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เจ้าของ 

ภาควิชาการบริหารการศกึษาและการ

อดุมศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ที�ปรึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนัธ์ศิริ  สเุสารัจ 

ศาสตราจารย์ ดร.สําเริง บญุเรืองรัตน์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั วงษ์ใหญ่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทศันา  แสวงศกัดิ � 

อาจารย์ ดร.กมล  รอดคล้าย 
 

บรรณาธกิาร 

อาจารย์ ดร.สมบรูณ์  บรูศิริรักษ์ 
 

ผู้ช่วยบรรณาธกิาร 

ดร.ศิริพร อนสุภา 

นางสาวสมวรรณ เอี�ยมวิจิตร์ 
 

ออกแบบปก 

นางสาวอจัฉริยา เทพแสง 
 

สํานักพมิพ์ 

ห้างหุ้นสว่นจํากดัสินทวีกิจพริ �นติ �ง นครปฐม 
 

กําหนดออกเล่มวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 

ฉบบัที� 1  มกราคม – มิถนุายน 

ฉบบัที� 2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 

 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เป็นแหลง่เผยแพร่การค้นคว้า การทดลอง และการวิจัย

ของคณาจารย์ นักวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน            

ทั �งภายในและภายนอกสถาบัน ในเชิงวิชาการด้าน         

การบริหารการศกึษาและสาขาการศกึษาที�เกี�ยวข้อง 

2. เป็นสื�อกลางในการติดต่อทางวิชาการระหว่างภาค

วิชาการบริหารการศึกษาและการอดุมศึกษา ศิษย์เก่า 

และผู้สนใจทั�วไป 

3. สง่เสริมและพฒันาวิชาการด้านการบริหารการศกึษา

และสาขาการศกึษาที�เกี�ยวข้องทั �งในรูปแบบของการ

เขียนบทความวิชาการ และบทความวิจยั 

 

** บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที�ปรากฏในวารสารบริหาร

การศึกษา มศว ฉบับนี � เป็นความคิดเห็นเฉพาะผู้ เขียน

บทความแต่ละท่านกองบรรณาธิการวารสารบริหาร

การศกึษา มศว เปิดเสรีด้านความคิดและไม่ถือเป็นความ

รับผิดชอบของกองบรรณาธิการ ** 

** บทความที�ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี � เป็นลิขสิทธิ �    

ของภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา          

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          

กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ � ในการคัดลอกบทความ     

แตใ่ห้อ้างอิงแสดงที�มา** 

 
ค วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที� 15 ฉบบัที� 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

กองบรรณาธิการและคณะกรรมการกลั�นกรองบทความภายใน 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  จีนะวฒัน์   มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย์ ดร.สเุมธ งามกนก   มหาวิทยาลยับรูพา 

รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พฒัผล   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา   มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสทุธิ �  วิจิตรพชัราภรณ์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผอ่งพิทยา  มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

อาจารย์ เรือเอก ดร.อภิธีร์ ทรงบณัฑิตย์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ กลุนภาดล   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ ดร.ธีระภาพ เพชรมาลยักลุ   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ ดร.จนัทรัศม์ ภตูิอริยวฒัน์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รายนามคณะกรรมการกลั�นกรองบทความภายนอก 
 

ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ �   ศิริบรรณพิทกัษ์   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทศันา แสวงศกัดิ �   มหาวิทยาลยัปทมุธานี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์  มหาวิทยาลยัปทมุธานี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศกัดิ � ไทย  สรุกิจบวร   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์  เกษรแพทย์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สวุรรณา  นาควิบลูย์วงศ์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สทุธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ ์  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย์ พนัตํารวจโท ดร.ศิริพงษ์  เศาภายน มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร  สดเอี�ยม   มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บญุสง่   มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สฎาย ุ ธีระวณิชตระกลู  มหาวิทยาลยับรูพา 

รองศาสตราจารย์ นิภา  ศรีไพโรจน์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  กลิ�นกหุลาบ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  สภุากิจ   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  ตณัฑ์เจริญรัตน์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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เจา้ของ 

ภาควิชาการบรหิารการศึกษาและการ

อุดมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 
 

ที �ปรกึษา 

รองศาสตราจารย ์ดร.ประพันธ์ศิร ิ สุเสารัจ 

ศาสตราจารย ์ดร.สําเรงิ บุญเรอืงรัตน์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.วิชัย วงษใ์หญ่ 

รองศาสตราจารย ์ดร.ทัศนา  แสวงศักดิ�  

อาจารย ์ดร.กมล  รอดคลา้ย 
 

บรรณาธิการ 

อาจารย ์ดร.สมบูรณ ์ บูรศิรริักษ ์
 

ผูช้ว่ยบรรณาธิการ 

ดร.ศิรพิร อนุสภา 

นางสาวสมวรรณ เอี�ยมวิจิตร ์
 

ออกแบบปก 

นางสาวอัจฉรยิา เทพแสง 
 

สํานกัพิมพ ์

หา้งหุน้ส่วนจาํกัดสินทวีกจิพริ� นติ� ง นครปฐม 
 

กําหนดออกเลม่วารสาร ปลีะ 2 ฉบบั 

ฉบับที� 1  มกราคม – มิถุนายน 

ฉบับที� 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 

 

 

วัตถุประสงค ์

1. เปน็แหล่งเผยแพรก่ารคน้ควา้ การทดลอง และการวจิัย

ของคณาจารย ์นกัวชิาการ ศษิยเ์กา่ ศษิยป์จัจบุนั            

ทั� งภายในและภายนอกสถาบนั ในเชงิวชิาการดา้น         

การบรหิารการศึกษาและสาขาการศึกษาที�เกี�ยวขอ้ง 

2. เปน็สื�อกลางในการตดิตอ่ทางวชิาการระหวา่งภาค

วิชาการบรหิารการศึกษาและการอุดมศึกษา ศษิยเ์กา่ 

และผูส้นใจทั�วไป 

3. ส่งเสรมิและพัฒนาวิชาการดา้นการบรหิารการศึกษา

และสาขาการศึกษาที�เกี�ยวขอ้งทั� งในรูปแบบของการ

เขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัย 

 

** บทความหรอืขอ้คดิเหน็ใดๆ ที�ปรากฏในวารสารบรหิาร

การศกึษา มศว ฉบบันี�  เปน็ความคดิเหน็เฉพาะผูเ้ขยีน

บทความแตล่ะทา่นกองบรรณาธกิารวารสารบรหิาร

การศึกษา มศว เปดิเสรดีา้นความคดิและไม่ถอืเปน็ความ

รับผิดชอบของกองบรรณาธกิาร ** 

** บทความที�ไดล้งตพีมิพใ์นวารสารฉบบันี�  เปน็ลขิสทิธิ�     

ของภาควชิาการบรหิารการศกึษาและการอดุมศกึษา          

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ          

กองบรรณาธกิารไมส่งวนสทิธิ�ในการคดัลอกบทความ     

แต่ใหอ้า้งอิงแสดงที�มา** 
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เจ้าของ 

ภาควิชาการบริหารการศกึษาและการ

อดุมศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ที�ปรึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนัธ์ศิริ  สเุสารัจ 

ศาสตราจารย์ ดร.สําเริง บญุเรืองรัตน์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั วงษ์ใหญ่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทศันา  แสวงศกัดิ � 

อาจารย์ ดร.กมล  รอดคล้าย 
 

บรรณาธกิาร 

อาจารย์ ดร.สมบรูณ์  บรูศิริรักษ์ 
 

ผู้ช่วยบรรณาธกิาร 

ดร.ศิริพร อนสุภา 

นางสาวสมวรรณ เอี�ยมวิจิตร์ 
 

ออกแบบปก 

นางสาวอจัฉริยา เทพแสง 
 

สํานักพมิพ์ 

ห้างหุ้นสว่นจํากดัสินทวีกิจพริ �นติ �ง นครปฐม 
 

กําหนดออกเล่มวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 

ฉบบัที� 1  มกราคม – มิถนุายน 

ฉบบัที� 2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 

 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เป็นแหลง่เผยแพร่การค้นคว้า การทดลอง และการวิจัย

ของคณาจารย์ นักวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน            

ทั �งภายในและภายนอกสถาบัน ในเชิงวิชาการด้าน         

การบริหารการศกึษาและสาขาการศกึษาที�เกี�ยวข้อง 

2. เป็นสื�อกลางในการติดต่อทางวิชาการระหว่างภาค

วิชาการบริหารการศึกษาและการอดุมศึกษา ศิษย์เก่า 

และผู้สนใจทั�วไป 

3. สง่เสริมและพฒันาวิชาการด้านการบริหารการศกึษา

และสาขาการศกึษาที�เกี�ยวข้องทั �งในรูปแบบของการ

เขียนบทความวิชาการ และบทความวิจยั 

 

** บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที�ปรากฏในวารสารบริหาร

การศึกษา มศว ฉบับนี � เป็นความคิดเห็นเฉพาะผู้ เขียน

บทความแต่ละท่านกองบรรณาธิการวารสารบริหาร

การศกึษา มศว เปิดเสรีด้านความคิดและไม่ถือเป็นความ

รับผิดชอบของกองบรรณาธิการ ** 

** บทความที�ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี � เป็นลิขสิทธิ �    

ของภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา          

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          

กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ � ในการคัดลอกบทความ     

แตใ่ห้อ้างอิงแสดงที�มา** 
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รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  จีนะวฒัน์   มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย์ ดร.สเุมธ งามกนก   มหาวิทยาลยับรูพา 

รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พฒัผล   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา   มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสทุธิ �  วิจิตรพชัราภรณ์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผอ่งพิทยา  มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

อาจารย์ เรือเอก ดร.อภิธีร์ ทรงบณัฑิตย์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ กลุนภาดล   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ ดร.ธีระภาพ เพชรมาลยักลุ   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ ดร.จนัทรัศม์ ภตูิอริยวฒัน์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รายนามคณะกรรมการกลั�นกรองบทความภายนอก 
 

ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ �   ศิริบรรณพิทกัษ์   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทศันา แสวงศกัดิ �   มหาวิทยาลยัปทมุธานี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์  มหาวิทยาลยัปทมุธานี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศกัดิ � ไทย  สรุกิจบวร   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์  เกษรแพทย์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สวุรรณา  นาควิบลูย์วงศ ์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สทุธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ ์  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย์ พนัตํารวจโท ดร.ศิริพงษ์  เศาภายน มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร  สดเอี�ยม   มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บญุสง่   มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สฎาย ุ ธีระวณิชตระกลู  มหาวิทยาลยับรูพา 

รองศาสตราจารย์ นิภา  ศรีไพโรจน์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  กลิ�นกหุลาบ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  สภุากิจ   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  ตณัฑ์เจริญรัตน์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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รองศาสตราจารย ์ดร.อรรณพ  จนีะวัฒน์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุเมธ งามกนก   มหาวิทยาลัยบูรพา 

รองศาสตราจารย ์ดร.มารตุ พัฒผล   มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ  

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.โยธนิ ศรโีสภา   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วิสุทธิ� วิจติรพัชราภรณ์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษดา ผ่องพทิยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา 

อาจารย ์เรอืเอก ดร.อภิธรี ์ทรงบัณฑติย์   มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ทวีศิลป์ กุลนภาดล   มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 

อาจารย ์ดร.ธรีะภาพ เพชรมาลัยกุล   มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 

อาจารย ์ดร.จันทรัศม์ ภูติอรยิวัฒน์   มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 

 

รายนามคณะกรรมการกลั �นกรองบทความภายนอก 
 

ศาสตราจารย ์ดร.พฤทธิ�  ศิรบิรรณพิทักษ์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย ์ดร.ทัศนา แสวงศักดิ�    มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

รองศาสตราจารย ์ดร.ปรยีาพร  วงศ์อนุตรโรจน์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

รองศาสตราจารย ์ดร.ศักดิ�ไทย  สุรกจิบวร   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

รองศาสตราจารย ์ดร.พวงรัตน ์ เกษรแพทย์  มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณา  นาควิบูลยว์งศ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

รองศาสตราจารย ์ดร.สุทธวิรรณ  ตันติรจนาวงศ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

รองศาสตราจารย ์พันตํารวจโท ดร.ศิรพิงษ ์ เศาภายน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

รองศาสตราจารย ์ดร.พมิพอ์ร  สดเอี�ยม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา  บุญส่ง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

รองศาสตราจารย ์ดร.สฎายุ  ธรีะวณชิตระกูล  มหาวิทยาลัยบูรพา 

รองศาสตราจารย ์นภิา  ศรไีพโรจน์   มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน ์ กลิ�นกุหลาบ  มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วีระ  สุภากจิ   มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อรวรรณ  ตัณฑ์เจรญิรัตน์  มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายทุธ์  เศรษฐขจร  มหาวิทยาลยัปทมุธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนัตํารวจโท ดร.ดิฐภทัร  นพชยั โรงเรียนนายร้อยตํารวจสามพราน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวสั  ดิษยศริน สตัยารักษ์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมิูพิพฒัน์  รักพรมงคล  มหาวิทยาลยักําแพงเพชร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารดี  อนนัต์นาวี   มหาวิทยาลยับรูพา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อญัชนา  พานิช   มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา  พงศ์วิรัตน์   มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ดวงแก้ว   มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร  อดุม   มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยัยทุธ  ศิริสทุธิ �   มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  นาคอ้าย   มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

อาจารย์ ดร.มารศรี สธุานิธิ    มหาวิทยาลยัปทมุธานี 

อาจารย์ ดร.สมชาย  เทพแสง    มหาวิทยาลยัปทมุธานี 

อาจารย์ ดร.ปรียานชุ  สถาวรมณี    มหาวิทยาลยัปทมุธานี 

อาจารย์ ดร.ธีรวธุ  ธาดาตนัติโชค    มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

อาจารย์ ดร.สรภคัสรณ์  ฉตัรกมลทศัน์   มหาวิทยาลยับรูพา 

อาจารย์ ดร.ศรัณยา  แสงหิรัญ    วิทยาลยัเทคโนโลยีบริหารธรุกิจสมทุรปราการ 
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บรรณาธกิาร 
 

จากสถานการณ์ในปัจจุบันที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อการ

ดําเนินงานขององค์กร ผู้บริหารและผู้นําองค์กรทกุระดบัตา่งต้องงดักลยทุธ์และเทคนิคทางการบริหารจัดการ

ทุกรูปแบบมาใช้ให้สอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที�มีการเปลี�ยนแปลง ทั �งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 

สงัคม และการเมือง องค์กรสมยัใหม่จึงหันมามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของผู้ นําองค์กรให้

เข้ากับสถานการณ์และการแข่งขันที�เกิดขึ �น เพื�อให้องค์กรอยู่รอดและก้าวต่อไปอย่างมั�นคงยั�งยืน จึงเป็น

ความท้าทายของผู้บริหารทางการศกึษาเป็นอย่างยิ�ง วารสารฉบบันี �จะเป็นเครื�องมืออย่างหนึ�งของผู้บริหารใน

ยคุแห่งการเปลี�ยนแปลง และหวงัวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหารและผู้สนใจในทุกระดบัในการนําไปพัฒนา

ศกัยภาพของตนเองตอ่ไป 

 

 

     อาจารย์ ดร.สมบรูณ์ บรูศิริรักษ์ 

        บรรณาธิการวารสารบริหารการศกึษา มศว 
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ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สรายุทธ ์ เศรษฐขจร  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์พันตํารวจโท ดร.ดิฐภัทร  นพชัย โรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจสามพราน 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วิทวัส  ดิษยศรนิ สัตยารักษ ์มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ภูมิพพิัฒน ์ รักพรมงคล  มหาวิทยาลัยกาํแพงเพชร 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ภารดี  อนันต์นาวี   มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อัญชนา  พานชิ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นภิา  พงศ์วิรัตน์   มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.รัตนา  ดวงแกว้   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สมจติร  อุดม   มหาวิทยาลัยทักษณิ 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ชัยยุทธ  ศิรสิุทธิ�    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นคิม  นาคอา้ย   มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

อาจารย ์ดร.มารศร ีสุธานธิ ิ   มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

อาจารย ์ดร.สมชาย  เทพแสง    มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

อาจารย ์ดร.ปรยีานุช  สถาวรมณี    มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

อาจารย ์ดร.ธรีวุธ  ธาดาตันติโชค    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารย ์ดร.สรภัคสรณ ์ ฉัตรกมลทัศน์   มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารย ์ดร.ศรัณยา  แสงหริัญ    วิทยาลัยเทคโนโลยีบรหิารธุรกิจสมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ง วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที� 15 ฉบบัที� 29 กรกฎคม - ธันวาคม 2561 

รายนามคณะกรรมการกลั�นกรองบทความภายนอก 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายทุธ์  เศรษฐขจร  มหาวิทยาลยัปทมุธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนัตํารวจโท ดร.ดิฐภทัร  นพชยั โรงเรียนนายร้อยตํารวจสามพราน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวสั  ดิษยศริน สตัยารักษ์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมิูพิพฒัน์  รักพรมงคล  มหาวิทยาลยักําแพงเพชร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารดี  อนนัต์นาวี   มหาวิทยาลยับรูพา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อญัชนา  พานิช   มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา  พงศ์วิรัตน์   มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ดวงแก้ว   มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร  อดุม   มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยัยทุธ  ศิริสทุธิ �   มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  นาคอ้าย   มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

อาจารย์ ดร.มารศรี สธุานิธิ    มหาวิทยาลยัปทมุธานี 

อาจารย์ ดร.สมชาย  เทพแสง    มหาวิทยาลยัปทมุธานี 

อาจารย์ ดร.ปรียานชุ  สถาวรมณี    มหาวิทยาลยัปทมุธานี 

อาจารย์ ดร.ธีรวธุ  ธาดาตนัติโชค    มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

อาจารย์ ดร.สรภคัสรณ์  ฉตัรกมลทศัน์   มหาวิทยาลยับรูพา 

อาจารย์ ดร.ศรัณยา  แสงหิรัญ    วิทยาลยัเทคโนโลยีบริหารธรุกิจสมทุรปราการ 
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บรรณาธกิาร 
 

จากสถานการณ์ในปัจจุบันที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อการ

ดําเนินงานขององค์กร ผู้บริหารและผู้นําองค์กรทกุระดบัตา่งต้องงดักลยทุธ์และเทคนิคทางการบริหารจัดการ

ทุกรูปแบบมาใช้ให้สอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที�มีการเปลี�ยนแปลง ทั �งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 

สงัคม และการเมือง องค์กรสมยัใหม่จึงหันมามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของผู้ นําองค์กรให้

เข้ากับสถานการณ์และการแข่งขันที�เกิดขึ �น เพื�อให้องค์กรอยู่รอดและก้าวต่อไปอย่างมั�นคงยั�งยืน จึงเป็น

ความท้าทายของผู้บริหารทางการศกึษาเป็นอย่างยิ�ง วารสารฉบบันี �จะเป็นเครื�องมืออย่างหนึ�งของผู้บริหารใน

ยคุแห่งการเปลี�ยนแปลง และหวงัวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหารและผู้สนใจในทกุระดบัในการนําไปพัฒนา

ศกัยภาพของตนเองตอ่ไป 

 

 

     อาจารย์ ดร.สมบรูณ์ บรูศิริรักษ์ 

        บรรณาธิการวารสารบริหารการศกึษา มศว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จ วารสารบรหิารการศึกษา มศว  ปทีี� 15 ฉบับที� 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

บรรณาธิการ 
 

จากสถานการณใ์นปจัจุบันที�มกีารเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเรว็และตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อการ

ดําเนนิงานขององค์กร ผูบ้รหิารและผูน้าํองค์กรทุกระดับต่างตอ้งงัดกลยุทธแ์ละเทคนคิทางการบรหิารจัดการ

ทุกรปูแบบมาใชใ้หส้อดคลอ้งกับปจัจยัสภาพแวดลอ้มที�มกีารเปลี�ยนแปลง ทั� งดา้นเศรษฐกจิ เทคโนโลย ี

สังคม และการเมือง องค์กรสมัยใหม่จงึหันมามุ่งเนน้การพัฒนาทักษะการบรหิารจัดการของผูน้าํองคก์รให้

เขา้กับสถานการณแ์ละการแข่งขันที�เกดิขึ� น เพื�อใหอ้งคก์รอยูร่อดและกา้วตอ่ไปอยา่งมั�นคงยั�งยนื จงึเปน็

ความทา้ทายของผูบ้รหิารทางการศึกษาเปน็อย่างยิ�ง วารสารฉบับนี� จะเปน็เครื�องมืออย่างหนึ�งของผูบ้รหิารใน

ยุคแห่งการเปลี�ยนแปลง และหวังว่าจะเปน็ประโยชนต์่อผูบ้รหิารและผูส้นใจในทุกระดับในการนาํไปพัฒนา

ศักยภาพของตนเองต่อไป 

 

 

     อาจารย ์ดร.สมบูรณ ์บูรศิรริักษ ์

        บรรณาธกิารวารสารบรหิารการศึกษา มศว 
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บรรณาธกิารแถลง 
 

 ภาควิชาการบริหารการศกึษาและการอดุมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ได้จัดทําวารสารบริหารการศึกษา มศว โดยออกปีละ 2 ฉบับ ปัจจุบันการดําเนินการจัดทําวารสารมาถึง         

ปีที� 15 แล้ว โดยที�วารสารฉบบันี � นบัเป็นฉบับที� 29 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อเป็น

แหลง่ค้นคว้าหาความรู้ของนกัวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจบุนั ทั �งภายในและภายนอกสถาบันในเชิงวิชาการ

ด้านการบริหารการศึกษา อีกทั �งเป็นสื�อกลางในการติดต่อทางวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และ

ผู้สนใจทั�วไป ขณะเดียวกนัเปิดโอกาสให้นักวิชาการ บุคลากรต่างๆ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

นําเสนอรูปแบบของการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย ทุกบทความได้ผ่านการกลั�นกรองจาก

คณะกรรมการกลั�นกรองพิจารณาบทความ โดยผู้ทรงคณุวฒิุที�มีชื�อเสียงทางด้านการบริหารการศกึษา  

 กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ขอขอบคณุทกุท่านที�ได้สง่บทความลงวารสารเพื�อพิจารณากลั�นกรอง ขอขอบพระคณุผู้ทรงคณุวฒิุทุกท่านที�

เสียสละเวลาในการพิจารณากลั�นกรองบทความเพื�อให้สมบูรณ์ยิ�งขึ �น รวมทั �ง คณาจารย์และบุคคลต่างๆ        

ที�ส่งคําติชมมายังกองบรรณาธิการ เพื�อให้ปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพยิ�งขึ �น รวมทั �งขอขอบคุณ            

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที�ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์วารสารฉบับนี �

เป็นอย่างสงู 

 

กองบรรณาธิการ 
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สารบัญ 

เรื�อง ชื�อผู้วจัิย หน้า 

ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาที�ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร สาํนักงานเขตทุ่งครุ 

ปิยะวรรณ  แวววรรณจิตต์ 1 

ภาวะผู้นําเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที�สง่ผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

ของโรงเรียนเอกชน สํานกังานเขตพื �นที�การศกึษาประถมศกึษาเพชรบรีุ เขต 1 

ปรียกร อรุณจินดาตระกูล 11 

การศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงที�สามารถพยากรณ์ความสาํเร็จ

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สงักัดสํานกังานเขตพื �นที�การศกึษามัธยมศกึษา เขต 1 

ภาณวุฒัน์  มธัยมนนัทน์ 21 

การพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื�อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศสาํหรับ

นกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น   

สริภพ  ทองเนื �อดี 32 

ภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์สู่สถานีตํารวจ ในยคุปฏิรูปกิจการตํารวจ 

งานตรวจสถานที�เกิดเหต ุกรณีศกึษา : พื �นที�กรุงเทพมหานคร 

ดิฐภัทร บวรชยั 44 

รูปแบบคณุภาพการศกึษาเพื�อเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สาํหรับสถานศกึษา

ขนาดเลก็ 

สะอาด หาแก้ว 55 

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหารงานกบัการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพื �นที�การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 28 

ภูมิชยั  พลศกัดิ � 67 

ภาวะผู้นําเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศกึษาที�สง่ผลต่อการบริหารความเสี�ยงของ

โรงเรียน สงักัดสํานกังานเขตพื �นที�การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 

กิตติภัฏ รัตตนุสสรณ์ 80 

การศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา สงักดัอาชีวศกึษา 

จงัหวดัอบุลราชธานี 

จิรวฒัน์  กิติพิเชฐสรรค์ 92 

ปัจจยัที�สง่ผลต่อประสทิธิภาพการทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน                          

สงักัดสาํนักงานเขตพื �นที�การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ 

กรชนก  สตุะพาหะ 100 

ภาวะผู้นําเชิงกลยทุธ์ที�สง่ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพื �นที�การศกึษาประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2 

อรุณี อตักลบั 112 

ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกบัการประกนัคณุภาพภายใน

สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพื �นที�การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 

วชิรา  สมพงษ์ 123 

การพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื�อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน 

โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุูล” สาํนักงานเขตพื �นที�การศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 

อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ 134 

แรงจงูใจในการปฏิบติังานกบัการนิเทศภายในสถานศึกษา สงักัดสํานกังานเขตพื �นที�

การศึกษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 

วนัทนี  ยอดยิ�ง 146 

การสงัเคราะห์งานวิจยัที�เกี�ยวกบัการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา  

ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2558 

ชนิดาภา  กญัจนวัตตะ 158 

การพฒันาชุดการสอน เรื�อง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย สาํหรับนกัเรียนชั �น

มธัยมศกึษาปีที� 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 

วรรณดี  นํ �าฟ้า 169 
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บรรณาธิการแถลง 
 

 ภาควิชาการบรหิารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

ไดจ้ดัทาํวารสารบรหิารการศกึษา มศว โดยออกปลีะ 2 ฉบบั ปจัจบุันการดาํเนนิการจัดทาํวารสารมาถงึ         

ปทีี� 15 แลว้ โดยที�วารสารฉบับนี�  นับเปน็ฉบับที� 29 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 โดยมวีัตถปุระสงคเ์พื�อเปน็

แหล่งคน้ควา้หาความรูข้องนักวิชาการ ศิษยเ์ก่า ศิษยป์จัจุบัน ทั� งภายในและภายนอกสถาบันในเชงิวชิาการ

ดา้นการบรหิารการศึกษา อกีทั� งเปน็สื�อกลางในการตดิต่อทางวชิาการ ระหวา่งคณาจารย ์ศษิยเ์กา่ และ

ผูส้นใจทั�วไป ขณะเดียวกันเปดิโอกาสใหน้ักวชิาการ บุคลากรต่างๆ จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

นาํเสนอรปูแบบของการเขยีนบทความวชิาการและบทความวจิัย ทกุบทความไดผ้่านการกลั�นกรองจาก

คณะกรรมการกลั�นกรองพจิารณาบทความ โดยผูท้รงคุณวุฒทิี�มีชื�อเสียงทางดา้นการบรหิารการศึกษา  

 กองบรรณาธกิารวารสารบรหิารการศึกษา มศว คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

ขอขอบคุณทุกท่านที�ไดส้่งบทความลงวารสารเพื�อพจิารณากลั�นกรอง ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒทิุกทา่นที�

เสยีสละเวลาในการพจิารณากลั�นกรองบทความเพื�อใหส้มบูรณย์ิ�งขึ� น รวมทั� ง คณาจารยแ์ละบุคคลต่างๆ        

ที�สง่คาํตชิมมายงักองบรรณาธกิาร เพื�อใหป้รบัปรงุวารสารใหม้คีณุภาพยิ�งขึ�น รวมทั�งขอขอบคณุ            

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ที�ไดส้นับสนุนงบประมาณในการจัดพมิพว์ารสารฉบับนี�

เปน็อย่างสูง 

 

กองบรรณาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ฉ วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที� 15 ฉบบัที� 29 กรกฎคม - ธันวาคม 2561 

บรรณาธกิารแถลง 
 

 ภาควิชาการบริหารการศกึษาและการอดุมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ได้จัดทําวารสารบริหารการศึกษา มศว โดยออกปีละ 2 ฉบับ ปัจจุบันการดําเนินการจัดทําวารสารมาถึง         

ปีที� 15 แล้ว โดยที�วารสารฉบบันี � นบัเป็นฉบับที� 29 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อเป็น

แหลง่ค้นคว้าหาความรู้ของนกัวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจบุนั ทั �งภายในและภายนอกสถาบันในเชิงวิชาการ

ด้านการบริหารการศึกษา อีกทั �งเป็นสื�อกลางในการติดต่อทางวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และ

ผู้สนใจทั�วไป ขณะเดียวกนัเปิดโอกาสให้นักวิชาการ บุคลากรต่างๆ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

นําเสนอรูปแบบของการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย ทุกบทความได้ผ่านการกลั�นกรองจาก

คณะกรรมการกลั�นกรองพิจารณาบทความ โดยผู้ทรงคณุวฒิุที�มีชื�อเสียงทางด้านการบริหารการศกึษา  

 กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ขอขอบคณุทกุท่านที�ได้สง่บทความลงวารสารเพื�อพิจารณากลั�นกรอง ขอขอบพระคณุผู้ทรงคณุวฒิุทุกท่านที�

เสียสละเวลาในการพิจารณากลั�นกรองบทความเพื�อให้สมบูรณ์ยิ�งขึ �น รวมทั �ง คณาจารย์และบุคคลต่างๆ        

ที�ส่งคําติชมมายังกองบรรณาธิการ เพื�อให้ปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพยิ�งขึ �น รวมทั �งขอขอบคุณ            

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที�ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์วารสารฉบับนี �

เป็นอย่างสงู 

 

กองบรรณาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ช วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที� 15 ฉบบัที� 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

สารบัญ 

เรื�อง ชื�อผู้วจัิย หน้า 

ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาที�ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร สาํนักงานเขตทุ่งครุ 

ปิยะวรรณ  แวววรรณจิตต์ 1 

ภาวะผู้นําเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที�สง่ผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

ของโรงเรียนเอกชน สํานกังานเขตพื �นที�การศกึษาประถมศกึษาเพชรบรีุ เขต 1 

ปรียกร อรุณจินดาตระกูล 11 

การศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงที�สามารถพยากรณ์ความสาํเร็จ

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สงักัดสํานกังานเขตพื �นที�การศกึษามัธยมศกึษา เขต 1 

ภาณวุฒัน์  มธัยมนนัทน์ 21 

การพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื�อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศสาํหรับ

นกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น   

สริภพ  ทองเนื �อดี 32 

ภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์สู่สถานีตํารวจ ในยคุปฏิรูปกิจการตํารวจ 

งานตรวจสถานที�เกิดเหต ุกรณีศกึษา : พื �นที�กรุงเทพมหานคร 

ดิฐภัทร บวรชยั 44 

รูปแบบคณุภาพการศกึษาเพื�อเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สาํหรับสถานศกึษา

ขนาดเลก็ 

สะอาด หาแก้ว 55 

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหารงานกบัการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพื �นที�การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 28 

ภูมิชยั  พลศกัดิ � 67 

ภาวะผู้นําเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศกึษาที�สง่ผลต่อการบริหารความเสี�ยงของ

โรงเรียน สงักัดสํานกังานเขตพื �นที�การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 

กิตติภัฏ รัตตนุสสรณ์ 80 

การศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา สงักดัอาชีวศกึษา 

จงัหวดัอบุลราชธานี 

จิรวฒัน์  กิติพิเชฐสรรค์ 92 

ปัจจยัที�สง่ผลต่อประสทิธิภาพการทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน                          

สงักัดสาํนักงานเขตพื �นที�การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ 

กรชนก  สตุะพาหะ 100 

ภาวะผู้นําเชิงกลยทุธ์ที�สง่ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพื �นที�การศกึษาประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2 

อรุณี อตักลบั 112 

ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกบัการประกนัคณุภาพภายใน

สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพื �นที�การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 

วชิรา  สมพงษ์ 123 

การพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื�อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน 

โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุูล” สาํนักงานเขตพื �นที�การศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 

อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ 134 

แรงจงูใจในการปฏิบติังานกบัการนิเทศภายในสถานศึกษา สงักัดสํานกังานเขตพื �นที�

การศึกษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 

วนัทนี  ยอดยิ�ง 146 

การสงัเคราะห์งานวิจยัที�เกี�ยวกบัการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา  

ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2558 

ชนิดาภา  กญัจนวัตตะ 158 

การพฒันาชุดการสอน เรื�อง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย สาํหรับนกัเรียนชั �น

มธัยมศกึษาปีที� 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 

วรรณดี  นํ �าฟ้า 169 

 
ช วารสารบรหิารการศึกษา มศว  ปทีี� 15 ฉบับที� 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

สารบัญ 

เรื �อง ชื �อผูว้ิจัย หนา้ 

ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศึกษาที�ส่งผลต่อการเปน็องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้

ของสถานศึกษาสังกัดกรงุเทพมหานคร สํานักงานเขตทุ่งคร ุ

ปยิะวรรณ  แวววรรณจิตต ์1 

ภาวะผูน้ําเชิงกลยุทธข์องผูบ้รหิารโรงเรยีนที�ส่งผลต่อการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์

ของโรงเรยีนเอกชน สํานักงานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 

ปรยีกร อรณุจินดาตระกูล 11 

การศึกษาองคป์ระกอบของภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงที�สามารถพยากรณค์วามสําเรจ็

ของโรงเรยีนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ภาณุวัฒน ์ มัธยมนันทน ์21 

การพัฒนาหลักสูตรเสรมิเพื�อพัฒนาทักษะชีวติดา้นปอ้งกันปญัหาทางเพศสําหรับ

นักเรยีนหญงิในโรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนตน้   

สิรภพ  ทองเนื� อด ี32 

ภาพอนาคตการขยายงานนติิวิทยาศาสตรส์ู่สถานตีํารวจ ในยุคปฏริปูกิจการตํารวจ 

งานตรวจสถานที�เกดิเหตุ กรณีศึกษา : พื� นที�กรงุเทพมหานคร 

ดิฐภัทร บวรชัย 44 

รปูแบบคุณภาพการศึกษาเพื�อเขา้สู่เกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติ สําหรับสถานศึกษา

ขนาดเล็ก 

สะอาด หาแกว้ 55 

การศึกษาความสัมพันธร์ะหวา่งทักษะการบรหิารงานกับการบรหิารงานวชิาการของ

ผูบ้รหิารสถานศึกษาในโรงเรยีนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 28 

ภูมิชัย  พลศักดิ�  67 

ภาวะผูน้ําเชิงกลยุทธข์องผูบ้รหิารสถานศึกษาที�ส่งผลต่อการบรหิารความเสี�ยงของ

โรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

กิตติภัฏ รัตตนุสสรณ ์80 

การศึกษารปูแบบการบรหิารงานวชิาการของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา 

จังหวัดอุบลราชธาน ี

จิรวัฒน ์ กิติพิเชฐสรรค ์92 

ปจัจัยที�ส่งผลต่อประสิทธภิาพการทาํงานเปน็ทีมของครใูนโรงเรยีน                          

สังกัดสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษามัธยมศกึษา เขต 3 จังหวัดนนทบุร ี

กรชนก  สุตะพาหะ 100 

ภาวะผูน้ําเชิงกลยุทธท์ี�ส่งผลต่อการบรหิารองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องผูบ้รหิาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต 2 

อรณุี อัตกลับ 112 

ความสัมพันธร์ะหว่างการบรหิารงานวชิาการกับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 

วชิรา  สมพงษ ์123 

การพัฒนาหลักสูตรเสรมิเพื�อพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมของนักเรยีน 

โรงเรยีนเสาไห ้“วิมลวิทยานุกูล” สํานักงานเขตพื� นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

อภสิรรค ์ภาชนะวรรณ 134 

แรงจูงใจในการปฏบิัติงานกับการนิเทศภายในสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื� นที�

การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 

วันทนี  ยอดยิ�ง 146 

การสังเคราะหง์านวิจัยที�เกี�ยวกับการบรหิารงานพัสดุของสถานศึกษา  

ระหว่างป ีพ.ศ. 2553-2558 

ชนิดาภา  กัญจนวัตตะ 158 

การพัฒนาชุดการสอน เรื�อง คุณคา่วรรณศลิปใ์นวรรณคดไีทย สําหรบันักเรยีนชั� น

มัธยมศึกษาปทีี� 1 โรงเรยีนหัวถนนวิทยา 

วรรณดี  นํ� าฟา้ 169 

 
ช วารสารบรหิารการศึกษา มศว  ปทีี� 15 ฉบับที� 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

