏีสูภาคปฏิบัติมีความตอเนื่องเหมาะสม 3. 30 0. 92 ปานกลาง 
4. กิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สงเสริมความรูและทักษะในการปฏิบัติการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

3. 67 0. 64 มาก 

5. กิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเหมาะสมกับระยะเวลาการฝกภาคปฏิบัติ 3. 65 0. 77 มาก 
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ตารางท่ี 3 ระดับความคิดเห็นตอการเรียนรูภาคปฏิบัติฯ จําแนกตามปจจัยดานจัดการเรียนรูและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ตอ) 
 

การจัดการเรยีนรูและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 
ความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย S.D. ระดับ 
6. การเตรียมความพรอมภาคปฏิบัติสามารถชวยเพิ่มพูนความรู และทักษะในการฝก
ภาคปฏิบัติได 

3. 64 0. 80 มาก 

7. การเตรียมความพรอมภาคปฏิบัติเพิ่มความมั่นใจในการฝกปฏิบัติการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช 

3. 65 0. 76 มาก 

8. แหลงฝกมีความพรอมสนับสนุนการเรียนรูภาคปฏิบัติ 3. 96 0. 71 มาก 
9. ตํารา สื่อการเรียนการสอน มีจํานวนเพียงพอ  3. 52 0. 71 มาก 
10. การสืบคนหาความรูทางอินเทอรเนตสะดวก รวดเร็ว 3. 71 0. 89 มาก 
11. บรรยากาศการฝกภาคปฏิบัติสงเสริมการเรียนรู 3. 73 0. 70 มาก 
12. บรรยากาศในการฝกภาคปฏิบัติผอนคลาย ไมเครียด 3. 53 0. 80 มาก 

รวม 3. 66 0. 50 มาก 
 
 4. ปญหาอุปสรรคและความประทับใจระหวางในการฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
  4.1 ปญหาอุปสรรคระหวางการฝกภาคปฏิบัติ   
   ผลการวิจัยพบวาปญหาอุปสรรคของกลุมตัวอยางในการฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
ที่พบมากที่สุดคือ มีภาระงานมาก คิดเปนรอยละ 26. 52 รองลงมาคือ มีความรูไมเพียงพอ และหวาดกลัวผูปวย มีจํานวน
เทากัน คิดเปนรอยละ 18. 94 ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี  4  จํานวนและรอยละกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาอุปสรรคระหวางการฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต 
  และจิตเวช (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
 

ลําดับ ปญหาอุปสรรค จํานวน (132 คน) รอยละ (100) 
1 มีภาระงานมาก 35 26. 52 
2 มีความรูไมเพียงพอ 25 18. 94 
3 หวาดกลัวผูปวย 25 18. 94 
4 วิตกกังวลดานการสื่อสารและการสนทนากับผูปวย 21 15. 91 
5 วิตกกังวลดานอาจารยนิเทศ อาจารยพี่เลี้ยง 12 9. 09 
6 ไมวิตกกังวล 7 6. 06 
5 กังวลดานการทํากลุมบําบัด 6 4. 55 

 
  4.2 ความประทับใจระหวางการฝกภาคปฏิบัติ  
   ผลการวิจัยพบวาความประทับใจของกลุมตัวอยางในการฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
ที่พบมากที่สุดคือผูปวยอาการดีขึ้น คิดเปนรอยละ 34. 19 รองลงมาคือมีความรูเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 22. 22 และมีอาจารยพี่
เลี้ยงดีมาก คิดเปนรอยละ 19. 7 และอาจารยนิเทศชวยเหลือใสใจ คิดเปนรอยละ 17. 09 ดังตารางที่ 5  
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ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละกลุมตัวอยาง จําแนกตามความประทับใจระหวางการฝกภาคปฏิบัติ (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
 

ลําดับ ความประทับใจ จํานวน (117 คน) รอยละ (100) 
1 ผูปวยอาการดีขึ้น 40 34. 19 
2 มีความรูเพิ่มขึ้น 26 22. 22 
3 อาจารยพี่เลี้ยงดีมาก 23 19. 66 
4 อาจารยนิเทศชวยเหลือใสใจ 20 17. 09 
5 อื่น ๆ (เพื่อน, การทํางานสําเร็จ)  8 6. 84 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีแบงตามวัตถุประสงคการวิจัยมีรายละเอียดดังนี ้
  1. ความคิดเห็นตอปจจัยการเรียนรูภาคปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
   ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการเรียนรูที่มีผลตอนักศึกษาพยาบาลในการฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช พบวาปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือปจจัยดานอาจารยนิเทศและอาจารยพี่เลี้ยง มีคาเฉลี่ย 4. 20 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุด 3 อันดับแรกคืออาจารยนิเทศ มีความรู ความสามารถในดานเทคนิคการสอนภาคปฏิบัติ มีเทากับอาจารยนิเทศมีความรู
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู มีคาเฉลี่ย 4. 35 รองลงมาคือ อาจารยพี่ลี้ยงมีความใสใจ ใหความชวยเหลือเมื่อขอรับการ
ปรึกษา คาเฉลี่ย 4. 32 จากผลการวิจัยดังกลาวแสดงวานักศึกษายอมรับถึงมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูของ
อาจารยนิเทศ ขณะเดียวกันกับมีอาจารยพี่เลี้ยงแหลงฝกมาชวยสนับสนุนใหความชวยเหลือ สวนผูเรียนเองก็มีความ
กระตือรือรน และมีความมุงมั่น ตั้งใจ และคิดวาตนเองมีความรู และทักษะเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช ในขณะที่ขอที่มีคามีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด นักศึกษามีความออนลา ทอแทในการฝกปฏิบัติงาน คาเฉลี่ย 2. 92 ดังนั้นจึงสงผล
ใหผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มีผูสอบผานครั้งแรกของการ
สอบถึงรอยละ 95. 95 (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม.  2561) และสอดคลองกับการทบทวนวรรณกรรมปจจัยที่มี
ผลตอการเรียนรูมีทั้งดานตัวผูเรียน และสิ่งแวดลอมเชนอาจารย เพื่อน เปนตน (ปุณยนุช สิทธิพงศและคณะ.  2558) 
สอดคลองกับรายงานของ พวงรัตน บุญญานุรักษ (2546) และการศึกษาของพจนา ปยะปกรณชัย และนุสรา วิจิตรแกว 
(2549) พบวา ปจจัยดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ปจจัยดานอาจารย ปจจัยดานนักศึกษา และปจจัยสนับสนุนอื่นๆ
มีผลตอการศึกษาพยาบาลและการสอบข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ  
  2.  ปญหาอุปสรรค และความประทับใจระหวางในการฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ผลการวิจัยพบวาปญหาอุปสรรคระหวางการฝกภาคปฏิบัติคือมีภาระงานมากคิดเปนรอยละ 26. 52 สงผลใหนักศึกษาไม
สามารถคนควา หาความรูไดเพิ่มเติมอยางเต็มที่เนื่อง และการฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเปนการฝกเพียง 1 
ครั้งตลอดหลักสูตรทําใหประสบการณที่นักศึกษาตองผานตามมาตรฐานของหลักสูตรซึ่งกําหนดไวหลายดาน ดังนั้นงานที่ตอง
จัดทําตามประสบการณการฝกงานจึงมีมากและเปนภาระสูงสําหรับระยะเวลาการฝก 4 สัปดาหไมมีเวลาเพียงพอในการศึกษา
หาความรูเพิ่มเติมดังผลการศึกษาที่พบวาอุปสรรคการเรียนรูรองลงมาจากมีภาระงานมากคือมีความรูไมเพียงพอและหวาดกลัว
ผูปวย คิดเปนรอยละ 18. 94 ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเรียนรูของนักศึกษาดังเชน Maddineshat, Hashemi, Besharati, 
Gholami, Ghavide (2018) ไดอธิบายวาการหวาดกลัวเปนปฏิกิริยาที่พบเปนเรื่องปกติในนักศึกษาพยาบาล นอกจากนั้นยัง
พบวาปจจัยดานการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดที่เปนอุปสรรคการเรียนรูที่ตองมีการ
ปรับปรุงคือระยะเวลาของการเรียนภาคทฤษฎีสูภาคปฏิบัติมีความตอเนื่องมีคาเฉลี่ย 3. 30 และตํารา สื่อการเรียนการสอน            
ที่มีจํานวนเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3. 52  
  อยางไรก็ตามผลการฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชนักศึกษาพยาบาลสวนมากมีความประทับใจ 
คือผูปวยอาการดีขึ้น และตนเองมีความรูเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีอาจารยพี่เลี้ยงที่ดีรวมถึงมีอาจารยนิเทศชวยเหลือใสใจ 
รายละเอียดดังตารางที่ 6 สอดคลองกับคิดวาตนเองมีความรู และทักษะเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช 
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3. 83 ดังตารางที่ 1 
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ขอเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยพบวาอุปสรรคสําคัญในการเรียนรูภาคปฏิบัติคือภาระงานมาก และความไมมั่นใจในความรูและ
หวาดกลัวผูปวย และปญหาดานการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยนอยจงึมีขอเสนอแนะดังนี ้
  1. ควรมีการทบทวนการปรับลดงานที่มอบหมายใหนักศึกษาตองเก็บประสบการณใหเหมาะสมกับระยะเวลา          
ฝกภาคปฏิบัติหรือขยายระยะเวลาการฝกภาคปฏิบัติใหเหมาะสมกับประสบการณที่ควรไดรับตามหลักสูตร 
  2. ควรมีการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนการฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อลดความ
วิตกกังวล และความหวาดกลัวในการปฏิบัติการพยาบาลตามประสบการณภาคปฏิบัติ 
  3. ควรจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่มีระยะเวลาตอเนื่องจากภาคทฤษฏี 
  4. จัดหาตํารา สื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่ทันสมัยและเพียงพอในการฝก
ภาคปฏิบัติ  
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การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษท่ี 21 จังหวัดเลย 
THE DEVELOPMENT OF TEACHERS’ MANAGEMENT LEARNING INDICATORS  

IN THE 21ST CENTURY, LOEI PROVINCE. 
 

พีรดา บุญเชิด1 , นครชัย ชาญอุไร2 , มณีญา สุราช3 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อพัฒนาตัวบงชี้การจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลย (2) 
เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลองคประกอบตัวบงชี้การจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลย สอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือครูที่ปฏิบัติการสอนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย
ประกอบดวย ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เขต 2 เขต 3 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 19 จัดการเรียนรูในโรงเรียนในจังหวัดเลยปการศึกษา 2561 จํานวน 600คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก คามัธยฐานมีคาตั้งแต 3.50 
– 5.00 และคาพิสัยระหวางควอไทล ไมเกิน 1.50 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.973 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน 
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป 
 ผลการวิจัยพบวา (1) ผลการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลยพบวา                  
มีองคประกอบหลัก 8 องคประกอบและตัวบงชี้จํานวน 92 ตัวบงชี้ ดังนี้ องคประกอบหลักดานการใชเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร จํานวน 9 ตัวบงชี้องคประกอบหลักดานความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน จํานวน 8 ตัวบงชี้ องคประกอบหลักดานการวัด
และประเมินผล จํานวน 15 ตัวบงชี้ องคประกอบหลักดานความสัมพันธระหวางชุมชน จํานวน 8 ตัวบงชี้ องคประกอบหลัก
ดานการจัดการหองเรียนจํานวน 16 ตัวบงชี้ องคประกอบหลักดานการพัฒนาหลักสูตรจํานวน 9 ตัวบงชี้ องคประกอบหลัก
ดานการบูรณาการความรู จํานวน 12 ตัวบงชี้ องคประกอบหลักดานคุณธรรม จริยธรรมจํานวน 15 ตัวบงชี้ (2) ผลการ
ตรวจสอบความสอดคลองโมเดลองคประกอบตัวบงช้ีการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษท่ี 21 จังหวัดเลย โมเดลสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ (Chi-square=17.63, คา df = 12, คา P = 0.127, คา GFI = 0.99 ,คา AGFI = 0.98  ,คา RMSEA = 
0.028) 

 
คําสําคัญ : (1) การพัฒนาตัวบงชี้ (2) การจัดการเรยีนรู (3) ครูศตวรรษท่ี 21 จังหวัดเลย 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to develop a teachers’ management learning indicators 
in the 21st century, loei province. 2) to check the consistency of the model of teacher learning 
management indicators in the 21st century. Comply with empirical data. The sample group for this study 
consisted of 600 teachers who taught under the loei province education commission. Teachers under the 
office of the loei primary education area 1, 2, 3 and the office of the secondary education area 19 in loei-
Nong Bua Lamphu. The tools used in the research were five-level scale statistics used in the analysis 
include: median values ranged from 3.50 to 5.00, and the interquartile range was less than 1.50. 
questionnaire with 0.973. The collected data were analyzed by using a computer software program  
 Results of the study are as follows: 1) Results of constructing and developing the development 
of teachers’ management learning Indicators in the 21st Century, Loei Province. This model consists of 8 
major factors and 92 indicators as follows: The major factor regarding of technology and communication 
                                                 
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
2, 3อาจารย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
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consists of 9 indicators; The major factor regarding The knowledge in the subject consists of 8 indicators; 
The major factor regarding Measurement and Evaluation consists of 15 indicators; The major factor 
regarding Community Relations consists of 8 indicators; The major factor regarding Classroom management 
consists of 16 indicators; 6) The major factor regarding Curriculum development consists of 9 indicators; 
The major factor regarding Integration of knowledge consists of 12 indicators; and The major factor 
regarding Ethics consists of 15 indicators. 2) The goodness of fit of the structural relationship model of 
develop a teachers’ management learning indicators in the 21st century, with the empirical dataReveal 
that the model is in congruence with the empirical data (Chi-square=17.63, df = 12, P = 0.127, GFI = 0.99 , 
AGFI = 0.98, RMSEA = 0.028) 
 
Keywords: (1) Management learning (2) Indicators (3) Teachers 21st Century 

 
บทนํา 
 การพัฒนาการศึกษาที่ดีไดนั้นครูคือบุคลากรหลักทางการศึกษาเปนแมพิมพแบบอยางที่จะถายทอดใหกับผูเรียนทั้ง
วิชาความรู ทักษะชีวิตและแบบอยางความประพฤติคุณธรรมจริยธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2556 
:1) พระบรมราโชวาทพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 25 
ตุลาคม 2522 ความวา ความเปนครู หมายถึง การมีความรูดีประกอบดวยหลักวิชาที่ถูกตองแนนแฟน และแจมแจงแกใจ 
รวมทั้งคุณความดีและความเอื้ออารี ปรารถนาจะถายทอดเผื่อแผใหผูอื่นไดมีความรู ความเขาใจที่ดีดวย ความแจงแนชัดในใจ
ยอมทําใหสามารถสงแสดงความรูออกมาใหเขาใจตามไดโดยงายทั้งในการปฏิบัติงานก็ยอมทําใหผูรวมงานไดเขาใจโดยแจมชัด
สวนความหวังดีโดยบริสุทธิ์ใจจะนอมนําใหเกิดศรัทธา แจมใสมีใจพรอมที่จะรับความรูดวยความเบิกบาน ทั้งพรอมที่จะรวมงาน
กับผูที่มีสมบัติของครูโดยเต็มใจและมั่นใจ (ปติชาย ตันปติ.  2547 : 85) ครูเปนบุคคลที่สําคัญยิ่งตอการจัดการศึกษาเพราะ
สอนทั้งความรูวิชาการและอบรมพฒันาจิตใจใหใฝในคุณธรรมจริยธรรม 
 ผลการทดสอบระดับชาติ (Pisa) ป 2012 โดยมีประเทศสมาชิกเขารวมจากทั่วโลก 65 ประเทศประเทศไทย 
(Thailand) อยูในอันดับที่ 50 มีคะแนนดานคณิตศาสตร427คะแนน จากคาเฉลี่ย 494 คะแนน มีคะแนนดานการอาน 441 
คะแนน จากคาเฉลี่ย 496 คะแนน มีคะแนนดานวิทยาศาสตร 444 คะแนนจากคาเฉลี่ย 501 คะแนน 
(http://pisathailand.ipst.ac.th) ผลการประเมิน PISA 2015 ผลการประเมินดานวิทยาศาสตร การอาน และคณิตศาสตรมี
คะแนนลดลงจาก PISA 2012 โดยการอานเปนดานที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด (ลดลง 32 คะแนน)รองลงมาคือวิทยาศาสตร 
(ลดลง 23 คะแนน) ซึ่งท้ังสองดานลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานคณิตศาสตร (ลดลง 11 คะแนน) แตไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สสวท. PISA.  2015: 4) 
 การพัฒนาครูจึงจําเปนอยางยิ่งในปจจุบันที่กระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี                
และขอมูลขาวสารไหลบาขามพรมแดนมาถึงกันอยางรวดเร็ว (สมชาย บุญศิริเภสัช.  2545 : 5) มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
พ.ศ. 2537 จะเห็นไดวาครูควรมีการพัฒนาตนเองในทุกดานประกอบกันเพื่อเปนครูที่มีคุณภาพและเปนครูยุคใหมที่ตองเปลี่ยน
บทบาทจากผูสอนมาเปนผูอํานวยความสะดวกและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูดวยตนเอง เนนทักษะฝกกระบวนการคิด การทํางานเปนทีม (พจนา ทรัพยสมาน.  2550 : 4) 
 จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลย
ประกอบดวยองคประกอบดังนี้ ดานการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร ดานความรูในเนื้อหาที่สอน ดานการวัดและประเมินผล 
ดานความสัมพันธระหวางชุมชน ดานการจัดการหองเรียน ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการบูรณาการความรู และดาน
คุณธรรม จริยธรรมดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาตัวบงชี้การจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 และโมเดลการ
พัฒนาตัวบงชี้การจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษท่ี 21 เปนอยางไรมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาตัวบงชี้การจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษท่ี 21 จังหวัดเลย 
 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลองคประกอบตัวบงชี้การจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21             
จังหวัดเลย สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 
กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 วิจารณ พานิช (2556 : 51) กลาววาการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 คือผูเรียนรูจักการลงมือปฏิบัติ          
ครูทําหนาที่เปนครูฝก (Facilitator Coach) หรือคุณอํานวยของการเรียนรูของผูเรียนโดยครูตองทํางานเปนทีม (Professional 
Learning Community, PLC) รูจักสรางความรูขึ้นมาใชเองแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครูรวมทั้งผลงานวิชาการ จัดการเรียน
การสอนเพื่อใหผูเรียนเรียนรูจากชีวิตจริง เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ สงเสริมใหผูเรียนสรางความรูขึ้นใชเองใชทรัพยากรการ
เรียนรูที่มีอยูอยางหลากหลายเสวนากบัผูเรียนเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบเชื่อมโยงจากเหตุการณ
จริง 
 Friesen and Gifford (2011 : 1-3) กลาววา การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ครูสามารถนําวิธีการสอน
ออนไลนมาพัฒนาการเรียนการสอนแบบใหมนอกเหนือจากการสอนแบบครูเปนศูนยกลางครูตองมีพื้นฐานการจัดการเรียนรู
แบบออนไลน ครูตองออกแบบการวิจัยการจัดการเรียนรูที่สรางสรรค ไมทําลายสภาพแวดลอมครูในศตวรรษที่ 21 ครูตอง
จัดการเรียนรูเพื่อเตรียมคนออกไปทํางานใชความรู และเปนบุคคลพรอมเรียนรูและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่ง
สามารถเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังตอไปนี้  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ครูที่ปฏิบัติการสอนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย
ประกอบดวย ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1,2,3 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 19 จัดการเรียนรูในโรงเรียนในจังหวัดเลยปการศึกษา 2561 ทั้งหมด 4,332 คน   
  1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ครู ในจังหวัดเลย ปการศึกษา 2561 เนื่องจากในการศึกษาตัวแปรใน
แบบจําลองสมการโครงสรางเชิงเสนจําเปนตองใชกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญพอสมควร ในการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม 
LISREL ซึ่งลินเดอรแมน มีรินดา และโกล (Linderman, Merenda& Gold.  1980 ; อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย.  2542           
: 54) ตั้งขอกําหนดวา การประมาณคากลุมตัวอยางของตัวแปรทํานาย 1 ตัวควรกําหนดกลุมตัวอยางประมาณ 20 เทาของตัว
แปรในการวิจัยหนึ่งตัวแปรสังเกตได ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีตัวบงชี้ไดทั้งสิ้น 92 ตัวบงชี้ ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมตัวอยางไว 600 คน          
ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้
   ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเครื่องมือเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และภาระงานที่รับผิดชอบ  
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามตัวบงชี้การจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลย ลักษณะเครื่องมือ
เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบลิเคิรท คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จําแนก
เนื้อหาตามองคประกอบหลักและองคประกอบยอย มีขอคําถาม จํานวน 92 ขอเครื่องมือวิจัยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน
พิจารณาเพื่อหาคา IOC ตองมีคาตั้งแต .50 ขึ้นไป รวมทั้งขอขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง แกไข ในดานสํานวนภาษาของขอ
คําถามผลการวิเคราะหหาคา IOC ของตัวบงชี้ทั้ง 92 ตัว พบวาอยูระหวาง 0.78 – 1.00 มีคาความเชื่อมั่นแบบสอบถาม           
โดยภาพรวมมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .973 เมื่อแยกเปนรายดานพบวา ดานคุณธรรม จริยธรรม มี 15 ตัวบงชี้ ไดคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .961 ดานการพัฒนาหลักสูตร   มี 9 ตัวบงชี้ ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .896 ดานการวัด
และประเมินผล มี 15 ตัวบงช้ี ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .859 ดานการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร มี 9 ตัวบงชี้ ไดคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .851 ดานความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน มี 8 ตัวบงชี้ ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .822 ดาน
การบูรณาการความรู  มี 12 ตัวบงชี้ ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .786ดานการจัดการหองเรียน มี 16 ตัวบงชี้                
ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา เทากับ .717 และดานความสัมพันธกับชุมชน มี 8 ตัวบงช้ี ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .692 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยสงหนังสือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามพรอมสงแบบสอบถามถึงครูผูสอนที่เปนกลุม
ตัวอยางทางไปรษณีย และขอความอนุเคราะหใหตอบกลับภายใน 3 สัปดาหโดยทางไปรษณีย และกลุมตัวอยางบางแหง          
เก็บแบบสอบถามดวยตนเองในครั้งนี้ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 600 ฉบับคิดเปนรอยละ 100 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  4.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวบงชี้ดานการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารของครูจังหวัดเลยวิเคราะหโดยหา
คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  4.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวบงชี้ดานความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนของครูจังหวัดเลยวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย 
(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  4.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวบงชี้ดานการวัดและประเมินผลของครูจังหวัดเลยวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย 
(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  4.4 แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวบงชี้ดานความสัมพันธกับชุมชนของครูจังหวัดเลยวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย 
(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  4.5 แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวบงชีด้านการจัดการหองเรียนของครูจังหวัดเลยวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 



 

 216 

[รวมบทคัดยอและบทความงานวิจยั]  

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

  4.6 แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวบงชี้ดานการพัฒนาหลักสูตรของครูจังหวัดเลยวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  4.7 แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวบงชี้ดานการบูณาการความรูของครูจังหวัดเลยวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  4.8 แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวบงชี้ดานคุณธรรม จริยธรรมของครูจังหวัดเลยวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  4.9 สถิติที่ใชในการหาคาการเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลองคประกอบตัวบงชี้การจัดการเรียนรู
ของครูในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลย สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ คือ สถิติการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmation Factor Analysis : CFA) โดยการทดสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดล โครงสรางองคประกอบและ
น้ําหนักตัวแปรยอยท่ีใชในการสรางตัวบงช้ีกับขอมูลเชิงประจักษโดยใชโปรแกรมทางสถิติ (lisreal8.72)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การใชเทคโนโลยีและการสื่อสารของครูจังหวัดเลยองคประกอบหลักและองคประกอบยอยอยูในระดับมาก           
ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวบงชี้ดานการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
 

แบบการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร   S.D. ความหมาย 
1. ดานการจัดการ 4.31 0.54 มาก 
2. ดานการติดตอสื่อสาร 4.56 0.55 มากที่สุด 
3. ดานการประเมิน 4.51 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.46 0.45 มาก 
 