สารบัญ 

เรื �อง ชื �อผูว้ิจัย หนา้ 

ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศึกษาที�ส่งผลต่อการเปน็องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้

ของสถานศึกษาสังกัดกรงุเทพมหานคร สํานักงานเขตทุ่งคร ุ

ปยิะวรรณ  แวววรรณจิตต ์1 

ภาวะผูน้ําเชิงกลยุทธข์องผูบ้รหิารโรงเรยีนที�ส่งผลต่อการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์

ของโรงเรยีนเอกชน สํานักงานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 

ปรยีกร อรณุจินดาตระกูล 11 

การศึกษาองคป์ระกอบของภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงที�สามารถพยากรณค์วามสําเรจ็

ของโรงเรยีนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ภาณุวัฒน ์ มัธยมนันทน ์21 

การพัฒนาหลักสูตรเสรมิเพื�อพัฒนาทักษะชีวติดา้นปอ้งกันปญัหาทางเพศสําหรับ

นักเรยีนหญงิในโรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนตน้   

สิรภพ  ทองเนื� อด ี32 

ภาพอนาคตการขยายงานนติิวิทยาศาสตรส์ู่สถานตีํารวจ ในยุคปฏริปูกิจการตํารวจ 

งานตรวจสถานที�เกดิเหตุ กรณีศึกษา : พื� นที�กรงุเทพมหานคร 

ดิฐภัทร บวรชัย 44 

รปูแบบคุณภาพการศึกษาเพื�อเขา้สู่เกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติ สําหรับสถานศึกษา

ขนาดเล็ก 

สะอาด หาแกว้ 55 

การศึกษาความสัมพันธร์ะหวา่งทักษะการบรหิารงานกับการบรหิารงานวชิาการของ

ผูบ้รหิารสถานศึกษาในโรงเรยีนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 28 

ภูมิชัย  พลศักดิ�  67 

ภาวะผูน้ําเชิงกลยุทธข์องผูบ้รหิารสถานศึกษาที�ส่งผลต่อการบรหิารความเสี�ยงของ

โรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

กิตติภัฏ รัตตนุสสรณ ์80 

การศึกษารปูแบบการบรหิารงานวชิาการของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา 

จังหวัดอุบลราชธาน ี

จิรวัฒน ์ กิติพิเชฐสรรค ์92 

ปจัจัยที�ส่งผลต่อประสิทธภิาพการทาํงานเปน็ทีมของครใูนโรงเรยีน                          

สังกัดสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษามัธยมศกึษา เขต 3 จังหวัดนนทบุร ี

กรชนก  สุตะพาหะ 100 

ภาวะผูน้ําเชิงกลยุทธท์ี�ส่งผลต่อการบรหิารองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องผูบ้รหิาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต 2 

อรณุี อัตกลับ 112 

ความสัมพันธร์ะหว่างการบรหิารงานวชิาการกับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 

วชิรา  สมพงษ ์123 

การพัฒนาหลักสูตรเสรมิเพื�อพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมของนักเรยีน 

โรงเรยีนเสาไห ้“วิมลวิทยานุกูล” สํานักงานเขตพื� นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

อภสิรรค ์ภาชนะวรรณ 134 

แรงจูงใจในการปฏบิัติงานกับการนิเทศภายในสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื� นที�

การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 

วันทนี  ยอดยิ�ง 146 

การสังเคราะหง์านวิจัยที�เกี�ยวกับการบรหิารงานพัสดุของสถานศึกษา  

ระหว่างป ีพ.ศ. 2553-2558 

ชนิดาภา  กัญจนวัตตะ 158 

การพัฒนาชุดการสอน เรื�อง คุณคา่วรรณศลิปใ์นวรรณคดไีทย สําหรบันักเรยีนชั� น

มัธยมศึกษาปทีี� 1 โรงเรยีนหัวถนนวิทยา 

วรรณดี  นํ� าฟา้ 169 



 
ซ วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที� 15 ฉบบัที� 29 กรกฎคม - ธันวาคม 2561 

สารบัญ 

เรื�อง ชื�อผู้วิจยั หน้า 

การพฒันาระบบโปรแกรมบญัชีออนไลน์ สําหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ

โรงเรียนมธัยมศกึษา 

สวุรินทร์ เพ็ญธญัญการ 179 

การพฒันาชุดการสอน  เรื�อง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ สาํหรับนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษา

ปีที� 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อําเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ 

สรุางค์ วงษ์เสถียร 188 

ภาคผนวก  198 

 

 
วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ 
ACADEMIC LEADERSHIP OFSCHOOLADMINISTRATORS AFFECTING LEARNING 
ORGANIZATIONOFEDUCATIONALINSTITUTIONS IN THE BANGKOK 
METROPOLITAN THUNGKHRU DISTRICT OFFICE 
ปิยะวรรณ  แวววรรณจิตต์¹, อ.ดร.ชไมพร  ดิสถาพร²,  อ.ดร.จนัทรัศม์  ภูติอริยวฒัน์³ 
Piyawan  Waewanchit¹, Dr.Chamaiporn  Disathaporn², Dr.Jantarat  Putiariyawat³ 
1 นิสติการศกึษามหาบณัฑิต สาขาการบริหารและการจดัการการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2 ที่ปรึกษาหลกั อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3 ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ประจ าภาควิชาการบริหารการศกึษาและการอุดมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 

บทคัดย่อ 
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา 1) ระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร 

ส านักงานเขตทุ่งครุ 2) ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ        
3) ความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ และ 4) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในโรงเรียนสงักัด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 196 คน โดยก าหนดตามตารางเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie; & Morgan. 1970: 608) จากนัน้สุ่มแบบแบ่งชัน้โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชัน้แล้วท าการสุ่มอย่างง่ายโดยจับฉลาก
เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ซึง่มีค่าดชันีความ
สอดคล้องตัง้แต่ 0.60-1.00 ค่าความเชื่อมั่นของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา .960 และค่าความเชื่อมั่น
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา .965 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัสหสมัพนัธ์พหคุูณ และสมการถดถอยพหคุณูแบบวิธีการคดัเลอืกเข้า 
ผลการวิจยั พบว่า 

1. ระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ               
ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการมีวิสยัทัศน์ร่วม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้และด้านการมี รูปแบบ
ความคิด 

2. ระดบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
ก าหนดภารกิจของโรงเรียน ด้านการจดัการด้านการเรียนการสอน และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 

 
ซ วารสารบรหิารการศึกษา มศว  ปทีี� 15 ฉบับที� 29 กรกฎคม - ธันวาคม 2561 

สารบัญ 

เรื �อง ชื�อผูว้ิจัย หนา้ 

การพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน ์สําหรับการควบคุมการใชจ้่ายงบประมาณของ

โรงเรยีนมัธยมศึกษา 

สุวรนิทร ์เพ็ญธัญญการ 179 

การพัฒนาชุดการสอน  เรื�อง การแปรรปูอาหารจากมันเทศ สําหรบันักเรยีนชั� นมัธยมศึกษา

ปทีี� 4 โรงเรยีนหัวถนนวิทยา อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี

สุรางค ์วงษเ์สถียร 188 

ภาคผนวก  198 

 



 
ซ วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที� 15 ฉบบัที� 29 กรกฎคม - ธันวาคม 2561 

สารบัญ 

เรื�อง ชื�อผู้วิจยั หน้า 

การพฒันาระบบโปรแกรมบญัชีออนไลน์ สําหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ

โรงเรียนมธัยมศกึษา 

สวุรินทร์ เพ็ญธญัญการ 179 

การพฒันาชุดการสอน  เรื�อง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ สาํหรับนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษา

ปีที� 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อําเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ 

สรุางค์ วงษ์เสถียร 188 

ภาคผนวก  198 

 

 
วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ 
ACADEMIC LEADERSHIP OFSCHOOLADMINISTRATORS AFFECTING LEARNING 
ORGANIZATIONOFEDUCATIONALINSTITUTIONS IN THE BANGKOK 
METROPOLITAN THUNGKHRU DISTRICT OFFICE 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา 1) ระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร 

ส านักงานเขตทุ่งครุ 2) ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ        
3) ความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ และ 4) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในโรงเรียนสงักัด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 196 คน โดยก าหนดตามตารางเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie; & Morgan. 1970: 608) จากนัน้สุ่มแบบแบ่งชัน้โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชัน้แล้วท าการสุ่มอย่างง่ายโดยจับฉลาก
เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ซึง่มีค่าดชันีความ
สอดคล้องตัง้แต่ 0.60-1.00 ค่าความเช่ือมั่นของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา .960 และค่าความเชื่อมั่น
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา .965 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัสหสมัพนัธ์พหคุูณ และสมการถดถอยพหคุณูแบบวิธีการคดัเลอืกเข้า 
ผลการวิจยั พบว่า 

1. ระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ               
ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการมีวิสยัทัศน์ร่วม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้และด้านการมี รูปแบบ
ความคิด 

2. ระดบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
ก าหนดภารกิจของโรงเรียน ด้านการจดัการด้านการเรียนการสอน และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 

1
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   3. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ ในระดับค่อนข้างสงูอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) = .621 

4. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสง่ผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสงักัด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บ ริหาร
สถานศึกษาทุกด้านร่วมกันพยากรณ์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงาน         
เขตทุ่งครุได้ร้อยละ 39.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการมีอ านาจการพยากรณ์
สงูสดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านการจดัการด้านการเรียนการสอน และด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ตามล าดบั 
 

ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าทางวิชาการ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา 
 
Abstact 
 The purposes of this research were to study in following; the level of learning organization educational institutions in 
the Bangkok metropolitan ThungKhru district office; the level of academic leadership at educational institutions in 
the Bangkok metropolitan ThungKhru district office; the relationship between academic leadership of school 
administrators and learning organization nat educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru district 
office ; academic leadership of school administrators affecting the learning organization of educational institutions in 
the Bangkok metropolitan ThungKhru district office. The samples consisted of 196 teachers at educational institutions 
in the Bangkok metropolitan ThungKhru district office in 2017 by using Krejcie & Morgan (1970: 608). The stratified 
random sampling was done by using school size as strata to use for calculate the sample size. Simple random 
sampling was done thereafter by lottery. The instruments used for data collection was a five rating scale questionnaires. 
IOC (IndexofItem- Objective Congruence) was valued since 0.60-1.00. The reliability of learning organization of 
educational institution was .960 and the reliability of the academic leadership of educational institutions was .965. 
The statistics used for data analysis included mean, standard deviation, pearson product-moment correlation 
coefficient, multiple correlation and multiple regression analysis- enter method. 

The research results were found as following; 
1. The level of learning organization at educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru 

district officeas a whole was at a high level. The research found high levels in all aspects and in descending order, 
as follows: Shared Vision, team learning, systematic thinking and an individual who knows. 

2. The level of academic leadership at educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru 
district office as a whole was at a high level. The research found high levels in all aspects and in descending 
order, as follows: school mission definition, instructional management and to enhance the academic atmosphere 
of the school, respectively. 
 3. The academic leadership of educational institutions had a statistically significant correlation with 
learning organization of educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru district office at a level of 
.01 (r) = .621 showed that  the two variables had a positive relationship at relatively high level.  
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 4. Academic leadership of school administrators affecting learning organization of educational 
Institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru District Office. The factors affecting the learning organization 
of educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru district office was at a level of .05. The predictive 
power was at 39.80 percent. The aspect of enhancing the academic atmosphere of the school with the highest 
predictive power, then instructional management and school mission definition, respectively. 
 

Keywords :  Academic Leadership, Learning organization at educational institutions. 
 
บทน า 

จากสภาวะปัจจุบัน โลกมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้อย่าง
รวดเร็ว จงึจ าเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที่จะ
เผชิญกบัความท้าทายจากกระแสโลก โดยปัจจยัในการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดงักล่าวคือ “คณุภาพของคน” ดงันัน้ 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ จึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นอย่างย่ิง โดยต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อท าให้
ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวบุคคลได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ท าให้เป็นคนที่รู้จักคิด วิ เคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว จริยธรรม คุณธรรม รู้จัก
พึง่ตนเอง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ [1] 
           การศกึษาจึงให้ความส าคัญกบัการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยคนที่มีคุณภาพต้องเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ 
มีภูมิปัญญา เมื่อคนมีคณุภาพ ย่อมสง่ผลต่อสงัคมและประเทศชาติ ซึง่ตรงกบัเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัที่
12 (พ.ศ. 2560-2579) ที่มีวิสยัทศัน์ คือ “คนไทยทกุคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสขุ สอดคล้องกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ                  
2) เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคณุลกัษณะทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกบับทบญัญัติของรัฐธรรมนญูแห่งราช
อาณา จกัรไทย พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติและยทุธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพฒันาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้
และคณุธรรม จริยธรรม  รู้รักสามคัคีและร่วมมือผนึกก าลงัมุ่งสูก่ารพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ 4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล า้ภายในประเทศลดลง 
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) เป็นแนวทางการบริหารในยุคของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ที่ ไ ด้
พฒันาขึน้และก าลงัได้รับความนิยมในวงการทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเพื่อการยกระดบัขององค์การให้ทัน
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสงัคมที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็วในปัจจุบันซึ่งสถานศึกษาเป็นองค์การท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรงดังนัน้  สถานศึกษาจึงควรเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization)
มากกว่าองค์การใด ๆ แนวคิดการสร้างความเป็น องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ขยายไปทั่วทกุมุมโลก ซึ่งผู้ที่บุกเบิกและพฒันา
แนวคิดนีสู้ส่ถาบนัการศึกษานัน่คือ ปีเตอร์ เซงเก้ (Peter Senge) ที่ได้พฒันาแนวคิดการบริหารสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา โดยได้แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ ด้านการมีรูปแบบความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม           
ด้านการท างานเป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ซึง่การพฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ภายในสถานศึกษาถือ
เป็นสิง่ที่แสดงถงึความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาโดยสิง่ที่ส าคัญนั่น คือ การพฒันาทัง้ในระดับตัวบุคคลและในระดับ
องค์การที่ไม่ควรแยกออกจากกนัเพราะทัง้สองส่วนต่างช่วยสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาซึ่งกนัและกนั ผู้บริหารจึงต้องเป็นทัง้
นกัสง่เสริม นกัท้าทาย นกัสร้างสรรค์และนักประสาน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและองค์การ [2] จากที่กล่าวมา
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   3. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ ในระดับค่อนข้างสงูอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) = .621 

4. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสง่ผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสงักัด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บ ริหาร
สถานศึกษาทุกด้านร่วมกันพยากรณ์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงาน         
เขตทุ่งครุได้ร้อยละ 39.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการมีอ านาจการพยากรณ์
สงูสดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านการจดัการด้านการเรียนการสอน และด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ตามล าดบั 
 

ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าทางวิชาการ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา 
 
Abstact 
 The purposes of this research were to study in following; the level of learning organization educational institutions in 
the Bangkok metropolitan ThungKhru district office; the level of academic leadership at educational institutions in 
the Bangkok metropolitan ThungKhru district office; the relationship between academic leadership of school 
administrators and learning organization nat educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru district 
office ; academic leadership of school administrators affecting the learning organization of educational institutions in 
the Bangkok metropolitan ThungKhru district office. The samples consisted of 196 teachers at educational institutions 
in the Bangkok metropolitan ThungKhru district office in 2017 by using Krejcie & Morgan (1970: 608). The stratified 
random sampling was done by using school size as strata to use for calculate the sample size. Simple random 
sampling was done thereafter by lottery. The instruments used for data collection was a five rating scale questionnaires. 
IOC (IndexofItem- Objective Congruence) was valued since 0.60-1.00. The reliability of learning organization of 
educational institution was .960 and the reliability of the academic leadership of educational institutions was .965. 
The statistics used for data analysis included mean, standard deviation, pearson product-moment correlation 
coefficient, multiple correlation and multiple regression analysis- enter method. 

The research results were found as following; 
1. The level of learning organization at educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru 

district officeas a whole was at a high level. The research found high levels in all aspects and in descending order, 
as follows: Shared Vision, team learning, systematic thinking and an individual who knows. 

2. The level of academic leadership at educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru 
district office as a whole was at a high level. The research found high levels in all aspects and in descending 
order, as follows: school mission definition, instructional management and to enhance the academic atmosphere 
of the school, respectively. 
 3. The academic leadership of educational institutions had a statistically significant correlation with 
learning organization of educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru district office at a level of 
.01 (r) = .621 showed that  the two variables had a positive relationship at relatively high level.  
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 4. Academic leadership of school administrators affecting learning organization of educational 
Institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru District Office. The factors affecting the learning organization 
of educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru district office was at a level of .05. The predictive 
power was at 39.80 percent. The aspect of enhancing the academic atmosphere of the school with the highest 
predictive power, then instructional management and school mission definition, respectively. 
 

Keywords :  Academic Leadership, Learning organization at educational institutions. 
 
บทน า 

จากสภาวะปัจจุบัน โลกมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้อย่าง
รวดเร็ว จงึจ าเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที่จะ
เผชิญกบัความท้าทายจากกระแสโลก โดยปัจจยัในการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดงักล่าวคือ “คณุภาพของคน” ดงันัน้ 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ จึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นอย่างย่ิง โดยต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อท าให้
ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวบุคคลได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ท าให้เป็นคนที่รู้จักคิด วิ เคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว จริยธรรม คุณธรรม รู้จัก
พึง่ตนเอง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ [1] 
           การศกึษาจึงให้ความส าคัญกบัการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยคนที่มีคุณภาพต้องเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ 
มีภูมิปัญญา เมื่อคนมีคณุภาพ ย่อมสง่ผลต่อสงัคมและประเทศชาติ ซึง่ตรงกบัเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัที่
12 (พ.ศ. 2560-2579) ที่มีวิสยัทศัน์ คือ “คนไทยทกุคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสขุ สอดคล้องกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ                  
2) เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคณุลกัษณะทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกบับทบญัญัติของรัฐธรรมนญูแห่งราช
อาณา จกัรไทย พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติและยทุธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพฒันาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้
และคณุธรรม จริยธรรม  รู้รักสามคัคีและร่วมมือผนึกก าลงัมุ่งสูก่ารพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ 4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล า้ภายในประเทศลดลง 
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) เป็นแนวทางการบริหารในยุคของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ที่ ไ ด้
พฒันาขึน้และก าลงัได้รับความนิยมในวงการทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเพื่อการยกระดบัขององค์การให้ทัน
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสงัคมที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็วในปัจจุบันซึ่งสถานศึกษาเป็นองค์การท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรงดังนัน้  สถานศึกษาจึงควรเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization)
มากกว่าองค์การใด ๆ แนวคิดการสร้างความเป็น องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ขยายไปทั่วทกุมุมโลก ซึ่งผู้ที่บุกเบิกและพฒันา
แนวคิดนีสู้ส่ถาบนัการศึกษานัน่คือ ปีเตอร์ เซงเก้ (Peter Senge) ที่ได้พฒันาแนวคิดการบริหารสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา โดยได้แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ ด้านการมีรูปแบบความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม           
ด้านการท างานเป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ซึง่การพฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ภายในสถานศึกษาถือ
เป็นสิง่ที่แสดงถงึความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาโดยสิง่ที่ส าคัญนั่น คือ การพฒันาทัง้ในระดับตัวบุคคลและในระดับ
องค์การที่ไม่ควรแยกออกจากกนัเพราะทัง้สองส่วนต่างช่วยสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาซึ่งกนัและกนั ผู้บริหารจึงต้องเป็นทัง้
นกัสง่เสริม นกัท้าทาย นกัสร้างสรรค์และนักประสาน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและองค์การ [2] จากที่กล่าวมา
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ข้างต้นการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จงึเป็นสิ่งที่ผู้บริหารยุคใหม่จะต้องสร้างขึน้เป็นสิง่ที่จะต้องแสดง
ความเป็นภาวะผู้น าในการจัดหาหรือแสวงหาโอกาสเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องด้วยความเชื่อที่ว่า 
“คนยิ่งเรียนรู้ก็จะย่ิงขยายขีดความสามารถของตนออกไป” และ “องค์การที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ก็จะเติบโตและพฒันาต่อไป
ได้โดยไม่มีที่สิน้สดุ” [3] 
           ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาที่ส าคัญของ
ประเทศและสภาพการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางสงัคมเศรษฐกิจและการเมืององค์การต้องปรับตัวให้ทนักับโครงสร้างและระบบ
การจัดการแบบใหม่เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันการบริหารองค์การให้มีคุณภาพสูงในขณะที่
ทรัพยากรมีอยู่อย่างจ ากดัองค์การจ าเป็นต้องมีระบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กระตุ้นให้บุคลากรเรียนรู้ตลอดเวลามี
ความรู้ความสามารถที่ทนัต่อสถานการณ์แล้วจะมีพลงัที่จะต่อสู้กบัคู่แข่งขันได้ ดงันัน้องค์การต่างๆ รวมถงึสถานศึกษาจึงได้
น าเคร่ืองมือบริหารจัดการ “องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” มาประยุกต์ใช้ เพื่อบริหารจัดการ                 
การเปลีย่นแปลง ปลกูฝังและพฒันาการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ขยายขีดความสามารถขององค์การ [4] 
             ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาถือว่ามีความส าคัญต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียน รู้ของ
สถานศกึษา เพราะผู้บริหารเป็นผู้ขบัเคลือ่นองค์การให้บรรลไุปสูเ่ป้าหมาย โดยผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการในการ
ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศกึษาให้บุคลากรมีแนวทางในการปฏิบติังานได้อย่างชัดเจน [5] 
การพฒันาองค์การให้ก้าวไปสูอ่งค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จได้นัน้ผู้ บริหารจะต้องส่งเสริมให้
บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกันหากผู้บริหารไม่มีทักษะในการบริหารและขาดการเป็นผู้น าทางวิชาการก็จะ
ค่อนข้างมีอปุสรรคในการพฒันาสถานศกึษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ [6] 
 จากการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (SMART School) ทัง้ 3 ด้าน ประกอบด้วย    
ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้านนกัเรียน พบว่า ด้านผลที่เกิดกับนักเรียน โดยเฉพาะผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                  
ขัน้พืน้ฐาน (O–NET) ในชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง         
การเรียนต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ นักเรียนขาดทักษะด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ การตัดสินใจ    
การแก้ปัญหาและการแสดงออก ขาดความเอาใจใส่ในการศึกษาหาความรู้ ซึ่งพบว่า  เป็นปัญหามาตลอด และจากสรุปผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (O–NET) ระดับชัน้ ป.6 ปี 2559 ที่ผ่านมาปรากฏว่าสถานศึกษาทัง้ 8 แห่ง ของ
โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ มีคะแนนเฉลี่ยทัง้ 5 วิชาต ่ากว่าร้อยละ 50 (สรุปรายงานผลการทดสอบ
ระดบัชาติของฝ่ายการศึกษาส านักงานเขตทุ่งครุ 2559) นัน่หมายถงึ คณุภาพของนกัเรียนทางด้านวิชาการอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุง ซึ่งเป็นเร่ืองที่ผู้บริหารการศึกษาผู้ซึ่งมีบทบาทมากที่สดุที่จะแก้ไขปัญหาและพฒันาสถานศึกษาซึ่งควรจะต้องเร่ิม
จากการที่ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการปรับปรุงและพฒันาบริหารจัดการองค์การ
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 จากปัญหาดงัที่ได้กลา่วมาผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ เพื่อจะได้พฒันาองค์การให้เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนต่อไป จากการวิจัยในครัง้นีจ้ะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากร ใน
องค์การ เพื่อน าไปพฒันาคณุภาพสถานศกึษา และยงัน าไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การอื่นๆ อีกต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศกึษาระดบัการเป็นการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ 

               2. เพื่อศกึษาระดบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ 
               3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่ง         
การเรียนรู้ของสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ 
               4. เพื่อศึกษาภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียน รู้ของ
สถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ 

 
วธีิด าเนินการวจิัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ ปีการศกึษา 2560 
จ านวน  392 คน กลุม่ตวัอย่างการวิจัยในครัง้นีคื้อ ครูในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ ปีการศกึษา 2560 
จ านวน 196 คน ได้มาจากตารางกลุ่มตวัอย่างของ เครจซี และ มอร์แกน [7] แล้วน าไปสุม่แบบแบ่งชัน้โดยใช้โรงเรียนเป็นชัน้
แล้วจงึท าการสุม่อย่างง่ายโดยวิธีจับสลากเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.60 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม .976 โดยมีค่า
ความเชื่อมั่นของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา .960 และค่าความเชื่อมั่นภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศกึษา .965 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สหสมัพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) และสมการถดถอยพหุคูณแบบ
วิธีการคดัเลอืกเข้า (Multiple Regression Analysis- Enter Method) 

 
สรุปผลการวจิัย 

     การวิจัยเร่ือง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ สรุปผลโดยรวมและรายด้านได้ ดงันี ้
                 1. ระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ          
ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการมีวิสยัทัศน์ร่วม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้และด้านการมีรูปแบบ
ความคิด 
                 2. ระดบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรียนตามล าดบั 

     3.  ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา           
สังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ  มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยมีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) = .621 ซึง่มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัค่อนข้างสงู 

     4. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ สง่ผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05         

 4



 
วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 29 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2561 

ข้างต้นการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จงึเป็นสิ่งที่ผู้บริหารยุคใหม่จะต้องสร้างขึน้เป็นสิง่ที่จะต้องแสดง
ความเป็นภาวะผู้น าในการจัดหาหรือแสวงหาโอกาสเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องด้วยความเชื่อที่ว่า 
“คนยิ่งเรียนรู้ก็จะย่ิงขยายขีดความสามารถของตนออกไป” และ “องค์การที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ก็จะเติบโตและพฒันาต่อไป
ได้โดยไม่มีที่สิน้สดุ” [3] 
           ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาที่ส าคัญของ
ประเทศและสภาพการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางสงัคมเศรษฐกิจและการเมืององค์การต้องปรับตัวให้ทนักับโครงสร้างและระบบ
การจัดการแบบใหม่เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันการบริหารองค์การให้มีคุณภาพสูงในขณะที่
ทรัพยากรมีอยู่อย่างจ ากดัองค์การจ าเป็นต้องมีระบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กระตุ้นให้บุคลากรเรียนรู้ตลอดเวลามี
ความรู้ความสามารถที่ทนัต่อสถานการณ์แล้วจะมีพลงัที่จะต่อสู้กบัคู่แข่งขันได้ ดงันัน้องค์การต่างๆ รวมถงึสถานศึกษาจึงได้
น าเคร่ืองมือบริหารจัดการ “องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” มาประยุกต์ใช้ เ พ่ือบริหารจัดการ                 
การเปลีย่นแปลง ปลกูฝังและพฒันาการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ขยายขีดความสามารถขององค์การ [4] 
             ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาถือว่ามีความส าคัญต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียน รู้ของ
สถานศกึษา เพราะผู้บริหารเป็นผู้ขบัเคลือ่นองค์การให้บรรลไุปสูเ่ป้าหมาย โดยผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการในการ
ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศกึษาให้บุคลากรมีแนวทางในการปฏิบติังานได้อย่างชัดเจน [5] 
การพัฒนาองค์การให้ก้าวไปสูอ่งค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จได้นัน้ผู้ บริหารจะต้องส่งเสริมให้
บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกันหากผู้บริหารไม่มีทักษะในการบริหารและขาดการเป็นผู้น าทางวิชาการก็จะ
ค่อนข้างมีอปุสรรคในการพฒันาสถานศกึษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ [6] 
 จากการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (SMART School) ทัง้ 3 ด้าน ประกอบด้วย    
ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้านนักเรียน พบว่า ด้านผลที่เกิดกับนักเรียน โดยเฉพาะผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                  
ขัน้พืน้ฐาน (O–NET) ในชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง         
การเรียนต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ นักเรียนขาดทักษะด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ การตัดสินใจ    
การแก้ปัญหาและการแสดงออก ขาดความเอาใจใส่ในการศึกษาหาความรู้ ซึ่งพบว่า  เป็นปัญหามาตลอด และจากสรุปผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (O–NET) ระดับชัน้ ป.6 ปี 2559 ที่ผ่านมาปรากฏว่าสถานศึกษาทัง้ 8 แห่ง ของ
โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ มีคะแนนเฉลี่ยทัง้ 5 วิชาต ่ากว่าร้อยละ 50 (สรุปรายงานผลการทดสอบ
ระดบัชาติของฝ่ายการศึกษาส านักงานเขตทุ่งครุ 2559) นัน่หมายถงึ คณุภาพของนกัเรียนทางด้านวิชาการอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุง ซึ่งเป็นเร่ืองที่ผู้บริหารการศึกษาผู้ซึ่งมีบทบาทมากที่สดุที่จะแก้ไขปัญหาและพฒันาสถานศึกษาซึ่งควรจะต้องเร่ิม
จากการที่ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการปรับปรุงและพฒันาบริหารจัดการองค์การ
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 จากปัญหาดงัที่ได้กลา่วมาผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ เพื่อจะได้พฒันาองค์การให้เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนต่อไป จากการวิจัยในครัง้นีจ้ะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากร ใน
องค์การ เพื่อน าไปพฒันาคณุภาพสถานศกึษา และยงัน าไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การอื่นๆ อีกต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศกึษาระดบัการเป็นการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ 

               2. เพื่อศกึษาระดบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ 
               3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่ง         
การเรียนรู้ของสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ 
               4. เพื่อศึกษาภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียน รู้ของ
สถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ 

 
วธีิด าเนินการวจิัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ ปีการศกึษา 2560 
จ านวน  392 คน กลุม่ตวัอย่างการวิจัยในครัง้นีคื้อ ครูในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ ปีการศกึษา 2560 
จ านวน 196 คน ได้มาจากตารางกลุ่มตวัอย่างของ เครจซี และ มอร์แกน [7] แล้วน าไปสุม่แบบแบ่งชัน้โดยใช้โรงเรียนเป็นชัน้
แล้วจงึท าการสุม่อย่างง่ายโดยวิธีจับสลากเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.60 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม .976 โดยมีค่า
ความเชื่อมั่นของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา .960 และค่าความเชื่อมั่นภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศกึษา .965 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สหสมัพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) และสมการถดถอยพหุคูณแบบ
วิธีการคดัเลอืกเข้า (Multiple Regression Analysis- Enter Method) 

 
สรุปผลการวจิัย 

     การวิจัยเร่ือง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ สรุปผลโดยรวมและรายด้านได้ ดงันี ้
                 1. ระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ          
ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการมีวิสยัทัศน์ร่วม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้และด้านการมีรูปแบบ
ความคิด 
                 2. ระดบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรียนตามล าดบั 

     3.  ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา           
สังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ  มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยมีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) = .621 ซึง่มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัค่อนข้างสงู 

     4. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ สง่ผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05         
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มีอ านาจพยากรณ์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษาได้ ร้อยละ 39.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนมีอ านาจพยากรณ์สงูสดุ รองลงมา คือ ด้านการจดัการด้านการเรียนการสอน 
และด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียนตามล าดบั   

 
อภปิรายผล 

  จากการวิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการวิจัยเก่ียวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ  
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ ผู้ วิจัยได้น าประเด็นต่างๆ ที่
ส าคญัมาอภิปรายโดยรวมและรายด้าน ดงันี ้
              1. จากการศกึษาระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  
คือ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการมีวิสยัทัศน์ร่วม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการเป็นบคุคลที่รอบรู้และด้านการมีรูปแบบ
ความคิดทัง้นีอ้าจเป็นเพราะบคุลากรภายในสถานศกึษามีการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ข้อคิดเห็น และยอมรับเหตุผล
ของกนัและกนัมีการประชุมทีมงานก่อนลงมือปฏิบัติงานบคุลากรภายในสถานศึกษาร่วมกนัขับเคลื่อนวิสยัทัศน์ของสถานศึกษา
ไปสูเ่ป้าหมายคิดเสมอว่าตนเองเป็นสว่นหนึ่งขององค์การ และงานที่ตนท าจะมีส่วนท าให้องค์การประสบความส าเร็จไปสู่
เป้าหมายที่ทรงคณุค่ามีการจดัท าวิจยัในชัน้เรียนหรือโครงงานเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนคิดและการแก้ปัญหา มีการน าข้อมูล
สภาพปัจจบุนัทัง้จุดแข็ง และจดุอ่อนมาวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหาและก าหนดกลยุทธ์ก ากบัติดตาม ประเมินผลการด าเนินการ
เพื่อปรับปรุงพฒันางานอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบจงึท าให้ผลงานขององค์การโดยรวมในทกุๆ ด้านมีคณุภาพและประสทิธิภาพ
มากย่ิงขึน้ส่งผลให้สถานศึกษามีสภาพบรรยากาศที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ใน
ที่สดุ ซึง่สอดคล้องกบั สริิกาญจน์ จิระสาคร [8] ศกึษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร และครู สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาตราด พบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ โรงเรียนภาพรวมอยู่
ในระดบัมากเช่นกนั นอกจากนีย้งัสอดคล้องงานวิจยัของ สมถวิล ศิลปคนธรรพ์ [9] ได้ศกึษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้านเช่นกนั 

   2. ระดบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ      
ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรียนทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ ใช้ข้อมูลด้านผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนในการพัฒนาเป้าหมายทางด้านวิชาการของโรงเรียนผู้บริหารก าหนดให้โรงเรียนเข้าร่วม โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิและคุณภาพของนักเรียน เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมาย          
ด้านวิชาการของโรงเรียน จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองเพื่อชีแ้จงนโยบายของทางโรงเรียน ให้ครูประจ าชัน้รายงานผลการ
ประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนแก่ผู้ ปกครองทราบทุกภาคเรียนและร่วมกันพัฒนานักเรียนต่อไป ผู้ บริหารส่งเสริม          
การจัดการเรียนรู้นอกสถานที่จากแหล่งเรียนรู้สถานที่จริง เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงและพัฒนาทักษะชีวิต                
ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กญัญ์วรา เคร่ืองพาที [10] ที่ศกึษาวิจยัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1. พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ “มาก” ด้านที่มีมากที่สดุ 

 
วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

ได้แก่ ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจของโรงเรียนเช่นกันเช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ     ณภัทร กุลจิตติธร [11] ที่ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวะผู้ น าทางวิชาการของ ผู้ บริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศกึษาสงักัดกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก และยงัสอดคล้องกับ วนัเผด็จ มีชยั [12] ที่ศกึษาภาวะผู้น าทาง
วิชาการที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนสงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นมีภาวะผู้น าทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้านโดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยตามล าดบั ดงันี ้คือ ด้านการบริหารจดัการหลกัสตูร ด้านการ
บริหารจัดการการเรียนการสอน และด้านการส่งเสริมบรรยากาศวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ตามล าดับ 
นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับ คาวาโซ [13] ได้ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จในโรงเรียน Hispanic Majority High Schools พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จ 
คือ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ น าที่เข้มแข็ง ในการสนับสนุนการพัฒนาเป้าหมายการปฏิบัติงานทางวิชาการของนักวิชาการ        
การก าหนดวัฒนธรรมของโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิ ภาพกับผู้ เก่ียวข้องรวมทัง้          
การมอบอ านาจให้ครูร่วมกนัเป็นผู้น าของโรงเรียน   