 2. ความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนของครูจังหวัดเลยองคประกอบหลักและองคประกอบยอยอยูในระดับมากดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวบงชี้ดานความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนของครูจังหวัดเลย 
 

แบบความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน   S.D. ความหมาย 
1. สอดคลองกับจุดประสงค 4.36 0.55 มาก 
2. พัฒนาทักษะเหมาะสมกับเนื้อหา 4.45 0.59 มาก 
3. นําไปใชในชีวิตประจําวัน 4.46 0.57 มาก 

รวม 4.42 0.52 มาก 
 

 3. การวัดและประเมินผลของครูจังหวัดเลยองคประกอบหลักและองคประกอบยอยอยูในระดับมากดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวบงชี้ดานการวัดและประเมินผลของครูจังหวัดเลย 
 

แบบการวัดและประเมินผล   S.D. ความหมาย 
1. ดานวัตถุประสงค เนื้อหา และสื่อสนับสนุนการประเมิน 4.45 0.52 มาก 
2. กระบวนการประเมิน 4.40 0.57 มาก 
3. ผลลัพธของการเรียนรู 4.34 0.53 มาก 

รวม 4.40 0.50 มาก 
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 4. ดานความสัมพันธกับชุมชนของครูจังหวัดเลย องคประกอบหลักและองคประกอบยอยอยูในระดับมาก               
ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวบงชี้ดานความสัมพันธกับชุมชนของครูจังหวัดเลย 
 

แบบความสมัพันธกับชุมชน   S.D. ความหมาย 
1. ดานการจัดการเรียนรู 4.40 0.56 มาก 
2. ดานการสรางเครือขาย 4.41 0.57 มาก 
3. พัฒนาความเปนหุนสวน 4.40 0.59 มาก 

รวม 4.40 0.51 มาก 
 
 5. ดานการจัดการหองเรียนของครูจังหวัดเลยองคประกอบหลักและองคประกอบยอยอยูในระดับมากดังตารางท่ี 5  
 
ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวบงชี้ดานการจัดการหองเรียนของครูจังหวัดเลย 
 

แบบการจัดการหองเรียน   S.D. ความหมาย 
1. ดานการสื่อสาร 4.51 0.48 มากที่สุด 
2. ดานการจัดบรรยากาศ 4.50 0.47 มากที่สุด 
3. ดานประชาธิปไตย 4.33 0.60 มาก 
4. ดานสารสนเทศ 4.34 0.57 มาก 

รวม 4.42 0.46 มาก 
 
 6. ดานการพัฒนาหลักสูตรของครจูังหวัดเลยองคประกอบหลักและองคประกอบยอยอยูในระดับมากดังตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวบงชี้ดานการพัฒนาหลักสตูรของครูจังหวัดเลย 
 

แบบการพัฒนาหลักสูตร   S.D. ความหมาย 
1. การสรางและพัฒนาหลักสูตร 4.47 0.56 มาก 
2. ออกแบบการเรียนรู 4.44 0.57 มาก 
3. การจัดการเรียนรู 4.37 0.59 มาก 
4. ใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรม 4.32 0.60 มาก 

รวม 4.40 0.53 มาก 
 
 7. การบูรณาการความรูของครูจังหวัดเลยองคประกอบหลักและองคประกอบยอยอยูในระดับมากดังตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวบงชี้ดานการบูรณาการความรูของครูจังหวัดเลย 
 

แบบการบูรณาการความรู   S.D. ความหมาย 
1. การวางแผน 4.36 0.55 มาก 
2. การกําหนดเรื่องท่ีจะสอน 4.36 0.53 มาก 

รวม 4.36 0.52 มาก 
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 8. คุณธรรม จริยธรรมของครูจังหวัดเลยองคประกอบหลักและองคประกอบยอยอยูในระดับมากดังตารางท่ี 8 
 
ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวบงชี้ดานคุณธรรม จริยธรรมของครูจังหวัดเลย 
 

แบบคุณธรรม จรยิธรรม   S.D. ความหมาย 
1. ความมีระเบียบวินัย 4.38 0.58 มาก 
2. ความรับผดิชอบ 4.41 0.61 มาก 
3. ความซื่อสัตย 4.50 0.57 มากที่สุด 
4. ความยุติธรรม 4.43 0.62 มาก 
5. ความกตัญ ู 4.57 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.46 0.53 มาก 
  
 การวิเคราะหคาสถิติอื่น ๆ ที่ใชในการพิจารณาความเหมาะสม ไดแก คาสถิติของBartlett test of Sphericity 
และคาดัชน ีKaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling AdequacyMSA ดังตารางที่ 9 
 
ตารางท่ี  9  คาสถิต ิBartlett test of Sphericity และคาดัชน ีKaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy  
  (MSA) ของโมเดลความสัมพันธโครงสรางยอยการจดัการเรียนรูของครูในศตวรรษท่ี 21 จังหวัดเลย 
 

โมเดลความสัมพันธโครงสราง Bartlett test of 
Sphericity 

P Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy(MSA) 

ดานการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร 2796.906 .000 .918 
ดานความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน 2734.064 .000 .885 
ดานการวดัและประเมินผล 6771.120 .000 .949 
ดานความสัมพันธกับชุมชน  4527.000 .000 .870 
ดานการจัดการหองเรียน 7730.901 .000 .930 
ดานการพัฒนาหลักสูตร 4535.939 .000 .936 
ดานการบูรณาการความรู 5968.837 .000 .951 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 9195.075 .000 .964 
  
 การวิเคราะหตัวบงชี้การจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษท่ี 21จังหวัดเลย ดังตารางที่ 10 
 
ตารางท่ี 10 คาสถิติที่ใชในการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธโครงสรางตัวบงช้ีการจัดการเรียนรูของครู 
  ในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลยกับขอมูลเชิงประจักษ 
 

คาสถิต ิ ระดับการยอมรับได ผลการวิเคราะห 

- Chi-Square ( ) 
- P-value 
- GFI (Goodness of fit index) 
-AGFI (Adjusted goodness of fit index) 
- RMSEA (root mean square error 
approximation) 

- ไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
- มากกวา 0.05 

- ตั้งแต 0.90 ขึ้นไป 
- ตั้งแต 0.90 ขึ้นไป 

- นอยกวา 0.05 

2.03 
0.92 
1.00 
0.99 
0.00 
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 ดังนั้น จึงสามารถเขียนสมการโครงสรางตัวบงช้ีการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษท่ี 21 จังหวัดเลย ไดดังน้ี 
  Mage = -0.05(TEC) + 0.16(CON) + 0.18(EVA) + 0.37(REL) + 0.60(CLA) + 0.23(CUR) + 0.28(KNO) + 
0.38(ETIC)  
 
 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความสัมพันธโครงสรางการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 
จังหวัดเลยดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 โมเดลความสัมพันธการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลย 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลยโดยทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษท่ี 21 เพื่อนํามาสรางกรอบแนวคิดการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการเรียนรูของครู
ในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลย ผูวิจัยไดนําตัวบงช้ีมาผานกระบวนการวิเคราะหโดยผูเชี่ยวชาญ ดังนี้การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการ
เรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสรางกรอบแนวคิด ผูวิจัยไดกรอบ
แนวคิดประกอบดวย 8 ดาน ไดแก ดานการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร ดานความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน ดานการวัดและ
ประเมินผล ดานความสัมพันธระหวางชุมชน ดานการจัดการหองเรียน ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการบูรณาการความรูดาน
คุณธรรม จริยธรรมนํามาหาตัวบงชี้โดยการแสดงความคิดเห็นจากกลุมผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 
21 จํานวน 5 คน จากกรอบแนวคิดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในรอบที่ 1 นํามาสรางตัวบงชี้จํานวน 110 
ตัวบงชี้และคัดเลือกตัวบงชี้โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลองตามเกณฑที่กําหนดและตรวจสอบในรอบที่ 3 ไดตัวบงชี้
ทั้งหมด 92 ตัวบงชี้นําตัวบงชี้ที่ไดมาหาคุณภาพของแบบสอบถามการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลยไดตัว
บงชี้จํานวน 92 ตัวบงชี้ สอดคลองกับ วิจารณ พานิช คือการเรียนรูตองเนนการลงมือทําตองฝกฝนทักษะที่จําเปนตลอดชีวิต 
โดยใชฐานความคิด “ทักษะแหงศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิด           
ในศตวรรษที่ 21การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและสงเสริมการผลิตกําลังคนที่มีขีดความสามารถในเวทีเศรษฐกิจโลก           
ในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ พานิช.  2555 : 5)  
 2. การตรวจสอบความสอดคลองโมเดลองคประกอบตัวบงชี้การจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลย 
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษซึ่งกอนดําเนินการทดสอบผูวิจัยไดดําเนินการหาคุณภาพเครื่องมือโดยการหาความตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) ดวยการหาดัชนีความสอดคลอง (Index of item Objective Congruence: IOC) และหาคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha co-
efficient) ซึ่งกําหนดเกณฑคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.70 ขึ้นไป (สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ.  2546 : 160) ในการวิจัยครั้งน้ี ผลการ
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นปรากฏวาแบบสอบถามโดยภาพรวมมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .973 ซึ่งถือวาตัวบงชี้ทั้ง 92 
ตัวบงช้ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากขึ้นไปซึ่งเกินเกณฑที่กําหนด ดังนั้นจึงสามารถเปนตัวบงช้ีการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษท่ี 
21 จังหวัดเลยได ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตัวบงชี้ ที่พบวา ตัวบงชี้ 92 ตัวบงชี้ มีคาน้ําหนัก
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องคประกอบ (factor Loading) เกิน .30 และมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับตัวบงชี้ที่มีคาสัมประสิทธิ์ไมถึง .30 นั้น ผูวิจัยได
พิจารณาคาสถิติอื่น ๆ เชน คาดัชนี KMO คาสถิติของ Bartlett ซึ่งอยูในเกณฑที่ใชไดจึงนําไปวิเคราะหปจจัยองคประกอบทุก
ตัว (Kim & Muclle.  1978 ; อางถึงใน อาภารัตน ราชพัฒน.  2554 : 113) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
ของตัวบงชี้การจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลย พบวา คาน้ําหนักองคประกอบทั้งองคประกอบหลัก 8 
องคประกอบมีคาเปนบวก และมีคาเกิน .30 ทุกคา กลาวคือ มีคาตั้งแต 0.33-0.47 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา 
และเมื่อจัดลําดับตัวบงชี้ที่มีความสําคัญในการเปนตัวบงชี้รวมการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลยจากคา
น้ําหนักองคประกอบมาก พบวา องคประกอบที่สําคัญและมีอิทธิพลหรือบงบอกถึงการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 
มากที่สุด คือ องคประกอบหลักดานการบูรณาการความรู (KNO) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.47 รองลงมา คือ 
องคประกอบหลักดานการการพัฒนาหลักสูตร (CUR) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.46 องคประกอบหลักดาน
ความสัมพันธกับชุมชน (REL) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.45 ซึ่งเทากับ องคประกอบหลักดานคุณธรรม จริยธรรม 
(ETIC) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.45 องคประกอบหลักดานการความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน (CON) มีคาน้ําหนัก
องคประกอบเทากับ 0.43 ซึ่งเทากับ องคประกอบหลักดานการวัดและประเมินผล (EVA) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 
0.43  องคประกอบหลักดานการจัดการหองเรียน (CLA) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.42 และองคประกอบหลักดานการ
ใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร (TEC) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.33 ตามลําดับและยังสอดคลองกับงานวิจัยของ             
วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย (2554 : บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้ลักษณะที่มีการปฏิรูปการศึกษารอบสองของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการพบวา องคประกอบลักษณะที่มีการปฏิรูปการศึกษารอบสองของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มี 11 ดาน 69 ตัวบงชี้ ประกอบดวย (1) ดานการจัดการเรียนรู มี 8 ตัวบงชี้ (2) ดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มี 5 ตัวบงชี้      
(3) ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง มี 7 ตัวบงชี้ (4) ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี 6 ตัวบงชี้ (5) ดานการ
พัฒนาคุณภาพครูตามแนวปฏิรูปการศึกษามี 7 ตัวบงชี้ (6) ดานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู มี 6 ตัวบงชี้ 
(7) ดานการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา มี 5 ตัวบงชี้  (8) ดานการบริหารตามแนวปฏิรูปการศึกษามี 7 ตัวบงชี ้                      
(9) ดานธรรมาภิบาลที่มีความโปรงใสมี 6 ตัวบงชี้ (10) ดานงบประมาณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มี 6 ตัวบงชี้ (11) ดานการมี
สวนรวมของผูที่เกี่ยวของ มี 6 ตัวบงช้ี 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชผูที่เกี่ยวของสามารถนํา ตัวบงชี้การจัดการจัดการเรียนรูของครูใน
ศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลย อันเปนผลที่ไดจากการวิจัยนี้ไปใชเปนสารสนเทศพื้นฐานในการกําหนดนโยบายวัตถุประสงคและ
เปาหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ชความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง และสามารถใชชีวิตอยูในสังคมแหง
ศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีความสุข รวมถึงการกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน การจัดการศึกษาของ
โรงเรียน   
  1.2 โรงเรียน ควรกําหนดใหนําตัวบงชี้การจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษท่ี 21 จังหวัดเลย ไปใชพัฒนาผูเรียน 
ครูผูสอน ผูบริหาร และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมบริหารจัดการหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21           
และออกแบบการเรียนการสอนสรางนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
  ควรตอยอดการวิจัยในครั้งนี้โดยการศึกษาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 
ใหเหมาะกับบริบทในจังหวัดอื่น ๆ และในสังกัดอื่น ๆ 
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ผลการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูดวย “กิจกรรมเพ่ิมเวลารู 4H” 
ของสถานศึกษาสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาในจังหวัดสกลนคร 

IMPLEMENTATION BASED ON LREANING REDUCTION-LEARNING ACTIVITY INCREADED USING  
“4H LEARNING ACTIVITY INCREASED” OF SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF PRIMARY EDUCATIONAL 

SERVICE AREA IN SAKON NAKHON PROVINCE 
 

ฤทัยกานต ศรีระวงศ1, ชาญวิทย หาญรินทร2 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาผลการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดวย 
“กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4H” (2) เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูดวย “กิจกรรมเพิ่มเวลารู 
4H” จําแนกตามประสบการณการทํางานและขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาจํานวน 366 คนเลือกกลุม
ตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.32-0.76 มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.96 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว F-test  
 ผลการวิจัย พบวา (1) ผลการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดวย “กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4H”
โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.89) (2) เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูดวย “กิจกรรม
เพิ่มเวลารู 4H” จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก และบุคลากรที่มีประสบการณการทํางาน
แตกตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อจําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา บุคลากรที่สังกัดสถานศึกษาที่มี
ขนาดตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสถานศึกษากลางมีระดับความคิดเห็น
มากกวาสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: (1) ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู (2) กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4H (3) นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were (1) to study the results of implementation based on Learning 
Reduction-Learning Activity Increased using “4H Learning Activity Increased”, and (2) to compare the 
implementation based on Learning Reduction-Learning Activity Increased using “4H Learning Activity 
Increased” classified by work experience and school size. The samples were 366people who were 
selected by Stratified Random Sampling. The tool used was a five-rating scale questionnaire with the 
discrimination between 0.32 and 0.76, and the reliability was 0.96. The data were analyzed by SPSS. The 
statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and F-test (One-way ANOVA) .  
 The results showed that overall implementation based on Learning Reduction-Learning Activity 
Increased using “4H Learning Activity Increased” was at the high level. The comparison of overall 
implementation based on Learning Reduction-Learning Activity Increased using “4H Learning Activity 
Increased” classified by work experience was at the high level. The persons who had different work 
experience revealed no different opinion. Classifying school size, the persons who work at different school 

                                                 
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
2 ผศ.วาที่ ร.อ.ดร. ประจาํสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 
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sizes had different opinions at the .05 level statistical significance. The persons worked in medium-size 
schools revealed their more opinions than the persons from small-, and large-size schools respectively. 
 
Keywords: (1) Learning Reduction-Learning Activity Increased (2) 4H Learning Activity Increased  
   (3) Policy of Learning Reduction-Learning Activity Increased 
 
บทนํา 
 การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูใหเขมแขง็
และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งในเชิง
สถาบัน ระบบ โครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2555 : 1-2) ซึ่งการเตรียมผูเรียนใหพรอมในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเปนสิ่งที่ครูผูสอน
และผูบริหารในวงการการศึกษาจะตองสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะการ
ทํางาน ทักษะการดํารงชีวิต และที่สําคัญจะตองเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะ สอดคลองกับพระราชดํารัสของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่องการศึกษาวา “การจัดการศึกษาตองดูภาพรวมทั้งประเทศ เพราะทุก
วันนี้การศึกษาคอนขางออนแอ และมุงเนนการเรียนการสอนเนื้อหาบางเรื่องมากเกินไป ทรงมีพระราชดําริใหนําองค 4 แหง
การศึกษา คือ พุทธพิสัย จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา และหัวใจนักปราชญคือ สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง การฟง การคิด การ
ถาม และการเขียน ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของนักปราชญบัณฑิต รัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ที่เปน
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม เพื่อเตรียมผูเรียนใหมีคุณสมบัติดังกลาว โดยครูจะตองใชความรูความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู และปรับบทบาทการสอนเพื่อเอื้อใหผูเรียนไดมีโอกาสมากขึ้นในการเรียนรูผานการปฏิบัติเชื่อมโยง
กับสิ่งแวดลอมรอบตัว มีปฏิสัมพันธและรูจักการทํางานเปนทีม ไดฝกคิดวิเคราะห วางแผน แกปญหา และสรางสรรคสิ่งใหม ๆ  
รวมทั้งมีโอกาสไดพัฒนาจิตใจใหเห็นคุณคาของการเปนคนดี ทําความดี ทําประโยชนเพื่อผูอื่น และสังคมสวนรวม (สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  2558 : คํานํา-1)  
 การดําเนินงานจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ความพรอมและสมัครใจเขารวมโครงการ มีจํานวนทั้งสิ้น 3,831 โรงเรียน โดยกําหนดหลักการที่สําคัญใหครอบคลุมหลักองค 4 
แหงการศึกษา คือ ดานพุทธพิสัย หรือกิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) ดานจริยศึกษาหรือกิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) ดานหัตถ
ศึกษา หรือกิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และดานพลศึกษา หรือกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดทักษะทั้ง 4 ดาน ครูควรคํานึงถึงความสนใจความตองการของผูเรียนเปนหลักหรือ เปดโอกาสใหผูเรียนได มีสวน
รวม โดยแบงงานหนาที่ รับผิดชอบ สํารวจ สืบคน รวบรวมขอมูล วิเคราะห นําเสนอแลกเปลี่ยน และสรุปขอมูลจากการศึกษา 
โดยใชชุมชนสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเปนแหลงเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 
2558 : 6) และจากการศึกษาสังเคราะหเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร และผลการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ขั้ นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนัก เ รี ยนต่ํ ากว า เกณฑที่ กํ าหนด 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2558 : 1-2) 

จากเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาผลการดําเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู              
ดวย “กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4H” ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร วามีความ
สอดคลองตามแนวทางการบริหารจัดการตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหรือไม รวมทั้งศึกษา
ปญหา ความตองการและขอเสนอแนะในการแกปญหา แนวทางการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู          
ดวย “กิจกรรมเพิ่มเลารู 4H” ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร เพื่อนําผล
การศึกษามาเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
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กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 ผลการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดวย “กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4H” ของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร  ผูศึกษาไดศึกษาตามขอบเขตเนื้อหาคูมือการบริหารจัดการลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารูฉบับปรับปรุง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.  2558 ฉบับปรับปรุง : 
6) ดังตอไปนี้ 
  1. กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) 
  2. กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) 
  3. กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัต ิ(Hand) 
  4. กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดวย “ กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4H ”           
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดวย “ กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4H ”             
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร   จําแนกตามประสบการณการทํางานและ
ขนาดสถานศึกษา 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผูศึกษาไดตั้งสมมติฐานในการศึกษา ดังนี ้
  1. บุคลากรที่มีประสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอผลการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู ดวย “ กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4H ” แตกตางกัน 
  2. บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอผลการดําเนินงานตามนโยบาย          
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดวย “ กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4H ” แตกตางกัน 
 
วิธดีําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 
ประจําปการศึกษา 2561 จํานวนสถานศึกษา 618 แหง โดยมีบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบดวยครูและผูบริหารสถานศึกษา 
รวม 7,666 คน จําแนกเปน บุคลากรในสถานศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 2,038 คน บุคลากรในสถานศึกษา
สถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 4,994 คน และบุคลากรในสถานศึกษาสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 634 คน  
   กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 
ประจําปการศึกษา 2561 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางสําเร็จรูป Krejcie & Morgen (มนตรี อนันตรักษ
และคณะ,2554 : 23) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 366 คน จําแนกเปน บุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 97 คน บุคลากร
ในสถานศึกษาสถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 239 คน และบุคลากรในสถานศึกษาสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 30 คน  
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ไดคาอํานาจ
จําแนกอยูระหวาง 0.32-0.76 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้
   ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม เปนการสํารวจรายการ 
(Checklist) ไดแก ประสบการณการทํางานและขนาดสถานศึกษา 

   ตอนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดวย “กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4H”               
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวน
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ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert’s Five Rating Scale) กําหนดเกณฑวัดระดับ ดังนี ้ 
(บุญชม ศรีสะอาด.  2553 : 65) 

   5 หมายถึง มีผลการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด 
   4 หมายถึง มีผลการดําเนินงานอยูในระดับมาก 
   3 หมายถึง มีผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง มีผลการดําเนินงานอยูในระดับนอย 
   1 หมายถึง มีผลการดําเนินงานอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3. สถิติที่ใชในการวิจัย คือ 
  3.1 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก  
   3.1.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 
Congruence : IC) 
   3.1.2 หาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยวิธีการหาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ 
(Item Total Correlation)โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย ตามวิธีของเพียรสัน (Pearson’s Product – 
Moment Coefficient of Correlation) 
   3.1.3 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด.  2553 : 105)   
  3.2 สถิติพื้นฐาน ไดแก  
   3.2.1 รอยละ (Percentage) 
   3.2.2 คาเฉลี่ย ( ) 
   3.2.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก 

  ทดสอบโดยใช F-test ( One -Way ANOVA) ถาพบความแตกตางทดสอบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ 
(Scheffe) (บุญชม ศรีสะอาด.  2553 : 115-117) กรณีพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบคาเฉลี่ย
เปนรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) 
 4. วิธีการรวบรวมขอมูล  
  ขอหนังสือจากคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยนครพนมถึงผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางดวย
ตนเอง และรับคืนดวยตนเอง ไดแบบสอบถามจํานวน 366 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 
ผลการวิจัย 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดนําเสนอตามลําดับดังนี ้
  ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี  1  แสดงประสบการณการทํางานและขนาดสถานศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
1. ประสบการณการทํางาน   
 1.1 ต่ํากวา 5 ป 132 36.1 
 1.2 ตั้งแต 5-10 ป 
 1.3 สูงกวา 10 ป 

121 
113 

33.1 
30.9 

รวม 366 100 
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ตารางท่ี  1  แสดงประสบการณการทํางานและขนาดสถานศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
2. ขนาดสถานศึกษา   
 2.1 ขนาดเล็ก 97 26.5 
 2.2 ขนาดกลาง 
 2.3 ขนาดใหญ 

239 
30 

65.3 
8.2 

รวม 366 100 
 
 จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยาง เมื่อจําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีประสบการณการทํางานต่ํากวา 5 ป จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 36.1 ประสบการณการทํางานตั้งแต 5-10 
ป จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 33.1 และประสบการณการทํางานสูงกวา 10 ป จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 30.9           
และเมื่อจําแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา สถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 26.5 สถานศึกษาขนาดกลาง 
จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 65.3 และสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 8.2 
 
ตารางท่ี  2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดวย “กิจกรรมเพิ่ม 
  เวลารู 4H” ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร โดยรวม 
  และรายดาน 
 

ดานที ่
ผลการดําเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดวย “กิจกรรม