   3. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา ส านักงาน
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร มีความสมัพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับค่อนข้างสงูโดยมีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) = .621 แสดงว่าผู้บริหารแสดงออกถึงความสามารถในการบริหารงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้บุคลากรภายในสถานศึกษาสามารถพัฒนา และขยายความสามารถ มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและของสถานศึกษามากขึน้ ทัง้นี อ้าจเป็นเพราะผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้มีสว่นร่วมก าหนดเป้าหมาย ด้านวิชาการ
ของโรงเรียน ด าเนินการจดัให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกนัระหว่างผู้บริหารโรงเรียนครู 
ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายเก่ียวกับเป้าหมายของโรงเรียนและที่ส าคัญผู้บริหารยังจัดให้มีการสอน       
ซ่อมเสริมหรือการจัดกิจกรรมในลกัษณะต่างๆ เพื่อเป็นการสง่เสริมและพฒันา ความรู้ความสามารถของนกัเรียนสง่ผลไปถึง
บคุลากรภายในสถานศึกษามีการสือ่สารแลกเปลีย่นความรู้ความคิดส่วนตนร่วมกนัและยอมรับฟังความคิดเห็นซึง่กนัและกัน
เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิสยัทัศน์ร่วมกันบุคลากรภายในสถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานและทุ่มเทพลงัใน
การสร้างสรรค์งานซึง่สอดคล้องกับ ทิพากร วรรณพฤกษ์ [14] ได้ศกึษา ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของ 
ผู้ บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร            
ผลการศึกษา พบว่า การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่ง       
การเรียนรู้ของสถานศึกษาในส านกังานเขตบางขนุเทียน สงักดักรุงเทพมหานคร มีความสมัพันธ์กันในระดบัมาก อย่างมีนัย
ทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง ของผู้บริหารกบัองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษามีความสมัพันธ์อยู่ในระดับมากทุกด้าน นอกจากนัน้ยังสอดคล้องกับ อับดูลลาห์เอบู - ทิเนห์ [15] ที่ได้วิจัย      
เร่ืองความสมัพันธ์ระหว่าง รูปแบบภาวะผู้น าที่สังเกตได้ของครูใหญ่ และการปฏิบัติของครูในเร่ืองหลักการฝึกปฏิบัติทัง้         
5 ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบภาวะผู้น าของครูใหญ่ เพศของ ครูใหญ่ เพศของครู ปี  
ประสบการณ์การสอนของครู และจ านวนปีการสอนร่วมกบัครูใหญ่คนเดียวกนั สามารถท านายการ “ฝึกปฏิบติัของครูในเร่ือง
หลกัการ” ฝึกปฏิบัติทัง้ 5 ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ได้ ร้อยละ 34 เมื่อพิจารณาที่รูปแบบภาวะผู้น าพบว่า   
ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนสภาพมี ความสมัพันธ์ทางบวกกับการฝึกปฏิบัติของครูในเร่ืองหลกัการฝึกปฏิบัติทัง้ 5 ประการ 

 6



  วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 29 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2561 

มีอ านาจพยากรณ์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษาได้ ร้อยละ 39.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนมีอ านาจพยากรณ์สงูสดุ รองลงมา คือ ด้านการจดัการด้านการเรียนการสอน 
และด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียนตามล าดบั   

 
อภปิรายผล 

  จากการวิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการวิจัยเก่ียวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ  
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ ผู้ วิจัยได้น าประเด็นต่างๆ ที่
ส าคญัมาอภิปรายโดยรวมและรายด้าน ดงันี ้
              1. จากการศกึษาระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  
คือ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการมีวิสยัทัศน์ร่วม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการเป็นบคุคลที่รอบรู้และด้านการมีรูปแบบ
ความคิดทัง้นีอ้าจเป็นเพราะบคุลากรภายในสถานศกึษามีการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ข้อคิดเห็น และยอมรับเหตุผล
ของกนัและกนัมีการประชุมทีมงานก่อนลงมือปฏิบัติงานบคุลากรภายในสถานศึกษาร่วมกนัขับเคลื่อนวิสยัทัศน์ของสถานศึกษา
ไปสูเ่ป้าหมายคิดเสมอว่าตนเองเป็นสว่นหนึ่งขององค์การ และงานที่ตนท าจะมีส่วนท าให้องค์การประสบความส าเร็จไปสู่
เป้าหมายที่ทรงคณุค่ามีการจดัท าวิจยัในชัน้เรียนหรือโครงงานเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนคิดและการแก้ปัญหา มีการน าข้อมูล
สภาพปัจจบุนัทัง้จุดแข็ง และจดุอ่อนมาวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหาและก าหนดกลยุทธ์ก ากบัติดตาม ประเมินผลการด าเนินการ
เพื่อปรับปรุงพฒันางานอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบจงึท าให้ผลงานขององค์การโดยรวมในทกุๆ ด้านมีคณุภาพและประสทิธิภาพ
มากย่ิงขึน้ส่งผลให้สถานศึกษามีสภาพบรรยากาศที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ใน
ที่สดุ ซึง่สอดคล้องกบั สริิกาญจน์ จิระสาคร [8] ศกึษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร และครู สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาตราด พบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ โรงเรียนภาพรวมอยู่
ในระดบัมากเช่นกนั นอกจากนีย้งัสอดคล้องงานวิจยัของ สมถวิล ศิลปคนธรรพ์ [9] ได้ศกึษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้านเช่นกนั 

   2. ระดบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ      
ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรียนทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ ใช้ข้อมูลด้านผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนในการพัฒนาเป้าหมายทางด้านวิชาการของโรงเรียนผู้บริหารก าหนดให้โรงเรียนเข้าร่วม โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิและคุณภาพของนักเรียน เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมาย          
ด้านวิชาการของโรงเรียน จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองเพื่อชีแ้จงนโยบายของทางโรงเรียน ให้ครูประจ าชัน้รายงานผลการ
ประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนแก่ผู้ ปกครองทราบทุกภาคเรียนและร่วมกันพัฒนานักเรียนต่อไป ผู้ บริหารส่งเสริม          
การจัดการเรียนรู้นอกสถานที่จากแหล่งเรียนรู้สถานที่จริง เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงและพัฒนาทักษะชีวิต                
ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กญัญ์วรา เคร่ืองพาที [10] ที่ศกึษาวิจยัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1. พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ “มาก” ด้านที่มีมากที่สดุ 
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ได้แก่ ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจของโรงเรียนเช่นกันเช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ     ณภัทร กุลจิตติธร [11] ที่ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวะผู้ น าทางวิชาการของ ผู้ บริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศกึษาสงักัดกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก และยงัสอดคล้องกับ วนัเผด็จ มีชยั [12] ที่ศกึษาภาวะผู้น าทาง
วิชาการที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนสงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นมีภาวะผู้น าทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้านโดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยตามล าดบั ดงันี ้คือ ด้านการบริหารจดัการหลกัสตูร ด้านการ
บริหารจัดการการเรียนการสอน และด้านการส่งเสริมบรรยากาศวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ตามล าดับ 
นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับ คาวาโซ [13] ได้ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จในโรงเรียน Hispanic Majority High Schools พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จ 
คือ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ น าที่เข้มแข็ง ในการสนับสนุนการพัฒนาเป้าหมายการปฏิบัติงานทางวิชาการของนักวิชาการ        
การก าหนดวัฒนธรรมของโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิ ภาพกับผู้ เก่ียวข้องรวมทัง้          
การมอบอ านาจให้ครูร่วมกนัเป็นผู้น าของโรงเรียน   

   3. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา ส านักงาน
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร มีความสมัพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับค่อนข้างสงูโดยมีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) = .621 แสดงว่าผู้บริหารแสดงออกถึงความสามารถในการบริหารงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้บุคลากรภายในสถานศึกษาสามารถพัฒนา และขยายความสามารถ มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและของสถานศึกษามากขึน้ ทัง้นี อ้าจเป็นเพราะผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้มีสว่นร่วมก าหนดเป้าหมาย ด้านวิชาการ
ของโรงเรียน ด าเนินการจดัให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกนัระหว่างผู้บริหารโรงเรียนครู 
ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายเก่ียวกับเป้าหมายของโรงเรียนและที่ส าคัญผู้บริหารยังจัดให้มีการสอน       
ซ่อมเสริมหรือการจัดกิจกรรมในลกัษณะต่างๆ เพื่อเป็นการสง่เสริมและพฒันา ความรู้ความสามารถของนกัเรียนสง่ผลไปถึง
บคุลากรภายในสถานศึกษามีการสือ่สารแลกเปลีย่นความรู้ความคิดส่วนตนร่วมกนัและยอมรับฟังความคิดเห็นซึง่กนัและกัน
เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิสยัทัศน์ร่วมกันบุคลากรภายในสถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานและทุ่มเทพลงัใน
การสร้างสรรค์งานซึง่สอดคล้องกับ ทิพากร วรรณพฤกษ์ [14] ได้ศกึษา ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของ 
ผู้ บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร            
ผลการศึกษา พบว่า การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่ง       
การเรียนรู้ของสถานศึกษาในส านกังานเขตบางขนุเทียน สงักดักรุงเทพมหานคร มีความสมัพันธ์กันในระดบัมาก อย่างมีนัย
ทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง ของผู้บริหารกบัองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษามีความสมัพันธ์อยู่ในระดับมากทุกด้าน นอกจากนัน้ยังสอดคล้องกับ อับดูลลาห์เอบู - ทิเนห์ [15] ที่ได้วิจัย      
เร่ืองความสมัพันธ์ระหว่าง รูปแบบภาวะผู้น าที่สังเกตได้ของครูใหญ่ และการปฏิบัติของครูในเร่ืองหลักการฝึกปฏิบัติทัง้         
5 ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบภาวะผู้น าของครูใหญ่ เพศของ ครูใหญ่ เพศของครู ปี  
ประสบการณ์การสอนของครู และจ านวนปีการสอนร่วมกบัครูใหญ่คนเดียวกนั สามารถท านายการ “ฝึกปฏิบติัของครูในเร่ือง
หลกัการ” ฝึกปฏิบัติทัง้ 5 ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ได้ ร้อยละ 34 เมื่อพิจารณาที่รูปแบบภาวะผู้น าพบว่า   
ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนสภาพมี ความสมัพันธ์ทางบวกกับการฝึกปฏิบัติของครูในเร่ืองหลกัการฝึกปฏิบัติทัง้ 5 ประการ 
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ของสถานศกึษาแห่งการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัในระดับค่อนสงู ภาวะผู้น าแบบแลกเปลีย่นมีความสมัพนัธ์ กบัการฝึกปฏิบัติ
ในเร่ือง หลกัการปฏิบัติทัง้ 5 ประการ ของสถานศกึษาแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ แต่ภาวะผู้น าแบบตามสบายกลบัมี
ความสมัพนัธ์ทางลบ การฝึกปฏิบัติของครูในเร่ือง หลกัการฝึก ปฏิบัติทัง้ 5 ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้อย่างมี
นยัส าคญัในระดบัปานกลาง   
               4.  ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ด้านการจัดการด้าน      
การเรียนการสอน และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนมีอ านาจการพยากรณ์สงูสดุ รองลงมา ได้แก่   
ด้านการจัดการ ด้านการเรียนการสอน และด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ตามล าดับ โดยตัวแปรทัง้ 3 ตัว สามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาได้ ร้อยละ 39.80 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นต้นแบบของบุคลากรภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมด้านการก าหนดภารกิจของโรงเ รียน               
ด้านการจัดการการเรียนการสอน หรือด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนก็ตามล้วนส่งผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ทัง้สิน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ จฑุามาศ อินนามเพ็ง [16] ได้ศกึษาภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครพนม 
เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารและครูผู้สอน ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียนการจดัการ ด้านการเรียน
การสอน การประสานงาน ด้านการใช้หลกัสตูรการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรียนการควบคุมการใช้เวลาในการสอนการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครูและการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้มี
อ านาจพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนได้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั  .01 นอกจากนัน้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของไลน์เบิร์ก [17] ได้ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ   
การเปลีย่นแปลงการสอนของครู (The Influence of the Instructional Leadership of Principalson Change in Teachers’ 
Instructional Practices) ใช้สมัประสิทธ์ิพยากรณ์การถดถอยพหูคูณในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ (multi-regression analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า มีตัวแปร 2 ตัวแปร จากทัง้หมด 5 ตัวแปร ที่สามารถท านายการเปลี่ยนแปลงการสอนของครูได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และกล่าวว่าโรงเรียนที่สามารถท าให้นักเรียนบรรลเุป้าหมายได้นัน้ก็คือผู้น าโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
สามารถผลตินกัเรียนที่ผลสมัฤทธ์ิสงู สามารถพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมที่บีบ
บงัคบัได้ รวมทัง้สามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียนได้เป็นนอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ  
             1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้       

     1.1 จากการศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษากรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ พบว่า 
ด้านการมีรูปแบบการคิด บคุลากรภายในสถานศึกษาปฏิบัติงานด้วยการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณในการ
พิจารณาและตัดสินใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนัน้  สถานศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ จึงควรให้
ความส าคญักบัการจดัการพฒันาด้านการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ในการตดัสนิใจให้มากกว่านี ้ เพื่อสนบัสนนุการเป็นบุคคลที่
มีรูปแบบความคิด 

     1.2 จากการศกึษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ  
พบว่า ด้านการจัดการ ด้านการเรียนการสอน ผู้บริหารจัดให้มีสื่อและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนตาม
หลกัสตูรอย่างเพียงพอมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สดุ ดงันัน้ สถานศกึษาสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ จงึควรให้
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ความส าคัญต่อการสนับสนุนเก่ียวกับสื่อการสอนและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ น้เพราะถือว่าสิ่งเหล่านีเ้ป็น
ปัจจัยส าคัญต่อกระบวนการเรียนการสอนของครู และส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเช่นกัน 

      1.3 จากการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ พบว่า มีความสมัพนัธ์ทางบวก กลา่วคือ ผู้บริหาร
สถานศกึษาที่มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ ปรับปรุง พฒันาและสง่เสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้
สงูขึน้ บุคลากรภายในสถานศึกษาย่อมพัฒนา ขยายขีดความสามารถ มีการถ่ายโอนความรู้ มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
ปรับเปลีย่นความรู้ใหม่ตลอดเวลาส่งผลต่อการเพิ่มศกัยภาพของตนเองและของสถานศกึษามากย่ิงขึน้นัน่เอง 
        1.4 จากผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาด้านการก าหนดภารกิจของ
โรงเรียน ด้านการจดัการ ด้านการเรียนการสอน และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนสามารถพยากรณ์
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาได้ จงึควรสง่เสริมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะ
ด้าน การก าหนดภารกิจของโรงเรียนโดยการการจดัอบรมพฒันาผู้บริหารหรือบคุลากรทางการศกึษาน าไปบรรจเุป็นหลักสตูร
ในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท างาน ซึง่การวิจยัครัง้นีส้ามารถน าไปเป็นข้อมูลในการบริหารจดัการสถานศึกษาให้
มีประสทิธิภาพมากขึน้ต่อไป 

   2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัในครัง้ต่อไป 
            2.1 ควรศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน าแนวทางการพฒันาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศกึษาไปใช้               

      2.2 ควรศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ
สถานศกึษากบัสถานศกึษาสงักดัอื่นๆ ที่มบีริบทต่างกนั 
          2.3 ควรมีการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริหารหรือครูในสถานศึกษากับความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเพื่อให้ได้ข้อสนเทศส าหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพฒันาคุณภาพผู้บริหารหรือครูเพื่อให้มี
พฤติกรรมที่เอือ้ต่อการพฒันาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา 
          2.4 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียนและการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาด้านการเป็นบคุคลที่รอบรู้เพิ่มขึน้ซึ่งพบว่า มีระดับน้อยที่สดุใน
การวิจยัครัง้นี ้
 

เอกสารอ้างองิ 
[1] ส านักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร. (2551). แนวทางการด าเนินงานโครงการวิจัยและพฒันาการส่งเสริม   
           นวตักรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือ่พฒันาคณุภาพผูเ้รียน. ในเอกสารประกอบ
 การประชมุสร้างความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานโครงการวิจยัและพฒันาการส่งเสริมนวตักรรมเครือข่าย         
              การเรียนรู้ของครูและบคุลากรทางการศกึษาเพื่อพฒันาคณุภาพผู้ เรียน. กรุงเทพฯ: ส านักมาตรฐานการศกึษา        
              และพฒันาการเรียนรู้ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา.  
[2] Ubben, G. C. (2001). The principal. Boston: Allyn & Bacon. 
[3] Senge, Peter M. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. New - York: 
 Doubleday,  
[4] วิโรจน์ สารรัตนะ. (2545). การบริหาร หลกัการ ทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษาและบทวิเคราะห์องค์การศึกษาไทย.  
 (พิมพ์ครัง้ที่ 3). กรุงเทพฯ: พิมพ์พิสทุธ์ 

 8



  วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 29 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2561 

ของสถานศกึษาแห่งการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัในระดับค่อนสงู ภาวะผู้น าแบบแลกเปลีย่นมีความสมัพนัธ์ กบัการฝึกปฏิบัติ
ในเร่ือง หลกัการปฏิบัติทัง้ 5 ประการ ของสถานศกึษาแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ แต่ภาวะผู้น าแบบตามสบายกลบัมี
ความสมัพนัธ์ทางลบ การฝึกปฏิบัติของครูในเร่ือง หลกัการฝึก ปฏิบัติทัง้ 5 ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้อย่างมี
นยัส าคญัในระดบัปานกลาง   
               4.  ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ด้านการจัดการด้าน      
การเรียนการสอน และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนมีอ านาจการพยากรณ์สงูสดุ รองลงมา ได้แก่   
ด้านการจัดการ ด้านการเรียนการสอน และด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ตามล าดับ โดยตัวแปรทัง้ 3 ตัว สามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาได้ ร้อยละ 39.80 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นต้นแบบของบุคลากรภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมด้านการก าหนดภารกิจของโรงเ รียน               
ด้านการจัดการการเรียนการสอน หรือด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนก็ตามล้วนส่งผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ทัง้สิน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ จฑุามาศ อินนามเพ็ง [16] ได้ศกึษาภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครพนม 
เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารและครูผู้สอน ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียนการจดัการ ด้านการเรียน
การสอน การประสานงาน ด้านการใช้หลกัสตูรการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรียนการควบคุมการใช้เวลาในการสอนการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครูและการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้มี
อ านาจพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนได้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั  .01 นอกจากนัน้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของไลน์เบิร์ก [17] ได้ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ   
การเปลีย่นแปลงการสอนของครู (The Influence of the Instructional Leadership of Principalson Change in Teachers’ 
Instructional Practices) ใช้สมัประสิทธ์ิพยากรณ์การถดถอยพหูคูณในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ (multi-regression analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า มีตัวแปร 2 ตัวแปร จากทัง้หมด 5 ตัวแปร ที่สามารถท านายการเปลี่ยนแปลงการสอนของครูได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และกล่าวว่าโรงเรียนที่สามารถท าให้นักเรียนบรรลเุป้าหมายได้นัน้ก็คือผู้น าโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
สามารถผลตินกัเรียนที่ผลสมัฤทธ์ิสงู สามารถพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมที่บีบ
บงัคบัได้ รวมทัง้สามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียนได้เป็นนอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ  
             1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้       

     1.1 จากการศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษากรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ พบว่า 
ด้านการมีรูปแบบการคิด บคุลากรภายในสถานศึกษาปฏิบัติงานด้วยการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณในการ
พิจารณาและตัดสินใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนัน้  สถานศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ จึงควรให้
ความส าคญักบัการจดัการพฒันาด้านการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ในการตดัสนิใจให้มากกว่านี ้ เพื่อสนบัสนนุการเป็นบุคคลที่
มีรูปแบบความคิด 

     1.2 จากการศกึษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ  
พบว่า ด้านการจัดการ ด้านการเรียนการสอน ผู้บริหารจัดให้มีสื่อและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนตาม
หลกัสตูรอย่างเพียงพอมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สดุ ดงันัน้ สถานศกึษาสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ จงึควรให้
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ความส าคัญต่อการสนับสนุนเก่ียวกับสื่อการสอนและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ น้เพราะถือว่าสิ่งเหล่านีเ้ป็น
ปัจจัยส าคัญต่อกระบวนการเรียนการสอนของครู และส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเช่นกัน 

      1.3 จากการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ พบว่า มีความสมัพนัธ์ทางบวก กลา่วคือ ผู้บริหาร
สถานศกึษาที่มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ ปรับปรุง พฒันาและสง่เสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้
สงูขึน้ บุคลากรภายในสถานศึกษาย่อมพัฒนา ขยายขีดความสามารถ มีการถ่ายโอนความรู้ มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
ปรับเปลีย่นความรู้ใหม่ตลอดเวลาส่งผลต่อการเพิ่มศกัยภาพของตนเองและของสถานศกึษามากย่ิงขึน้นัน่เอง 
        1.4 จากผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาด้านการก าหนดภารกิจของ
โรงเรียน ด้านการจดัการ ด้านการเรียนการสอน และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนสามารถพยากรณ์
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาได้ จงึควรสง่เสริมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะ
ด้าน การก าหนดภารกิจของโรงเรียนโดยการการจดัอบรมพฒันาผู้บริหารหรือบคุลากรทางการศกึษาน าไปบรรจเุป็นหลักสตูร
ในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท างาน ซึง่การวิจยัครัง้นีส้ามารถน าไปเป็นข้อมูลในการบริหารจดัการสถานศึกษาให้
มีประสทิธิภาพมากขึน้ต่อไป 

   2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัในครัง้ต่อไป 
            2.1 ควรศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน าแนวทางการพฒันาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศกึษาไปใช้               

      2.2 ควรศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ
สถานศกึษากบัสถานศกึษาสงักดัอื่นๆ ที่มบีริบทต่างกนั 
          2.3 ควรมีการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริหารหรือครูในสถานศึกษากับความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเพื่อให้ได้ข้อสนเทศส าหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพฒันาคุณภาพผู้บริหารหรือครูเพื่อให้มี
พฤติกรรมที่เอือ้ต่อการพฒันาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา 
          2.4 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียนและการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาด้านการเป็นบคุคลที่รอบรู้เพิ่มขึน้ซึ่งพบว่า มีระดับน้อยที่สดุใน
การวิจยัครัง้นี ้
 

เอกสารอ้างองิ 
[1] ส านักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร. (2551). แนวทางการด าเนินงานโครงการวิจัยและพฒันาการส่งเสริม   
           นวตักรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือ่พฒันาคณุภาพผูเ้รียน. ในเอกสารประกอบ
 การประชมุสร้างความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานโครงการวิจยัและพฒันาการส่งเสริมนวตักรรมเครือข่าย         
              การเรียนรู้ของครูและบคุลากรทางการศกึษาเพื่อพฒันาคณุภาพผู้ เรียน. กรุงเทพฯ: ส านักมาตรฐานการศกึษา        
              และพฒันาการเรียนรู้ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา.  
[2] Ubben, G. C. (2001). The principal. Boston: Allyn & Bacon. 
[3] Senge, Peter M. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. New - York: 
 Doubleday,  
[4] วิโรจน์ สารรัตนะ. (2545). การบริหาร หลกัการ ทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษาและบทวิเคราะห์องค์การศึกษาไทย.  
 (พิมพ์ครัง้ที่ 3). กรุงเทพฯ: พิมพ์พิสทุธ์ 

9



  วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 29 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2561 

[5] Krug, S. (1992). Instructional leadership: A constructivist perspective. Educational Administration Quarterly, 
 28(3): 430-443 
[6] วรรณา เฟ่ืองฟ.ู ( 2558). ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็นองค์การ 
         แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทมุธานีเขต 2. 
           วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศกึษา) บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
[7] Krejcie, R.V.; & Morgan, D.W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and  
 Psychological Measurement, 30(3): 607-610  
[8] สิริกาญจน์ จิระสาคร. (2553). การศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู 
 สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาตราด. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศกึษา) บณัฑิตวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี. 
[9] สมถวิล ศิลปะคนธรรพ์. (2556). ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ใน 
 สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักัดส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร. วารสารบริหารการศกึษา
 มหาวิทยาลยัศิลปากร. 5(1) 
[10] กญัญ์วรา เคร่ืองพาที. (2556 ). ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ บริหารการศกึษาคณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
[11] ณภัทร กลุจิตติธร. ( 2549). ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารทีส่่งผล ต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
 สงักัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ภาควิชาบริหารการศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร. 
[12] วนัเผด็จ มีชยั. (2554). ภาวะผูน้ าทางวิชาการทีส่่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสงักดั  
 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น     
[13] Cavazos, J. M. (1999). The instructional leadership if high school principals in successful hispanic majority  
 high schools. Doctoral Dissertation, Faculty of Graduate School, The University of Texas at Austin, U.S.A. 
[14] ทิพากร วรรณพฤกษ์. (2554). การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั 
 องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในส านกังานเขตบางขุนเทียน สงักัดกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ กศ.ม.  
 (การบริหารการศกึษา), บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
[15] Abdullah Abu-Tineh. (2003). Associate Professor of Educational Leadership & HRD 
 http://www.qu.edu.qa/education/profiles/dr_abdullah_abu_tineh.php 
[16] จฑุามาศ อินนามเพ็ง. (2552). ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารและครูผู้สอนที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการ 
 เรียนรู้ของโรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษานครพนมเขต 2. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศกึษา),  
 บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัราชภัฎสกลนคร. 
[17] Lineburg, P.N. (2011). The influence of the instructional leadership of principals on change in teacher’s 
 instructional practice. Ph. D. Dissertation, Faculty of Education, the Virginia Polytechnic Institute and  
 State University, Virginia. 
 
 

 

วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
ของโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
STRATEGIC LEADERSHIP AFFECTING HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT 
AMONG PRIVATE SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE PHETCHABURI PRIMARY 
EDUCATION SERVICE AREA, OFFICE ONE 
ปรียกร อรุณจินดาตระกูล1, อ.ดร.สมบรูณ์ บรูศิริรักษ์2, เรือเอก ดร.อภิธีร์ ทรงบณัฑิตย์3 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นี ้ มีจดุมุ่งหมายเพื่อศกึษา 1) ศกึษาภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 12) ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 13) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบุรี เขต 1 และ 4) ศกึษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษาประถมศกึษาเพชรบรีุ เขต 1 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2560 รวมทัง้สิน้ 
242 คน โดยก าหนดตามตารางเครจซ่ีและมอร์แกน จากนัน้สุม่แบบแบ่งชัน้ โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชัน้แล้วท าการสุ่มอย่างง่าย 
โดยจับฉลากเพื่อให้ได้จ านวนครบตามกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตัง้แต่ 0.60 - 1.00 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ .853 ค่าความเชื่อมั่นของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเท่ากับ .844 และค่าความเช่ือมั่นของ       
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชนเท่ากับ .863 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั สหสมัพันธ์พหุคูณ และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ ด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดลุ ด้านการ
สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคณุธรรม และด้านการบริหารทรัพยากรใน
องค์การ 2) ระดบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านความพร้อมรับผิดชอบ ด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ด้านความสอดคล้องเชิงยทุธศาสตร์ ด้านประสทิธิภาพของ
การบริหารทรัพยากรมนษุย์ ด้านประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน 3) ภาวะผู้น า
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ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
ของโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
STRATEGIC LEADERSHIP AFFECTING HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT 
AMONG PRIVATE SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE PHETCHABURI PRIMARY 
EDUCATION SERVICE AREA, OFFICE ONE 
ปรียกร อรุณจินดาตระกูล1, อ.ดร.สมบรูณ์ บรูศิริรักษ์2, เรือเอก ดร.อภิธีร์ ทรงบณัฑิตย์3 
Preyakorn Arunjindatrakoon1, Somboon Burasirirak2, Lieutenant Apitee Songbundit3 
1 นิสติการศกึษามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2 ที่ปรึกษาหลกั อาจารย์ประจ าภาควิชาการบริหารการศกึษาและการอดุมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3 ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ประจ าภาควิชาการบริหารการศกึษาและการอุดมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นี ้ มีจดุมุ่งหมายเพื่อศกึษา 1) ศกึษาภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 12) ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 13) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบุรี เขต 1 และ 4) ศกึษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษาประถมศกึษาเพชรบรีุ เขต 1 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2560 รวมทัง้สิน้ 
242 คน โดยก าหนดตามตารางเครจซ่ีและมอร์แกน จากนัน้สุม่แบบแบ่งชัน้ โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชัน้แล้วท าการสุ่มอย่างง่าย 
โดยจับฉลากเพื่อให้ได้จ านวนครบตามกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตัง้แต่ 0.60 - 1.00 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ .853 ค่าความเช่ือมั่นของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเท่ากับ .844 และค่าความเช่ือมั่นของ       
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชนเท่ากับ .863 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั สหสมัพันธ์พหุคูณ และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ ด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดลุ ด้านการ
สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคณุธรรม และด้านการบริหารทรัพยากรใน
องค์การ 2) ระดบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านความพร้อมรับผิดชอบ ด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ด้านความสอดคล้องเชิงยทุธศาสตร์ ด้านประสทิธิภาพของ
การบริหารทรัพยากรมนษุย์ ด้านประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน 3) ภาวะผู้น า
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เชิงกลยุทธ์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรีุ 
เขต 1 มีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ทัง้        
5 ด้าน ร่วมกนัอธิบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 ได้ร้อยละ 48.00 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดุลส่งผลต่อ       
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนส่งผลมากที่สดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์  
ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ และด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ส าหรับด้านการมุ่งเน้น      
การปฏิบติัอย่างมีคณุธรรมไม่ส่งผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
 

ค าส าคัญ: การพฒันาทรัพยากรมนษุย์, ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ 
 
Abstract  
 The purposes of this research were 1) to study strategic leadership among private school administrators in 
the Phetchaburi Primary Education Service Area, Office One; 2) to study human resources development among 
private school administrators of Phetchaburi Primary Education Service Area, Office One; 3) to study the relationship 
between strategic leadership and human resources development among private school administrators in the 
Phetchaburi Primary Education Service Area, Office One; and 4) to study the factors of strategic leadership 
affecting human resources development among private school administrators in the Phetchaburi Primary Education 
Service Area, Office One. The samples were consisted of two hundred and 242 teachers in private schools under the 
authority of the Phetchaburi Primary Education Service Area, Office one, in the 2017 academic year by using 
Krejcie and Morgan (1970: 608). The stratified random sampling was performed by using school size as strata. 
The simple random sampling was applied thereafter by lottery. The instruments used for data collection included               
a five-pointrating scalequestionnaires. The index of Item - Objective Congruence (IOC) was valued at 0.60 -1.00 
andthe Cronbach's Alpha was .853. The reliability (α) of strategic leadership of private school administrators was 
.844 and the reliability (α) of human resources development among private school administrators was .863.         
The data analysis was performed by mean, standard deviation, the Pearson product-moment correlation coefficient, 
multiple correlation and the multiple regression analysis- enter method. 
 The results of the research were as follows: 1) The level of strategic leadership among private school 
administrators in the Phetchaburi Primary Education Service Area, Office one as a whole was at high level. When 
considering each individual aspect, the research was found to be at a high level in all aspects by descending 
order of the average as follows: strategic direction setting, control balance in the organization, effective 
organizational culture support, moral practice focus and resource management in organization. 2) The level of 
human resource development among private school administrators in the Phetchaburi Primary Education Service 
Area, Office one was at high level on the whole. When considering each individual aspect, the research was found 
to be at a high level in all aspects in descending order of the average as follows: human resources accountability, 
strategic alignment, human resource management efficiency, human resource management effectiveness and 
quality of work life. 3) There was a statistically significant and a moderately positive relationship at a level of .01 between 
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strategic leadership and human resources development among private school administrators in the Phetchaburi 
Primary Education Service, Area Office oneand 4) The five aspects of strategic leadership mutually explained the 
human resources development among private school administrators in the Phetchaburi Primary Education Service 
Area, Office one, with a predictive power of 48.00 percent and at a .01 level of significance. Strategic leadership 
in the aspect of control balance in the organization affecting the human resources development of private school 
administrators with the highest level of affect, followed by strategic direction settings, effective organizational culture 
support and resources management in organization respectively. Only the emphasis on ethical practice had no effect 
on the human resources development of private school administrators. 

Keywords: Human Resources Development, Strategic Leadership 
 
ภูมิหลัง 
 ในสภาพของระบบการศกึษาไทยในปัจจบุนั การศกึษาเอกชนได้เข้ามามีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาของประเทศ
มาเป็นระยะเวลายาวนานซึง่นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระในการจดัการศึกษาให้กบัรัฐแล้วยงัช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษา
ช่วยท าให้ระบบการศึกษาเกิดการแข่งขนัด้านคณุภาพ เป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองและผู้ เรียน รัฐบาลให้ความส าคัญกับ
การสง่เสริมการศกึษาเอกชนมาอย่างต่อเนื่องถงึแม้ว่าสถานศึกษาเอกชนจะมีสว่นร่วมในการจดัการศึกษาเพิ่มมากขึน้ แต่ยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด [1] โดยสดัสว่นผู้ เรียนในสถานศกึษาเอกชนในปี 2555 มีสดัสว่นอยู่ที่ร้อยละ 21 ในปี 2556 
และปี 2557 มีสดัส่วนอยู่ที่ ร้อยละ 20 และเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 24 ในปี 2558 แต่ค่าเป้าหมายสดัส่วนในสถานศึกษาของ
เอกชนต่อรัฐที่วางเป้าหมายไว้ คือ 30 ต่อ 70 
 สภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีโรงเรียนเอกชนทัง้หมด 
22 โรงเรียน มีนักเรียนทัง้หมด 15,652 คน แต่เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กถึง 13 โรงเรียน โรงเรียนเอกชนบางแห่งยังมี
ปัญหาในเร่ืองของการขาดแคลนครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนบางส่วนลาออกเพื่อ
สอบบรรจคุรูในเรียนรัฐบาลหรือเป็นครูในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่กว่า สง่ผลให้เกิดความเหลื่อมล า้ในการแข่งขันทางด้าน
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของโรงเรียนเอกชนด้วยกันเอง ปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษายังส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนให้บุตรหลานของผู้ปกครอง  
เนื่องจากสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูผู้สอนที่มีคุณภาพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาย่อมส่งผลต่อมาตรฐานของสถานศกึษา 
การจดัแนวทางการจดัการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมและด้านชื่อเสยีงของสถานศึกษา [2] 
 การที่จะสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพดังที่คาดหวังได้นัน้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้อง รวมถงึต้องมีผู้บริหารที่มีแนวทางการบริหารและวิสยัทัศน์ที่ดีเพื่อที่จะน าพาสถานศกึษาไปสู่การพัฒนาที่สามารถ
ผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาประเทศและแข่งขนักับนานาประเทศได้ ผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็นตัวแปรส าคัญใน
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ความส าเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษานัน้ขึน้อยู่กับผู้ บริหารส่วนหนึ่ง [3] ดังนัน้ 
ผู้บริหารจงึเป็นตวัแปรที่ส าคัญในการจดัการศึกษาให้มีคณุภาพ มีทกัษะและบทบาทในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ประสทิธิภาพผู้บริหารที่ต้องการจะพัฒนาให้เกิดผลในระยะยาวจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์เพื่อที่จะพฒันากลยุทธ์ให้
เกิดประสทิธิภาพและก าหนดทิศทางรวมถงึสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ผู้ ร่วมงานเพื่อให้มีความก้าวหน้าและได้มาตรฐาน 
 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์จึงมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ช่วยท าให้
ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมและความเป็นไปได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึน้ การมองภาพรวมในเชิงกลยุทธ์
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เชิงกลยุทธ์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรีุ 
เขต 1 มีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ทัง้        
5 ด้าน ร่วมกนัอธิบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 ได้ร้อยละ 48.00 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดุลส่งผลต่อ       
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนส่งผลมากที่สดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์  
ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ และด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ส าหรับด้านการมุ่งเน้น      
การปฏิบติัอย่างมีคณุธรรมไม่ส่งผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
 

ค าส าคัญ: การพฒันาทรัพยากรมนษุย์, ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ 
 
Abstract  
 The purposes of this research were 1) to study strategic leadership among private school administrators in 
the Phetchaburi Primary Education Service Area, Office One; 2) to study human resources development among 
private school administrators of Phetchaburi Primary Education Service Area, Office One; 3) to study the relationship 
between strategic leadership and human resources development among private school administrators in the 
Phetchaburi Primary Education Service Area, Office One; and 4) to study the factors of strategic leadership 
affecting human resources development among private school administrators in the Phetchaburi Primary Education 
Service Area, Office One. The samples were consisted of two hundred and 242 teachers in private schools under the 
authority of the Phetchaburi Primary Education Service Area, Office one, in the 2017 academic year by using 
Krejcie and Morgan (1970: 608). The stratified random sampling was performed by using school size as strata. 
The simple random sampling was applied thereafter by lottery. The instruments used for data collection included               
a five-pointrating scalequestionnaires. The index of Item - Objective Congruence (IOC) was valued at 0.60 -1.00 
andthe Cronbach's Alpha was .853. The reliability (α) of strategic leadership of private school administrators was 
.844 and the reliability (α) of human resources development among private school administrators was .863.         
The data analysis was performed by mean, standard deviation, the Pearson product-moment correlation coefficient, 
multiple correlation and the multiple regression analysis- enter method. 
 The results of the research were as follows: 1) The level of strategic leadership among private school 
administrators in the Phetchaburi Primary Education Service Area, Office one as a whole was at high level. When 
considering each individual aspect, the research was found to be at a high level in all aspects by descending 
order of the average as follows: strategic direction setting, control balance in the organization, effective 
organizational culture support, moral practice focus and resource management in organization. 2) The level of 
human resource development among private school administrators in the Phetchaburi Primary Education Service 
Area, Office one was at high level on the whole. When considering each individual aspect, the research was found 
to be at a high level in all aspects in descending order of the average as follows: human resources accountability, 
strategic alignment, human resource management efficiency, human resource management effectiveness and 
quality of work life. 3) There was a statistically significant and a moderately positive relationship at a level of .01 between 
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strategic leadership and human resources development among private school administrators in the Phetchaburi 
Primary Education Service, Area Office oneand 4) The five aspects of strategic leadership mutually explained the 
human resources development among private school administrators in the Phetchaburi Primary Education Service 
Area, Office one, with a predictive power of 48.00 percent and at a .01 level of significance. Strategic leadership 
in the aspect of control balance in the organization affecting the human resources development of private school 
administrators with the highest level of affect, followed by strategic direction settings, effective organizational culture 
support and resources management in organization respectively. Only the emphasis on ethical practice had no effect 
on the human resources development of private school administrators. 