เพิ่มเวลารู 4H” ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 

  S.D. แปลผล 

1 กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) 4.02 0.57 มาก 
2 กิจกรรมพฒันาจิตใจ (Heart) 4.35 0.49 มาก 
3 กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัต ิ(Hand) 3.47 0.76 ปานกลาง 
4 กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) 3.73 0.65 มาก 

รวม 3.89 0.48 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 พบวา ผลการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดวย “กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4H”             

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร โดยรวม อยูในระดับมาก ( = 3.89)     
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 3 ดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานกิจกรรมพัฒนาจิตใจ 
(Heart) ( = 4.35) ดานกิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) ( = 4.02) และดานกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) ( = 3.73) 
สวนดานที่อยูในระดับปานกลาง คือ ดานกิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) ( = 3.47)  
  ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ดวย “กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4H” 
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายดาน จําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน และจําแนกตามขนาดสถานศึกษา ทดสอบโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F-test (One -
way ANOVA) ถาพบความแตกตาง อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ทดสอบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Sheffe) ดังตารางที่ 
3-4 
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ตารางท่ี  3  เปรียบเทียบการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดวย “กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4H” ของสถานศึกษา 
  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด สกลนคร จําแนกตามประสบการณการทํางาน  
  โดยรวมและรายดาน 
 

การดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรยีน  
เพิ่มเวลารู ดวย “กิจกรรมเพิม่เวลารู 4H” 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดานกิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

.276 
116.408 
119.172 

2 
363 
365 

1.382 
.321 

4.310* 
 

.014 

ดานกิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

1.522 
87.845 
89.367 

2 
363 
365 

.761 

.242 
3.145* .044 

ดานกิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ(Hand) 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

4.258 
205.318 
209.576 

2 
363 
365 

2.129 
.566 

3.764* .024 

ดานกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

.139 
153.434 
153.573 

2 
363 
365 

.069 

.423 
.164 .849 

รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

1.449 
81.258 
82.707 

2 
363 
365 

.725 

.224 
3.238* .040 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวา เปรียบเทียบการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดวย “กิจกรรมเพิ่มเวลารู 
4H” ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด สกลนคร จําแนกตามประสบการณการทํางาน 
โดยรวม พบวา บุคลากรที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู ดวย “กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4H” แตกตางกันระหวางกลุมแตรายคูไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานกิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) ดานกิจกรรมพัฒนา
จิตใจ (Heart) และดานกิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) สวนดานกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) มีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน  
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดวย “กิจกรรมเพิ่ม เวลารู 4H”  
  ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร จําแนกตามขนาดสถานศึกษา  
  โดยรวมและรายดาน 
 

การดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรยีน 
เพิ่มเวลารู ดวย “กิจกรรมเพิม่ เวลารู 4H” 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดานกิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

6.350 
112.821 
119.172 

2 
363 
365 

3.175 
.311 

10.216* .000 

ดานกิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

5.514 
83.853 
89.367 

 

2 
363 
365 

2.757 
.231 

11.935* .000 

ด านกิ จกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบั ติ 
(Hand) 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

8.726 
200.851 
209.576 

2 
363 
365 

4.363 
.553 

7.885* .000 

ดานกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2.241 
151.332 
153.573 

2 
363 
365 

1.121 2.688 .069 

รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

5.254 
77.453 
82.707 

2 
363 
365 

2.627 12.312* .000 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางท่ี 4 พบวา เปรียบเทียบการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดวย “กิจกรรมเพิ่มเวลารู 
4H” ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด สกลนคร จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 
โดยรวม พบวา บุคลากรที่สังกัดสถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู ดวย “กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4H” แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานกิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) ดานกิจกรรมพัฒนา
จิตใจ (Heart) และดานกิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) สวนดานกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) มีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดวย “ 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู 4H ” ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก 3 ดาน โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานกิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) และ
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานกิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) ทั้งนี้เนื่องมาจาก ทุกสถานศึกษาตองการเนนใหนักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุงเนนใหผูเรียนเปนคนดี         
คนเกง และมีความสุข และยังสอดคลองกับงานวิจัยของดอกไม ทองชัย (2560 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาผลการดําเนินงานตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” พัฒนา 4H (Head Heart Hand Health) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 พบวา ภาพรวมการดําเนินงานทั้ง 4 กิจกรรม อยูในระดับมาก  
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 2. ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดวย “กิจกรรม
เพิ่มเวลารู 4H” จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวม พบวา ไมแตกตางกัน ซึ่งไมตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว            
เมื่อพิจารณาจําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่สถานศึกษาขนาด
กลางและและขนาดเล็กมีระดับความคิดเห็นมากกวาสถานศึกษาขนาดใหญตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้
เนื่องจาก สถานศึกษาที่แตกตางกันมีบริบทของสภาพแวดลอม สถานที่ งบประมาณที่แตกตางกันทําใหการจัดการศึกษา
แตกตางกันตามบริบทตาง ๆ ทําใหการจัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูแตกตางกันออกไป แตสวนมาก
สถานศึกษาทุกแหงก็ใหความสําคัญและมีการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาวเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดอกไม 
ทองชัย (2560 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาผลการดําเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” พัฒนา 4H (Head Heart 
Hand Health) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 พบวา ภาพรวมการดําเนินงานทั้ง 4 
กิจกรรม อยูในระดับมาก กิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) รองลงมาคือ กิจกรรมพัฒนาจิตใจ 
(Heart) กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Head) ตามลําดับ การศึกษาปญหาและขอเสนอแนะพบวา (1) กิจกรรมพัฒนาสมอง 
(Head) มีคอนขางนอย ไมมีความชัดเจนและไมตรงตามเปาหมายที่กําหนด ศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนแตกตางกัน และ
ขาดความตอเนื่อง  ควรประชุมชี้แจงครูใหเขาใจจุดมุงหมายของกิจกรรม รวมกันวางแผนจัดกิจกรรมใหมีความหลากหลาย 
เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนและจัดอยางตอเนื่อง 2() กิจกรรมพัฒนาจิตใจ การจัดกิจกรรมไมเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน 
ไมมีความตอเนื่องและขาดการติดตามอยางเปนระบบ (3) กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ นักเรียนไมมีสวนรวมในการ
วางแผน ใชเวลาและงบประมาณคอนขางมาก และไมสามารถนําไปตอยอดสูงานอาชีพได ควรวางแผนจัดกิจกรรมรวมกันทัง้ครู
และนักเรียน กําหนดระยะเวลาใหเหมาะสมและสามารถนําไปตอยอดสูงานอาชีพได (4) กิจกรรมพัฒนาสุขภาพนักเรียนขาด
ทักษะกระบวนการฝกปฏิบัติจริงในภาคสนาม ควรจัดในรูปแบบบูรณาการ ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงในภาคสนามใหมากขึ้น 
ทุกกิจกรรมตองมีการประชุม เสวนา เพื่อทบทวนหลังการปฏิบัติงาน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของศิริกาญจน งาชาง (2560 
: บทคัดยอ) ไดวิจัยการประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ซึ่งแบงเปน 
3 ดาน ไดแก ดานจุดมุงหมาย พบวา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม  มีการกําหนดวัตถุประสงคของการจัด
กิจกรรมที่สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนอันไดแก (1) มีความ
รอบรูทางวิชาการที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต (2) มีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่และมีสํานึกท่ีดีตอสวนรวม (3) มีความรูและทักษะในการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดีตองานและเห็น
คุณคาของการทํางาน (4) มีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณ แข็งแรง และ (5) มีความสุขกับการเรียนรู  
 
ขอเสนอแนะ 
 1. สถานศึกษาทุกแหงควรจัดใหมีกิจกรรมพัฒนาทักษะปฏิบัติใหมากขึ้น และกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ เพื่อสงเสริม
ใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 2. ควรนําผลการศึกษาในครั้งนี้ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนหรือนอกชั้นเรียนที่เนนทักษะ
การปฏิบัติใหมากขึ้น ฝกใหผูเรียนไดเกิดการวิเคราะห สังเคราะห และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
 3. สถานศึกษาควรใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดานตาง ๆ  
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 . (2560). แผนการศึกษาแหงชาติ. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพพริกหวานกราฟฟค. 
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 ของผูเรียนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2. วิทยานิพนธ  
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธาน.ี 
ฉัตรวลัย คงความเจริญ. (2553). สภาพและปญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี. วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหาดใหญ. 
ฉลอง แกวประสิทธิ.์ (2551). ศึกษาปญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ  
 จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหาดใหญ. 
ดอกไม ทองชัย. (2560). ผลการดําเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ดวยกิจกรรม “เพิ่มเวลารู” พัฒนา  
 4H (Head Heart Hand Health) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  
 เขต 1. การศึกษาคนควาดวยตนเอง การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยพะเยา. 
ทิพยธารา ประทุมมณี. (2551). การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา 
 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม. การศึกษาคนควา 
 ดวยตนเอง ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย 
 

 1.  รองศาสตราจารย ดร.นิราศ  จันทรจิตร   มหาวิทยาลยันครพนม 
 2.  รองศาสตราจารย ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ ์   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 3.  รองศาสตราจารย ดร.พชรวิทย  จันทรศิริสิร   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 4.  รองศาสตราจารย ดร.อังคะณา  ตุงสมติ   มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 5.  ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร   มหาวิทยาลยันครพนม 
 6.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชยัยุทธ  ศิริสุทธิ ์   มหาวิทยาลยันครพนม 
 7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร   มหาวิทยาลยันครพนม 
 8.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  ประสานตรี   มหาวิทยาลยันครพนม 
 9.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวนี  สิริสขุศิลป         มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 10.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสันทิ ์ ขจรปญญาไพศาล   มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 
 11.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนายทุธ  เชยบาล   มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
 12.  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ   มหาวิทยาลยันครพนม 
 13.  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด   มหาวิทยาลยันครพนม 
 14.  อาจารย ดร.จารุวรรณ  เขยีวนํ้าชุม   มหาวิทยาลยันครพนม 
 15.  อาจารย ดร.สุรเชต  นอยฤทธิ ์   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 16.  อาจารย ดร.เกรียงศักดิ ์ ศรีสมบตั ิ   มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอด็ 
 17.  อาจารย ดร.วิชติ  กํามันตะคุณ   มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอด็ 
 18.  อาจารย ดร.หทยั  นอยสมบัต ิ   มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอด็ 
 19.  อาจารย ดร.เพียงแข  ภผูายาง   มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมิู 
 20.  อาจารย ดร.กุหลาบ  ปุริสาร   วิทยาลยับัณฑติเอเชยี 
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แบบเสนอโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

คณะครศุาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 
 

1.  ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการเพ่ือสงเสริมการเผยแพรงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาต ิ
     กจิกรรม : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิคร้ังที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที ่10 
 
2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนาการศึกษา 
  2.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร   ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  2.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชยัยุทธ  ศิริสุทธิ ์    อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร 
  2.3  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด       อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร 
  2.4  ผูชวยศาสตราจารยวาที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร อาจารยประจําหลักสตูร 
  2.5  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศันา  ประสานตรี    อาจารยประจําหลักสตูร 
  2.6  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ        อาจารยประจําหลักสตูร  
  2.7  นักศกึษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 9 และรุนที่ 10 
  2.8  นางสาวพิมพผกา  พระพรหม       เจาหนาที่งานบัณฑติศกึษา 
  2.9  นางสาวอรอนงค  คําคนซ่ือ        เจาหนาที่บริการวิชาการ 
 
3.  ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรของคณะและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.1  ความสอดคลองของโครงการกบัยุทธศาสตรของคณะ 
   ยุทธศาสตรที ่2 การเพ่ิมศักยภาพดานวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสงัคม 
    ยุทธศาสตรที ่3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม  
  3.2  ความสอดคลองของโครงการกบัการประกันคุณภาพการศึกษา    
     ระดับหลกัสตูร     
     องคประกอบที ่3 นักศึกษา ตัวบงชี้ที ่3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  
     ระดับคณะ       
     องคประกอบที ่3 นักศึกษา ตัวบงชี้ที ่3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  
 
4.  หลักการและเหตุผล 
 การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในยุค “ประเทศไทย 4.0” ทําใหตองมีการปรับปรุง พัฒนาและปฏิรูป
การศึกษาไปพรอม ๆ  กัน เพราะการศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยใหบรรลุทุกเปาหมายที่
พึงประสงค ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา จึงเปนบุคคลที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อน
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว การจัดการศึกษาตองเกิดจากการมีสวนรวมของทุกคน ทุกฝายที่
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เกี่ยวของ การระดมสรรพกําลังดานวิชาการจากบุคคลตาง ๆ จะทําใหเกิดองคความรูซ่ึงนําไปสูการพัฒนา
ประเทศในที่สุด 
 การจัดการศึกษา 4.0 เปนแนวคิดตามความพยายามของรัฐบาลที่มีความมุงมันในการนํา “โมเดล
ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” มาใช เพ่ือผลักดันประเทศใหหลุดพนจากประเทศที่มีรายได       
ปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง การพัฒนาประเทศใหยั่งยืนตามแนวทาง Thailand 4.0 ไดน้ัน ตองจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับยุคประเทศไทย 4.0 ซ่ึงการศึกษาไทยยุค 4.0 เปนการจัดการเรียนการสอนที่สอนให
ผูเรียนสามารถนําองคความรูที่มีอยูทุกหนทุกแหงบนโลกน้ีมาบูรณาการเชิงสรางสรรค เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ตางๆ มาตอบสนองความตองการของสังคม ผูที่มีผลโดยตรงตอการพัฒนาใหเด็กและเยาวชนของประเทศมี
ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับประเทศไทย 4.0 คือครู ดังน้ันครูตองมีความรู ความสามารถเพียงพอใน
การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับพัฒนาประเทศในยุคประเทศ ไทย 4.0 
 ในปการศึกษา 2561 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม ไดเปนเจาภาพจัดงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 ซ่ึงเปนการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาดังน้ันสาขาวิชา              
การบริหารและพัฒนาการศึกษา จึงไดจัดทําโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 1 
และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 โดยมีเปาหมายเพ่ือเปนเวทีทางวิชาการที่นําเสนอแนวคิดการบริหารใน
ยุคไทยแลนด 4.0 เปนเวทีใหนักวิจัยและนักวิชาการไดเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และเปนเวทีพบปะ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผานกิจกรรมบริหาร
อีสานสัมพันธ และหวังเปนเปนอยางยิ่งวาการดําเนินงานตามโครงการนี้จะบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด     
เกิดความประทับใจแกมหาวิทยาลัยที่เขารวมกิจกรรมและเกิดความรวมมือที่ดีในทุก ๆ ดานตอไป 
 
5.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 5.1  เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาระดับบัณฑิตและคณาจารยไดมีเวทีนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นําเสนอเอกสารเชิงหลักการโดยไดรับคําชี้แนะจากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษา 
 5.2  เพ่ือเปนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณาจารยและนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาบริหาร
การศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหมีความเขมแข็ง ม่ันคงและยั่งยืน 
 
6.  เปาหมาย   

เปาหมาย 
ดัชนีช้ีวัด(KPI) 

ดานผลผลิต 
(out put) 

ดานผลลัพธ 
(out come) ดานเวลา 

เปาหมายเชิงปริมาณ 
จํานวนคณาจารยและนักศกึษา
ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลยั
นครพนมและมหาวิทยาลยั
เครือขาย และบุคลคลภายนอก 
 
 

 
มีผูรวมโครงการรวม 
ไมนอยกวา 400 คน 
(คณะครุศาสตร 200 
คน ตางสถาบันไม
นอยกวา 200 คน) 
 

 
1.  ผูเขารวมโครงการไดรับ
ความรูดานการวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 
2.  มหาวิทยาลยัเครือขาย
บริหารอีสานสัมพันธ มีความ
รวมมือดานวิชาการและดาน 
อื่น ๆ เพ่ิมมากขึ้น 

 
22 ตลุาคม 

2561 
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เปาหมาย 
ดัชนีช้ีวัด(KPI) 

ดานผลผลิต 
(out put) 

ดานผลลัพธ 
(out come) ดานเวลา 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.  ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ 
2.  มีการนําเสนอบทความวิจัย
และเอกสารเชิงหลกัการระดับ
ปริญญาเอก 
 

 
1.  ผูเขารวม
โครงการ  
มีความพึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป 
2.  มีการนําเสนอ
บทความวิจัยและ
เอกสารเชงิหลักการ
ระดับปริญญาเอก 
ไมนอยกวา 40 เร่ือง 

 
 

 
7.  พ้ืนที่ดําเนินการ   
 7.1  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
 7.2  หองพนมศิลป ชั้น M คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
 
8.  วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   

1.  บันทึกขอความขออนุมัติ
จัดทําโครงการ 

            

2.  แตงตั้งคําสั่งคณะทํางาน             
3.  เตรียมความพรอมการ
ดําเนินงาน 

            

4.  ดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 
4.1 การประชุมวิชาการ 
4.2 การเสนอผลงานวิจัย
ระดบัชาติ 
4.3 การเสนอเอกสารเชิง
หลักการของ นศ.ป.เอก 
4.4 งานบริหารอีสาน
สัมพันธ 

            

5.  สรุปผลโครงการ พรอม
รายงานโครงการตอคณะ 
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9.  การประเมินผลโครงการ 

ตัวชีว้ัดความสําเร็จ หนวย 
คา

เปาหมาย 
วิธกีารประเมิน เคร่ืองมอืที่ใช 

หมาย
เหตุ 

เชิงปริมาณ 
มีผูสมัครเขารวมโครงการจาก
ภายนอกและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยั 

 
คน 

 
400 คน 

 
การสมัคร
ออนไลน 

/ใบลงทะเบยีน 

 
แบบสมัคร/แบบ

ลงทะเบยีนเขารวม
โครงการ 

 

เชิงคุณภาพ 
  1.  ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 
  2.  มีการนําเสนอบทความ
วิจัยและเอกสารเชิงหลักการ 

 
คาเฉลีย่ 

 
เร่ือง 

 
3.50  
ขึ้นไป 
40  

 
การสอบถาม 

 
การนําเสนอ 

 
แบบสอบถาม

ออนไลน 
เลมรวมบทความ 

 

 

 
10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

10.1  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารยมีเวทีนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและไดรับคํา
ชี้แนะจากผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนางานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต 

10.2  เกิดความเขมแข็ง มั่นคงและยั่งยืนในเครือขายความรวมมือสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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แบบตอบรับเขารวมประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติ 
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ ครั้งที ่1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ ครั้งที่ 10 

(The 1st National Conference on Educational Administration and Development  
: The 1st NCEAD 2018 EDU NPU) 

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 
ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ภาควิชา/สาขาวิชา..........................................................................คณะ............................................................... 
มหาวิทยาลยั.......................................................................................................................................................... 
ที่อยูสําหรับติดตอ เลขที.่.............................หมู............................ถนน................................................................. 
ตําบล.............................................อําเภอ..............................................จังหวดั.................................................... 
โทรสาร.............................................มือถือ......................................Email…………………………………………………… 
ผูประสานงาน...................................................................................มือถือ.......................................................... 
 
  มคีวามประสงคเขารวมกิจกรรมในคร้ังน้ี    ไมประสงคเขารวมกิจกรรมในคร้ังนี ้
 
กรณีประสงคเขารวมกิจกรรมโปรดกรอกรายละเอียดดานลาง 
 
1.  จํานวนอาจารยและนักศกึษาที่เขารวมประชุมวิชาการและงานบริหารสัมพันธ.......................คน 

(กรุณากรอกรายละเอยีดในแบบฟอรมออนไลน หมดเขตรับสมัคร 15 ตลุาคม 2561) 
2.  จํานวนดุษฎีบัณฑติที่เขารวมประชุมวิชาการ เสนอเอกสารเชิงหลักการและรวมงานบริหารอีสานสัมพันธ 
     ....................... คน 

(กรุณากรอกรายละเอยีดในแบบฟอรมออนไลน หมดเขตรับสมัคร 10 ตลุาคม 2561) 
3.  จํานวนอาจารยและนักศกึษาที่เขารวมประชุมวิชาการรวมนําเสนอบทความวิจัย และรวมงาน 
     บริหารสัมพันธ.......................คน 

(กรุณากรอกรายละเอยีดในแบบฟอรมออนไลน หมดเขตรับสมัคร 30 สิงหาคม 2561) 
4.  การเขารวมประชุมเครือขายสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ มีประเด็นหรือหัวขอ 
     ที่จะเสนอในการประชุม ดังน้ี 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
5.  ในกิจกรรมบริหารอีสานสัมพันธ มีความประสงคจะสงการแสดงของนักศึกษาและอาจารย 
     เขารวม ชื่อชดุการแสดง.................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

กรุณาสงแบบตอบรับที่ email : sumaleesriput@hotmail.com 
ขอมลูเพ่ิมเติมที่ ผศ.ดร.สุมาลี  ศรีพทุธรินทร โทรศัพทมือถอื 0819990239 
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การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ  

The 1
st
 National Conference on Educational Administration and Development  

(The 1st NCEAD 2018 EDU NPU) 
“ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0” 

และงานบริหารอีสานสัมพันธ ครั้งที่ 10 
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 

ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
******************************************************************************** 

 

วันที่  เดือน  ป การดําเนินการ 
20 กรกฎาคม -30 สิงหาคม 2561 Call for Papers :ประกาศรับสมัครการนําเสนอผลงานวิจัย 

30 สิงหาคม 2561 วันสุดทายของการรับสมัครการนําเสนอผลงานวิจัย 
1-7 กันยายน 2561 แจงผลการพิจารณาพรอมคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแกไขแกนักวิจัย 
15 กันยายน 2561 วันสุดทายของการรับบทความหรือบทคัดยอที่แกไขแลว 
22 ตลุาคม 2561 วันนําเสนอผลงานวิจัย 

 
สถานที่จัดงาน 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม  
 
หัวขอนําเสนอผลงานวิจัย  
 หัวขอนําเสนอผลงานวิจัย แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี  
  1.  กลุมการบริหารการศึกษา 
  2.  กลุมหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน   
  3.  กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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รูปแบบการนําเสนอผลงานวิจัย 
 การนําเสนองานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยใช Power Point ประกอบ   
ใชระยะเวลานําเสนอไมเกิน 10 นาที ถามตอบ 5 นาท ีการนําเสนอผลงานใน Proceedings กําหนดให
นําเสนอไดในรูปแบบของบทความวิจัยฉบบัเต็ม 
 
อัตราคาลงทะเบียนและการชําระเงินคาลงทะเบียน 
 1.  อัตราคาลงทะเบียน 
  1.1  ลงทะเบยีนเขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presenter)  

   คาลงทะเบยีน 2,000 บาท 

  1.2 ลงทะเบยีนเขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอเอกสารเชิงหลักการดษุฎีนิพนธ  

   คาลงทะเบยีน 1,500 บาท 
  1.3   ลงทะเบยีนเขารวมประชุมวิชาการและกิจกรรมบริหารอีสานสัมพันธ  
   คาลงทะเบยีน 1,000 บาท 
 
 2.  การลงทะเบียน 
  การลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนออนไลนพรอมแนบหลักฐานการชําระคาลงทะเบียนและ
บทความวิจัยฉบับเต็มที่เปนไฟลเอกสาร words  
 

 
  
 3.  การชําระคาลงทะเบยีน 
  ผูสมัครเขารวมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ชําระคาลงทะเบียน จํานวน 2,000 บาท 
โดยโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขานครพนม ในนาม “เงินนอกงบประมาณ ม.นครพนม”  
เลขที่บัญชี 408-0-17765-8    
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิ 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที ่ผศ.ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร โทร 081-9990239 

คุณวชิรญาณ  หงสามนุษย โทร.093-1956414 และคุณสปุภาดา  เซยีวสกลุ โทร.082-9254105 
หรือที่ E-mail : AcaEduNPU@npu.ac.th 
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แบบฟอรมบทความวจิัย 

ชื่องานวิจัยภาษาไทย 
ช่ืองานวิจัยภาษาอังกฤษ 

 
 

ช่ือผูวิจัย1 อาจารยที่ปรึกษา2 
EMail ผูวิจัย 

 
บทคัดยอ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
คําสําคัญ : (1)……………………(2)…………………..(3)…………………… 
 
Abstract 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
Keywords: (1)……………………(2)…………………..(3)…………………… 
 