Keywords: Human Resources Development, Strategic Leadership 
 
ภูมิหลัง 
 ในสภาพของระบบการศกึษาไทยในปัจจบุนั การศกึษาเอกชนได้เข้ามามีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาของประเทศ
มาเป็นระยะเวลายาวนานซึง่นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระในการจดัการศึกษาให้กบัรัฐแล้วยงัช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษา
ช่วยท าให้ระบบการศึกษาเกิดการแข่งขนัด้านคณุภาพ เป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองและผู้ เรียน รัฐบาลให้ความส าคัญกับ
การสง่เสริมการศกึษาเอกชนมาอย่างต่อเนื่องถงึแม้ว่าสถานศึกษาเอกชนจะมีสว่นร่วมในการจดัการศึกษาเพิ่มมากขึน้ แต่ยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด [1] โดยสดัสว่นผู้ เรียนในสถานศกึษาเอกชนในปี 2555 มีสดัสว่นอยู่ที่ร้อยละ 21 ในปี 2556 
และปี 2557 มีสดัส่วนอยู่ที่ ร้อยละ 20 และเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 24 ในปี 2558 แต่ค่าเป้าหมายสดัส่วนในสถานศึกษาของ
เอกชนต่อรัฐที่วางเป้าหมายไว้ คือ 30 ต่อ 70 
 สภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีโรงเรียนเอกชนทัง้หมด 
22 โรงเรียน มีนักเรียนทัง้หมด 15,652 คน แต่เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กถึง 13 โรงเรียน โรงเรียนเอกชนบางแห่งยังมี
ปัญหาในเร่ืองของการขาดแคลนครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนบางส่วนลาออกเพื่อ
สอบบรรจคุรูในเรียนรัฐบาลหรือเป็นครูในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่กว่า สง่ผลให้เกิดความเหลื่อมล า้ในการแข่งขันทางด้าน
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของโรงเรียนเอกชนด้วยกันเอง ปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษายังส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนให้บุตรหลานของผู้ปกครอง  
เนื่องจากสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูผู้สอนที่มีคุณภาพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาย่อมส่งผลต่อมาตรฐานของสถานศกึษา 
การจดัแนวทางการจดัการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมและด้านชื่อเสยีงของสถานศึกษา [2] 
 การที่จะสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพดังที่คาดหวังได้นัน้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้อง รวมถงึต้องมีผู้บริหารที่มีแนวทางการบริหารและวิสยัทัศน์ที่ดีเพื่อที่จะน าพาสถานศกึษาไปสู่การพัฒนาที่สามารถ
ผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาประเทศและแข่งขนักับนานาประเทศได้ ผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็นตัวแปรส าคัญใน
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ความส าเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษานัน้ขึน้อยู่กับผู้ บริหารส่วนหนึ่ง [3] ดังนัน้ 
ผู้บริหารจงึเป็นตวัแปรที่ส าคัญในการจดัการศึกษาให้มีคณุภาพ มีทกัษะและบทบาทในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ประสทิธิภาพผู้บริหารที่ต้องการจะพัฒนาให้เกิดผลในระยะยาวจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์เพื่อที่จะพฒันากลยุทธ์ให้
เกิดประสทิธิภาพและก าหนดทิศทางรวมถงึสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ผู้ ร่วมงานเพื่อให้มีความก้าวหน้าและได้มาตรฐาน 
 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์จึงมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ช่วยท าให้
ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมและความเป็นไปได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึน้ การมองภาพรวมในเชิงกลยุทธ์
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ท าให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย “ความคิดเชิงกลยุทธ์” เป็นกระบวนการที่ผู้ก าหนดทิศทางของ
องค์การสามารถเพิ่มขึน้เหนือกระบวนการจัดการในรายวันและปัญหาต่างๆ เพื่อที่จะได้มมุมองที่แตกต่างของพลวัตทัง้
ภายในและภายนอกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนัน้และให้ทิศทางที่มีประสิทธิภาพกว่าแก่องค์การ ซึ่งมุมมองดังกล่าวควร
มุ่งเน้นไปทัง้ยังทิศทางในอนาคตและเข้าใจในอดีตด้วยเช่นกัน นักคิดเชิงกลยุทธ์ต้องมีทักษะที่สามารถมองไปข้างหน้าและ
ข้างหลงัในขณะที่ก็รู้ว่าองค์การของพวกเขาอยู่ที่ไหน เพื่อที่ความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดนีจ้ะถูกน าไปใช้โดยผู้ก าหนดทิศทาง
เพื่อให้ได้มาซึง่จดุประสงค์ขององค์การ [4] 
 การท างานให้ประสบความส าเร็จนัน้จะเป็นไปไม่ได้หากปราศจากทีมงานผู้ ท างานหรือทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การซึ่งเปรียบเสมือนทุนมนุษย์นั่นเอง ทรัพยากรมนุษย์นัน้ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
องค์การ ด้วยสภาพแวดล้อมและปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้ในปัจจุบันองค์การต้องมีการปรับตัวและให้
ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์มากย่ิงขึน้ทรัพยากรมนษุย์จึงเปรียบเหมือนตัวก าหนดความส าเร็จขององค์การตัวหนึง่ ซึ่ง
หากผู้บริหารให้ความส าคัญในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ย่อมท าให้องค์การมีความพร้อมในการเปลีย่นแปลงและสามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสทิธิภาพเนื่องจากมีความพร้อม ทัง้นีเ้พราะทรัพยากรมนษุย์ท าหน้าที่ในการบริหารทรัพยากร
อื่นๆ ให้เป็นผลผลิต ซึ่งอยู่ในรูปแบบของสินค้าหรือบริการซึ่งขึน้อยู่กับประเภทและวัตถุประสงค์ขององค์การ  [5] ดังนัน้
องค์การใดที่มีความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม ย่อมสร้าง
ศกัยภาพให้กบัองค์การในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสงูสดุ ซึง่การบริหารทรัพยากรมนษุย์นัน้ เป็น
กระบวนการที่ต้องใช้การตัดสินใจและความร่วมมือที่เก่ียวข้องกับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน ดังนัน้  ผู้น าที่มีภาวะผู้น า
เชิงกลยทุธ์ย่อมมีความสามารถในการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์การของตนเอง อีกทัง้ยังสามารถมองเห็นได้ว่า
องค์การควรพฒันาบคุลากรไปในทิศทางใดในอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
 การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยจึงมุ่งเน้นการศึกษาภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนและการพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์ของโรงเรียนเอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 รวมถงึความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์และภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการปรับปรุงและพัฒนา
ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์และการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 
 
วัตถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพ่ือศกึษาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของโรงเรียนเอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเพชรบรีุ เขต 1 
 2. เพื่อศกึษาภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์กบัการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบรีุ เขต 1 
 4. เพื่อศกึษาภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ที่สง่ผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
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วธีิด าเนินการวจิัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศกึษา 2560 ทัง้หมด 22 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 13 แห่ง ขนาดกลาง 6 แห่ง 
ขนาดใหญ่ 1 แห่ง และขนาดใหญ่พิเศษ 2 แห่ง จ านวนครูทัง้หมด 626 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี  ้ คือ ครูโรงเรียน
เอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2560 รวมทัง้สิน้ 242 คน โดยก าหนดตาม
ตารางเครจซี่และมอร์แกน [6] จากนัน้สุ่มแบบแบ่งชัน้ โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชัน้แล้วท าการสุ่มอย่างง่าย โดยจับฉลาก
เพื่อให้ได้จ านวนครบตามกลุม่ตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมลูในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ซึง่มีค่าดชันีความสอดคล้อง ตัง้แต่ 0.60 - 1.00 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบับ
เท่ากบั .853 ค่าความเชื่อมัน่ของภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเท่ากบั .844 และค่าความเชื่อมั่นของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชนเท่ากับ .863 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั สหสมัพนัธ์พหคุณู และสมการถดถอยพหคุณูแบบวิธีการคดัเลอืกเข้า 
 
สรุปผลการวจิัย 
 1. ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี     
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์                        
ด้านประสทิธิภาพของการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ด้านประสทิธิผลของการบริหารทรัพยากรมนษุย์ และด้านคณุภาพชีวิตใน
การท างาน 
 2. ระดบัภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดุล ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มี
ประสทิธิภาพ ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบติัอย่างมีคุณธรรม และด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ  
 3. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มีความสมัพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเพชรบุรี เขต 1 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 4. ภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ทัง้ 5 ด้าน ร่วมกันอธิบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้ บริหารโรงเรียนเอกชน 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้ร้อยละ 48.00 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้าน
การควบคุมองค์การอย่างสมดุลส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนส่งผลมากท่ีสดุ รองลงมา
ได้แก่ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ และด้านการบริหาร
ทรัพยากรในองค์การ ส าหรับด้านการมุ่งเน้นการปฏิบติัอย่างมีคุณธรรมไม่สง่ผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของผู้บริห าร
โรงเรียนเอกชนเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
ˆ

YZ = .269 (Z5) + .240 (Z1) + .210 (Z4) + .193 (Z2) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 Ŷ = 1.310 + .217 (X5) + .178(X1) + .165(X2) + .149(X4) 
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ท าให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย “ความคิดเชิงกลยุทธ์” เป็นกระบวนการที่ผู้ก าหนดทิศทางของ
องค์การสามารถเพิ่มขึน้เหนือกระบวนการจัดการในรายวันและปัญหาต่างๆ เพื่อที่จะได้มมุมองที่แตกต่างของพลวัตทัง้
ภายในและภายนอกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนัน้และให้ทิศทางที่มีประสิทธิภาพกว่าแก่องค์การ ซึ่งมุมมองดังกล่าวควร
มุ่งเน้นไปทัง้ยังทิศทางในอนาคตและเข้าใจในอดีตด้วยเช่นกัน นักคิดเชิงกลยุทธ์ต้องมีทักษะที่สามารถมองไปข้างหน้าและ
ข้างหลงัในขณะที่ก็รู้ว่าองค์การของพวกเขาอยู่ที่ไหน เพื่อที่ความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดนีจ้ะถูกน าไปใช้โดยผู้ก าหนดทิศทาง
เพื่อให้ได้มาซึง่จดุประสงค์ขององค์การ [4] 
 การท างานให้ประสบความส าเร็จนัน้จะเป็นไปไม่ได้หากปราศจากทีมงานผู้ ท างานหรือทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การซึ่งเปรียบเสมือนทุนมนุษย์นั่นเอง ทรัพยากรมนุษย์นัน้ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
องค์การ ด้วยสภาพแวดล้อมและปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้ในปัจจุบันองค์การต้องมีการปรับตัวและให้
ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์มากย่ิงขึน้ทรัพยากรมนษุย์จึงเปรียบเหมือนตัวก าหนดความส าเร็จขององค์การตัวหนึง่ ซึ่ง
หากผู้บริหารให้ความส าคัญในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ย่อมท าให้องค์การมีความพร้อมในการเปลีย่นแปลงและสามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสทิธิภาพเนื่องจากมีความพร้อม ทัง้นีเ้พราะทรัพยากรมนษุย์ท าหน้าที่ในการบริหารทรัพยากร
อื่นๆ ให้เป็นผลผลิต ซึ่งอยู่ในรูปแบบของสินค้าหรือบริการซึ่งขึน้อยู่กับประเภทและวัตถุประสงค์ขององค์การ  [5] ดังนัน้
องค์การใดที่มีความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม ย่อมสร้าง
ศกัยภาพให้กบัองค์การในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสงูสดุ ซึง่การบริหารทรัพยากรมนษุย์นัน้ เป็น
กระบวนการที่ต้องใช้การตัดสินใจและความร่วมมือที่เก่ียวข้องกับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน ดังนัน้  ผู้น าที่มีภาวะผู้น า
เชิงกลยทุธ์ย่อมมีความสามารถในการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์การของตนเอง อีกทัง้ยังสามารถมองเห็นได้ว่า
องค์การควรพฒันาบคุลากรไปในทิศทางใดในอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
 การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยจึงมุ่งเน้นการศึกษาภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนและการพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์ของโรงเรียนเอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 รวมถงึความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์และภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการปรับปรุงและพัฒนา
ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์และการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 
 
วัตถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศกึษาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของโรงเรียนเอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเพชรบรีุ เขต 1 
 2. เพื่อศกึษาภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์กบัการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบรีุ เขต 1 
 4. เพื่อศกึษาภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ที่สง่ผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
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วธีิด าเนินการวจิัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศกึษา 2560 ทัง้หมด 22 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 13 แห่ง ขนาดกลาง 6 แห่ง 
ขนาดใหญ่ 1 แห่ง และขนาดใหญ่พิเศษ 2 แห่ง จ านวนครูทัง้หมด 626 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี  ้ คือ ครูโรงเรียน
เอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2560 รวมทัง้สิน้ 242 คน โดยก าหนดตาม
ตารางเครจซ่ีและมอร์แกน [6] จากนัน้สุ่มแบบแบ่งชัน้ โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชัน้แล้วท าการสุ่มอย่างง่าย โดยจับฉลาก
เพื่อให้ได้จ านวนครบตามกลุม่ตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมลูในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ซึง่มีค่าดชันีความสอดคล้อง ตัง้แต่ 0.60 - 1.00 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบับ
เท่ากบั .853 ค่าความเชื่อมัน่ของภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเท่ากบั .844 และค่าความเชื่อมั่นของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชนเท่ากับ .863 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั สหสมัพนัธ์พหคุณู และสมการถดถอยพหคุณูแบบวิธีการคดัเลอืกเข้า 
 
สรุปผลการวจิัย 
 1. ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี     
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์                        
ด้านประสทิธิภาพของการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ด้านประสทิธิผลของการบริหารทรัพยากรมนษุย์ และด้านคณุภาพชีวิตใน
การท างาน 
 2. ระดบัภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดุล ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มี
ประสทิธิภาพ ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบติัอย่างมีคุณธรรม และด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ  
 3. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มีความสมัพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเพชรบุรี เขต 1 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 4. ภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ทัง้ 5 ด้าน ร่วมกันอธิบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้ บริหารโรงเรียนเอกชน 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้ร้อยละ 48.00 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้าน
การควบคุมองค์การอย่างสมดุลส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนส่งผลมากท่ีสดุ รองลงมา
ได้แก่ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ และด้านการบริหาร
ทรัพยากรในองค์การ ส าหรับด้านการมุ่งเน้นการปฏิบติัอย่างมีคุณธรรมไม่สง่ผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของผู้บริห าร
โรงเรียนเอกชนเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
ˆ

YZ = .269 (Z5) + .240 (Z1) + .210 (Z4) + .193 (Z2) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 Ŷ = 1.310 + .217 (X5) + .178(X1) + .165(X2) + .149(X4) 
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อภปิรายผล 
 จากการศึกษาผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายตามประเด็นส าคัญได้ ดงันี ้
 1. ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านความพร้อมรับผิดชอบ ด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ด้านความสอดคล้องเชิงยทุธศาสตร์ ด้านประสทิธิภาพของ
การบริหารทรัพยากรมนษุย์ ด้านประสทิธิผลของการบริหารทรัพยากรมนษุย์ และด้านคณุภาพชีวิตในการท างาน เป็นเช่นนี ้
อาจเนื่องมาจากทรัพยากรมนษุย์เป็นปัจจัยที่ส าคญัที่สดุในกระบวนการจดัการในองค์การเพราะทรัพยากรมนษุย์มีศักยภาพ
ในการสร้างสรรค์ได้อย่างไม่มีสิน้สดุ ทรัพยากรมนษุย์เป็นสนิทรัพย์ที่มีค่าอย่างย่ิงที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์การได้
อย่างมหาศาล ผู้บริหารในยคุปัจจบุนัจงึมีความจ าเป็นต้องดงึศกัยภาพของทรัพยากรมนษุย์ในองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่องค์การ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เป็นการพฒันาบคุลากรให้ปรับปรุง และเพิ่มความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
เพื่อให้สามารถจัดการกับงานที่หลากหลาย เพิ่มความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐานิตา อ่วมฉิม [7] ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อบรรยากา
ศองค์การของสถานศึกษา ในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า         
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษ าประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1       
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เช่นเดียวกบังานวิจัยของ พลเทพ กลางประพนัธ์ และ ประสารโชค ธุวะนติุ [8] ได้ท าการศึกษา
วิจัยเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยั ติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า              
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 มีการปฏิบัติการโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 
 2. ระดบัภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดุล ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มี
ประสทิธิภาพ ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบติัอย่างมีคณุธรรม และด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจาก 
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันท าให้ทุกๆ องค์การต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันและต้องเผชิญกับคู่แข่งทัง้ภายในและภายนอก 
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท าให้เกิดอุปสรรคและปัญหาแก่องค์การอย่างต่อเนื่อง ผู้น าจงึต้องเรียนรู้และปรับ
วิสยัทศัน์ของการบริหารจดัการให้ทนัสมยัและน าเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพมาใช้ ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์เป็นการท างานหลาย
หน้าที่ที่ต้องเก่ียวข้องกับผู้อื่น และเป็นการช่วยเหลือองค์การในการจัดการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในยุคโลกาภิวัตน์           
มีมมุมองระยะยาวและสร้างความยืดหยุ่นให้องค์การบรรลเุป้าหมาย มีการสือ่สารที่มีประสิทธิภาพ เน้นการใช้แรงจงูใจ โดย
เลือกใช้วิธีจูงใจอย่างหลากหลาย และมีประสิทธิผลเพื่อให้การท างานประสบผลส าเร็จสอดคล้องกับงานวิจัยของ                    
จุมพร พัฒนะมาศ [9] ได้ท าการศึกษาเร่ืองความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนกับการบริหาร
จัดการการศึกษาระดับปฐมวัยของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
เขตจงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัตราด อยู่ในระดบัมากและงานวิจัยของ มนัทนา กองเงิน [10] ได้ท าการศึกษา
วิจัยเร่ือง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
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 3. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มีความสมัพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01                       
ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจาก ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญอย่างมากต่อองค์การเนื่องจากท าให้ผู้บริหารเห็นความ
เป็นไปได้ขององค์การในอนาคตและสามารถวางแผนกลยุทธ์ที่สามารถไปให้ถึงเป้าหมายที่วางแผนไว้และยังสามารถท าให้
บคุลากรในองค์การด าเนินงานเป็นไปตามแผนกลยทุธ์ โดยผู้บริหารจดัการฝึกอบรมให้กับบคุลากรซึง่ก่อให้เกิดการเรียนรู้โดย
มุ่งเน้นเก่ียวกับงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจบุนั เป้าหมาย คือ การยกระดับความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ของบคุลากรในขณะนัน้
ให้สามารถท างานในต าแหน่งนัน้ๆ ได้ ตลอดจนการให้การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสร้าง
ความสามารถในการปรับตวัในทกุๆ ด้านให้กบับคุลากรเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ สอดคล้องกบังานวิจัย
ของ จุมพร พัฒนะมาศ [11] ได้ท าการศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารโรงเรียนกับ          
การบริหารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดระยอง 
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด พบว่า ความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนกับการบริหารจดั
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัระยอง จังหวัดจันทบุรี และ
จงัหวดัตราด โดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวก ในระดบัสงูอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 4. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 อยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ทกุด้านร่วมกนัส่งผล
ต่อการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้ร้อยละ 
48.00 โดยภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดุลส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้ บริหาร
โรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สงูสดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านการก าหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ และด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การเป็นเช่นนีอ้าจ
เนื่องมาจาก ภาวะผู้น าเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมีคุณลกัษณะเฉพาะ
ของผู้น าในการตดัสนิใจ การมีสว่นร่วม การวางแผน การท างานเป็นทีม และการสือ่สาร มีการสร้างวิสยัทัศน์ การสร้างบารมี 
การค านึงถึงปัจเจกบุคคล การกระตุ้ นให้เกิดการใช้ปัญญา และการสร้างแรงบันดาลใจ มีทักษะความคิดรวบยอด             
มนุษยสัมพันธ์ เทคนิควิธีการสอน และความรู้ความเข้าใจ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคมของมนุษย์ให้เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า ที่เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้องค์กรมีการพัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นการสร้าง        
ทุนมนุษย์ขององค์กรสู่การพัฒนาต่อไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุภัทรา สงครามศรี [12] ท าการศึกษาวิจัยเ ร่ือง 
แบบจ าลองความสมัพันธ์ของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และผลการปฏิบัติงานของ
สถาบนัการอาชีวศกึษา พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
และผลการปฏิบติังาน นอกจากนีป้ระสทิธิภาพการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 
 โดยเฉพาะด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดุลนับว่าเป็นภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจาก
ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการงานภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบมีขัน้ตอนการท างานชดัเจน และสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ สร้างความรู้ความเข้าใจในการท างานของบุคลากรครูในการให้บริการกับผู้ รับบริการ บริหารจัดการ
งานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการได้อย่างเหมาะสม และบริหารงานโดยค านงึถงึความพงึพอใจของผู้ รับบริการ
เป็นส าคญั มีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน เพื่อสง่เสริมให้บคุลากรมีความสขุในการท างานสอดคล้องกับดราฟ และมาร์ซิค 
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อภปิรายผล 
 จากการศึกษาผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายตามประเด็นส าคัญได้ ดงันี ้
 1. ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านความพร้อมรับผิดชอบ ด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ด้านความสอดคล้องเชิงยทุธศาสตร์ ด้านประสทิธิภาพของ
การบริหารทรัพยากรมนษุย์ ด้านประสทิธิผลของการบริหารทรัพยากรมนษุย์ และด้านคณุภาพชีวิตในการท างาน เป็นเช่นนี ้
อาจเนื่องมาจากทรัพยากรมนษุย์เป็นปัจจัยที่ส าคญัที่สดุในกระบวนการจดัการในองค์การเพราะทรัพยากรมนษุย์มีศักยภาพ
ในการสร้างสรรค์ได้อย่างไม่มีสิน้สดุ ทรัพยากรมนษุย์เป็นสนิทรัพย์ที่มีค่าอย่างย่ิงที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์การได้
อย่างมหาศาล ผู้บริหารในยคุปัจจบุนัจงึมีความจ าเป็นต้องดงึศกัยภาพของทรัพยากรมนษุย์ในองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่องค์การ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เป็นการพฒันาบคุลากรให้ปรับปรุง และเพิ่มความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
เพื่อให้สามารถจัดการกับงานที่หลากหลาย เพ่ิมความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐานิตา อ่วมฉิม [7] ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อบรรยากา
ศองค์การของสถานศึกษา ในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า         
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษ าประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1       
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เช่นเดียวกบังานวิจัยของ พลเทพ กลางประพนัธ์ และ ประสารโชค ธุวะนติุ [8] ได้ท าการศึกษา
วิจัยเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยั ติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า              
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 มีการปฏิบัติการโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 
 2. ระดบัภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดุล ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มี
ประสทิธิภาพ ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบติัอย่างมีคณุธรรม และด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจาก 
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันท าให้ทุกๆ องค์การต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันและต้องเผชิญกับคู่แข่งทัง้ภายในและภายนอก 
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท าให้เกิดอุปสรรคและปัญหาแก่องค์การอย่างต่อเนื่อง ผู้น าจงึต้องเรียนรู้และปรับ
วิสยัทศัน์ของการบริหารจดัการให้ทนัสมยัและน าเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพมาใช้ ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์เป็นการท างานหลาย
หน้าที่ที่ต้องเก่ียวข้องกับผู้อื่น และเป็นการช่วยเหลือองค์การในการจัดการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในยุคโลกาภิวัตน์           
มีมมุมองระยะยาวและสร้างความยืดหยุ่นให้องค์การบรรลเุป้าหมาย มีการสือ่สารที่มีประสิทธิภาพ เน้นการใช้แรงจงูใจ โดย
เลือกใช้วิธีจูงใจอย่างหลากหลาย และมีประสิทธิผลเพื่อให้การท างานประสบผลส าเร็จสอดคล้องกับงานวิจัยของ                    
จุมพร พัฒนะมาศ [9] ได้ท าการศึกษาเร่ืองความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนกับการบริหาร
จัดการการศึกษาระดับปฐมวัยของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
เขตจงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัตราด อยู่ในระดบัมากและงานวิจัยของ มนัทนา กองเงิน [10] ได้ท าการศึกษา
วิจัยเร่ือง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
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 3. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มีความสมัพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01                       
ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจาก ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญอย่างมากต่อองค์การเนื่องจากท าให้ผู้บริหารเห็นความ
เป็นไปได้ขององค์การในอนาคตและสามารถวางแผนกลยุทธ์ที่สามารถไปให้ถึงเป้าหมายที่วางแผนไว้และยังสามารถท าให้
บคุลากรในองค์การด าเนินงานเป็นไปตามแผนกลยทุธ์ โดยผู้บริหารจดัการฝึกอบรมให้กับบคุลากรซึง่ก่อให้เกิดการเรียนรู้โดย
มุ่งเน้นเก่ียวกับงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจบุนั เป้าหมาย คือ การยกระดับความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ของบคุลากรในขณะนัน้
ให้สามารถท างานในต าแหน่งนัน้ๆ ได้ ตลอดจนการให้การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสร้าง
ความสามารถในการปรับตวัในทกุๆ ด้านให้กบับคุลากรเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ สอดคล้องกบังานวิจัย
ของ จุมพร พัฒนะมาศ [11] ได้ท าการศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารโรงเรียนกบั          
การบริหารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดระยอง 
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด พบว่า ความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนกับการบริหารจดั
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัระยอง จังหวัดจันทบุรี และ
จงัหวดัตราด โดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวก ในระดบัสงูอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 4. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 อยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ทกุด้านร่วมกนัส่งผล
ต่อการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้ร้อยละ 
48.00 โดยภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดุลส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้ บริหาร
โรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สงูสดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านการก าหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ และด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การเป็นเช่นนีอ้าจ
เนื่องมาจาก ภาวะผู้น าเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมีคุณลกัษณะเฉพาะ
ของผู้น าในการตดัสนิใจ การมีสว่นร่วม การวางแผน การท างานเป็นทีม และการสือ่สาร มีการสร้างวิสยัทัศน์ การสร้างบารมี 
การค านึงถึงปัจเจกบุคคล การกระตุ้ นให้เกิดการใช้ปัญญา และการสร้างแรงบันดาลใจ มีทักษะความคิดรวบยอด             
มนุษยสัมพันธ์ เทคนิควิธีการสอน และความรู้ความเข้าใจ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคมของมนุษย์ให้เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า ที่เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้องค์กรมีการพัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นการสร้าง        
ทุนมนุษย์ขององค์กรสู่การพัฒนาต่อไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุภัทรา สงครามศรี [12] ท าการศึกษาวิจัยเ ร่ือง 
แบบจ าลองความสมัพันธ์ของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และผลการปฏิบัติงานของ
สถาบนัการอาชีวศกึษา พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
และผลการปฏิบติังาน นอกจากนีป้ระสทิธิภาพการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 
 โดยเฉพาะด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดุลนับว่าเป็นภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจาก
ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการงานภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบมีขัน้ตอนการท างานชดัเจน และสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ สร้างความรู้ความเข้าใจในการท างานของบุคลากรครูในการให้บริการกับผู้ รับบริการ บริหารจัดการ
งานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการได้อย่างเหมาะสม และบริหารงานโดยค านงึถงึความพงึพอใจของผู้ รับบริการ
เป็นส าคญั มีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน เพื่อสง่เสริมให้บคุลากรมีความสขุในการท างานสอดคล้องกับดราฟ และมาร์ซิค 
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[13] สรุปว่า การควบคุมเชิงกลยุทธ์เป็นองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์และเก่ียวข้องกับการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินประสทิธิภาพของกลยทุธ์ตลอดจนการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงกลยทุธ์ที่จ าเป็น 
 ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ นับว่าเป็นภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจากผู้บริหารมี
ความสามารถในการก าหนดวิสยัทัศน์และสามารถถ่ายทอดวิสยัทัศน์ได้ตามเหตุการณ์ สร้างความเข้าใจที่ถกูต้องและศรัทธา 
กระตุ้นและสร้างแรงจงูใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาอย่างมีประสทิธิภาพ มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ เป็นขัน้ตอน ท างานชดัเจนท าให้บคุลากรทกุคนในหน่วยงานมุ่งไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อให้บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้
สอดคล้องกับวัฒนา พัฒนพงศ์ [14] สรุปว่า องค์การท่ีมีวิสยัทัศน์ที่ชัดเจนก็จะสามารถก าหนดเป้าหมายระยะต่างๆ ใน
อนาคตได้อย่างชดัเจน บคุลากรในองค์การจะทราบเป้าหมายร่วมกนัได้ชดัเจน อนัน าไปสูค่วามร่วมมือและการท างานเป็นทีม 
เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน เช่นเดียวกับเบตแมนและสเนลล์  [15] สรุปว่า ภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ได้ให้จุดประสงค์และ
ความหมายต่อองค์การ เป็นเพราะว่าภาวะผู้น ากลยทุธ์เก่ียวข้องกับการคาดการณ์ลว่งหน้าถงึอนาคตขององค์การและท างาน
ร่วมกบัผู้อื่นเพื่อสร้างอนาคตที่ต้องการ 
 รวมถงึด้านการสนบัสนุนวฒันธรรมองค์การที่มีประสทิธิภาพนบัว่าเป็นภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์สง่ผลต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้ บริหารโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ที่เป็นเช่นนีอ้าจ
เนื่องมาจากผู้บริหารมีความสามารถในการก าหนด ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในสงัคม สร้างค่านิยมที่ดีในการท างานให้เกิดขึน้ภายในองค์การ สร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์การให้เหมาะสม
กบัการท างานของบคุลากรครู ริเร่ิมในการน าค่านิยมและวฒันธรรมองค์การอื่นมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน 
และเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการท างานของบุคลากรครูภายในโรงเรียน สอดคล้องกบัทอมสนั และสต๊ิกแลนด์ [16] ได้สรุปว่า 
ผู้น าเชิงกลยทุธ์ต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่จะท าหน้าที่สง่เสริมกลยุทธ์ สนบัสนนุสภาพแวดล้อมองค์การและวฒันธรรม เมื่อมี
การด าเนินการใช้กลยุทธ์ที่มีความส าคัญ ผู้จัดการควรใช้เวลาในการน าการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมการปรับเปลีย่นทาง
วฒันธรรมด้วยตวัเอง 
 รวมถงึด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การนับว่าเป็นภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจากผู้บริหารมี
ความสามารถในการบริหารจัดการงานด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และด้านภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
อย่างมีประสทิธิภาพ โดยสามารถวางแผนการใช้งบประมาณเพื่อสนบัสนนุโครงการของโรงเรียน มีการจดัสรรวัสดุอปุกรณ์ให้
สอดคล้องกับงบประมาณ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับแกรนด์  [17] ได้สรุปว่า 
ความสามารถหลกั คือ ทรัพยากรและความสามารถสามารถที่ท าให้องค์การมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง องค์การประกอบไป
ด้วยบุคคล กลุ่ม และระบบย่อยจ านวนมากที่ต้องการท างานอย่างอิสระเพื่อบรรลเุป้าหมายและผลด าเนินงานโดยรวม      
เป็นหน้าที่ของผู้น าที่จะท าการด าเนินการและประสานงานรวมเข้ากบังานเหลา่นี ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1.1 จากการศึกษาภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ผู้ บริหารสถานศึกษาควรมี
แผนงานการจัดการทรัพยากรขององค์กรอย่างเป็นระบบ ตัง้แต่งานด้านทรัพยากรภายในโรงเรียน งานด้านบุคลากรของ
โรงเรียน ระบบงานด้านบญัชีและการเงินเพื่อช่วยให้การวางแผนและการบริหารทรัพยากรในองค์กรมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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      1.2 ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียน และจัดท า
แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล อีกทัง้ควรส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งท าให้ผู้บริหารได้ข้อมูล
ปัจจยัส าคญัที่สง่ผลต่อความพงึพอใจในการท างาน การพฒันาตนเอง และการพฒันาผลการปฏิบติังาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไปและแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลจะใช้เป็นแนวทางหลกัที่จะพฒันา
กระบวนการบริหารจดัการบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อทิศทางการด าเนินงานและเป้าหมายของโรงเรียน 
      1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแผนหลกัสตูรฝึกอบรมบุคลากรในโรงเรียนทัง้ระยะสัน้และระยะยาวรวมถึง      
การติดตามผลการฝึกอบรม เพื่อให้บคุลากรมีทกัษะความสามารถและปฏิบติังานได้อย่างมีประสทิธิภาพในยุคปัจจบุนั พร้อม
ต่อการเปลีย่นแปลงและการแข่งขนัในอนาคต 
    1.4 ควรสง่เสริมการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยผู้บริหารควรสร้างสรรค์บรรยากาศ
ที่จะท าให้บคุลากรในโรงเรียนได้รับความพงึพอใจในการท างานมากขึน้ โดยผ่านการเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสินใจ
และแก้ไขปัญหาส าคญัขององค์การร่วมกนั 
 1.5 ผู้บริหารสถานศึกษาควรสง่เสริมให้เกิดบรรยากาศในการท างานที่ดี สง่เสริมวิถีชีวิตการท างานและวฒันธรรม
ในองค์การยึดหลกัการเคารพสิทธิสว่นบุคคลมีความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวัลเปิดโอกาสบุคลากร
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย มีเสรีภาพ ในการพดู มีความเสมอภาค   
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัในครัง้ต่อไป 
      2.1 ควรศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียน
จากกลุม่ตวัอย่างเขตพืน้ที่การศกึษาอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคณุภาพการศกึษาในโอกาสต่อไป 
      2.2 ควรศึกษาวิจยัเพิ่มเติมด้านภาวะผู้น าอื่นๆ เช่น ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น 
เพื่อสง่ผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของโรงเรียน 
      2.3 ควรศึกษาภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารโรงเรียนในเชิงคุณภาพ หรือเป็นกรณีศึกษาเพื่อค้นหา
แนวทางปฏิบติัสูโ่รงเรียนที่มีประสทิธิผลสงูสดุ 
                       2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเก่ียวกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม
อื่นๆ เช่น ประสทิธิผลของโรงเรียน ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น 
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[13] สรุปว่า การควบคุมเชิงกลยุทธ์เป็นองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์และเก่ียวข้องกับการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินประสทิธิภาพของกลยทุธ์ตลอดจนการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงกลยทุธ์ที่จ าเป็น 
 ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ นับว่าเป็นภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจากผู้บริหารมี
ความสามารถในการก าหนดวิสยัทัศน์และสามารถถ่ายทอดวิสยัทัศน์ได้ตามเหตุการณ์ สร้างความเข้าใจที่ถกูต้องและศรัทธา 
กระตุ้นและสร้างแรงจงูใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาอย่างมีประสทิธิภาพ มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ เป็นขัน้ตอน ท างานชดัเจนท าให้บคุลากรทกุคนในหน่วยงานมุ่งไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อให้บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้
สอดคล้องกับวัฒนา พัฒนพงศ์ [14] สรุปว่า องค์การท่ีมีวิสยัทัศน์ที่ชัดเจนก็จะสามารถก าหนดเป้าหมายระยะต่างๆ ใน
อนาคตได้อย่างชดัเจน บคุลากรในองค์การจะทราบเป้าหมายร่วมกนัได้ชดัเจน อนัน าไปสูค่วามร่วมมือและการท างานเป็นทีม 
เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน เช่นเดียวกับเบตแมนและสเนลล์  [15] สรุปว่า ภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ได้ให้จุดประสงค์และ
ความหมายต่อองค์การ เป็นเพราะว่าภาวะผู้น ากลยทุธ์เก่ียวข้องกับการคาดการณ์ลว่งหน้าถงึอนาคตขององค์การและท างาน
ร่วมกบัผู้อื่นเพื่อสร้างอนาคตที่ต้องการ 
 รวมถงึด้านการสนบัสนุนวฒันธรรมองค์การที่มีประสทิธิภาพนบัว่าเป็นภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์สง่ผลต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้ บริหารโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ที่เป็นเช่นนีอ้าจ
เนื่องมาจากผู้บริหารมีความสามารถในการก าหนด ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในสงัคม สร้างค่านิยมที่ดีในการท างานให้เกิดขึน้ภายในองค์การ สร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์การให้เหมาะสม
กบัการท างานของบคุลากรครู ริเร่ิมในการน าค่านิยมและวฒันธรรมองค์การอื่นมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน 
และเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการท างานของบุคลากรครูภายในโรงเรียน สอดคล้องกบัทอมสนั และสต๊ิกแลนด์ [16] ได้สรุปว่า 
ผู้น าเชิงกลยทุธ์ต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่จะท าหน้าที่สง่เสริมกลยุทธ์ สนบัสนนุสภาพแวดล้อมองค์การและวฒันธรรม เมื่อมี
การด าเนินการใช้กลยุทธ์ที่มีความส าคัญ ผู้จัดการควรใช้เวลาในการน าการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมการปรับเปลีย่นทาง
วฒันธรรมด้วยตวัเอง 
 รวมถงึด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การนับว่าเป็นภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจากผู้บริหารมี
ความสามารถในการบริหารจัดการงานด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และด้านภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
อย่างมีประสทิธิภาพ โดยสามารถวางแผนการใช้งบประมาณเพื่อสนบัสนนุโครงการของโรงเรียน มีการจดัสรรวัสดุอปุกรณ์ให้
สอดคล้องกับงบประมาณ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับแกรนด์  [17] ได้สรุปว่า 
ความสามารถหลกั คือ ทรัพยากรและความสามารถสามารถที่ท าให้องค์การมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง องค์การประกอบไป
ด้วยบุคคล กลุ่ม และระบบย่อยจ านวนมากที่ต้องการท างานอย่างอิสระเพื่อบรรลเุป้าหมายและผลด าเนินงานโดยรวม      
เป็นหน้าที่ของผู้น าที่จะท าการด าเนินการและประสานงานรวมเข้ากบังานเหลา่นี ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1.1 จากการศึกษาภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ผู้ บริหารสถานศึกษาควรมี
แผนงานการจัดการทรัพยากรขององค์กรอย่างเป็นระบบ ตัง้แต่งานด้านทรัพยากรภายในโรงเรียน งานด้านบุคลากรของ
โรงเรียน ระบบงานด้านบญัชีและการเงินเพื่อช่วยให้การวางแผนและการบริหารทรัพยากรในองค์กรมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 

วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

      1.2 ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียน และจัดท า
แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล อีกทัง้ควรส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งท าให้ผู้บริหารได้ข้อมูล
ปัจจยัส าคญัที่สง่ผลต่อความพงึพอใจในการท างาน การพฒันาตนเอง และการพฒันาผลการปฏิบติังาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไปและแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลจะใช้เป็นแนวทางหลกัที่จะพฒันา
กระบวนการบริหารจดัการบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อทิศทางการด าเนินงานและเป้าหมายของโรงเรียน 
      1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแผนหลกัสตูรฝึกอบรมบุคลากรในโรงเรียนทัง้ระยะสัน้และระยะยาวรวมถึง      
การติดตามผลการฝึกอบรม เพื่อให้บคุลากรมีทกัษะความสามารถและปฏิบติังานได้อย่างมีประสทิธิภาพในยุคปัจจบุนั พร้อม
ต่อการเปลีย่นแปลงและการแข่งขนัในอนาคต 
    1.4 ควรสง่เสริมการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยผู้บริหารควรสร้างสรรค์บรรยากาศ
ที่จะท าให้บคุลากรในโรงเรียนได้รับความพงึพอใจในการท างานมากขึน้ โดยผ่านการเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสินใจ
และแก้ไขปัญหาส าคญัขององค์การร่วมกนั 
 1.5 ผู้บริหารสถานศึกษาควรสง่เสริมให้เกิดบรรยากาศในการท างานที่ดี สง่เสริมวิถีชีวิตการท างานและวฒันธรรม
ในองค์การยึดหลกัการเคารพสิทธิสว่นบุคคลมีความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวัลเปิดโอกาสบุคลากร
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย มีเสรีภาพ ในการพดู มีความเสมอภาค   
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัในครัง้ต่อไป 
      2.1 ควรศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียน
จากกลุม่ตวัอย่างเขตพืน้ที่การศกึษาอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคณุภาพการศกึษาในโอกาสต่อไป 
      2.2 ควรศึกษาวิจยัเพิ่มเติมด้านภาวะผู้น าอื่นๆ เช่น ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น 
เพื่อสง่ผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของโรงเรียน 
      2.3 ควรศึกษาภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารโรงเรียนในเชิงคุณภาพ หรือเป็นกรณีศึกษาเพื่อค้นหา
แนวทางปฏิบติัสูโ่รงเรียนที่มีประสทิธิผลสงูสดุ 
                       2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเก่ียวกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อตวัแปรตาม
อื่นๆ เช่น ประสทิธิผลของโรงเรียน ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น 
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การศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงที่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ELEMENTS AS A PREDICTOR OF SUCCESS 
AMONG WORLD - CLASS STANDARD SCHOOLSUNDER THE SECONDARY 
EDUCATIONAL SERVICE AREA, OFFICE 1. 
ภาณวุฒัน์  มธัยมนนัทน์1, ดร.อภิธีร์  ทรงบณัฑิตย์2, ผศ.ดร.สนุนัทา  ศรีศิริ3 
Panuwat  Matthayomnan1, Dr.Apitee  Songbundit2, Assist. Prof.Dr.Sunanta Srisiri3 
1 นิสติการศกึษามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2 ที่ปรึกษาหลกั อาจารย์ประจ าภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3 ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ประจ าภาควิชาสขุศกึษา คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศกึษาระดับความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 2) เพื่อศกึษาระดบัระดับ
ขององค์ประกอบของภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 3) เพื่อศึกษาระดับ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษากับความส าเร็จของโรงเรียน
มาตรฐานสากล และ 4) เพื่อศึกษาระดับองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครัง้นี ้ ได้แก่ ครู สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จ านวน 323 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ โดยตอนที่ 2 แบบสอบถามความส าเร็จของโรงเรียน
มาตรฐานสากลด้านผู้ เ รียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 ตอนที่  3 แบบสอบถามองค์ประกอบของภาวะผู้ น า                          
การเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานโรงเรียนมาตรฐานสากลมีค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ ค่าสมัประสทิธ์สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product 
moment Correlation Coefficient) และวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจยัพบว่า 
1. ระดับความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  1 ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากด้วยเช่นกันโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนสงูสดุ คือ ด้านความเป็นเลิศวิชาการรองลงมา คือ ด้านการร่วมกันรับผิดชอบต่อสงัคมโลกด้านการผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ ด้านความล า้หน้าทางความคิดและด้านการสือ่สารสองภาษาตามล าดบั 

2. ระดับองค์ประกอบของภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกุด้านอยู่
ในระดับมากด้วยเช่นกันโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสงูสดุ คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลรองลงมา คือ 
ด้านการน าแบบสร้างสรรค์ ด้านการน าการเปลีย่นแปลงและด้านการกล้าเสีย่ง ตามล าดบั 
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การศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงที่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศกึษาระดับความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 2) เพื่อศกึษาระดบัระดับ
ขององค์ประกอบของภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 3) เพื่อศึกษาระดับ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษากับความส าเร็จของโรงเรียน
มาตรฐานสากล และ 4) เพื่อศึกษาระดับองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครัง้นี ้ ได้แก่ ครู สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จ านวน 323 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ โดยตอนที่ 2 แบบสอบถามความส าเร็จของโรงเรียน
มาตรฐานสากลด้านผู้ เ รียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 ตอนที่  3 แบบสอบถามองค์ประกอบของภาวะผู้ น า                          
การเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานโรงเรียนมาตรฐานสากลมีค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ ค่าสมัประสทิธ์สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product 
moment Correlation Coefficient) และวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจยัพบว่า 
1. ระดับความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  1 ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากด้วยเช่นกันโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนสงูสดุ คือ ด้านความเป็นเลิศวิชาการรองลงมา คือ ด้านการร่วมกันรับผิดชอบต่อสงัคมโลกด้านการผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ ด้านความล า้หน้าทางความคิดและด้านการสือ่สารสองภาษาตามล าดบั 

2. ระดับองค์ประกอบของภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกุด้านอยู่
ในระดับมากด้วยเช่นกันโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสงูสดุ คือ ด้านการค านงึถึงความเป็นปัจเจกบุคคลรองลงมา คือ 
ด้านการน าแบบสร้างสรรค์ ด้านการน าการเปลีย่นแปลงและด้านการกล้าเสีย่ง ตามล าดบั 
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3. องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความสมัพันธ์ใน
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน โดยด้านที่มีความสมัพันธ์สูงสดุ คือ ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล (r = 0.57) รองลงมา คือ ด้านการน าแบบสร้างสรรค์ (r = 0. 55) และด้านการน าการเปลี่ยนแปลงกับด้าน       
การกล้าเสีย่งซึง่มีค่าความสมัพนัธ์เท่ากนั (r = 0. 55) 

4. ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตวัแปร
ที่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลมีจ านวน 2 ตวัแปร คือ ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลและด้านการกล้าเสี่ยงโดยตัวแปรทัง้ 2 ตัวแปร สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ร่วมกนัได้ร้อยละ 34.3 และมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
Abstract 

The purposes of this research were to study 1)the level of success between world - class standard 
schools, 2)the level of transformational leadership elements of administrators in a world - class standard school, 
3)the relationship between the transformational leadership elements of administrators and the success of    world 
- class standard schools, and 4)the transformational leadership elements of administrators as a predictor of 
success among world - class standard schools under the Secondary Educational Service Area, Office                        
1. The sample was composed of 323 teachers in schoolsunder the Secondary Educational Service Area, Office 
1. The instruments for data collection included a Five point-rating scale questionnaires. In two, the questionnaires 
of students in the success of world - class standard school tests had a reliability of 0.96.In three, a questionnaire 
on transformational leadership elements among administrators in world - class standard school tests showed            
a reliability of 0.94. The data analyses were performed by mean, standard deviation, simple correlation analysis 
and stepwise multiple regression analysis. 

The results of the research can be summarized as follows: 
 1.  The level of success among world - class standard schools under the Secondary Educational Service 
Area, Office 1 was at a high level on the whole. When considering each individual aspect was also at  a high level 
by ranking then from the highest to the lowest mean as follows; the highest average score was academic 
excellence. The second goal was global social responsibility, which involved creative thinking, and bilingual 
communication.  
 2. The level of transformational leadership elements among administrators in world - class standard 
schools under the Secondary Educational Service, Area Office 1 as a whole was at a high level. When considering 
each individual aspect, the were also at a high level by ranking then from the highest to the lowest mean as follows; 
the highest average score was individualized consideration. The second included creative leaders, leading 
changes, and risky taking.  
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 3. There were positive relationships between the elements of transformational leadership and the success 
of world - class standard schools at a 0.01 level of significance by ranking, as follows: individualized consideration, creative 
leadership, leading changes and risk - taking. 
 4. Variables can predict the success of world - class standard schools by Stepwise found that variables 
that can predicted success at world - class standard schools were two variables: individualized consideration and 
risk-taking. Both variables can predict the success of world - class standard schools at 34.3% and statistically 
significant at a level of 0.01. 

Keywords: Transformational leadership, Success among World - Class standard school. 
 
ภูมิหลัง 

คุณภาพของคน คือ คุณภาพของประเทศเป็นสิ่งที่พึงปรารถนามากที่สุดในสังคมโลกยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่มี        
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วท าให้ประเทศต่างๆ ต้องเรียนรู้และปรับตวัเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกบัความท้าทายที่เกิดขึน้
ในกระแสโลกตลอดเวลาโดยปัจจัยที่จะท าให้ประเทศสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มภาคภูมิ  คือ คุณภาพ
ของคนดังจะเห็นได้จาก The Global Competitiveness Report 2015 - 2016 จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่างๆ 140 ประเทศในโลกผลปรากฏว่าประเทศไทยได้อันดับที่  32 ของโลกลดลงจากปีที่ผ่านมาที่ได้อันดับที่ 31 
ขณะที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนเรียงตามล าดับ  (อันดับปีที่ผ่านมา) ดังนี ้สิงคโปร์อันดับที่ 2 (2) มาเลเซียอันดับที่ 18 (20)        
ไทยอันดับที่ 32 (31) อินโดนีเซียอันดับที่ 37 (34) ฟิลิปปินส์อันดับที่ 47 (52) และเวียดนามอันดับที่ 56 (68) [1] ซึ่งประเทศ
มาเลเซียฟิลปิปินส์และเวียดนามมีอนัดบัที่ดีขึน้ ดงันัน้ การจดัการศึกษาให้มีคุณภาพจึงเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างย่ิงถึงแม้ว่าตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาโดย
ตลอดแต่ก็ปรากฏว่าคุณภาพการศึกษาของประเทศยังด้อยกว่าประเทศอื่นๆ มาก เช่น การประชุม World Economic Forum 
(WEF) 2012-2013 ได้เปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
ปรากฏว่าประเทศไทยอยู่อนัดบัที่ 8 ท้ายสดุของกลุม่ประเทศอาเซียน [2] ความท้าทายจากการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกใน
ปัจจบุนัทัง้ทางการเมืองเศรษฐกิจและสงัคมเป็นความจ าเป็นอย่างย่ิงที่ประเทศไทยต้องมีความสามารถในการแข่งขนับนเวที
โลกซึง่พืน้ฐานส าคญัของศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนัก็ คือ การจดัการศกึษาที่มีคณุภาพของประเทศ 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เป็นนวตักรรมการจัดการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานน ามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล
เพื่อให้ผู้ เรียนมีศักยภาพและความสามารถแข่งขันทัดเทียมกับผู้ เรียนของนานาประเทศ  [3] ความส าเร็จขัน้สดุท้ายของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล คือ คุณภาพของผู้ เรียนโรงเรียนที่ได้รับการประเมินว่ามีหลกัสตูรกิจกรรมการเรียนการสอนและ      
การบริหารจัดการที่ดีเย่ียมความส าเร็จของโรงเรียนในการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจะพิจารณาจาก
คณุภาพของผู้ เรียนที่เพิ่มขึน้ตามเป้าหมายที่แต่ละโรงเรียนก าหนดและท าความตกลงไว้กับโครงการเป็นส าคัญความส าเร็จ
ด้านการพัฒนาหลกัสตูรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบบริหารคุณภาพถือเป็น
ความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลบนพืน้ฐานความเชื่อว่าถ้าโรงเรียนมีหลกัสตูรการจัดการเรียน        
การสอนและมีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนที่ดีก็จะช่วยท าให้ผู้ เรียนมีคุณภาพที่ดีขึน้เป็นล าดับความส าเร็จของ               
การด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลเป้าหมายและตัวชีว้ัดความส าเร็จด้านผู้ เ รียนในการด าเนินงานโรงเ รียน
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3. องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความสมัพันธ์ใน
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน โดยด้านที่มีความสมัพันธ์สูงสดุ คือ ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล (r = 0.57) รองลงมา คือ ด้านการน าแบบสร้างสรรค์ (r = 0. 55) และด้านการน าการเปลี่ยนแปลงกับด้าน       
การกล้าเสีย่งซึง่มีค่าความสมัพนัธ์เท่ากนั (r = 0. 55) 

4. ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตวัแปร
ที่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลมีจ านวน 2 ตวัแปร คือ ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบคุคลและด้านการกล้าเสี่ยงโดยตัวแปรทัง้ 2 ตัวแปร สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ร่วมกนัได้ร้อยละ 34.3 และมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
Abstract 

The purposes of this research were to study 1)the level of success between world - class standard 
schools, 2)the level of transformational leadership elements of administrators in a world - class standard school, 
3)the relationship between the transformational leadership elements of administrators and the success of    world 
- class standard schools, and 4)the transformational leadership elements of administrators as a predictor of 
success among world - class standard schools under the Secondary Educational Service Area, Office                        
1. The sample was composed of 323 teachers in schoolsunder the Secondary Educational Service Area, Office 
1. The instruments for data collection included a Five point-rating scale questionnaires. In two, the questionnaires 
of students in the success of world - class standard school tests had a reliability of 0.96.In three, a questionnaire 
on transformational leadership elements among administrators in world - class standard school tests showed            
a reliability of 0.94. The data analyses were performed by mean, standard deviation, simple correlation analysis 
and stepwise multiple regression analysis. 

The results of the research can be summarized as follows: 
 1.  The level of success among world - class standard schools under the Secondary Educational Service 
Area, Office 1 was at a high level on the whole. When considering each individual aspect was also at  a high level 
by ranking then from the highest to the lowest mean as follows; the highest average score was academic 
excellence. The second goal was global social responsibility, which involved creative thinking, and bilingual 
communication.  
 2. The level of transformational leadership elements among administrators in world - class standard 
schools under the Secondary Educational Service, Area Office 1 as a whole was at a high level. When considering 
each individual aspect, the were also at a high level by ranking then from the highest to the lowest mean as follows; 
the highest average score was individualized consideration. The second included creative leaders, leading 
changes, and risky taking.  
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 3. There were positive relationships between the elements of transformational leadership and the success 
of world - class standard schools at a 0.01 level of significance by ranking, as follows: individualized consideration, creative 
leadership, leading changes and risk - taking. 
 4. Variables can predict the success of world - class standard schools by Stepwise found that variables 
that can predicted success at world - class standard schools were two variables: individualized consideration and 
risk-taking. Both variables can predict the success of world - class standard schools at 34.3% and statistically 
significant at a level of 0.01. 

Keywords: Transformational leadership, Success among World - Class standard school. 
 
ภูมิหลัง 

คุณภาพของคน คือ คุณภาพของประเทศเป็นสิ่งที่พึงปรารถนามากที่สุดในสังคมโลกยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่มี        
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วท าให้ประเทศต่างๆ ต้องเรียนรู้และปรับตวัเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกบัความท้าทายที่เกิดขึน้
ในกระแสโลกตลอดเวลาโดยปัจจัยที่จะท าให้ประเทศสามารถเผชิญกบัการเปลีย่นแปลงได้อย่างเต็มภาคภูมิ  คือ คุณภาพ
ของคนดังจะเห็นได้จาก The Global Competitiveness Report 2015 - 2016 จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่างๆ 140 ประเทศในโลกผลปรากฏว่าประเทศไทยได้อันดับที่  32 ของโลกลดลงจากปีที่ผ่านมาที่ได้อันดับที่ 31 
ขณะที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนเรียงตามล าดับ  (อันดับปีที่ผ่านมา) ดังนี ้สิงคโปร์อันดับที่ 2 (2) มาเลเซียอันดับที่ 18 (20)        
ไทยอันดับที่ 32 (31) อินโดนีเซียอันดับที่ 37 (34) ฟิลิปปินส์อันดับที่ 47 (52) และเวียดนามอันดับที่ 56 (68) [1] ซึ่งประเทศ
มาเลเซียฟิลปิปินส์และเวียดนามมีอนัดบัที่ดีขึน้ ดงันัน้ การจดัการศึกษาให้มีคุณภาพจึงเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างย่ิงถึงแม้ว่าตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาโดย
ตลอดแต่ก็ปรากฏว่าคุณภาพการศึกษาของประเทศยังด้อยกว่าประเทศอื่นๆ มาก เช่น การประชุม World Economic Forum 
(WEF) 2012-2013 ได้เปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
ปรากฏว่าประเทศไทยอยู่อนัดบัที่ 8 ท้ายสดุของกลุม่ประเทศอาเซียน [2] ความท้าทายจากการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกใน
ปัจจบุนัทัง้ทางการเมืองเศรษฐกิจและสงัคมเป็นความจ าเป็นอย่างย่ิงที่ประเทศไทยต้องมีความสามารถในการแข่งขนับนเวที
โลกซึง่พืน้ฐานส าคญัของศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนัก็ คือ การจดัการศกึษาที่มีคณุภาพของประเทศ 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เป็นนวตักรรมการจัดการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานน ามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล
เพื่อให้ผู้ เรียนมีศักยภาพและความสามารถแข่งขันทัดเทียมกับผู้ เรียนของนานาประเทศ  [3] ความส าเร็จขัน้สดุท้ายของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล คือ คุณภาพของผู้ เรียนโรงเรียนที่ได้รับการประเมินว่ามีหลกัสตูรกิจกรรมการเรียนการสอนและ      
การบริหารจัดการที่ดีเย่ียมความส าเร็จของโรงเรียนในการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจะพิจารณาจาก
คณุภาพของผู้ เรียนที่เพิ่มขึน้ตามเป้าหมายที่แต่ละโรงเรียนก าหนดและท าความตกลงไว้กับโครงการเป็นส าคัญความส าเร็จ
ด้านการพัฒนาหลกัสตูรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบบริหารคุณภาพถือเป็น
ความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลบนพืน้ฐานความเชื่อว่าถ้าโรงเรียนมีหลกัสตูรการจัดการเรียน        
การสอนและมีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนที่ดีก็จะช่วยท าให้ผู้ เรียนมีคุณภาพที่ดีขึน้เป็นล าดับความส าเร็จของ               
การด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลเป้าหมายและตัวชีว้ัดความส าเร็จด้านผู้ เ รียนในการด าเนินงานโรงเ รียน
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มาตรฐานสากลมี 5 เป้าหมาย ดังนี ้1) เป็นเลิศวิชาการ 2) สื่อสารอย่างน้อยได้สองภาษา 3) ล า้หน้าทางความคิด 4) ผลิต
งานอย่างสร้างสรรค์ 5) ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสงัคม [4] 

ในการพฒันาและยกระดับด าเนินโครงการสู่โรงเรียนสู่มาตรฐานสากลนัน้ภารกิจหลกัของผู้บริหารโรงเรียน  คือ         
การท าความเข้าใจโครงการและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในโรงเรียนเพ่ือร่วมกันจัดท าแผนกลยุทธ์จัดท าสาระ
รายวิชาเพิ่มเติมจัดหลกัสตูรสถานศึกษาจัดท าห้องปฏิบัติการส ารวจข้อมูลครูด าเนินการบริหารด้วยระบบคุณภาพวิจัยและ
พฒันาหารูปแบบการจดัหลกัสตูรและการสอนน าเสนอผลงานและการจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท ารายงานผลการประเมิน
โครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ [5] การที่จะท าให้การด าเนินโครงการประสบ
ความส าเร็จต้องอาศยัภาวะผู้น าที่จะช่วยกระตุ้น สร้างความตระหนกัในการท างานของผู้มีสว่นเก่ียวข้อง ภาวะผู้น าหรือความ
เป็นผู้น าเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะให้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่นมีจดุมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบติังานบรรลจุุดมุ่งหมาย
ขององค์การ [6] ส าหรับองค์ประกอบส าคัญของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนีจ้ะเป็นสิ่งที่สามารถจงูใจให้ครูให้ร่วมมือใน    
การท างานด้วยความเต็มใจผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้ น าที่มีความรู้ความสามารถทัง้ทางวิชาการและในการผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารให้ทนัสมัยมีการปฏิบติังานในลกัษณะของการปฏิบัติ
ที่อาศัยความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ของแต่ละคนที่จะต้องท างานให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายเป็น     
การประยกุต์เอาความรู้หลกัการและทฤษฎีไปปรับใช้ในการท างานเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม
ให้ความส าคัญกับสมัพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ น ากับผู้ ตามเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ ร่วมงานจนก่อให้เกิดแรงจูงใจ ใน           
การท างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจิตส านึกและค่านิยมที่ดีต่อผู้ ร่วมงานด้วยกันต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ท างานจากลกัษณะที่แต่เดิมท างานในเชิงรับให้กลายมาเป็นเชิงรุกให้มากขึน้ต้องมีทักษะความรู้ความสามารถและ
คณุลกัษณะที่ดีในเชิงบริหารผู้บริหารต้องอาศัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมาช่วยเสริมสร้างให้เกิดแรงบนัดาลใจเพี่อกระตุ้น
ให้ผู้ ร่วมงานหรือผู้ใต้บงัคบับัญชาเกิดความร่วมมือในการท างานเพื่อที่จะน าไปสู่ความมีเอกภาพในองค์กรและการมีสว่นร่วม
อย่างเต็มใจในการผลกัดนัให้องค์การบรรลเุป้าหมาย [7] 

จากความส าคัญดงักล่าวผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สามารถ
พยากรณ์ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยการศกึษาครัง้
นีพ้ิจารณาจากเป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่ง ความส าเร็จขัน้สุดท้ายของโรงเรียน
มาตรฐานสากล คือ คุณภาพของผู้ เรียนโดยมีเป้าหมายและตัวชีว้ัดความส าเร็จด้านผู้ เรียน  5 เป้าหมาย ดังนี ้1) เป็นเลิศ
วิชาการ 2) สือ่สารอย่างน้อยได้สองภาษา 3) ล า้หน้าทางความคิด 4) ผลติงานอย่างสร้างสรรค์ 5) ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสงัคม
โลก [8] พร้อมทัง้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน 4 องค์ประกอบ คือ 1) การค านงึถึงปัจเจกบุคคล 2) การมีความกล้า
เสีย่ง 3) การน าแบบสร้างสรรค์  และ 4) การน าการเปลีย่นแปลง โดยศกึษาว่าองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงทัง้
ในแต่ละองค์ประกอบและในภาพรวมมีความสมัพนัธ์อย่างไรและสามารถพยากรณ์ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ในระดบัใดทัง้นีเ้พื่อให้หน่วยงานต้นสงักดัผู้บริหารสถานศกึษาและ
บคุลากรทางการศกึษาสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนเพื่อจัดล าดบัความส าคญัเพื่อมุ่งเน้น
การพัฒนาองค์ประกอบในแต่ละด้านของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากลบรรลเุป้าหมายตามวัตถปุระสงค์ของโครงการ 

 
วัตถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อศกึษาระดบัความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 
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2. เพื่อศกึษาระดับขององค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากบัความส าเร็จ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากลสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 

4. เพื่อศกึษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงที่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ของผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
 
สมมติฐานในการวจัิย 

1. องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสมัพันธ์กับความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

2. องค์ประกอบของภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย  1 องค์ประกอบ สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต  1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3,812 คน จากโรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 39 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ครัง้นี ้ได้แก่ ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 1 จ านวน 323 คน ซึง่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้มาจากตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี และมอร์แกน [9] และได้มาจากการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน 
(Multistage Random Sampling) ดงันี ้
 ขัน้ที่ 1 แบ่งโรงเรียนมาตรฐานสากลสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต1 ออกตามขนาดของ
โรงเรียนได้โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 17 แห่ง โรงเรียนใหญ่ 16 แห่ง และโรงเรียนขนาดกลาง 6 แห่ง รวม 39 โรงเรียน 

ขัน้ที่ 2 แบ่งกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นชัน้ในการสุ่ม โดยใช้เกณฑ์ 50% ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างอย่าง
ตามขนาดโรงเรียน ดังนี ้ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  8 แห่งโรงเรียนใหญ่ 8 แห่ง และโรงเรียนขนาดกลาง 3 แห่ง รวม 19 
โรงเรียน 

ขัน้ที่ 3 สุม่อย่างง่าย (Random Sampling) โดยการจบัฉลากแบบไม่ใสคื่นของโรงเรียนแต่ละขนาด ได้โรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 8 แห่ง กลุ่มตวัอย่างโรงเรียนขนาดใหญ่ 8 และกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดกลาง 3 แห่ง 
จากนัน้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างครูของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ตามโควตา (Quata Sampling) 
โรงเรียนละเท่าๆ กนั จ านวนโรงเรียนละ 17 คน รวมครูที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง ทัง้สิน้ 323 คน 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นีผู้้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น  3 ตอน ดังนี  ้ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ ตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการสอนซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามความส าเร็จของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลด้านผู้ เรียน ซึ่งมีคุณลกัษณะ 5 เป้าหมาย ดังนี ้1) เป็นเลิศวิชาการ 2) สื่อสารสองภาษา 3) ล า้หน้า
ทางความคิด 4) ผลติงานอย่างสร้างสรรค์ 5) ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสงัคมโลก [10] ซึง่มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
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มาตรฐานสากลมี 5 เป้าหมาย ดังนี ้1) เป็นเลิศวิชาการ 2) สื่อสารอย่างน้อยได้สองภาษา 3) ล า้หน้าทางความคิด 4) ผลิต
งานอย่างสร้างสรรค์ 5) ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสงัคม [4] 

ในการพฒันาและยกระดับด าเนินโครงการสู่โรงเรียนสู่มาตรฐานสากลนัน้ภารกิจหลกัของผู้บริหารโรงเรียน  คือ         
การท าความเข้าใจโครงการและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในโรงเรียนเพ่ือร่วมกันจัดท าแผนกลยุทธ์จัดท าสาระ
รายวิชาเพิ่มเติมจัดหลกัสตูรสถานศึกษาจัดท าห้องปฏิบัติการส ารวจข้อมูลครูด าเนินการบริหารด้วยระบบคุณภาพวิจัยและ
พฒันาหารูปแบบการจดัหลกัสตูรและการสอนน าเสนอผลงานและการจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท ารายงานผลการประเมิน
โครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ [5] การที่จะท าให้การด าเนินโครงการประสบ
ความส าเร็จต้องอาศยัภาวะผู้น าที่จะช่วยกระตุ้น สร้างความตระหนกัในการท างานของผู้มีสว่นเก่ียวข้อง ภาวะผู้น าหรือความ
เป็นผู้น าเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะให้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่นมีจดุมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบติังานบรรลจุุดมุ่งหมาย
ขององค์การ [6] ส าหรับองค์ประกอบส าคัญของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนีจ้ะเป็นสิ่งที่สามารถจงูใจให้ครูให้ร่วมมือใน    
การท างานด้วยความเต็มใจผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้ น าที่มีความรู้ความสามารถทัง้ทางวิชาการและในการผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารให้ทนัสมัยมีการปฏิบติังานในลกัษณะของการปฏิบัติ
ที่อาศัยความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ของแต่ละคนที่จะต้องท างานให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายเป็น     
การประยกุต์เอาความรู้หลกัการและทฤษฎีไปปรับใช้ในการท างานเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม
ให้ความส าคัญกับสมัพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ น ากับผู้ ตามเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ ร่วมงานจนก่อให้เกิดแรงจูงใจ ใน           
การท างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจิตส านึกและค่านิยมที่ดีต่อผู้ ร่วมงานด้วยกันต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ท างานจากลกัษณะที่แต่เดิมท างานในเชิงรับให้กลายมาเป็นเชิงรุกให้มากขึน้ต้องมีทักษะความรู้ความสามารถและ
คณุลกัษณะที่ดีในเชิงบริหารผู้บริหารต้องอาศัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมาช่วยเสริมสร้างให้เกิดแรงบนัดาลใจเพี่อกระตุ้น
ให้ผู้ ร่วมงานหรือผู้ใต้บงัคบับัญชาเกิดความร่วมมือในการท างานเพื่อที่จะน าไปสู่ความมีเอกภาพในองค์กรและการมีสว่นร่วม
อย่างเต็มใจในการผลกัดนัให้องค์การบรรลเุป้าหมาย [7] 

จากความส าคัญดังกล่าวผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สามารถ
พยากรณ์ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยการศกึษาครัง้
นีพ้ิจารณาจากเป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่ง ความส าเร็จขัน้สุดท้ายของโรงเรียน
มาตรฐานสากล คือ คุณภาพของผู้ เรียนโดยมีเป้าหมายและตัวชีว้ัดความส าเร็จด้านผู้ เรียน  5 เป้าหมาย ดังนี ้1) เป็นเลิศ
วิชาการ 2) สือ่สารอย่างน้อยได้สองภาษา 3) ล า้หน้าทางความคิด 4) ผลติงานอย่างสร้างสรรค์ 5) ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสงัคม
โลก [8] พร้อมทัง้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน 4 องค์ประกอบ คือ 1) การค านงึถึงปัจเจกบุคคล 2) การมีความกล้า
เสีย่ง 3) การน าแบบสร้างสรรค์  และ 4) การน าการเปลีย่นแปลง โดยศกึษาว่าองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงทัง้
ในแต่ละองค์ประกอบและในภาพรวมมีความสมัพนัธ์อย่างไรและสามารถพยากรณ์ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ในระดบัใดทัง้นีเ้พื่อให้หน่วยงานต้นสงักดัผู้บริหารสถานศกึษาและ
บคุลากรทางการศกึษาสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนเพื่อจัดล าดบัความส าคญัเพื่อมุ่งเน้น
การพัฒนาองค์ประกอบในแต่ละด้านของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากลบรรลเุป้าหมายตามวัตถปุระสงค์ของโครงการ 

 
วัตถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อศกึษาระดบัความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 
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2. เพื่อศกึษาระดับขององค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากบัความส าเร็จ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากลสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 

4. เพื่อศกึษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงที่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ของผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
 
สมมติฐานในการวจิัย 

1. องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสมัพันธ์กับความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

2. องค์ประกอบของภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย  1 องค์ประกอบ สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต  1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3,812 คน จากโรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 39 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ครัง้นี ้ได้แก่ ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 1 จ านวน 323 คน ซึง่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้มาจากตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี และมอร์แกน [9] และได้มาจากการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน 
(Multistage Random Sampling) ดงันี ้
 ขัน้ที่ 1 แบ่งโรงเรียนมาตรฐานสากลสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต1 ออกตามขนาดของ
โรงเรียนได้โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 17 แห่ง โรงเรียนใหญ่ 16 แห่ง และโรงเรียนขนาดกลาง 6 แห่ง รวม 39 โรงเรียน 

ขัน้ที่ 2 แบ่งกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นชัน้ในการสุ่ม โดยใช้เกณฑ์ 50% ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างอย่าง
ตามขนาดโรงเรียน ดังนี ้ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  8 แห่งโรงเรียนใหญ่ 8 แห่ง และโรงเรียนขนาดกลาง 3 แห่ง รวม 19 
โรงเรียน 

ขัน้ที่ 3 สุม่อย่างง่าย (Random Sampling) โดยการจบัฉลากแบบไม่ใสคื่นของโรงเรียนแต่ละขนาด ได้โรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 8 แห่ง กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดใหญ่ 8 และกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดกลาง 3 แห่ง 
จากนัน้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างครูของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ตามโควตา (Quata Sampling) 
โรงเรียนละเท่าๆ กนั จ านวนโรงเรียนละ 17 คน รวมครูที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง ทัง้สิน้ 323 คน 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นีผู้้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น  3 ตอน ดังนี  ้ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ ตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการสอนซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามความส าเร็จของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลด้านผู้ เรียน ซึ่งมีคุณลกัษณะ 5 เป้าหมาย ดังนี ้1) เป็นเลิศวิชาการ 2) สื่อสารสองภาษา 3) ล า้หน้า
ทางความคิด 4) ผลติงานอย่างสร้างสรรค์ 5) ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสงัคมโลก [10] ซึง่มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
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ค่า 5 ระดบั คือ มีความส าเร็จในระดับมากที่สดุมีความส าเร็จในระดบัมากมีความส าเร็จในระดับปานกลางมีความส าเร็จใน
ระดับน้อยและมีความส าเร็จในระดับน้อยที่สดุและตอนที่ 3 แบบสอบถามองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
ได้มาจากการสงัเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการ 13 ท่าน ได้องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4 องค์ประกอบ คือ          
1) การค านงึถงึปัจเจกบคุคล 2) การมีความกล้าเสีย่ง 3) การน าแบบสร้างสรรค์ และ 4) การน าการเปลีย่นแปลง โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามประเมินระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ตนปฏิบัติงานอยู่ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั คือ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงอยู่ในระดบัมากที่สดุ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงอยู่ในระดับ
มาก ภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ ในระดับปานกลาง ภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อย ภาวะผู้ น า                         
การเปลีย่นแปลงอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ  