บทนํา 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย (ถามี) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
วัตถุประสงค  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
สมมุติฐานของการวิจัย (ถามี) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
 
 

                                                
1ระบุ เชน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
2ระบุ  เชน อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  
4. สถิติที่ใชในการวิจัย   

 
ผลการวิจัย 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
อภิปรายผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
ขอเสนอแนะ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 
เอกสารอางอิง 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 
ใหผูวิจัยจัดทําบทความวิจัยเปนภาษาไทย ความยาว 8-12 หนาขนาดกระดาษ A4 ใชโปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร 
Th sarabunPSK ขนาด 14 ช่ือบทความวิจัย และหัวขอหลักใชอักษรตัวหนาสวนรายละเอียดใชตัวอักษรตัวบาง สวนประกอบ
ของบทความประกอบดวย ชื่อบทความวิจัย ช่ือผูวิจัย e-mail ผูวิจัย บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไมเกิน 250 คํา) 
คําสําคัญ บทนํา กรอบแนวคิดของการวิจัย (ถามี) วัตถุประสงค สมมุติฐานของการวิจัย (ถามี) วิธีดําเนินการวิจัย (ประชากร
และกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและคาคุณภาพเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช
ในการวิจัย) ผลการวิจัย (ควรนําเสนอผลการวิจัยอยางละเอียด สามารถแสดงตารางนําเสนอขอมูลได ไมควรนําเสนอแบบสรปุ
ผลการวิจัย) อภิปรายผล ขอเสนอแนะและเอกสารอางอิง (การอางอิงใหใชระบบ APA) 
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แบบฟอรมเอกสารเชิงหลักการดุษฎีนิพนธ 
ชื่องานวิจัยทั้งภาษาไทย 
ช่ืองานวิจัยภาษาอังกฤษ 

 
ผูวิจัย 

 
บทนํา 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย (ถามี) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
วัตถุประสงค  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
สมมุติฐานของการวิจัย (ถามี) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
ประโยชนของการวิจัย 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  
4. สถิติที่ใชในการวิจัย   

 
เอกสารอางอิง 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 
ใหผูวิจัยจัดทําเคาโครงดุษฎีนิพนธเปนภาษาไทย ความยาวไมเกิน 15 หนาขนาดกระดาษ A4 ใชโปรแกรม Microsoft Word 
ตัวอักษร Th sarabunPSK ขนาด 14 หัวขอหลักใชอักษรตัวหนา รายละเอียดใชอักษรตัวบาง การอางอิงใหใชระบบ APA 
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คําสั่งคณะครุศาสตร 

มหาวทิยาลัยนครพนม 
ที่ 507/2561 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิยัระดับชาติ คร้ังที่ 1 
และงานบริหารอีสานสัมพันธ ครั้งที่ 10 

--------------------------------------------------- 
 ดวยสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม กําหนดจัด
โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10            
ในวันจันทรที ่22 ตุลาคม 2561 โดยจัดใหมีการแสดงปาฐกถาพิเศษ และเสวนาวิชาการในหัวขอ“ทิศทางการ
บริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0” ณ หองประชุมพนมศิลป อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ขึ้น เพื่อเปนการสรางความเขมแข็งทางวิชาการและยังเปนการประชาสัมพันธ          
คณะครุศาสตรอีกทางหน่ึง 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ดังรายชื่อตอไปน้ี 
   1.  คณะกรรมการอํานวยการ 
    1.1  ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร ประธานกรรมการ 
   1.2  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ    รองประธานกรรมการ 
   1.3  ผูชวยศาสตราจารยสุธดิา  เลขะวัฒนะ    กรรมการ 
   1.4  อาจารย ดร.นาฏยาพร  บุญเรือง    กรรมการ 
     1.5  ผูชวยศาสตราจารยสมุาลี  ศรีพุทธรินทร    กรรมการและเลขานุการ 
   1.6  นางภัคณัท  หตะเสน    กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หนาที่   
    1.  กําหนดนโยบาย อํานวยการ กํากับ และติดตามผลการดําเนินงานโครงการประชุม 

     วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 1 บริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 

    2.  สั่งการ มอบหมาย และประสานใหสวนราชการในมหาวิทยาลัยชวยปฏิบัติงานดําเนิน 

     โครงการประชุมวิชาการและ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 1 บริหารอีสานสัมพันธ  

     คร้ังที่ 10 

 
   2.  คณะกรรมการดําเนินการ 
    2.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร    ประธานกรรรมการ 
     2.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชยัยุทธ  ศิริสุทธ์ิ    รองประธานกรรมการ 
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   2.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  ประสานตรี    กรรมการ   
   2.4  ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร กรรมการ 
   2.5  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ    กรรมการ 
   2.6  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 9    กรรมการ 
   2.7  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 10    กรรมการ 
   2.8  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด    กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่ 
    1.  กําหนดนโยบาย อํานวยการ กํากับ และติดตามผลการดําเนินงานโครงการประชุม 

     วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 1 บริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 

    2.  สั่งการ มอบหมาย ดําเนินการ และประสานใหสวนราชการในคณะครุศาสตร  
     ชวยปฏิบัติงานดําเนินโครงการโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
     คร้ังที่ 1 บริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 
 

  3.  คณะกรรมการดําเนินงานเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
   3.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร    ประธานกรรมการ 
   3.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ ์    รองประธานกรรมการ 
   3.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  ประสานตรี    กรรมการ 
   3.4  ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร กรรมการ 
   3.5  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ    กรรมการ 
   3.6  รองศาสตราจารย ดร.นิราศ  จันทรจิตร    กรรมการ 
   3.7  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรร  ธงยศ    กรรมการ 
   3.8  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริดา  บุรชาติ    กรรมการ 
   3.9  อาจารย ดร.จารุวรรณ  เขียวน้ําชุม    กรรมการ 
   3.10  อาจารยกัลยาณี  มวงไทย    กรรมการ 
   3.11  อาจารยมานะชัย  แกวสีดวง    กรรมการ 
   3.12  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 9    กรรมการ 
   3.13  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด    กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่   ติดตอประสานงานผูนําเสนอบทความวิจัย และผูทรงคุณวุฒิพิจารณาอานบทความ 
 
  4.  คณะกรรมการดําเนินงานเสนอเอกสารเชิงหลักการระดับดุษฎีบัณฑิต 
   4.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์    ประธานกรรมการ 
   4.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร    รองประธานกรรมการ 
   4.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  ประสานตรี    กรรมการ   
   4.4  ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร กรรมการ 
   4.5  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ    กรรมการ 
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   4.6  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรร  ธงยศ   กรรมการ 
   4.7  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริดา  บุรชาติ   กรรมการ 
   4.8  อาจารย ดร.จารุวรรณ  เขียวน้ําชุม   กรรมการ 
   4.9  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 9   กรรมการ 
   4.10  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด    กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที ่  ติดตอประสานงานผูนําเสนอเอกสารเชิงหลักการ และผูทรงคุณวุฒิประจําหองนําเสนองาน 
 
  5.  คณะกรรมการฝายจัดทําเอกสาร/เกียรติบัตร 
   5.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร   ประธานกรรมการ 
   5.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ ์   รองประธานกรรมการ 
   5.3  นางสาววชิรญาณ  หงสามนุษย   กรรมการ 
   5.4  นางสุปภาดา  เชียวสกุล   กรรมการ 
   5.5  นางสาวพิมพธิดา  อารีรักษ   กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่ รวบรวมบทความ จัดทํารูปเลม Proceedings จัดทําเกียรติบัตร และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ 
 
  6.  คณะกรรมการฝายทะเบียน 
   6.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์   ประธานกรรมการ 
   6.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  ประสานตรี   รองประธานกรรมการ 
   6.3  นางสาวพิมพผกา  พระพรหม   กรรมการ 
   6.4  นางสาวพิมพธิดา  อารีรักษ   กรรมการ 
   6.5  นางสาวอรอนงค  คําคนซื่อ   กรรมการ 
   6.6  นางสุปภาดา  เซียวสกุล   กรรมการ 
   6.7  นางสาววชิรญาณ  หงสามนุษย   กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่  1.  รวบรวมขอมูลบทความจากผูลงทะเบียน 
     2.  จัดสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาอานบทความ 
     3.  ประสานฝายจัดทําเอกสาร/เกียรติบัตร 
 
    7.  คณะกรรมการจัดหาของที่ระลึก 
    7.1  นางสาวอรอนงค  มงกุฏ   ประธานกรรมการ 
   7.2  นางสาวชนิดา  ขดัทะเสมา   รองประธานกรรมการ 
   7.3  นางสาวพิมพธดิา  อารีรักษ   กรรมการ 
   7.4  นางสาวสิริกานต  แกวไกรสร   กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่  1.  ดําเนินการจัดหาของที่ระลึกแกวิทยากร 
      2.  รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน 
      3.  รับผดิชอบประสานงานกับฝายพิธีการในการมอบของที่ระลึก และงานอื่น ๆ 
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    8.  คณะกรรมการดําเนินงานฝายประชาสัมพันธ 
    8.1  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด   ประธานกรรมการ 
   8.2  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ   รองประธานกรรมการ 
   8.2  อาจารย ดร.ปรมะ  แขวงเมือง   กรรมการ 
   8.3  นางสาวอชิยา  กองไชย   กรรมการ 
   8.4  นายนันทวรภทัร  พิมพศักดิ ์   กรรมการ 
   8.5  นายณัฐวรรธน  ตันรัตนกุลชยั   กรรมการ 
   8.6  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 9   กรรมการ 
   8.7  นางสาวชนิดา  ขดัทะเสมา   กรรมการและเลขานุการ 
   หนาที ่ 1.  จัดทําแผนดําเนินงาน แผนการประชาสัมพันธ และกิจกรรมตาง ๆ  
       เพ่ือใหสอดคลองกบัวัตถปุระสงคของการจัดโครงการ 
      2.  ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆทีเ่ก่ียวของ 
      3.  รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน 
      4.  จัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธที่เก่ียวของกับงานโครงการตลอดโครงการ 
      5.  บันทึกภาพกิจกรรมและผลิตสื่อสิ่งพิมพทีเ่กีย่วของ 
 