จากนัน้น าแบบสอบถามที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องแล้วน าไปให้
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยใช้เกณฑ์ความคิดเห็นสอดคล้อง
ต้องกัน (Index of Item -objectivcongruence: IOC) โดยก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อค าถามที่สามารถน าไปใช้ได้ที่
เกณฑ์ค่า IOC ≥ 0.5 ขึน้ไปโดยค่าที่ได้ คือ 0.6 - 1 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญและเสนอประธาน
กรรมการและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์พิจารณาอีกครัง้หนึ่งน าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนมีความ
สมบูรณ์และมีความเหมาะสมไปทดลอง  (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน จ านวน 30 คน จากนัน้น า
แบบสอบถามมาหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบับโดยหาค่าสมัประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามองค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ  0.94 
และค่าความเชื่อมัน่แบบสอบถามความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากลเท่ากบั 0.96 จากนัน้ จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์
แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกบัครูผู้สอน จ านวน 323 คน ที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามคืนกลบัมา 311 ชดุ คิดเป็น
ร้อยละ 96.28 วิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพีย ร์สัน  (Pearson Product moment Correlation  
Coefficient) และสมการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. ระดบัความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (  = 4.21, S.D. = 0.48) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกุด้านอยู่ในระดบัมากด้วยเช่นกนัโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนสงูสดุ คือ ด้านความเป็นเลิศวิชาการ (  = 4.30, S.D. = 0.58) รองลงมา คือ ด้านการร่วมกันรับผิดชอบต่อสงัคมโลก          
(   = 4.22, S.D. = 0.53) ด้านการผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ (  = 4.19, S.D. = 0.62) ด้านความล า้หน้าทางความคิด (  = 4.17,          
S.D. = 0.61) และด้านการสือ่สารสองภาษา (  = 4.16, S.D. = 0.58) ตามล าดบั 

2. ระดับองค์ประกอบของภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษาเขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.08, S.D. = 0.68) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากด้วย เช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสงูสดุ คือ ด้านการค านงึถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล (   = 4.15, S.D. = 0.48) รองลงมา คือ ด้านการน าแบบสร้างสรรค์ (   = 4.12, S.D. = 0.73) ด้านการน า         
การเปลีย่นแปลง (  = 4.10, S.D. = 0.77) และด้านการกล้าเสีย่ง (  = 3.94, S.D. = 0.58) ตามล าดบั 

3. องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความสมัพันธ์ใน
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน โดยด้านที่มีความสมัพันธ์สงูสดุ คือ การค านึงถึงความเป็นปัจเจก
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บุคคล (r = 0.57) รองลงมา คือ การน าแบบสร้างสรรค์ (r = 0.55) และการน าการเปลี่ยนแปลงกับการกล้าเสี่ยงซึ่งมีค่า
ความสมัพนัธ์เท่ากนัที่ (r = 0.53)  

4. ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลมีจ านวน  2 ตัวแปร คือ           
การค านงึถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (x1) (β = 0.297) และการกล้าเสี่ยง (x2) (β = 0.136) โดยตัวแปรทัง้ 2 ตัวแปร สามารถ
ร่วมพยากรณ์ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ร้อยละ 34.3 และมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 แสดงว่าตัวแปร
พยากรณ์ทัง้ 2 ด้าน สามารถร่วมพยากรณ์ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ดังตารางด้านล่าง 
 

ตวัพยากรณ์ b β SEb  t p - value 
การค านงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคล (x1) 0.400 0.297 0.056  5.311** <0.01 
การกล้าเสีย่ง(x2) 0.217 0.136 0.047  2.883** <0.01 
R = 0.586SEest= 0.144  F = 149.276     
R2 = 0.343a = 0.393       

 

** มีนยัส าคัญที่ระดบั 0.01 
ข้างต้นสามารถน ามาเขียนในรูปของสมการพยากรณ์ได้ 2 รูปแบบ ดงันี ้

 รูปของสมการคะแนนมาตรฐาน 
  �̂�𝑍 = 0.297 (x1) + 0.136 (x2) 

รูปของสมการคะแนนดิบ 
 �̂�𝑌 = 0.393 + 0.400 (x1) + 0.217 (x2) 

 
อภปิรายผล 

จากการศกึษางานวิจยัสามารถน ามาอภิปรายตามประเด็นส าคัญได้ ดงันี ้
1. จากการศกึษาระดับความส าเร็จความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 1 พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลทัง้โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสงูสดุ คือ ด้านความเป็นเลิศวิชาการ รองลงมา คือ ด้านการร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคม
โลกด้านการผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ด้านความล า้หน้าทางความคิดและด้านการสื่อสารสองภาษาตามล าดับทัง้นีอ้าจสบื
เนื่องมาจากเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลขัน้สดุท้าย คือ คณุภาพของผู้ เรียนความส าเร็จของโรงเรียนใน
การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจะพิจารณาจากคุณภาพของผู้ เรียนโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสตูร        
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ เรียนให้มีศักยภาพเป็น       
พลโลกมีทักษะความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของ
ประเทศชัน้น าที่มีคุณภาพการศึกษาสงู สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ .ศ. 2551    
ที่มุ่งเน้นการพฒันาคณุภาพเยาวชนส าหรับยคุศตวรรษที่ 21 ตามปฏิญญาว่าด้วยการจดัการศึกษาของ UNESCO ทัง้ 4 ด้าน 
คือ Learning to know ,Learning to do, Learning to live together and Learning to be เพื่อสร้างคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ 
ในฐานะพลโลก [10] สอดคล้องกับ วีรวรรณ มีมั่น [11] ผลการวิจัยสรุปได้ ดงันี ้ ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจาก
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ค่า 5 ระดบั คือ มีความส าเร็จในระดับมากที่สดุมีความส าเร็จในระดบัมากมีความส าเร็จในระดับปานกลางมีความส าเร็จใน
ระดับน้อยและมีความส าเร็จในระดับน้อยที่สดุและตอนที่ 3 แบบสอบถามองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
ได้มาจากการสงัเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการ 13 ท่าน ได้องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4 องค์ประกอบ คือ          
1) การค านงึถงึปัจเจกบคุคล 2) การมีความกล้าเสีย่ง 3) การน าแบบสร้างสรรค์ และ 4) การน าการเปลีย่นแปลง โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามประเมินระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ตนปฏิบัติงานอยู่ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั คือ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงอยู่ในระดบัมากที่สดุ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงอยู่ในระดับ
มาก ภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ ในระดับปานกลาง ภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อย ภาวะผู้ น า                         
การเปลีย่นแปลงอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ  

จากนัน้น าแบบสอบถามที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องแล้วน าไปให้
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยใช้เกณฑ์ความคิดเห็นสอดคล้อง
ต้องกัน (Index of Item -objectivcongruence: IOC) โดยก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อค าถามที่สามารถน าไปใช้ได้ที่
เกณฑ์ค่า IOC ≥ 0.5 ขึน้ไปโดยค่าที่ได้ คือ 0.6 - 1 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญและเสนอประธาน
กรรมการและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์พิจารณาอีกครัง้หนึ่งน าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนมีความ
สมบูรณ์และมีความเหมาะสมไปทดลอง  (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน จ านวน 30 คน จากนัน้น า
แบบสอบถามมาหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบับโดยหาค่าสมัประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามองค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ  0.94 
และค่าความเชื่อมัน่แบบสอบถามความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากลเท่ากบั 0.96 จากนัน้ จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์
แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกบัครูผู้สอน จ านวน 323 คน ที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามคืนกลบัมา 311 ชดุ คิดเป็น
ร้อยละ 96.28 วิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพีย ร์สัน  (Pearson Product moment Correlation  
Coefficient) และสมการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. ระดบัความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (  = 4.21, S.D. = 0.48) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกุด้านอยู่ในระดบัมากด้วยเช่นกนัโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนสงูสดุ คือ ด้านความเป็นเลิศวิชาการ (  = 4.30, S.D. = 0.58) รองลงมา คือ ด้านการร่วมกันรับผิดชอบต่อสงัคมโลก          
(   = 4.22, S.D. = 0.53) ด้านการผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ (  = 4.19, S.D. = 0.62) ด้านความล า้หน้าทางความคิด (  = 4.17,          
S.D. = 0.61) และด้านการสือ่สารสองภาษา (  = 4.16, S.D. = 0.58) ตามล าดบั 

2. ระดับองค์ประกอบของภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษาเขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.08, S.D. = 0.68) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากด้วย เช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสงูสดุ คือ ด้านการค านงึถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล (   = 4.15, S.D. = 0.48) รองลงมา คือ ด้านการน าแบบสร้างสรรค์ (   = 4.12, S.D. = 0.73) ด้านการน า         
การเปลีย่นแปลง (  = 4.10, S.D. = 0.77) และด้านการกล้าเสีย่ง (  = 3.94, S.D. = 0.58) ตามล าดบั 

3. องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความสมัพันธ์ใน
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน โดยด้านที่มีความสมัพันธ์สงูสดุ คือ การค านึงถึงความเป็นปัจเจก

 
วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

บุคคล (r = 0.57) รองลงมา คือ การน าแบบสร้างสรรค์ (r = 0.55) และการน าการเปลี่ยนแปลงกับการกล้าเสี่ยงซึ่งมีค่า
ความสมัพนัธ์เท่ากนัที่ (r = 0.53)  

4. ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลมีจ านวน  2 ตัวแปร คือ           
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (x1) (β = 0.297) และการกล้าเสี่ยง (x2) (β = 0.136) โดยตัวแปรทัง้ 2 ตัวแปร สามารถ
ร่วมพยากรณ์ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ร้อยละ 34.3 และมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 แสดงว่าตัวแปร
พยากรณ์ทัง้ 2 ด้าน สามารถร่วมพยากรณ์ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ดังตารางด้านล่าง 
 

ตวัพยากรณ์ b β SEb  t p - value 
การค านงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคล (x1) 0.400 0.297 0.056  5.311** <0.01 
การกล้าเสีย่ง(x2) 0.217 0.136 0.047  2.883** <0.01 
R = 0.586SEest= 0.144  F = 149.276     
R2 = 0.343a = 0.393       

 

** มีนยัส าคัญที่ระดบั 0.01 
ข้างต้นสามารถน ามาเขียนในรูปของสมการพยากรณ์ได้ 2 รูปแบบ ดงันี ้

 รูปของสมการคะแนนมาตรฐาน 
  �̂�𝑍 = 0.297 (x1) + 0.136 (x2) 

รูปของสมการคะแนนดิบ 
 �̂�𝑌 = 0.393 + 0.400 (x1) + 0.217 (x2) 

 
อภปิรายผล 

จากการศกึษางานวิจยัสามารถน ามาอภิปรายตามประเด็นส าคัญได้ ดงันี ้
1. จากการศกึษาระดับความส าเร็จความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 1 พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลทัง้โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสงูสดุ คือ ด้านความเป็นเลิศวิชาการ รองลงมา คือ ด้านการร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคม
โลกด้านการผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ด้านความล า้หน้าทางความคิดและด้านการสื่อสารสองภาษาตามล าดับทัง้นีอ้าจสบื
เนื่องมาจากเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลขัน้สดุท้าย คือ คณุภาพของผู้ เรียนความส าเร็จของโรงเรียนใน
การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจะพิจารณาจากคุณภาพของผู้ เรียนโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสตูร        
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ เรียนให้มีศักยภาพเป็น       
พลโลกมีทักษะความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของ
ประเทศชัน้น าที่มีคุณภาพการศึกษาสงู สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ .ศ. 2551    
ที่มุ่งเน้นการพฒันาคณุภาพเยาวชนส าหรับยคุศตวรรษที่ 21 ตามปฏิญญาว่าด้วยการจดัการศึกษาของ UNESCO ทัง้ 4 ด้าน 
คือ Learning to know ,Learning to do, Learning to live together and Learning to be เพื่อสร้างคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ 
ในฐานะพลโลก [10] สอดคล้องกับ วีรวรรณ มีมั่น [11] ผลการวิจัยสรุปได้ ดงันี ้ ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจาก
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ทักษะในการดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุเป็นพลเมืองที�ดีมีคุณภาพของชาติและเป็นกําลงัหลักสําคัญที�ช่วย

ขบัเคลื�อนการพฒันาประเทศให้สูเ่ป้าหมายสงูสดุโดยที�ผู้บริหารและผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องทุกฝ่ายต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

การศกึษาโดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนและครูเป็นบคุคลสาํคญัที�มีผลต่อความสาํเร็จจะต้องทําหน้าที�ไปพร้อมๆ กัน ภาวะผู้นําการ

เปลี�ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมีความสมัพันธ์กับการเพิ�มระดับผลการเรียนของนกัเรียนและยังสมัพันธ์กับการเพิ�มระดับ

ความพงึพอใจในการปฏิบติังานของครูและความตระหนักต่อประสิทธิผลของผู้บริหาร ซึ�งสอดคล้องกับ โชคชัยขุนศรี[19]พบว่า 

ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงของผู้บริหารกบัคณุภาพของโรงเรียนมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวก 

4. การศกึษาองค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงที�สามารถพยากรณ์ความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล

ของผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพื �นที�การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 สามารถจําแนกออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที�มี

ความสมัพนัธ์และสามารถพยากรณ์ความสาํเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ และกลุ่มที�มีความสมัพันธ์และแต่ไม่สามารถ

พยากรณ์ความสาํเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล จงึนํามาอภิปรายเพิ�มเติมได้ ดงันี � 

    4.1 องค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงที� มีความสัมพันธ์และสามารถพยากรณ์ความสําเร็จของ

โรงเรียนมาตรฐานสากลเรียงลําดับตามสมัประสิทธิ � การทํานาย ได้แก่ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและด้านการ

กล้าเสี�ยงสามารถพยากรณ์ความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ร้อยละ 34.3  ทั �งนี �อาจเนื�องมาจากภาวะผู้นําการ

เปลี�ยนแปลงเป็นกระบวนการมีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงเจตคติในการทํางานเพื�อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพซึ�ง

ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงสง่ผลต่อความพงึพอใจและมีอิทธิพลต่อผู้ตามจึงจําเป็นที�ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเปลี�ยนวิธีการ

กระบวนการวิสยัทศัน์ในการทํางานตามทฤษฎีของ Bass and Avolio (1994) ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงสามารถเห็นได้จาก

ผู้นาํที�มีลกัษณะมีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในระหว่างผู้ ร่วมงานและผู้ตามให้มองงานของพวกเขาในแง่มุมต่างๆทําให้

เกิดการตระหนกัรู้เรื�องภารกิจ (Mission) และวิสยัทัศน์ (Vision) กระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการคํานึงถึงความเป็นปัจเจก

บคุคลว่า ผู้นําจะมีความสมัพนัธ์เกี�ยวข้องกบับคุคลในฐานะเป็นผู้นาให้การดแูลเอาใจใสผู่้ตามเป็นรายบุคคลทําให้ผู้ตามรู้สกึ

มีคณุค่าและมีความสาํคญัผู้นําจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที�ปรึกษา (Advisor) ผู้บริหารสถานศึกษาที�คํานึงถึงปัจเจกบุคล

จะสามารถกระตุ้นบคุลากรให้รู้สกึผกูพันกับโรงเรียนทําให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการทํางานซึ�งมีความหมายต่อบุคลากรเอง

ซึ�งโรงเรียนจะได้ประโยชน์จากความสมัพันธ์ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและนําไปสู่ความสําเร็จของโรงเรียนซึ�ง

สอดคล้องกับรัตน นาคมุสิก [20]พบว่าภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงของผู้บริหารที�มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมีอํานาจ

ทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื �นที�การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานีเขต 3 อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที� 0.01 การมุ่งความสมัพนัธ์เป็นรายคนค่าสมัประสทิธิ � การถดถอยของตวัพยากรณ์เท่ากบั 0.178 

    4.2 องค์ประกอบของภาวะผู้ นําการเปลี�ยนแปลงที�มีความสัมพันธ์แต่ไม่สามารถพยากรณ์ความสําเร็จของ

โรงเรียนมาตรฐานสากลได้แก่ด้านการนําแบบสร้างสรรค์และด้านการนําการเปลี�ยนแปลง ซึ�งผลที�เกิดขึ �นในลกัษณะดังกล่าว

อาจเนื�องมาจาก ตวัแปรทั �ง 2 ด้าน เป็นตวัแปรที�ผู้บริหารสถานศกึษาอาจละเลยการแสดงออกในพฤติกรรมดังกล่าว หากแต่

ผลในด้านความสมัพนัธ์ภายในองค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของภาวะผู้นําการ

เปลี�ยนแปลง ด้านการนําแบบสร้างสรรค์และด้านการนําการเปลี�ยนแปลง ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับมากจึงเป็นสิ�งที�น่าสงัเกตว่าหากผู้บริหารสถานศึกษามีการแสดงออกถึง

คณุลกัษณะทั �ง 2 ด้านให้เป็นส่วนหนึ�งของการบริหารจัดการสถานศึกษาจะช่วยให้การดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล

ประสบความสาํเร็จ ซึ�งสอดคล้องกบัวิโรจน์สารรัตนะ[21]การบริหารจดัการในโรงเรียนนั �นมีเป้าหมายสาํคญัสงูสดุอยู่ที� 
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ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี ้ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และ            
ด้านผู้ เรียน  

2. จากการศึกษาระดับองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า         
ทุกด้านอยู่ในระดับมากด้วยเช่นกันโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
รองลงมา คือ ด้านการน าแบบสร้างสรรค์ ด้านการน าการเปลี่ยนแปลงและด้านการกล้าเสี่ยง ตามล าดับทัง้นีอ้าจสืบ
เนื่องมาจากในการจัดและการบริหารการศึกษาในยุคนี ้ จ าต้องอาศัยผู้ บริหารที่มีภาวะผู้ น าท่ีเอื อ้และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้า กว้างไกล ผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศกึษา จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีทกัษะในการบริหารและจดัการศึกษาและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ จงึต้องมี
คุณลกัษณะที่ส่งเสริมและเอือ้ต่อการบริหารท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจะสามารถจัดการศกึษาได้ตาม
คุณภาพตามที่ตัง้เป้าหมาย [12] สอดคล้องกับธงชัยหมื่นสา [13] พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามหาสารคาม เขต 3 โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาเป็นด้านการสร้างแรงบันดาลใจ              
การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์และการกระตุ้ นทางปัญญาตามล าดับ สอดคล้องกับ โชคชัย ขุนศรี [14] พบว่า ภาวะผู้น า           
การเปลีย่นแปลงของผู้บริหารและคุณภาพของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกบั เชี่ยวชาญ ภาระวงค์ [15] 
พบว่า ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดบัมาก 

3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษากับ
ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 พบว่า องค์ประกอบของภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลในทางบวกอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน 
ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานในข้อ 1 โดยด้านที่มีความสมัพนัธ์สงูสดุ คือ ด้านการค านงึถงึความเป็นปัจเจกบุคคล รองลงมา คือ 
ด้านการน าแบบสร้างสรรค์ และด้านการน าการเปลี่ยนแปลงกับด้านการกล้าเสี่ยงซึ่งมีค่าความสมัพันธ์เท่ากัน ตามล าดับ 
ทัง้นีอ้าจสืบเนื่องมาจาก ภาวะผู้น าหรือความเป็นผู้ น าเป็นกระบวนการที่ผู้ บริหารจะให้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ อื่นมี
จดุมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลจุดุมุ่งหมายขององค์การนอกจากนีภ้าวะผู้น ามีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนา
องค์การและการจัดการในทุกระดับทัง้ในภาครัฐเอกชนระดับโลกชาติหรือท้องถ่ิน [16] ในระดับองค์การมีการยอมรับว่า
ความส าเร็จขององค์การไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นการบริหารที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Results management) ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล
ล้วนแต่ขึน้อยู่กับภูมิปัญญา ความคิดอ่านและแนวปฏิบัติที่สร้างสรรค์ของผู้บริหาร [17] องค์ประกอบส าคัญของภาวะผู้น า
การเปลีย่นแปลงนีจ้ะเป็นสิ่งที่สามารถจงูใจให้ครูให้ร่วมมือในการท างานด้วยความเต็มใจผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้ น าที่มี
ความรู้ความสามารถทัง้ทางวิชาการและในการผู้ บริหารสถานศึกษาขั น้พืน้ฐานจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน         
การบริหารให้ทนัสมยัมีการปฏิบัติงานในลกัษณะของการปฏิบติัที่อาศยัความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ของแต่
ละคนที่จะต้องท างานให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายเป็นการประยุกต์เอาความรู้หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ใน            
การท างานเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมให้ความส าคัญกับสมัพันธภาพที่ดีระหว่างผู้น ากับผู้
ตามเสริมสร้างแรงบนัดาลใจแก่ผู้ ร่วมงานจนก่อให้เกิดแรงจงูใจในการท างานส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมจิตส านกึและค่านิยม
ที่ดีต่อผู้ ร่วมงานด้วยกันผู้บริหารต้องอาศัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมาช่วยเสริมสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจเพี่อกระตุ้นให้
ผู้ ร่วมงานหรือผู้ ใต้บังคับบัญชาเกิดความร่วมมือในการท างานเพื่อที่จะน าไปสู่ความมีเอกภาพในองค์กรและการมีส่วนร่วม
อย่างเต็มใจในการผลกัดนัให้องค์การบรรลเุป้าหมายส าเร็จ [18] 

 28
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ทักษะในการดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุเป็นพลเมืองที�ดีมีคุณภาพของชาติและเป็นกําลงัหลักสําคัญที�ช่วย

ขบัเคลื�อนการพฒันาประเทศให้สูเ่ป้าหมายสงูสดุโดยที�ผู้บริหารและผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องทุกฝ่ายต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

การศกึษาโดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนและครูเป็นบคุคลสาํคญัที�มีผลต่อความสาํเร็จจะต้องทําหน้าที�ไปพร้อมๆ กัน ภาวะผู้นําการ

เปลี�ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมีความสมัพันธ์กับการเพิ�มระดับผลการเรียนของนกัเรียนและยังสมัพันธ์กับการเพิ�มระดับ

ความพงึพอใจในการปฏิบติังานของครูและความตระหนักต่อประสิทธิผลของผู้บริหาร ซึ�งสอดคล้องกับ โชคชัยขุนศรี[19]พบว่า 

ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงของผู้บริหารกบัคณุภาพของโรงเรียนมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวก 

4. การศกึษาองค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงที�สามารถพยากรณ์ความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล

ของผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพื �นที�การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 สามารถจําแนกออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที�มี

ความสมัพนัธ์และสามารถพยากรณ์ความสาํเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ และกลุ่มที�มีความสมัพันธ์และแต่ไม่สามารถ

พยากรณ์ความสาํเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล จงึนํามาอภิปรายเพิ�มเติมได้ ดงันี � 

    4.1 องค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงที� มีความสัมพันธ์และสามารถพยากรณ์ความสําเร็จของ

โรงเรียนมาตรฐานสากลเรียงลําดับตามสมัประสิทธิ � การทํานาย ได้แก่ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและด้านการ

กล้าเสี�ยงสามารถพยากรณ์ความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ร้อยละ 34.3  ทั �งนี �อาจเนื�องมาจากภาวะผู้นําการ

เปลี�ยนแปลงเป็นกระบวนการมีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงเจตคติในการทํางานเพื�อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพซึ�ง

ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงสง่ผลต่อความพงึพอใจและมีอิทธิพลต่อผู้ตามจึงจําเป็นที�ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเปลี�ยนวิธีการ

กระบวนการวิสยัทศัน์ในการทํางานตามทฤษฎีของ Bass and Avolio (1994) ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงสามารถเห็นได้จาก

ผู้นําที�มีลกัษณะมีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในระหว่างผู้ ร่วมงานและผู้ตามให้มองงานของพวกเขาในแง่มุมต่างๆทําให้

เกิดการตระหนกัรู้เรื�องภารกิจ (Mission) และวิสยัทัศน์ (Vision) กระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการคํานึงถึงความเป็นปัจเจก

บคุคลว่า ผู้นําจะมีความสมัพนัธ์เกี�ยวข้องกบับคุคลในฐานะเป็นผู้นาให้การดแูลเอาใจใสผู่้ตามเป็นรายบุคคลทําให้ผู้ตามรู้สกึ

มีคณุค่าและมีความสาํคญัผู้นาํจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที�ปรึกษา (Advisor) ผู้บริหารสถานศึกษาที�คํานึงถึงปัจเจกบคุล

จะสามารถกระตุ้นบคุลากรให้รู้สกึผกูพันกับโรงเรียนทําให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการทํางานซึ�งมีความหมายต่อบุคลากรเอง

ซึ�งโรงเรียนจะได้ประโยชน์จากความสมัพันธ์ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและนําไปสู่ความสําเร็จของโรงเรียนซึ�ง

สอดคล้องกับรัตน นาคมุสิก [20]พบว่าภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงของผู้บริหารที�มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมีอํานาจ

ทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื �นที�การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานีเขต 3 อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที� 0.01 การมุ่งความสมัพนัธ์เป็นรายคนค่าสมัประสทิธิ � การถดถอยของตวัพยากรณ์เท่ากบั 0.178 

    4.2 องค์ประกอบของภาวะผู้ นําการเปลี�ยนแปลงที�มีความสัมพันธ์แต่ไม่สามารถพยากรณ์ความสําเร็จของ

โรงเรียนมาตรฐานสากลได้แก่ด้านการนําแบบสร้างสรรค์และด้านการนําการเปลี�ยนแปลง ซึ�งผลที�เกิดขึ �นในลกัษณะดังกล่าว

อาจเนื�องมาจาก ตวัแปรทั �ง 2 ด้าน เป็นตวัแปรที�ผู้บริหารสถานศกึษาอาจละเลยการแสดงออกในพฤติกรรมดังกล่าว หากแต่

ผลในด้านความสมัพนัธ์ภายในองค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของภาวะผู้นําการ

เปลี�ยนแปลง ด้านการนําแบบสร้างสรรค์และด้านการนําการเปลี�ยนแปลง ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับมากจึงเป็นสิ�งที�น่าสงัเกตว่าหากผู้บริหารสถานศึกษามีการแสดงออกถึง

คณุลกัษณะทั �ง 2 ด้านให้เป็นส่วนหนึ�งของการบริหารจัดการสถานศึกษาจะช่วยให้การดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล

ประสบความสาํเร็จ ซึ�งสอดคล้องกบัวิโรจน์สารรัตนะ[21]การบริหารจดัการในโรงเรียนนั �นมีเป้าหมายสาํคญัสงูสดุอยู่ที� 
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ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี ้ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และ            
ด้านผู้ เรียน  

2. จากการศึกษาระดับองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า         
ทุกด้านอยู่ในระดับมากด้วยเช่นกันโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
รองลงมา คือ ด้านการน าแบบสร้างสรรค์ ด้านการน าการเปลี่ยนแปลงและด้านการกล้าเสี่ยง ตามล าดับทัง้นีอ้าจสืบ
เนื่องมาจากในการจัดและการบริหารการศึกษาในยุคนี ้ จ าต้องอาศัยผู้ บริหารที่มีภาวะผู้ น าท่ีเอื อ้และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้า กว้างไกล ผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศกึษา จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีทกัษะในการบริหารและจดัการศึกษาและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ จงึต้องมี
คุณลกัษณะที่ส่งเสริมและเอือ้ต่อการบริหารท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจะสามารถจัดการศกึษาได้ตาม
คุณภาพตามที่ตัง้เป้าหมาย [12] สอดคล้องกับธงชัยหมื่นสา [13] พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามหาสารคาม เขต 3 โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาเป็นด้านการสร้างแรงบันดาลใจ              
การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์และการกระตุ้ นทางปัญญาตามล าดับ สอดคล้องกับ โชคชัย ขุนศรี [14] พบว่า ภาวะผู้น า           
การเปลีย่นแปลงของผู้บริหารและคุณภาพของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกบั เชี่ยวชาญ ภาระวงค์ [15] 
พบว่า ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดบัมาก 

3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษากับ
ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 พบว่า องค์ประกอบของภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลในทางบวกอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน 
ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานในข้อ 1 โดยด้านที่มีความสมัพนัธ์สงูสดุ คือ ด้านการค านงึถงึความเป็นปัจเจกบุคคล รองลงมา คือ 
ด้านการน าแบบสร้างสรรค์ และด้านการน าการเปลี่ยนแปลงกับด้านการกล้าเสี่ยงซึ่งมีค่าความสมัพันธ์เท่ากัน ตามล าดับ 
ทัง้นีอ้าจสืบเนื่องมาจาก ภาวะผู้น าหรือความเป็นผู้ น าเป็นกระบวนการที่ผู้ บริหารจะให้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ อ่ืนมี
จดุมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลจุดุมุ่งหมายขององค์การนอกจากนีภ้าวะผู้น ามีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนา
องค์การและการจัดการในทุกระดับทัง้ในภาครัฐเอกชนระดับโลกชาติหรือท้องถ่ิน [16] ในระดับองค์การมีการยอมรับว่า
ความส าเร็จขององค์การไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นการบริหารที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Results management) ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล
ล้วนแต่ขึน้อยู่กับภูมิปัญญา ความคิดอ่านและแนวปฏิบัติที่สร้างสรรค์ของผู้บริหาร [17] องค์ประกอบส าคัญของภาวะผู้น า
การเปลีย่นแปลงนีจ้ะเป็นสิ่งที่สามารถจงูใจให้ครูให้ร่วมมือในการท างานด้วยความเต็มใจผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้ น าที่มี
ความรู้ความสามารถทัง้ทางวิชาการและในการผู้ บริหารสถานศึกษาขั น้พืน้ฐานจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน         
การบริหารให้ทนัสมยัมีการปฏิบัติงานในลกัษณะของการปฏิบติัที่อาศยัความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ของแต่
ละคนที่จะต้องท างานให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายเป็นการประยุกต์เอาความรู้หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ใน            
การท างานเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมให้ความส าคัญกับสมัพันธภาพที่ดีระหว่างผู้น ากับผู้
ตามเสริมสร้างแรงบนัดาลใจแก่ผู้ ร่วมงานจนก่อให้เกิดแรงจงูใจในการท างานส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมจิตส านกึและค่านิยม
ที่ดีต่อผู้ ร่วมงานด้วยกันผู้บริหารต้องอาศัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมาช่วยเสริมสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจเพ่ีอกระตุ้นให้
ผู้ ร่วมงานหรือผู้ ใต้บังคับบัญชาเกิดความร่วมมือในการท างานเพื่อที่จะน าไปสู่ความมีเอกภาพในองค์กรและการมีส่วนร่วม
อย่างเต็มใจในการผลกัดนัให้องค์การบรรลเุป้าหมายส าเร็จ [18] 
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คณุภาพของผู้ เรียนเป็นส าคัญภาวะผู้น าหรือความเป็นผู้น าเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะให้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่นมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุจดุมุ่งหมายขององค์การซึ่งจุดมุ่งหมายความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล       
คือ ผู้ เรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
    1.1 จากผลการศกึษาพบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงที่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของ 

โรงเรียนมาตรฐานสากลของผู้บริหารสถานศึกษานัน้ ควรพฒันาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน ด้าน
การค านงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคลด้านการกล้าเสี่ยง ด้านการน าแบบสร้างสรรค์และด้านการน าการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ
ในด้านการค านงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคลและด้านการกล้าเสี่ยงเนื่องจากทัง้ 2 องค์ประกอบ สามารถร่วมพยากรณ์ความส าเร็จ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     1.2 จากการศกึษาความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลของผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานต้นสงักัดและ
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาควรให้ความความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเก่ียวกับความส าเร็จของโรงเรียน
มาตรฐานสากลซึง่เป้าหมายสงูสดุ คือ ผู้ เรียน ผู้ซึง่จะเป็นก าลงัที่ส าคญัในการพฒันาชาติในอนาคต 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัในครัง้ต่อไป 
         2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลเช่นภาวะ
ผู้น าวิสยัทศัน์ภาวะผู้น าวิชาการเป็นต้น 
     2.2 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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คณุภาพของผู้ เรียนเป็นส าคัญภาวะผู้น าหรือความเป็นผู้น าเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะให้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่นมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุจดุมุ่งหมายขององค์การซึ่งจุดมุ่งหมายความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล       
คือ ผู้ เรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
    1.1 จากผลการศกึษาพบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงที่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของ 

โรงเรียนมาตรฐานสากลของผู้บริหารสถานศึกษานัน้ ควรพฒันาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน ด้าน
การค านงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคลด้านการกล้าเสี่ยง ด้านการน าแบบสร้างสรรค์และด้านการน าการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ
ในด้านการค านงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคลและด้านการกล้าเสี่ยงเนื่องจากทัง้ 2 องค์ประกอบ สามารถร่วมพยากรณ์ความส าเร็จ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     1.2 จากการศกึษาความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลของผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานต้นสงักัดและ
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาควรให้ความความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเก่ียวกับความส าเร็จของโรงเรียน
มาตรฐานสากลซึง่เป้าหมายสงูสดุ คือ ผู้ เรียน ผู้ซึง่จะเป็นก าลงัที่ส าคญัในการพฒันาชาติในอนาคต 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัในครัง้ต่อไป 
         2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลเช่นภาวะ
ผู้น าวิสยัทศัน์ภาวะผู้น าวิชาการเป็นต้น 
     2.2 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศ และ          
2) ประเมินประสิทธิภาพของพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 4 ประเด็น ได้แก่ การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริม การเปรียบเทียบผลการวัด
ระดับความรู้ความเข้าใจทักษะชีวิต การวิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกันปัญหาทางเพศ และการวิเคราะห์เจตคติที่มีต่อ
หลกัสตูรเสริม มีการด าเนินการวิจัย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนที่ 1 การศกึษา ส ารวจ และสงัเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน กลุม่ตวัอย่าง 
คือ ครูในกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศกึษาของโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 73 คน เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ขัน้ตอน 
ที่ 2 การสร้างหลกัสตูรเสริม กลุม่เป้าหมาย คือ ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 10 คน เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความสอดคล้อง
ของโครงร่างหลกัสตูรเสริม และความเหมาะสม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าดชันีความตรงเชิงเนือ้หา ค่าเฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ขัน้ตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริ โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มมีการทดสอบ
ก่อนและหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนหญิงชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา จ านวน 
30 คน เคร่ืองมือที่ใช้ คือ หลกัสตูรเสริม แบบทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจ แบบประเมินพฤติกรรม และแบบสอบถามเจตคติ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริม (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 การทดสอบค่าที (t-test) ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ขัน้ตอนที่ 4 การปรับปรุงหลกัสตูรเสริม ผู้ ให้ข้อมูล คือ วิทยากรผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อให้หลกัสตูรมีความสมบูรณ์มากขึน้  
 ผลการวิจยัพบว่า  
 1. หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
ที่พัฒนาขึน้มีองค์ประกอบของทักษะชีวิตด้านการป้องกันปัญหาทางเพศ 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การสร้าง
สมัพนัธภาพและการสือ่สาร องค์ประกอบที่ 2 การจดัการกบัอารมณ์ องค์ประกอบที่ 3 การภาคภูมิใจในตนเอง องค์ประกอบ
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ที่ 4 ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และองค์ประกอบที่ 5 การดแูลรักษาสขุภาพ ที่มีความเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก และ
มีความสอดคล้องเก่ียวข้องชดัเจนกบัการพฒันาหลกัสตูรเสริม  
 2. ประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม พบว่า 1) หลกัสตูรเสริมมีคะแนนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับหลัง      
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากบั 91.05/90.67 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ 80/80 2) คะแนนความรู้ความเข้าใจหลงัการจดักิจกรรม
การเรียนรู้สงูกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 3) พฤติกรรมการป้องกันปัญหาทางเพศของนักเรียน      
สงูกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.50 ที่ตัง้ไว้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ .05 ทกุด้าน และ 4) เจตคติที่มีต่อหลกัสตูรเสริมสงูกว่าเกณฑ์
ค่าเฉลีย่ 3.50 ที่ตัง้ไว้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 ทกุข้อ     

ค าส าคัญ : การพฒันาหลกัสตูรเสริม การพฒันาทกัษะชีวิต ทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ 
 
Abstract 
 This research had the objectives to 1) develop an enrichment curriculum for developing life skills in the 
prevention of sexual problems for school girls in lower secondary schools, and 2) evaluate the efficiency of the 
enrichment curriculum for developing life skills in the prevention of sexual problems for school girls in lower 
secondary schools. The research was conducted in 4 stages. Stage1: Study, survey, and synthesis of fundamental 
data. The samples were 73 teachers of Health and Physical Education Learning Substance Group in schools 
under the Secondary Educational Service Area Office 3 in Changwat Phranakhon Si Ayutthaya. The instrument 
was a survey-type questionnaire. The data was analyzed by mean and percentage. Stage 2: Building an enrichment 
curriculum. The target group was 10 experts. The instrument was a concordance evaluation form of the enrichment 
curriculum draft and its appropriateness. The data was analyzed by content validity index, mean and standard 
deviation. Stage 3: Examination of the enrichment curriculum efficiency using one group pretest-posttest 
experimental design. The samples were 30 Matayomsuksa 2 school girls of Bangsaiywitthaya School. The instrument 
consisted of enrichment curriculum, knowledge and understanding assessment, behavioral evaluation form, and 
attitudes questionnaire. The data was analyzed by the efficiency values of the enrichment curriculum (E1/E2) 
criterion of 80/80, t-value, mean and standard deviation. And Stage 4: Improving the enrichment curriculum.        
The key informants were the trainers who conducted learning activities. Their recommendations were used to 
improve the curriculum to be more complete. 
 The research results found as follows. 
 1. The development of enrichment curriculum for life skills development of prevention of sexual problems for 
school girls in lower secondary schools had 5 components of life skills development of prevention of sexual 
problems: Component 1: Building relationships and communication, Component 2: Emotion management, 
Component 3 :  Self-esteem, Component 4 : Critical thinking skills, and Component 5: Health care. They had the 
appropriateness at the high level and had explicit accordance and relations with the development of the 
enrichment curriculum. 
 2. The evaluation of the enrichment curriculum efficiency found that 1) The enrich curriculum having the marks of 
during learning activities management and post learning activities management (E1/E2) of 91.05/90.67, which 
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คือ ครูในกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศกึษาของโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 73 คน เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ขัน้ตอน 
ที่ 2 การสร้างหลกัสตูรเสริม กลุม่เป้าหมาย คือ ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 10 คน เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความสอดคล้อง
ของโครงร่างหลกัสตูรเสริม และความเหมาะสม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าดชันีความตรงเชิงเนือ้หา ค่าเฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ขัน้ตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริ โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มมีการทดสอบ
ก่อนและหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนหญิงชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา จ านวน 
30 คน เคร่ืองมือที่ใช้ คือ หลกัสตูรเสริม แบบทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจ แบบประเมินพฤติกรรม และแบบสอบถามเจตคติ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริม (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 การทดสอบค่าที (t-test) ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ขัน้ตอนที่ 4 การปรับปรุงหลกัสตูรเสริม ผู้ ให้ข้อมูล คือ วิทยากรผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อให้หลกัสตูรมีความสมบูรณ์มากขึน้  
 ผลการวิจยัพบว่า  
 1. หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
ที่พัฒนาขึน้มีองค์ประกอบของทักษะชีวิตด้านการป้องกันปัญหาทางเพศ 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การสร้าง
สมัพนัธภาพและการสือ่สาร องค์ประกอบที่ 2 การจดัการกบัอารมณ์ องค์ประกอบที่ 3 การภาคภูมิใจในตนเอง องค์ประกอบ
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ที่ 4 ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และองค์ประกอบที่ 5 การดแูลรักษาสขุภาพ ที่มีความเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก และ
มีความสอดคล้องเก่ียวข้องชดัเจนกบัการพฒันาหลกัสตูรเสริม  
 2. ประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม พบว่า 1) หลกัสตูรเสริมมีคะแนนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับหลัง      
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากบั 91.05/90.67 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ 80/80 2) คะแนนความรู้ความเข้าใจหลงัการจดักิจกรรม
การเรียนรู้สงูกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 3) พฤติกรรมการป้องกันปัญหาทางเพศของนักเรียน      
สงูกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.50 ที่ตัง้ไว้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ .05 ทกุด้าน และ 4) เจตคติที่มีต่อหลกัสตูรเสริมสงูกว่าเกณฑ์
ค่าเฉลีย่ 3.50 ที่ตัง้ไว้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 ทกุข้อ     

ค าส าคัญ : การพฒันาหลกัสตูรเสริม การพฒันาทกัษะชีวิต ทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ 
 
Abstract 
 This research had the objectives to 1) develop an enrichment curriculum for developing life skills in the 
prevention of sexual problems for school girls in lower secondary schools, and 2) evaluate the efficiency of the 
enrichment curriculum for developing life skills in the prevention of sexual problems for school girls in lower 
secondary schools. The research was conducted in 4 stages. Stage1: Study, survey, and synthesis of fundamental 
data. The samples were 73 teachers of Health and Physical Education Learning Substance Group in schools 
under the Secondary Educational Service Area Office 3 in Changwat Phranakhon Si Ayutthaya. The instrument 
was a survey-type questionnaire. The data was analyzed by mean and percentage. Stage 2: Building an enrichment 
curriculum. The target group was 10 experts. The instrument was a concordance evaluation form of the enrichment 
curriculum draft and its appropriateness. The data was analyzed by content validity index, mean and standard 
deviation. Stage 3: Examination of the enrichment curriculum efficiency using one group pretest-posttest 
experimental design. The samples were 30 Matayomsuksa 2 school girls of Bangsaiywitthaya School. The instrument 
consisted of enrichment curriculum, knowledge and understanding assessment, behavioral evaluation form, and 
attitudes questionnaire. The data was analyzed by the efficiency values of the enrichment curriculum (E1/E2) 
criterion of 80/80, t-value, mean and standard deviation. And Stage 4: Improving the enrichment curriculum.        
The key informants were the trainers who conducted learning activities. Their recommendations were used to 
improve the curriculum to be more complete. 
 The research results found as follows. 
 1. The development of enrichment curriculum for life skills development of prevention of sexual problems for 
school girls in lower secondary schools had 5 components of life skills development of prevention of sexual 
problems: Component 1: Building relationships and communication, Component 2: Emotion management, 
Component 3 :  Self-esteem, Component 4 : Critical thinking skills, and Component 5: Health care. They had the 
appropriateness at the high level and had explicit accordance and relations with the development of the 
enrichment curriculum. 
 2. The evaluation of the enrichment curriculum efficiency found that 1) The enrich curriculum having the marks of 
during learning activities management and post learning activities management (E1/E2) of 91.05/90.67, which 
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were higher than the criterion of 80/80. The understanding marks after learning activities management were 
significantly higher at .05 level than those before learning activities management. 3) The behavioral prevention of 
sexual problems of the school girls was significantly higher at .05 level than the mean criterion of 3.50 in every 
aspect. 4) The attitudes on the enrichment curriculum were significantly higher at .05 level than the mean criterion 
of 3.50 in every item. 

Keywords: Develop aenrichment curriculum, Develop life skills, Life skills to prevent sexual problems 
 
ภูมิหลัง 
 ปัจจบุนัโลกและสงัคมไทยได้เปลีย่นแปลงไปในทิศทางของการเกิดวิกฤติมากขึน้ เด็กเยาวชนและผู้หญิงเป็นกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบที่ชดัเจน โดยเฉพาะต่อปัญหาที่เก่ียวกบัสขุภาพทางเพศและการเจริญพนัธุ์ สถิติและข้อมลูทางสงัคมทุกวันนี ้
ล้วนบ่งชีไ้ปในทิศเดียวกัน เช่น เด็กผู้หญิงตัง้ครรภ์ที่อายุ น้อยลง มีเพศสมัพันธ์เร็วขึน้เกิดปัญหาการท าแท้ง การตัง้ท้องไม่
พร้อม การทิง้ทารก ปัญหาสขุภาพที่เป็นผลแทรกซ้อนจากการท าแท้งและปัญหาการติดเชือ้เอดส์ ปัญหาความรุนแรง เช่น 
การข่มขืนหลอกลวง การท าร้าย การฆาตกรรม การติดยาเสพติด การติดเกม และการพนัน เป็นต้น รากเหง้าของปัญหา
เหลา่นีเ้กิดเนื่องจากปัญหาการล่มสลายอ่อนแอของสถาบนัครอบครัวและชมุชน ประกอบกบัการปรับตวัของสถาบนัหลักใน
สงัคม เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาและวัฒนธรรมอื่นๆ ท าให้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีอิทธิพลครอบง า
และชกัพาเยาวชนไปสู่ทางแห่งความเสือ่มมากขึน้ [1] ประกอบกบัแนวโน้มในการเข้าสูว่ัยเร่ิมหนุ่มสาวเร็วขึน้ทัง้ในเพศหญิง
และเพศชาย ไม่ได้มีเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเท่านัน้ แต่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ และ
ความรู้สกึด้วยโดยในวัยนีท้ัง้หญิงและชายจะเร่ิมมีความสนใจในเพศตรงข้าม รวมทัง้เร่ิมเกิดอารมณ์ความต้องการทางเพศ
ตามธรรมชาติ ร่วมกบับริบททางสงัคมในปัจจบุนัของประเทศไทยที่มีการเข้าถงึสือ่ต่างๆ ได้ง่าย ความหลากหลายของสื่อและ
สื่อจ านวนมากก็สามารถกระตุ้ นให้วัยรุ่นเกิดอารมณ์ทางเพศได้ ไม่ว่าจะตัง้ใจหรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจจะชักน าไปสู่การมี
เพศสมัพนัธ์ได้ เพราะฉะนัน้การด าเนินการต่างๆ โดยเฉพาะการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง จงึต้องด าเนินการตัง้แต่ช่วง
ก่อนที่วัยรุ่นจะเข้าสู่วัยหนุ่มสาว เพื่อให้วัยรุ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ถูกต้อง และมีทักษะชีวิต เพื่อที่จะสามารถ
หลกีเลีย่งและป้องกนัการมีเพศสมัพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยได้ [2] 
 ทักษะชีวิตเป็นความสามารถเชิงจิตสงัคม (Psychosocial competency) ของบุคคลเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและ
สถานการณ์ต่างๆ และแรงกดดนัที่เกิดขึน้ในชีวิตทกุด้าน บคุคลนัน้สามารถใช้ความรู้ ความคิด และทกัษะภายในตวัจัดการ
กบัปัญหาได้ หรือความสามารถในการปรับตัว หรือหาทางออกของปัญหาได้อย่างเหมาะสม สง่เสริมให้เกิดความเข้มแข็งใน
ด้านสขุภาพทัง้ทางร่างกายและจิตใจ สามารถด ารงชีวิตในสงัคมได้อย่างปกติสขุทัง้ปัจจบุันและอนาคต [3] ทักษะชีวิตมี
ความส าคัญต่อบุคคล ครอบครัว ประเทศ และสงัคมโลก เนื่องจากทกัษะชีวิตมีความสมัพนัธ์กับคุณภาพชีวิตและการแก้ไข
ปัญหาในระดบับคุคล ซึง่สง่ผลต่อคณุภาพประชากรโดยรวม [4] การพฒันาทกัษะชีวิตของเยาวชน เป็นการพฒันาความสามารถ
ทางสงัคม ความคิดอ่าน ความพยายามเพิ่มพนูปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่น และสิง่แวดล้อมต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จ ท าให้สามารถ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ตลอดจนเป็นความสามารถที่จะส่งเสริมสขุภาพของ
บุคคลและชุมชนด้วย การสอนทักษะชีวิตซึ่งมีความครอบคลมุทุกแง่มุมจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ [5] ที่ผ่านมาได้มีความ
พยายามพัฒนาหลกัสตูรการเรียนการสอนเร่ือง เพศศึกษาในประเทศไทยมาโดยตลอดทัง้จากทางภาครัฐบาลและองค์กร
เอกชน แต่อย่างไรก็ตามนอกจากการสร้างหลกัสตูรที่ดีขึน้มาแล้ว การน าหลกัสตูรนัน้ไปใช้ก็ยังเป็นเร่ืองท้าทาย เนื่องจาก
จะต้องใช้นโยบายสนับสนุนที่ชัดเจนจากหน่วยงานราชการในส่วนกลางแล้ว ยังต้องใช้ความเข้าใจและความร่วมมือจาก
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สถานศึกษาแต่ละแห่งด้วย [2] ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาหลกัสตูรเสริมด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิง 
ซึ่งหลกัสตูรเสริม (Enrichment curriculum) เป็นหลกัสตูรที่พัฒนาขึน้เพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึง่โดยเฉพาะเจาะจง      
มีระยะเวลาในการใช้หลกัสตูรไม่มากนัก เน้นการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบติังานในหน้าที่ หรือพัฒนาศกัยภาพใน      
การเรียนรู้ของผู้ เรียนเฉพาะด้าน [6]  
 การพฒันาหลกัสตูรเสริมด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงที่เป็นรูปธรรมย่ิงขึน้จะสามารถแก้ปัญหาได้ 
เพราะทักษะชีวิตจะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัว แก้ปัญหาและตัดสินใจในการด ารงชีวิต มีความสขุในการด ารงชีวิตมี
ความมั่นคง มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลให้เป็นไปอย่างราบร่ืน [7] ในขณะเดียวกันช่วยให้นักเรียน
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนตามที่สังคมและวัฒนธรรมของตนก าหนดไว้และมองเห็นว่าลักษณะความรู้ความสามารถ      
ความต้องการของตนสอดคล้องกับความต้องการของสงัคมและคนรอบข้าง ท าให้เกิดความมั่นใจว่าตนจะสามารถท าทุก
อย่างได้ดีตามมาตรฐานของตนและสงัคมไปพร้อมๆ กนั [8] ทกัษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาทางเพศที่ส าคญั ได้แก่ 1) การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  2) การภาคภูมิใจในตนเอง 3) การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร 4) การดูแลรักษาสุขภาพ และ              
5) การจดัการอารมณ์ [9] โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณนบัว่ามีความส าคญั เป็นเคร่ืองมือส าคญัที่จะ ท าให้บคุคลได้
ใช้ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ ไตร่ตรอง ทบทวนข้อมูล ปัญหา เร่ืองราวที่เข้ามาในชีวิตก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อและท าสิ่งต่างๆ 
[10] การภาคภูมิใจในตนเองนับว่ามีความส าคัญเช่นกนั ท าให้นกัเรียนเกิดความเชื่อมั่น สามารถใช้ศกัยภาพที่มีอยู่ในการเผชิญ
ปัญหาอย่างมัน่ใจ ช่วยให้พฒันาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เกิดความรู้สกึที่ดีต่อตนเอง เกิดความมุ่งมั่นในการท างาน
ให้ประสบผลส าเร็จ ส่วนการสร้างสมัพันธภาพและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นผลด้ านจิตวิทยา ท าให้ทุกคนเกิดการ
ยอมรับศรัทธา โดยเฉพาะการสร้างความสมัพันธ์กับเพื่อนที่ดีจะช่วยแนะน าการด ารงชีวิตในโรงเรียนไม่ให้เกิดปัญหาขึน้ได้ 
รวมทัง้ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและแก้ปัญหาด้านวินัยอีกด้วย [11] เช่นเดียวกับ การจัดการกับอารมณ์มีความส าคัญต่อ       
การป้องกนัทางเพศของนกัเรียนเพราะช่วยทบทวนการแสดงออกทางอารมณ์ของตวัเราเอง พิจารณาว่า เกิดผลอย่างไรกับตัว
เราเองและบคุคลอื่น หากรู้สกึว่าการแสดงออกบางอารมณ์ของตัวเราเองมีปัญหา ก็ควรยอมรับและหาวิธีการแก้ไข ช่วยประเมิน
สถานการณ์และควบคมุอารมณ์ตนเองได้ [12] และทกัษะชีวิตด้านการดแูลรักษาสขุภาพ มีความส าคัญต่อนักเรียน ช่วยท า
ให้ผู้ เรียนมีความสขุในโรงเรียน สขุภาพเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิต ในการที่จะมีสขุภาพส่วนบคุคลดี จ าเป็นจะต้องได้รับ
การปลกูฝังให้ความรู้ และได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบติัสิ่งที่จะท าให้มีอนามยัดีมาตัง้แต่เร่ิมต้นอย่างถูกต้อง และให้พฤติกรรม
ปฏิบติัจนกระทัง่เกิดความเคยชินเป็นสขุนิสยั [13]  
 การพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตอนต้นในครัง้นี ้สามารถน าไปใช้เป็นหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถสู้กระแสวิกฤติต่างๆ      
ได้อย่างมีเหตมุีผล มีความเข้าใจสถานการณ์และมีวิจารณญาณในการเลอืกรับเลอืกปฏิเสธ มีความสามารถควบคมุอารมณ์
และบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึน้ในวิถีชีวิต และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น จึงจะอยู่ในสงัคมได้อย่างมี
ความสขุต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนต้น  
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were higher than the criterion of 80/80. The understanding marks after learning activities management were 
significantly higher at .05 level than those before learning activities management. 3) The behavioral prevention of 
sexual problems of the school girls was significantly higher at .05 level than the mean criterion of 3.50 in every 
aspect. 4) The attitudes on the enrichment curriculum were significantly higher at .05 level than the mean criterion 
of 3.50 in every item. 

Keywords: Develop aenrichment curriculum, Develop life skills, Life skills to prevent sexual problems 
 
ภูมิหลัง 
 ปัจจบุนัโลกและสงัคมไทยได้เปลีย่นแปลงไปในทิศทางของการเกิดวิกฤติมากขึน้ เด็กเยาวชนและผู้หญิงเป็นกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบที่ชดัเจน โดยเฉพาะต่อปัญหาที่เก่ียวกบัสขุภาพทางเพศและการเจริญพนัธุ์ สถิติและข้อมลูทางสงัคมทุกวันนี ้
ล้วนบ่งชีไ้ปในทิศเดียวกัน เช่น เด็กผู้หญิงตัง้ครรภ์ที่อายุ น้อยลง มีเพศสมัพันธ์เร็วขึน้เกิดปัญหาการท าแท้ง การตัง้ท้องไม่
พร้อม การทิง้ทารก ปัญหาสขุภาพที่เป็นผลแทรกซ้อนจากการท าแท้งและปัญหาการติดเชือ้เอดส์ ปัญหาความรุนแรง เช่น 
การข่มขืนหลอกลวง การท าร้าย การฆาตกรรม การติดยาเสพติด การติดเกม และการพนัน เป็นต้น รากเหง้าของปัญหา
เหลา่นีเ้กิดเนื่องจากปัญหาการล่มสลายอ่อนแอของสถาบนัครอบครัวและชมุชน ประกอบกบัการปรับตวัของสถาบนัหลักใน
สงัคม เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาและวัฒนธรรมอื่นๆ ท าให้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีอิทธิพลครอบง า
และชกัพาเยาวชนไปสู่ทางแห่งความเสือ่มมากขึน้ [1] ประกอบกบัแนวโน้มในการเข้าสูว่ัยเร่ิมหนุ่มสาวเร็วขึน้ทัง้ในเพศหญิง
และเพศชาย ไม่ได้มีเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเท่านัน้ แต่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ และ
ความรู้สกึด้วยโดยในวัยนีท้ัง้หญิงและชายจะเร่ิมมีความสนใจในเพศตรงข้าม รวมทัง้เร่ิมเกิดอารมณ์ความต้องการทางเพศ
ตามธรรมชาติ ร่วมกบับริบททางสงัคมในปัจจบุนัของประเทศไทยที่มีการเข้าถงึสือ่ต่างๆ ได้ง่าย ความหลากหลายของสื่อและ
สื่อจ านวนมากก็สามารถกระตุ้ นให้วัยรุ่นเกิดอารมณ์ทางเพศได้ ไม่ว่าจะตัง้ใจหรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจจะชักน าไปสู่การมี
เพศสมัพนัธ์ได้ เพราะฉะนัน้การด าเนินการต่างๆ โดยเฉพาะการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง จงึต้องด าเนินการตัง้แต่ช่วง
ก่อนที่วยัรุ่นจะเข้าสู่วัยหนุ่มสาว เพื่อให้วัยรุ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ถูกต้อง และมีทักษะชีวิต เพื่อที่จะสามารถ
หลกีเลีย่งและป้องกนัการมีเพศสมัพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยได้ [2] 
 ทักษะชีวิตเป็นความสามารถเชิงจิตสงัคม (Psychosocial competency) ของบุคคลเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและ
สถานการณ์ต่างๆ และแรงกดดนัที่เกิดขึน้ในชีวิตทกุด้าน บคุคลนัน้สามารถใช้ความรู้ ความคิด และทกัษะภายในตวัจัดการ
กบัปัญหาได้ หรือความสามารถในการปรับตัว หรือหาทางออกของปัญหาได้อย่างเหมาะสม สง่เสริมให้เกิดความเข้มแข็งใน
ด้านสขุภาพทัง้ทางร่างกายและจิตใจ สามารถด ารงชีวิตในสงัคมได้อย่างปกติสขุทัง้ปัจจบุันและอนาคต [3] ทักษะชีวิตมี
ความส าคัญต่อบุคคล ครอบครัว ประเทศ และสงัคมโลก เนื่องจากทกัษะชีวิตมีความสมัพนัธ์กับคุณภาพชีวิตและการแก้ไข
ปัญหาในระดบับคุคล ซึง่สง่ผลต่อคณุภาพประชากรโดยรวม [4] การพฒันาทกัษะชีวิตของเยาวชน เป็นการพฒันาความสามารถ
ทางสงัคม ความคิดอ่าน ความพยายามเพิ่มพนูปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่น และสิง่แวดล้อมต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จ ท าให้สามารถ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ตลอดจนเป็นความสามารถที่จะส่งเสริมสขุภาพของ
บุคคลและชุมชนด้วย การสอนทักษะชีวิตซึ่งมีความครอบคลมุทุกแง่มุมจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ [5] ที่ผ่านมาได้มีความ
พยายามพัฒนาหลกัสตูรการเรียนการสอนเร่ือง เพศศึกษาในประเทศไทยมาโดยตลอดทัง้จากทางภาครัฐบาลและองค์กร
เอกชน แต่อย่างไรก็ตามนอกจากการสร้างหลกัสตูรที่ดีขึน้มาแล้ว การน าหลกัสตูรนัน้ไปใช้ก็ยังเป็นเร่ืองท้าทาย เนื่องจาก
จะต้องใช้นโยบายสนับสนุนที่ชัดเจนจากหน่วยงานราชการในส่วนกลางแล้ว ยังต้องใช้ความเข้าใจและความร่วมมือจาก
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สถานศึกษาแต่ละแห่งด้วย [2] ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาหลกัสตูรเสริมด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิง 
ซึ่งหลกัสตูรเสริม (Enrichment curriculum) เป็นหลกัสตูรที่พัฒนาขึน้เพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึง่โดยเฉพาะเจาะจง      
มีระยะเวลาในการใช้หลกัสตูรไม่มากนัก เน้นการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบติังานในหน้าที่ หรือพัฒนาศกัยภาพใน      
การเรียนรู้ของผู้ เรียนเฉพาะด้าน [6]  
 การพฒันาหลกัสตูรเสริมด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงที่เป็นรูปธรรมย่ิงขึน้จะสามารถแก้ปัญหาได้ 
เพราะทักษะชีวิตจะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัว แก้ปัญหาและตัดสินใจในการด ารงชีวิต มีความสขุในการด ารงชีวิตมี
ความมั่นคง มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลให้เป็นไปอย่างราบร่ืน [7] ในขณะเดียวกันช่วยให้นักเรียน
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนตามที่สังคมและวัฒนธรรมของตนก าหนดไว้และมองเห็นว่าลักษณะความรู้ความสามารถ      
ความต้องการของตนสอดคล้องกับความต้องการของสงัคมและคนรอบข้าง ท าให้เกิดความมั่นใจว่าตนจะสามารถท าทุก
อย่างได้ดีตามมาตรฐานของตนและสงัคมไปพร้อมๆ กนั [8] ทกัษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาทางเพศที่ส าคญั ได้แก่ 1) การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  2) การภาคภูมิใจในตนเอง 3) การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร 4) การดูแลรักษาสุขภาพ และ              
5) การจดัการอารมณ์ [9] โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณนบัว่ามีความส าคญั เป็นเคร่ืองมือส าคญัที่จะ ท าให้บคุคลได้
ใช้ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ ไตร่ตรอง ทบทวนข้อมูล ปัญหา เร่ืองราวที่เข้ามาในชีวิตก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อและท าสิ่งต่างๆ 
[10] การภาคภูมิใจในตนเองนับว่ามีความส าคัญเช่นกนั ท าให้นกัเรียนเกิดความเชื่อมั่น สามารถใช้ศกัยภาพที่มีอยู่ในการเผชิญ
ปัญหาอย่างมัน่ใจ ช่วยให้พฒันาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เกิดความรู้สกึที่ดีต่อตนเอง เกิดความมุ่งมั่นในการท างาน
ให้ประสบผลส าเร็จ ส่วนการสร้างสมัพันธภาพและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นผลด้ านจิตวิทยา ท าให้ทุกคนเกิดการ
ยอมรับศรัทธา โดยเฉพาะการสร้างความสมัพันธ์กับเพื่อนที่ดีจะช่วยแนะน าการด ารงชีวิตในโรงเรียนไม่ให้เกิดปัญหาขึน้ได้ 
รวมทัง้ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและแก้ปัญหาด้านวินัยอีกด้วย [11] เช่นเดียวกับ การจัดการกับอารมณ์มีความส าคัญต่อ       
การป้องกนัทางเพศของนกัเรียนเพราะช่วยทบทวนการแสดงออกทางอารมณ์ของตวัเราเอง พิจารณาว่า เกิดผลอย่างไรกับตัว
เราเองและบคุคลอื่น หากรู้สกึว่าการแสดงออกบางอารมณ์ของตัวเราเองมีปัญหา ก็ควรยอมรับและหาวิธีการแก้ไข ช่วยประเมิน
สถานการณ์และควบคมุอารมณ์ตนเองได้ [12] และทกัษะชีวิตด้านการดแูลรักษาสขุภาพ มีความส าคัญต่อนักเรียน ช่วยท า
ให้ผู้ เรียนมีความสขุในโรงเรียน สขุภาพเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิต ในการที่จะมีสขุภาพส่วนบคุคลดี จ าเป็นจะต้องได้รับ
การปลกูฝังให้ความรู้ และได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบติัสิ่งที่จะท าให้มีอนามยัดีมาตัง้แต่เร่ิมต้นอย่างถูกต้อง และให้พฤติกรรม
ปฏิบติัจนกระทัง่เกิดความเคยชินเป็นสขุนิสยั [13]  
 การพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตอนต้นในครัง้นี ้สามารถน าไปใช้เป็นหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถสู้กระแสวิกฤติต่างๆ      
ได้อย่างมีเหตมุีผล มีความเข้าใจสถานการณ์และมีวิจารณญาณในการเลอืกรับเลอืกปฏิเสธ มีความสามารถควบคมุอารมณ์
และบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึน้ในวิถีชีวิต และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น จึงจะอยู่ในสงัคมได้อย่างมี
ความสขุต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนต้น  

35
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 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิง
ในโรงเรียนมัธยมศกึษาตอนต้น 4 ประเด็น ได้แก่ การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริมการเปรียบเทียบผลการวัด
ระดบัความรู้ความเข้าใจทกัษะชีวิต การวิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศ และการวิเคราะห์เจตคติที่มีต่อหลกัสตูรเสริม  
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 การด าเนินการวิจัยพัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงใน
โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น มีขัน้ตอนการวิจยั 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษา ส ารวจ และสงัเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาหลักสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต       
ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น     
 การศกึษาข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ มีแหลง่ข้อมูล 
ได้แก่ เอกสาร ต ารา บทความ เว็บไซต์ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อสงัเคราะห์องค์ประกอบของทักษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศ และสร้างแบบสอบถามความต้องการของครูที่มีต่อการพัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกนั
ปัญหาทางเพศ กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยในขัน้ตอนนี ้ ได้แก่ ครูในกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษาของโรงเรียน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 73 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
ขัน้ตอนนี ้คือแบบส ารวจที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เพื่อศึกษาความต้องการของครูในการพัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ ใน 5 ด้าน คือ 1) การสร้างสมัพนัธภาพและการสือ่สาร 2) การจดัการกบัอารมณ์ 3) การภาคภูมิใจใน
ตนเอง 4) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 5) การดแูลรักษาสขุภาพ วิเคราะห์ข้อมลูด้วย ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ และในสว่นของ
ข้อมลูที่ได้จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผู้วิจยัได้น าข้อมลูมาวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) โดยเขียนเชิงบรรยาย 
 ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิต ด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียน 
มธัยมศึกษาตอนต้น   
 การด าเนินงานในขัน้ตอนนีเ้ป็นการร่างหลกัสูตรเสริมให้สอดคล้องกับข้อมูลพืน้ฐานที่ ได้รับจากขัน้ตอนที่ 1              
ที่เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะชีวิต ด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) การสร้างสมัพนัธภาพ
และการสื่อสาร 2) การจดัการกบัอารมณ์ 3) การภาคภูมิใจในตนเอง 4) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 5) การดแูลรักษา
สขุภาพ ซึ่งในขัน้ตอนที่ 2 นี ้แบ่งเป็น 2 ขัน้ คือ ขัน้ที่ 1 การสร้างโครงร่างหลกัสูตรเสริม โดยผู้ วิจัยเป็นผู้ ร่าง และขัน้ที่ 2          
การตรวจสอบโครงร่างหลกัสตูรเสริม โดยการสนทนากลุม่ (Focus Group) กลุม่เป้าหมายในขัน้ตอนการตรวจสอบโครงร่าง
หลกัสตูร คือ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการบริหารการศึกษา ด้านการพัฒนาหลกัสตูร ด้านการวัดผลประเมินผลทางการศึกษา 
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ด้านอนามัยและการควบคุมโรค ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ  ด้านจิตวิทยาและ             
การพัฒนาเยาวชน จ านวน 10 ท่าน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ ใ ช้ใน              
การตรวจสอบโครงร่างของหลกัสตูรเสริม คือ แบบประเมินความเหมาะสม และแบบประเมินโครงร่างหลกัสตูรเสริมวิเคราะห์
ข้อมลูด้วย ค่าเฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ขัน้ตอนที่ 3 การตรวจสอบประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับ
นกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น 
 การทดลองใช้หลกัสตูรเสริมเป็นการน าหลกัสตูรที่สร้างขึน้และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 
และได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปสูช่ัน้เรียนกบักลุม่ตวัอย่าง ซึง่การทดลองใช้หลกัสตูรเสริมในครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบกลุม่เดียววดัผลสองครัง้ (One-Group Pretest Posttest Design) กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ คือ นกัเรียน
หญิงชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนบางซ้ายวิทยา จ านวน 30 คน โดยการเลือก         
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แบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น แบบทดสอบวัดความรู้เก่ียวกับทักษะชีวิตแบบประเมินพฤติกรรมการป้องกันปัญหาทางเพศ
และแบบสอบถามเจตคติของนกัเรียนต่อหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศวิเคราะห์ข้อมูลด้วย        
ค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระกัน                                    
(t - test for dependent sample) และการทดสอบค่าทีแบบกลุม่ตวัอย่างเดียว (t - test for one sample) ค่าเฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน     
 ขัน้ตอนที่ 4 การปรับปรุงหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงใน
โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น 
 หลังจากน าหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียน
มธัยมศกึษาตอนต้น ไปทดลองใช้แล้ว ผู้วิจยัได้น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในขัน้ตอนที่ 3 มาพิจารณาปรับปรุงหลกัสตูรเสริม
เพื่อให้ได้หลกัสตูรเสริมที่มีความสมบูรณ์มากขึน้ เพื่อสามารถน าไปใช้พฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับ
นกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นได้อย่างมีประสทิธิภาพต่อไป 
 

สรุปผลการวจิัย 
 1. หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
มีองค์ประกอบของทกัษะชีวิตด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศ 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การสร้างสมัพนัธภาพและ
การสื่อสาร องค์ประกอบที่ 2 การจัดการกับอารมณ์ องค์ประกอบที่ 3 การภาคภูมิใจในตนเอง องค์ประกอบที่ 4 ทักษะ      
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ องค์ประกอบที่ 5 การดูแลรักษาสขุภาพ และมีโครงสร้างเนือ้หา 6 หน่วยการเรียนรู้ คือ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสมัพันธภาพและการสื่อสาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการกับอารมณ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ความภาคภูมิใจในตนเองหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การดูแลรักษาสุขภาพ         
และหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวกับปัญหาทางเพศ ใช้เวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 24 ชั่วโมง โดยหลกัสตูรเสริม
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 3.81) และมีความสอดคล้องเก่ียวข้องชัดเจนกับการพัฒนาหลกัสตูรเสริม 
โดยมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 จงึเชื่อมัน่ได้ว่าหลกัสตูรสามารถบรรลตุามจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรได้   
 2. ประสทิธิภาพของพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงใน
โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น พบว่า  
  2.1 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียน
มธัยมศกึษาตอนต้น ระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัหลงัการจัดกิจกรรม (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 แสดงผลดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิง ในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนต้น ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กบัหลงัการจดักิจกรรม 

กลุม่ 
ตวัอย่าง 

จ านวน 
นกัเรียน 

(คน) 

ระหว่างการจดักิจกรรม หลงัการจัดกิจกรรม ประสทิธิภาพ
หลกัสตูรเสริม 

E1/E2 คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
เฉลีย่ 

เฉลีย่ 
ร้อยละ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
เฉลีย่ 

เฉลีย่ 
ร้อยละ 

นกัเรียน
หญิง 

30 60 54.63 91.05 30 27.20 90.67 91.05/90.67 
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 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิง
ในโรงเรียนมัธยมศกึษาตอนต้น 4 ประเด็น ได้แก่ การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริมการเปรียบเทียบผลการวัด
ระดบัความรู้ความเข้าใจทกัษะชีวิต การวิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศ และการวิเคราะห์เจตคติที่มีต่อหลกัสตูรเสริม  
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 การด าเนินการวิจัยพัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงใน
โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น มีขัน้ตอนการวิจยั 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษา ส ารวจ และสงัเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาหลักสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต       
ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น     
 การศกึษาข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ มีแหลง่ข้อมูล 
ได้แก่ เอกสาร ต ารา บทความ เว็บไซต์ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อสงัเคราะห์องค์ประกอบของทักษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศ และสร้างแบบสอบถามความต้องการของครูที่มีต่อการพัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกนั
ปัญหาทางเพศ กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยในขัน้ตอนนี ้ ได้แก่ ครูในกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษาของโรงเรียน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 73 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
ขัน้ตอนนี ้คือแบบส ารวจที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เพื่อศึกษาความต้องการของครูในการพัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ ใน 5 ด้าน คือ 1) การสร้างสมัพนัธภาพและการสือ่สาร 2) การจดัการกบัอารมณ์ 3) การภาคภูมิใจใน
ตนเอง 4) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 5) การดแูลรักษาสขุภาพ วิเคราะห์ข้อมลูด้วย ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ และในสว่นของ
ข้อมลูที่ได้จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผู้วิจยัได้น าข้อมลูมาวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) โดยเขียนเชิงบรรยาย 
 ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิต ด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียน 
มธัยมศึกษาตอนต้น   
 การด าเนินงานในขัน้ตอนนีเ้ป็นการร่างหลกัสูตรเสริมให้สอดคล้องกับข้อมูลพืน้ฐานที่ ได้รับจากขัน้ตอนที่ 1              
ที่เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะชีวิต ด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) การสร้างสมัพนัธภาพ
และการสื่อสาร 2) การจดัการกบัอารมณ์ 3) การภาคภูมิใจในตนเอง 4) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 5) การดแูลรักษา
สขุภาพ ซึ่งในขัน้ตอนที่ 2 นี ้แบ่งเป็น 2 ขัน้ คือ ขัน้ที่ 1 การสร้างโครงร่างหลกัสูตรเสริม โดยผู้ วิจัยเป็นผู้ ร่าง และขัน้ที่ 2          
การตรวจสอบโครงร่างหลกัสตูรเสริม โดยการสนทนากลุม่ (Focus Group) กลุม่เป้าหมายในขัน้ตอนการตรวจสอบโครงร่าง
หลกัสตูร คือ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการบริหารการศึกษา ด้านการพัฒนาหลกัสตูร ด้านการวัดผลประเมินผลทางการศึกษา 
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ด้านอนามัยและการควบคุมโรค ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ  ด้านจิตวิทยาและ             
การพัฒนาเยาวชน จ านวน 10 ท่าน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ ใ ช้ใน              
การตรวจสอบโครงร่างของหลกัสตูรเสริม คือ แบบประเมินความเหมาะสม และแบบประเมินโครงร่างหลกัสตูรเสริมวิเคราะห์
ข้อมลูด้วย ค่าเฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ขัน้ตอนที่ 3 การตรวจสอบประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับ
นกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น 
 การทดลองใช้หลกัสตูรเสริมเป็นการน าหลกัสตูรที่สร้างขึน้และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 
และได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปสูช่ัน้เรียนกบักลุม่ตวัอย่าง ซึง่การทดลองใช้หลกัสตูรเสริมในครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบกลุม่เดียววดัผลสองครัง้ (One-Group Pretest Posttest Design) กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ คือ นกัเรียน
หญิงชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนบางซ้ายวิทยา จ านวน 30 คน โดยการเลือก         
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แบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น แบบทดสอบวัดความรู้เก่ียวกับทักษะชีวิตแบบประเมินพฤติกรรมการป้องกันปัญหาทางเพศ
และแบบสอบถามเจตคติของนกัเรียนต่อหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศวิเคราะห์ข้อมูลด้วย        
ค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระกัน                                    
(t - test for dependent sample) และการทดสอบค่าทีแบบกลุม่ตวัอย่างเดียว (t - test for one sample) ค่าเฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน     
 ขัน้ตอนที่ 4 การปรับปรุงหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงใน
โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น 
 หลังจากน าหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียน
มธัยมศกึษาตอนต้น ไปทดลองใช้แล้ว ผู้วิจยัได้น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในขัน้ตอนที่ 3 มาพิจารณาปรับปรุงหลกัสตูรเสริม
เพื่อให้ได้หลกัสตูรเสริมที่มีความสมบูรณ์มากขึน้ เพื่อสามารถน าไปใช้พฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับ
นกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นได้อย่างมีประสทิธิภาพต่อไป 
 