    9.  คณะกรรมการฝายการเงินและงบประมาณ 
   9.1  ผูชวยศาสตราจารยสุธดิา  เลขะวัฒนะ   ประธานกรรมการ 
   9.2  อาจารยพงศเทพ  โคตรประทุม   รองประธานกรรมการ 
   9.3  นางสาวสิริกานต  แกวไกรสร   กรรมการ 
   9.4  นางสาวพิมพธดิา  อารีรักษ   กรรมการ 
   9.5  นางสาววัชราภรณ  วังหอม   กรรมการ 
   9.6  นางแวนแกว  สวาง   กรรมการ 
   9.7  นายจักรกฤษ  เสนาศรี   กรรมการ 
   9.8  นางภัคณัท  หตะเสน   กรรมการและเลขานุการ 
   9.9  นางสาวอรอนงค  มงกุฏ   กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หนาที่  1.  จัดทําแผนดําเนินงาน และวเิคราะหงบประมาณในสวนที่เก่ียวของ เพ่ือนําเสนอ 
      คณะครุศาสตรพิจารณา 
       2.  เบิกจายงบประมาณในการดําเนินงานใหรวดเร็วและถูกตอง 
     3.  จัดเตรียมชดุเบิก - จาย 
     4.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
   10.  คณะกรรมการฝายพิธีการและวทิยากร 
   10.1  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด   ประธานกรรมการ 
   10.2  อาจารย ดร.ปรมะ  แขวงเมือง   รองประธานกรรมการ 
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   10.3  อาจารยกัลยาณี  มวงไทย   กรรมการ 
   10.4  อาจารย ดร.จิตติมา  ทิสุวรรณ   กรรมการ 
   10.5  อาจารย ดร.ศภุกร  ศรเพชร   กรรมการ 
   10.6  อาจารย ดร.กัญณฐา  พงศพิริยะวนิช   กรรมการและเลขานุการ 
   10.7  นักศึกษาปริญญาโทรุนที ่9 และรุนที่ 10   กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หนาที่  1.  จัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมตลอดงาน 
     2.  จัดหาพิธีกร และจัดทํา Script พรอมทั้งซักซอม รายละเอียดงานตามกําหนดการ 
     3.  เปนพิธีกรในการดําเนินงานโครงการ และงานปาฐกถา เสวนาและงานนิทรรศการ 
      วิชาการ 
     4.  ดําเนินงานเก่ียวกับงานพิธีการและงานที่เก่ียวของ 
     5.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
   11.  คณะกรรมการฝายปฏิคมและอาหาร 
   11.1  อาจารยภาวด ี พันธรักษ   ประธานกรรมการ 
   11.2  นางภคัณัท  หตะเสน    รองประธานกรรมการ 
   11.3  นางสาวอิชยา  กองไชย    กรรมการ 
   11.4  นางสาวชนิดา  ขดัทะเสมา   กรรมการ     
   11.5  นางสายชล  วงคใหญ    กรรมการ 
   11.6  นางสาวปยะพร  ศรีนาค    กรรมการ 
   11.7  นางสาวอรพรรณ  ประทุมทอง   กรรมการ 
   11.8  นางกวินทิตา  สําราญ    กรรมการ 
   11.9  นายวรวัฒน  ไชยนาค    กรรมการ 
   11.10  นางสาววัชราภรณ  วงัหอม   กรรมการ 
   11.11  นางแวนแกว  สวาง     กรรมการ 
   11.12  นางสชุิรา  ศรีสมยา    กรรมการ 
   11.13  นางแหวน  อินพา     กรรมการ 
   11.14  นางวารีย  หาญมูล     กรรมการ 
   11.15  นางสาวสิริกานต  แกวไกรสร   กรรมการ 
   11.16  นางสดุใจ  พุมแกว     กรรมการ 
   11.17  นางสาววรปภา  เทศประสิทธิ ์   กรรมการและเลขานุการ 
   11.18  นางสาวอรอนงค  มงกุฎ   กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
   11.19  นักศึกษาปริญญาโทรุนที ่9 และรุนที่ 10   กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หนาที่  1.  ดําเนินการตอนรับแขกผูมีเกยีรติที่มารวมงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
     2.  จัดเตรียมอาหารและเคร่ืองดืม่ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
     3.  จัดเตรียมอาหารกลางวันและเย็น 
     4.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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   12.  คณะกรรมการจัดงานบรหิารอสีานสัมพันธ 
   12.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศันา  ประสานตรี    ประธานกรรมการ 
   12.2  ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร รองประธานกรรมการ 
   12.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทินกร  อัตไพบลูย    กรรมการ 
   12.4  อาจารย ดร.เกรียงไกร  ผาสตุะ    กรรมการ 
   12.5  อาจารย ดร.พีระพงษ  ธีระเผาพงษ    กรรมการ 
   12.6  อาจารยกําพร  ประชุมวรรณ    กรรมการ 
   12.7  อาจารยธีระวุฒ ิ มลูเมืองแสน    กรรมการ 
   12.8  Mr.  Peters Joseph Eustace Earl    กรรมการ 
   12.9  นางสุปภาดา  เซยีวสกุล     กรรมการ 
   12.10  นายวรวัฒน  ไชยนาค     กรรมการ 
   12.11  นายนันทวรภัทร  พิมพศักดิ ์    กรรมการและเลขานุการ 
   12.12  นางสาววชิรญาณ  หงสามนุษย    กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หนาที่  1.  จัดกิจกรรมบริหารอีสานสัมพันธใหเปนไปตามที่กําหนด 
     2.  ตดิตอประสานงานมหาวิทยาลัยเครือขายที่เขารวมกิจกรรมบริหารอีสานสมัพันธ 
     3.  สรุปผลการประเมินโครงการและรายงานผลใหผูบริหารทราบ 
     4.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
  13.  คณะกรรมการฝายการแสดง 
   13.1  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ    ประธานกรรมการ 
   13.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทินกร  อัตไพบลูย    กรรมการ 
   13.3  อาจารย ดร.เกรียงไกร  ผาสตุะ    กรรมการ 
   13.4  อาจารย ดร.พีระพงษ  ธีระเผาพงษ    กรรมการ               
   13.5  อาจารยธีระวุฒิ  มลูเมืองแสน    กรรมการ 
   13.6  Mr.Peters Joseph Eustace Earl    กรรมการ 
   13.7  นางสุปภาดา  เซยีวสกุล     กรรมการ 
   13.8  นายนันทวรภทัร  พิมพศักดิ ์    กรรมการและเลขานุการ 
   13.9  นางสาววชิรญาณ  หงสามนุษย    กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หนาที่  1.  จัดการแสดงในพิธเีปดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 1 
     2.  จัดการแสดงในงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 
     3.  สรุปผลการประเมินโครงการและรายงานผลใหผูบริหารทราบ   
     4.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
   14.  คณะกรรมการฝายจัดการประชุมเครือขายสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   14.1  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ    ประธานกรรมการ 
   14.2  ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร  รองประธานกรรมการ 
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   14.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศันา  ประสานตรี    กรรมการ 
   14.4  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด    กรรมการ 
   14.5  นางสาวพิมพผกา  พระพรหม    กรรมการ 
   14.6  นางสุปภาดา  เซยีวสกุล     กรรมการ 
   14.7  นางสาววชิรญาณ  หงสามนุษย    กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่  1.  ประสานผูเกีย่วของในการจัดทําวาระการประชุม 
     2.  ดําเนินการจัดประชุมเครือขายสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหเปนไปตามกําหนด 
     3.  สรุป และรายงานผลการประชุมใหผูเก่ียวของทราบ  
     4.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
  15.  คณะกรรมการฝายกจิกรรมลองเรือชมทิวทัศนแมนํ้าโขง 
   15.1  อาจารยภาวด ี พันธรักษ    ประธานกรรมการ 
   15.2  อาจารย ดร.อธิราชย  นันขันต ี    รองกรรมการ 
   15.3  อาจารยอภิรด ี แขโส     กรรมการ 
   15.4  ผูชวยศาสตราจารยมลฤด ี ลิ่วเฉลิมวงศ    กรรมการ 
   15.6  อาจารย ดร.เกรียงไกร  ผาสตุะ    กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่  1.  ตอนรับคณะแขกผูเขารวมงานในการลองเรือชมทิวทศันแมนํ้าโขง 
     2.  ประสานผูเกีย่วของในการเยีย่มชม 
     3.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
  16.  คณะกรรมการฝายกจิกรรมเย่ียมชมบานลุงโฮ 
   16.1  อาจารย ดร.วัชรี  แซงบุญเรือง    ประธานกรรมการ 
   16.2  อาจารย ดร.ปรมะ  แขวงเมือง    รองประธานกรรมการ 
   16.3  ผูชวยศาสตราจารยสุธดิา  เลขะวัฒนะ    กรรมการ 
   16.4  อาจารย ดร.วนิดา  หงษมณีรัตน    กรรมการ 
   16.5  อาจารยศรีสดุา  ดวงโตด    กรรมการ 
   16.7  อาจารยพงษเทพ  โคตรประทุม    กรรมการ  
   16.8  อาจารย ดร.สุวิสาข  จรัสกมลพงศ    กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่  1.  ตอนรับคณะแขกผูเขารวมงานในการเยีย่มชมบานลงุโฮ 
     2.  ประสานผูเกีย่วของในการเยีย่มชม 
     3.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
   17.  คณะกรรมการฝายประเมินผลโครงการ 
   17.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรร  ธงยศ    ประธานกรรมการ 
   17.2  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด    รองประธานกรรมการ 
   17.3  นางสาวอรอนงค  คําคนซ่ือ    กรรมการ 
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   17.4  นางสาวพิมพธดิา  อารีรักษ   กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่  1.  จัดเตรียมเอกสารประเมินผลโครงการ 
     2.  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
     3.  สรุปผลการประเมินโครงการและรายงานผลใหผูบริหารทราบ   
     4.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
    18.  คณะกรรมการฝายรับลงทะเบียน 
    18.1  อาจารยสุทธิรักษ  สวรรยาวิสทุธิ ์   ประธานกรรมการ 
    18.2  อาจารยพักตรพร้ิง  พลหาญ   รองประธานกรรมการ 
    18.3  อาจารยนันทิยา  พันธุโชต ิ   กรรมการ 
    18.4  อาจารยฐนพรรณ  ธูปหอม   กรรมการ 
    18.3  นางสาวพิมพธดิา  อารีรักษ   กรรมการ 
    18.4  นางสาวอรอนงค  คําคนซ่ือ   กรรมการ 
    18.5  นางสาวชนิดา  ขดัทะเสมา   กรรมการ 
    18.6  นางสาวอรพรรณ  ประทุมทอง   กรรมการ 
    18.7  นางสาวอรอนงค  มงกฎุ    กรรมการ 
   18.8  นางสาววัชราภรณ  วังหอม   กรรมการ  
   18.9  นางแวนแกว  สวาง     กรรมการ 
   18.10  นางสาวสิริกานต  แกวไกรสร   กรรมการ 
   18.11  นายวรวัฒน  ไชยนาค    กรรมการ 
   18.12  นางภคัณัท  หตะเสน    กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่  1.  จัดเตรียมเอกสารรายชื่อสําหรับลงทะเบยีนผูเขารวมโครงการ 
     2.  รวบรวมเอกสารรายชื่อไวประกอบการสรุปโครงการ 
     3.  ประสานงานฝายปฏคิมและอาหารในการตอนรับผูเขารวมโครงการ 
     4.  จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจายตามโครงการ    
     5.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
   19.  คณะกรรมการฝายจัดเตรยีมสถานที่ งานยานพาหนะ และโสตทัศนูปกรณ 
   19.1  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ   ประธานกรรมการ 
   19.2  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด   รองประธานกรรมการ 
   19.3  นายณัฐวรรธน  ตันรัตนกลุชยั   กรรมการ 
   19.4  นายจงกล  อินพา     กรรมการ 
   19.5  นายไพวรรณ  จันทะสิน    กรรมการ 
   19.6  นายหนูพัด  ชอประพันธ   กรรมการ 
   19.7  นายอคัรพล  เกื้อหนอขุน   กรรมการ 
   19.8  นายฉันท  ดวงศร      กรรมการ 
   19.9  นางแหวน  อินพา     กรรมการ 
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   19.10  นางวารีย  หาญมูล     กรรมการ 
   19.11  นางสดุใจ  พุมแกว     กรรมการ 
   19.12  นายวาทศิ  ไตรยะถา    กรรมการ 
   19.13  นายอมร  ชีวะประสิทธิ์   กรรมการ 
   19.14  นายแสวง  ม่ิงสินธ     กรรมการ 
   19.15  นายอภิชาต  ทานบญุ    กรรมการ 
   19.16  นายนันทวรภัทร  พิมพศักดิ ์   กรรมการ 
   19.17  นายราชันย  เสือคําจันทร   กรรมการและเลขานุการ 
   19.18  นายนิธิศ  ทองอนงค    กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
   19.19  นักศึกษาปริญญาโทรุนที ่9 และรุนที่ 10   กรรรมการและผูชวยเลขานุการ
  หนาที่  1.  จัดเตรียมสถานที่ โตะ เกาอ้ี และอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม  
      ทั้งภาคเชา และภาคบาย 
     2.  ตดิตอประสานงานในการจัดเตรียมเคร่ืองเสยีง พรอมจัดเก็บ การถายภาพ 
      กิจกรรมตาง ๆ 
     3.  จัดเตรียมยานพาหนะ รับ-สงวิทยากร รวมทัง้อํานวยความสะดวกแกบุคลากรใน 
      การจัดกิจกรรม        
      4.  บันทึกภาพความเคลื่อนไหวกิจกรรมภายในงาน 
     5.  ตกแตงภมิูทศันภายนอกอาคาร ภายในอาคารใหเรียบรอยสวยงาม 
     6.  ประสานงานความปลอดภยั การใหบริการที่จอดรถสําหรับผูเขารวมงาน 
     7.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
    
  ทั้งนี้ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
      สั่ง  ณ  วันที่ 9 ตุลาคม  พ.ศ.2561 
 
 
   
        ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร 
                 คณบดีคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยนครพนม 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
    262 

[รวมบทคัดยอและบทความงานวิจัย]  

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

สถาบันเครือขายสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 
มหาวิทยาลยันครพนม (เจาภาพ ประจําป พ.ศ.2561) 

 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมิู 

 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี

 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอด็ 

 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
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มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

 
 

 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 
 

 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
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มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

 
 

 
วิทยาลยับัณฑติเอเชยี 

 
 

 
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 

 
 

 
 