สรุปผลการวจิัย 
 1. หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
มีองค์ประกอบของทกัษะชีวิตด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศ 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การสร้างสมัพนัธภาพและ
การสื่อสาร องค์ประกอบที่ 2 การจัดการกับอารมณ์ องค์ประกอบที่ 3 การภาคภูมิใจในตนเอง องค์ประกอบที่ 4 ทักษะ      
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ องค์ประกอบที่ 5 การดูแลรักษาสขุภาพ และมีโครงสร้างเนือ้หา 6 หน่วยการเรียนรู้ คือ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสมัพันธภาพและการสื่อสาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการกับอารมณ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ความภาคภูมิใจในตนเองหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การดูแลรักษาสุขภาพ         
และหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวกับปัญหาทางเพศ ใช้เวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 24 ชั่วโมง โดยหลกัสตูรเสริม
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 3.81) และมีความสอดคล้องเก่ียวข้องชัดเจนกับการพัฒนาหลกัสตูรเสริม 
โดยมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 จงึเชื่อมัน่ได้ว่าหลกัสตูรสามารถบรรลตุามจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรได้   
 2. ประสทิธิภาพของพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงใน
โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น พบว่า  
  2.1 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียน
มธัยมศกึษาตอนต้น ระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัหลงัการจัดกิจกรรม (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 แสดงผลดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิง ในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนต้น ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กบัหลงัการจดักิจกรรม 

กลุม่ 
ตวัอย่าง 

จ านวน 
นกัเรียน 

(คน) 

ระหว่างการจดักิจกรรม หลงัการจัดกิจกรรม ประสทิธิภาพ
หลกัสตูรเสริม 

E1/E2 คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
เฉลีย่ 

เฉลีย่ 
ร้อยละ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
เฉลีย่ 

เฉลีย่ 
ร้อยละ 

นกัเรียน
หญิง 

30 60 54.63 91.05 30 27.20 90.67 91.05/90.67 
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 จากตารางที่  1 พบว่า คะแนนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับหลังการจัดกิจกรรม  (E1/E2) เท่ากับ 
91.05/90.67 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ 80/80   
  2.2 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทักษะชีวิต ด้านการป้องกันปัญหาทางเพศก่อนการจัดกิจกรรม      
การเรียนรู้ และหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ค่าที (t - test Dependent) 
แสดงผลดงัตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจทกัษะชีวิต ด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศก่อน   
  และหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนหญิงชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 

การทดสอบ คะแนนเต็ม ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน t p 

ก่อนเรียน 30 22.10 2.51 
-10.836 .000* 

หลงัเรียน 30  27.20 1.19 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนความรู้ความเข้าใจทักษะชีวิต ด้านการป้องกันปัญหาทางเพศก่อนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 22.10 และ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.51 และคะแนนความรู้ความเข้าใจทักษะชีวิต  
ด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหลกัสตูรเสริมมีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 27.20 และ สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 1.19 โดยค่า t  มีค่าเท่ากบั -10.836 และค่า p  มีค่าเท่ากบั .000 ซึง่น้อยกว่าค่านยัส าคัญที่ระดับ .05 แสดงว่า 
หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหลกัสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิง        
ชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นแล้วนักเรียนมีคะแนนความรู้ความเข้าใจทักษะชีวิต ด้านการป้องกันปัญหาทางเพศ สงูกว่าก่อน       
การจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
  2.3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศกบัเกณฑ์ µ = 3.50 พบว่า พฤติกรรมการป้องกนั
ปัญหาทางเพศของนกัเรียน มีพฤติกรรมสงูกว่าเกณฑ์ µ = 3.50 ที่ตัง้ไว้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 (t = 10.93, Sig = .000*) 
โดยพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (µ = 4.28,    = 0.39) 
     2.4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับ
นักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กับเกณฑ์ µ = 3.50 พบว่า เจตคติที่มีต่อหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทกัษะชีวิต
ด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น มีเจตคติสงูกว่าเกณฑ์ค่าเฉลีย่ 3.50 ที่ตัง้
ไว้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (t = 16.47, Sig = .000*) โดยเจตคติที่มีต่อหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้าน
การป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (µ = 4.28,     = 0.39) 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการด าเนินการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิง
ในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น ผู้วิจยัมีประเด็นการอภิปรายผลในข้อสรุปแต่ละข้อ ดงันี ้
 1. จากผลการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนั กเรียนหญิงใน
โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นได้หลกัสตูรเสริมที่มีองค์ประกอบของทกัษะชีวิตด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศ 5 องค์ประกอบ 
คือ องค์ประกอบที่ 1 การสร้างสมัพันธภาพและการสื่อสาร องค์ประกอบที่ 2 การจัดการกับอารมณ์ องค์ประกอบที่ 3          
การภาคภูมิใจในตนเอง องค์ประกอบที่ 4 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ องค์ประกอบที่ 5 การดูแลรักษาสขุภาพ 
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และมีโครงสร้างเนือ้หา 6 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสมัพนัธภาพและการสือ่สาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
การจัดการกับอารมณ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความภาคภูมิใจในตนเองหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ       
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การดแูลรักษาสขุภาพ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหลง่เรียนรู้ที่เก่ียวกบัปัญหาทางเพศ ใช้เวลาจดักิจกรรม
การเรียนรู้ 24 ชัว่โมง โดยหลกัสตูรเสริมมีความเหมาะสม และมีความสอดคล้องกนัเชื่อมั่นได้ว่าหลกัสตูรสามารถบรรลุตาม
จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรได้ ทัง้นีเ้นื่องมาจาก ผู้วิจยัได้มีการศกึษาข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะ
ชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น  
 โลกและสงัคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการเกิดวิกฤติมากขึน้ เด็กเยาวชนและผู้หญิงเป็นกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบที่ชดัเจน โดยเฉพาะต่อปัญหาที่เก่ียวกบัสขุภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ สถิติและข้อมูลทางสงัคมทุกวันนีล้้วน
บ่งชีไ้ปในทิศเดียวกนั เช่น เด็กผู้หญิงตัง้ครรภ์ที่อาย ุ น้อยลง มีเพศสมัพนัธ์เร็วขึน้เกิดปัญหาการท าแท้ง การตัง้ท้องไม่พร้อม 
การทิง้ทารก ปัญหาสขุภาพที่เป็นผลแทรกซ้อนจากการท าแท้งและปัญหาการติดเชือ้เอดส์ ปัญหาความรุนแรง เช่น การข่มขืน
หลอกลวง การท าร้าย การฆาตกรรม การติดยาเสพติด การติดเกม และ การพนนั เป็นต้น ปัญหาดงักลา่วนี ้สะท้อนให้เห็นว่า
วัยรุ่นต้องเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตให้มากขึน้ ผู้ วิจัยจึงศึกษา และสงัเคราะห์ ทักษะชีวิตด้านป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิง พบว่า มี 5 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การสร้างสมัพันธภาพและการสื่อสาร การจัดการ
กับอารมณ์ การภาคภูมิใจในตนเอง ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ การดูแลรักษาสขุภาพ ซึ่งทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณนับว่ามีความส าคัญ เป็นเคร่ืองมือส าคญัที่จะท าให้นักเรียนได้ใช้ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ ไตร่ตรอง ทบทวน
ข้อมลู ปัญหา เร่ืองราวที่เข้ามาในชีวิตก่อนที่จะตดัสนิใจเชื่อและท าสิ่งต่างๆ [10] การภาคภูมิใจในตนเองนบัว่ามีความส าคัญ
เช่นกัน ท าให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่น สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการเผชิญปัญหาอย่างมั่นใจ ช่วยให้พัฒนาวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เกิดความรู้สกึที่ดีต่อตนเอง เกิดความมุ่งมั่นในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ ส่วนการสร้าง
สมัพันธภาพและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นผลด้านจิตวิทยา ท าให้ทุกคนเกิดการยอมรับศรัทธา โดยเฉพาะการสร้าง
ความสมัพันธ์กับเพื่อนที่ดีจะช่วยแนะน าการด ารงชีวิตในโรงเรียนไม่ให้เกิดปัญหาขึน้ได้  รวมทัง้ช่ วยพัฒนาผลสมัฤทธ์ิและ
แก้ปัญหาด้านวินัยอีกด้วย [11] เช่นเดียวกบั การจดัการกบัอารมณ์มีความส าคัญต่อการป้องกันทางเพศของนกัเรียนเพราะ
ช่วยทบทวนการแสดงออกทางอารมณ์ของตัวเราเอง พิจารณาว่า เกิดผลอย่างไรกับตัวเราเองและบุคคลอ่ืน หากรู้สึกว่า       
การแสดงออกบางอารมณ์ของตัวเราเองมีปัญหา ก็ควรยอมรับและหาวิธีการแก้ไข ช่วยประเมินสถานการณ์และควบคุม
อารมณ์ตนเองได้ [12] และทักษะชีวิตด้านการดูแลรักษาสขุภาพ มีความส าคัญต่อนักเรียน ช่วยท าให้ผู้ เรียนมีความสขุใน
โรงเรียน สขุภาพเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิต ในการที่จะมีสขุภาพส่วนบุคคลดี จ าเป็นจะต้องได้รับการปลกูฝังให้ความรู้ 
และได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติสิ่งที่จะท าให้มีอนามัยดีมาตัง้แต่เร่ิมต้นอย่างถูกต้อง และให้พฤติกรรมปฏิบัติจนกระทั่งเกิด
ความเคยชินเป็นสขุนิสยั [14] นอกจากนี ้ผู้ วิจัยยังสนับสนุนองค์ประกอบดังกล่าว ด้วยสอบถามความต้องการของครูใน     
กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศกึษา ที่มีต่อหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ จ านวน 73 คน 
และพบว่า ครูเห็นด้วยในการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 93.15 โดยให้เหตุผลสรุปได้ว่า สภาพสงัคมในปัจจุบนั เป็นยุค
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายจากโทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะสื่อโซเชียลที่สามารถน าไปสู่           
การเกิดปัญหาทางเพศ ทัง้นีห้ลกัสตูรสถานศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในปัจจบุันอาจจะไม่เพียงพอต่อการพฒันาทกัษะชีวิต 
ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ โดยเฉพาะนกัเรียนหญิงที่มักจะตกเป็นเหย่ือของภัยคกุคามทางเพศได้โดยง่าย ดงันัน้ การพฒันา
หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศจงึเป็นสิง่ส าคัญที่จะช่วยให้นกัเรียนมีทกัษะชีวิต ด้านป้องกัน
ปัญหาทางเพศมากขึน้ 
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 จากตารางที่  1 พบว่า คะแนนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับหลังการจัดกิจกรรม  (E1/E2) เท่ากับ 
91.05/90.67 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ 80/80   
  2.2 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทักษะชีวิต ด้านการป้องกันปัญหาทางเพศก่อนการจัดกิจกรรม      
การเรียนรู้ และหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ค่าที (t - test Dependent) 
แสดงผลดงัตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจทกัษะชีวิต ด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศก่อน   
  และหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนหญิงชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 

การทดสอบ คะแนนเต็ม ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน t p 

ก่อนเรียน 30 22.10 2.51 
-10.836 .000* 

หลงัเรียน 30  27.20 1.19 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนความรู้ความเข้าใจทักษะชีวิต ด้านการป้องกันปัญหาทางเพศก่อนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 22.10 และ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.51 และคะแนนความรู้ความเข้าใจทักษะชีวิต  
ด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหลกัสตูรเสริมมีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 27.20 และ สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 1.19 โดยค่า t  มีค่าเท่ากบั -10.836 และค่า p  มีค่าเท่ากบั .000 ซึง่น้อยกว่าค่านยัส าคัญที่ระดับ .05 แสดงว่า 
หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหลกัสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิง        
ชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นแล้วนักเรียนมีคะแนนความรู้ความเข้าใจทักษะชีวิต ด้านการป้องกันปัญหาทางเพศ สงูกว่าก่อน       
การจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
  2.3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศกบัเกณฑ์ µ = 3.50 พบว่า พฤติกรรมการป้องกนั
ปัญหาทางเพศของนกัเรียน มีพฤติกรรมสงูกว่าเกณฑ์ µ = 3.50 ที่ตัง้ไว้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 (t = 10.93, Sig = .000*) 
โดยพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (µ = 4.28,    = 0.39) 
     2.4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับ
นักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กับเกณฑ์ µ = 3.50 พบว่า เจตคติที่มีต่อหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทกัษะชีวิต
ด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น มีเจตคติสงูกว่าเกณฑ์ค่าเฉลีย่ 3.50 ที่ตัง้
ไว้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (t = 16.47, Sig = .000*) โดยเจตคติที่มีต่อหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้าน
การป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (µ = 4.28,     = 0.39) 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการด าเนินการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิง
ในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น ผู้วิจยัมีประเด็นการอภิปรายผลในข้อสรุปแต่ละข้อ ดงันี ้
 1. จากผลการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนั กเรียนหญิงใน
โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นได้หลกัสตูรเสริมที่มีองค์ประกอบของทกัษะชีวิตด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศ 5 องค์ประกอบ 
คือ องค์ประกอบที่ 1 การสร้างสมัพันธภาพและการสื่อสาร องค์ประกอบที่ 2 การจัดการกับอารมณ์ องค์ประกอบที่ 3          
การภาคภูมิใจในตนเอง องค์ประกอบที่ 4 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ องค์ประกอบที่ 5 การดูแลรักษาสขุภาพ 
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และมีโครงสร้างเนือ้หา 6 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสมัพนัธภาพและการสือ่สาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
การจัดการกับอารมณ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความภาคภูมิใจในตนเองหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ       
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การดแูลรักษาสขุภาพ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหลง่เรียนรู้ที่เก่ียวกบัปัญหาทางเพศ ใช้เวลาจดักิจกรรม
การเรียนรู้ 24 ชัว่โมง โดยหลกัสตูรเสริมมีความเหมาะสม และมีความสอดคล้องกนัเชื่อมั่นได้ว่าหลกัสตูรสามารถบรรลุตาม
จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรได้ ทัง้นีเ้นื่องมาจาก ผู้วิจยัได้มีการศกึษาข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะ
ชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น  
 โลกและสงัคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการเกิดวิกฤติมากขึน้ เด็กเยาวชนและผู้หญิงเป็นกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบที่ชดัเจน โดยเฉพาะต่อปัญหาที่เก่ียวกบัสขุภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ สถิติและข้อมูลทางสงัคมทุกวันนีล้้วน
บ่งชีไ้ปในทิศเดียวกนั เช่น เด็กผู้หญิงตัง้ครรภ์ที่อาย ุ น้อยลง มีเพศสมัพนัธ์เร็วขึน้เกิดปัญหาการท าแท้ง การตัง้ท้องไม่พร้อม 
การทิง้ทารก ปัญหาสขุภาพที่เป็นผลแทรกซ้อนจากการท าแท้งและปัญหาการติดเชือ้เอดส์ ปัญหาความรุนแรง เช่น การข่มขืน
หลอกลวง การท าร้าย การฆาตกรรม การติดยาเสพติด การติดเกม และ การพนนั เป็นต้น ปัญหาดงักลา่วนี ้สะท้อนให้เห็นว่า
วัยรุ่นต้องเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตให้มากขึน้ ผู้ วิจัยจึงศึกษา และสงัเคราะห์ ทักษะชีวิตด้านป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิง พบว่า มี 5 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การสร้างสมัพันธภาพและการสื่อสาร การจัดการ
กับอารมณ์ การภาคภูมิใจในตนเอง ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ การดูแลรักษาสขุภาพ ซึ่งทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณนับว่ามีความส าคัญ เป็นเคร่ืองมือส าคญัที่จะท าให้นักเรียนได้ใช้ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ ไตร่ตรอง ทบทวน
ข้อมลู ปัญหา เร่ืองราวที่เข้ามาในชีวิตก่อนที่จะตดัสนิใจเชื่อและท าสิ่งต่างๆ [10] การภาคภูมิใจในตนเองนบัว่ามีความส าคัญ
เช่นกัน ท าให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่น สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการเผชิญปัญหาอย่างมั่นใจ ช่วยให้พัฒนาวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เกิดความรู้สกึท่ีดีต่อตนเอง เกิดความมุ่งมั่นในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ ส่วนการสร้าง
สมัพันธภาพและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นผลด้านจิตวิทยา ท าให้ทุกคนเกิดการยอมรับศรัทธา โดยเฉพาะการสร้าง
ความสมัพนัธ์กับเพื่อนที่ดีจะช่วยแนะน าการด ารงชีวิตในโรงเรียนไม่ให้เกิดปัญหาขึน้ได้  รวมทัง้ช่ วยพัฒนาผลสมัฤทธ์ิและ
แก้ปัญหาด้านวินัยอีกด้วย [11] เช่นเดียวกบั การจดัการกบัอารมณ์มีความส าคัญต่อการป้องกันทางเพศของนกัเรียนเพราะ
ช่วยทบทวนการแสดงออกทางอารมณ์ของตัวเราเอง พิจารณาว่า เกิดผลอย่างไรกับตัวเราเองและบุคคลอ่ืน หากรู้สึกว่า       
การแสดงออกบางอารมณ์ของตัวเราเองมีปัญหา ก็ควรยอมรับและหาวิธีการแก้ไข ช่วยประเมินสถานการณ์และควบคุม
อารมณ์ตนเองได้ [12] และทักษะชีวิตด้านการดูแลรักษาสขุภาพ มีความส าคัญต่อนักเรียน ช่วยท าให้ผู้ เรียนมีความสขุใน
โรงเรียน สขุภาพเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิต ในการที่จะมีสขุภาพส่วนบุคคลดี จ าเป็นจะต้องได้รับการปลกูฝังให้ความรู้ 
และได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติสิ่งที่จะท าให้มีอนามัยดีมาตัง้แต่เร่ิมต้นอย่างถูกต้อง และให้พฤติกรรมปฏิบัติจนกระทั่งเกิด
ความเคยชินเป็นสขุนิสยั [14] นอกจากนี ้ผู้ วิจัยยังสนับสนุนองค์ประกอบดังกล่าว ด้วยสอบถามความต้องการของครูใน     
กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศกึษา ที่มีต่อหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ จ านวน 73 คน 
และพบว่า ครูเห็นด้วยในการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 93.15 โดยให้เหตุผลสรุปได้ว่า สภาพสงัคมในปัจจุบนั เป็นยุค
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายจากโทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะสื่อโซเชียลที่สามารถน าไปสู่           
การเกิดปัญหาทางเพศ ทัง้นีห้ลกัสตูรสถานศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในปัจจบุันอาจจะไม่เพียงพอต่อการพฒันาทกัษะชีวิต 
ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ โดยเฉพาะนกัเรียนหญิงที่มักจะตกเป็นเหย่ือของภัยคกุคามทางเพศได้โดยง่าย ดงันัน้ การพฒันา
หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศจงึเป็นสิง่ส าคัญที่จะช่วยให้นกัเรียนมีทกัษะชีวิต ด้านป้องกัน
ปัญหาทางเพศมากขึน้ 
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 2. ผลการประเมินประสทิธิภาพของพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับ
นกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น มีประเด็นการอภิปรายผลในข้อสรุปแต่ละข้อ ดงันี ้
     2.1 หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตอนต้น มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 91.05/90.67 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ 80/80 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก หลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนา
ทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ พฒันาขึน้จากปัญหาที่เกิดขึน้จริงของวัยรุ่น และการจดักิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการ
กลุม่ที่เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีสว่นร่วม มีการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีการฝึกทกัษะที่มี
ประสทิธิภาพ ซึง่การพฒันาทักษะชีวิตของเยาวชน เป็นการพฒันาความสามารถทางสงัคม ความคิดอ่าน ความพยายามเพิ่มพูน
ปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตที่ก่อให้ เกิด
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา ตลอดจนเป็นความสามารถที่จะส่งเสริมสขุภาพของบุคคลและชุมชนด้วย การสอนทักษะชีวิตซึ่งมี
ความครอบคลมุทกุแง่มมุ เป็นการสอนแบบเบ็ดเสร็จ ในจ านวนทกัษะชีวิตทัง้หมด สิง่ที่จะต้องได้รับการพิจารณา ก็คือ ทกัษะ
ชีวิตที่เป็นแกน (Core life skill) หรือทกัษะชีวิตพืน้ฐานซึ่งจะต้องจัดให้มีการสอนให้สมัพนัธ์กบัการน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ดงันัน้การเสริมสร้างทักษะชีวิต จงึหมายถงึ การอบรม ฝึกฝนให้เยาวชนเข้าใจ มีความช านาญในการใช้ทักษะชีวิตที่เป็นแกน 
(Core life skill) โดยได้รับการขดัเกลาจากผู้ใหญ่ทกุฝ่ายที่มองเห็นความส าคัญของปัญหาเยาวชน [5] สอดคล้องกบังานวิจัย
ของ กิตติมา จัน่บ ารุง [15] ได้ศกึษาเร่ือง ประสทิธิผลของโปรแกรมการพฒันาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทาง
เพศในวัยเรียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน            
จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีผลต่อการเสริมสร้างความรู้ และทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหา
ทางเพศในวัยเรียน เนื่องจากผู้ เรียนได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนร่วม และมีผลให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการศึกษาครัง้นี ้
แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สามารถเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาทางเพศในวัยเรียนได้ 
ดังนัน้โปรแกรมการเรียนรู้ทกัษะชีวิตนี ้จึงเหมาะส าหรับการน าไปใช้ในการเสริมสร้างทักษะชีวิตของวัยรุ่นในกลุ่มอื่นๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสขุภาพและปัญหาพฤติกรรมทางเพศต่อไป นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ อจัฉรา ฉายวิวฒัน์ [16]  วิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสตูรเสริมด้านทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า ผลการประเมินการใช้หลกัสตูรเสริมตามเกณฑ์ (80/80) พบว่าได้ตาม
เกณฑ์เท่ากบั 81.94/81.08 และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ธนียา เทียนค าศรี [17] วิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมครูเพื่อ
การออกแบบกิจกรรมพฒันาทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา พบว่า ประสทิธิภาพ
ของหลกัสตูรฝึกอบรมครูเพื่อการออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสร รค์ที่จัดท าขึน้มี
ประสิทธิภาพ 92.83/93.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้  คือ 80/80 กล่าวได้ว่าเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่มี
ประสทิธิภาพ สามารถน าไปใช้ในการจดักิจกรรมการฝึกอบรมได้   
  2.2 คะแนนความรู้ความเข้าใจทกัษะชีวิตหลงัจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหญิงชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น สงูกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ทัง้นีเ้นื่องมาจาก หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิต
ด้านป้องกันปัญหาทางเพศ ถูกพัฒนาขึน้ตามขัน้ตอนการพัฒนาหลกัสตูรซึ่งมีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่น 
สอดคล้องกบังานวิจัยของ กิตติมา จัน่บ ารุง [18] ได้ศกึษาเร่ือง ประสทิธิผลของโปรแกรมการพฒันาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรม
การป้องกันปัญหาทางเพศในวัยเรียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสงักัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน จังหวดันนทบุรี พบว่า ภายหลงัการทดลอง กลุม่ทดลองมีความรู้เก่ียวกับภาวการณ์เจริญพันธ์ ทักษะการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ ทกัษะความตระหนกัในตน ทกัษะการสร้างสมัพันธภาพและการสือ่สาร และทกัษะการจัดการความเครียด 
เพื่อป้องกนัปัญหาทางเพศ สงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสงูกว่ากลุม่เปรียบเทียบอย่าง
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มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สภุัทรา สามัง [19] ได้ศึกษาเร่ือง ผลการใช้โปรแกรม      
การเสริมสร้างทักษะชีวิตที่มีต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการมีเพศสมัพนัธ์ในนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  เขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการวิจัยพบว่า ภายหลงัการทดลองนักเรียนชายกลุ่มทดลองมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการมี
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม 
  2.3 พฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศของนักเรียน สงูกว่าเกณฑ์ µ = 3.50 ที่ตัง้ไว้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ
ที่ .05 ทกุด้าน และทกุข้อ โดยพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศของนกัเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีเ้นื่องมาจากหลกัสตูร
เสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศมีเนือ้หา และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
แสดงความคิดเห็น และสอบถามได้อย่างเปิดกว้าง ประกอบกับวิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ท าให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจ และย่อมสง่ผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศของนกัเรียนที่ดี สอดคล้องกบังานวิจัย
ของ สภุัทรา สามัง [19] ได้ศึกษาเร่ือง  ผลการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่มีต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม     
การมีเพศสมัพันธ์ในนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการวิจยัพบว่า ภายหลงัการทดลอง
นักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ความตระหนักในตนเอง ทักษะ         
การตดัสนิใจและแก้ปัญหา ทกัษะการปฏิเสธ และพฤติกรรมป้องกนัตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสมัพนัธ์มากกว่านักเรียน
กลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ราณี วงศ์คงเดช [20] ได้วิจยัการเสริมสร้าง
ทกัษะชีวิตกบัแรงสนบัสนนุทางสงัคม เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศกึษา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า กลุม่ทดลองมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมดีขึน้อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติกว่าก่อนการทดลองเกือบทุกด้าน มีเฉพาะทกัษะการตดัสนิใจและแก้ไขปัญหา และการมีพฤติกรรมที่สง่เสริมการด่ืม
แอลกอฮอล์ที่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ       
     2.4 เจตคติสงูกว่าเกณฑ์ µ = 3.50 ที่ตัง้ไว้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 ทกุข้อ โดยเจตคติที่มีต่อหลกัสตูรเสริม
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทัง้นีเ้นื่องมาจาก เจตคติเป็นความรู้สกึของบคุคล อันเป็นผลเนื่องมาจากการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้น ให้บคุคล
แสดงพฤติกรรมต่อสิง่ต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึง่ ซึง่ในการวิจยัครัง้นี ้ นกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อหลกัสตูรเสริม สอดคล้อง
กบังานวิจยัของ สภุัทรา สามงั [19] ได้ศกึษาเร่ือง ผลการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างทกัษะชีวิตที่มีต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม
การมีเพศสมัพันธ์ในนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการวิจยัพบว่า โปรแกรมเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต มีประสิทธิภาพท าให้นักเรียนมีความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึน้ จึงควร
สนบัสนนุให้ครูน าโปรแกรมเสริมสร้างทกัษะชีวิตไปใช้กับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาทกุระดับชัน้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมี 
3 ข้อที่มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย 3 ล าดบั ดงันี ้นกัเรียนรู้สกึเห็นประโยชน์และคุณค่าของ
วิจารณญาณกบัการคิดเป็น รองลงมา นกัเรียนรู้สกึชอบหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกันปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น นกัเรียนรู้สกึเห็นคณุค่าของอารมณ์ดีมีความสขุ ตามล าดบั เนื่องมาจาก 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญกบัโลกปัจจบุันโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ต่างๆ ดงันัน้ การที่นกัเรียนได้เรียนรู้การคิด
อย่างมีวิจารณญาณจึงท าให้นักเรียนเข้าใจมากขึน้ เช่นเดียวกับการเห็นคุณค่าของอารมณ์ดีมีความสขุ ที่ท าให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจมากขึน้ สว่นประเด็นนกัเรียนรู้สกึชอบหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศ 
อาจเนื่องมาจากเป็นหลักสูตรที่นักเรียนก าลังสนใจเพราะก าลังเข้าสู่วัยรุ่นประกอบกับวิท ยากรผู้ สอนเป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ ท าให้นักเรียนสนุก และรู้สกึชอบและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดนุพล สนุทรัตน์ [21] วิจัยเร่ือง การพัฒนา
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 2. ผลการประเมินประสทิธิภาพของพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับ
นกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น มีประเด็นการอภิปรายผลในข้อสรุปแต่ละข้อ ดงันี ้
     2.1 หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตอนต้น มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 91.05/90.67 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ 80/80 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก หลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนา
ทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ พฒันาขึน้จากปัญหาที่เกิดขึน้จริงของวัยรุ่น และการจดักิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการ
กลุม่ที่เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีสว่นร่วม มีการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีการฝึกทกัษะที่มี
ประสทิธิภาพ ซึง่การพฒันาทักษะชีวิตของเยาวชน เป็นการพฒันาความสามารถทางสงัคม ความคิดอ่าน ความพยายามเพิ่มพูน
ปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตที่ก่อให้ เกิด
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา ตลอดจนเป็นความสามารถที่จะส่งเสริมสขุภาพของบุคคลและชุมชนด้วย การสอนทักษะชีวิตซึ่งมี
ความครอบคลมุทกุแง่มมุ เป็นการสอนแบบเบ็ดเสร็จ ในจ านวนทกัษะชีวิตทัง้หมด สิง่ที่จะต้องได้รับการพิจารณา ก็คือ ทกัษะ
ชีวิตที่เป็นแกน (Core life skill) หรือทกัษะชีวิตพืน้ฐานซึ่งจะต้องจัดให้มีการสอนให้สมัพนัธ์กบัการน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ดงันัน้การเสริมสร้างทักษะชีวิต จงึหมายถงึ การอบรม ฝึกฝนให้เยาวชนเข้าใจ มีความช านาญในการใช้ทักษะชีวิตที่เป็นแกน 
(Core life skill) โดยได้รับการขดัเกลาจากผู้ใหญ่ทกุฝ่ายที่มองเห็นความส าคัญของปัญหาเยาวชน [5] สอดคล้องกบังานวิจัย
ของ กิตติมา จัน่บ ารุง [15] ได้ศกึษาเร่ือง ประสทิธิผลของโปรแกรมการพฒันาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทาง
เพศในวัยเรียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน            
จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีผลต่อการเสริมสร้างความรู้ และทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหา
ทางเพศในวัยเรียน เนื่องจากผู้ เรียนได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนร่วม และมีผลให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการศึกษาครัง้นี ้
แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สามารถเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันปัญหาทางเพศในวัยเรียนได้ 
ดังนัน้โปรแกรมการเรียนรู้ทกัษะชีวิตนี ้จึงเหมาะส าหรับการน าไปใช้ในการเสริมสร้างทักษะชีวิตของวัยรุ่นในกลุ่มอื่นๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสขุภาพและปัญหาพฤติกรรมทางเพศต่อไป นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ อจัฉรา ฉายวิวฒัน์ [16]  วิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสตูรเสริมด้านทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า ผลการประเมินการใช้หลกัสตูรเสริมตามเกณฑ์ (80/80) พบว่าได้ตาม
เกณฑ์เท่ากบั 81.94/81.08 และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ธนียา เทียนค าศรี [17] วิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมครูเพื่อ
การออกแบบกิจกรรมพฒันาทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา พบว่า ประสทิธิภาพ
ของหลกัสตูรฝึกอบรมครูเพื่อการออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสร รค์ที่จัดท าขึน้มี
ประสิทธิภาพ 92.83/93.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้  คือ 80/80 กล่าวได้ว่าเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่มี
ประสทิธิภาพ สามารถน าไปใช้ในการจดักิจกรรมการฝึกอบรมได้   
  2.2 คะแนนความรู้ความเข้าใจทกัษะชีวิตหลงัจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหญิงชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น สงูกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ทัง้นีเ้นื่องมาจาก หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิต
ด้านป้องกันปัญหาทางเพศ ถูกพัฒนาขึน้ตามขัน้ตอนการพัฒนาหลกัสตูรซึ่งมีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่น 
สอดคล้องกบังานวิจัยของ กิตติมา จัน่บ ารุง [18] ได้ศกึษาเร่ือง ประสทิธิผลของโปรแกรมการพฒันาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรม
การป้องกันปัญหาทางเพศในวัยเรียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสงักัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน จังหวดันนทบุรี พบว่า ภายหลงัการทดลอง กลุม่ทดลองมีความรู้เก่ียวกับภาวการณ์เจริญพันธ์ ทักษะการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ ทกัษะความตระหนกัในตน ทกัษะการสร้างสมัพันธภาพและการสือ่สาร และทกัษะการจัดการความเครียด 
เพื่อป้องกนัปัญหาทางเพศ สงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสงูกว่ากลุม่เปรียบเทียบอย่าง
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มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สภุัทรา สามัง [19] ได้ศึกษาเร่ือง ผลการใช้โปรแกรม      
การเสริมสร้างทักษะชีวิตที่มีต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการมีเพศสมัพนัธ์ในนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  เขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการวิจัยพบว่า ภายหลงัการทดลองนักเรียนชายกลุ่มทดลองมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการมี
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม 
  2.3 พฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศของนักเรียน สงูกว่าเกณฑ์ µ = 3.50 ที่ตัง้ไว้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ
ที่ .05 ทกุด้าน และทกุข้อ โดยพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศของนกัเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีเ้นื่องมาจากหลกัสตูร
เสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศมีเนือ้หา และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
แสดงความคิดเห็น และสอบถามได้อย่างเปิดกว้าง ประกอบกับวิทยากรเป็นผู้ มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ท าให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจ และย่อมสง่ผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศของนกัเรียนที่ดี สอดคล้องกบังานวิจัย
ของ สภุัทรา สามัง [19] ได้ศึกษาเร่ือง  ผลการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่มีต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม     
การมีเพศสมัพันธ์ในนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการวิจยัพบว่า ภายหลงัการทดลอง
นักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ความตระหนักในตนเอง ทักษะ         
การตดัสนิใจและแก้ปัญหา ทกัษะการปฏิเสธ และพฤติกรรมป้องกนัตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสมัพนัธ์มากกว่านักเรียน
กลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ราณี วงศ์คงเดช [20] ได้วิจยัการเสริมสร้าง
ทกัษะชีวิตกบัแรงสนบัสนนุทางสงัคม เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศกึษา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า กลุม่ทดลองมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมดีขึน้อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติกว่าก่อนการทดลองเกือบทุกด้าน มีเฉพาะทกัษะการตดัสนิใจและแก้ไขปัญหา และการมีพฤติกรรมที่สง่เสริมการด่ืม
แอลกอฮอล์ที่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ       
     2.4 เจตคติสงูกว่าเกณฑ์ µ = 3.50 ที่ตัง้ไว้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 ทกุข้อ โดยเจตคติที่มีต่อหลกัสตูรเสริม
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทัง้นีเ้นื่องมาจาก เจตคติเป็นความรู้สกึของบคุคล อันเป็นผลเนื่องมาจากการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้น ให้บคุคล
แสดงพฤติกรรมต่อสิง่ต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึง่ ซึง่ในการวิจยัครัง้นี ้ นกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อหลกัสตูรเสริม สอดคล้อง
กบังานวิจยัของ สภุัทรา สามงั [19] ได้ศกึษาเร่ือง ผลการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างทกัษะชีวิตที่มีต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม
การมีเพศสมัพันธ์ในนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการวิจยัพบว่า โปรแกรมเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต มีประสิทธิภาพท าให้นักเรียนมีความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึน้ จึงควร
สนบัสนนุให้ครูน าโปรแกรมเสริมสร้างทกัษะชีวิตไปใช้กับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาทกุระดับชัน้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมี 
3 ข้อที่มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย 3 ล าดบั ดงันี ้นกัเรียนรู้สกึเห็นประโยชน์และคุณค่าของ
วิจารณญาณกบัการคิดเป็น รองลงมา นกัเรียนรู้สกึชอบหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกันปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น นกัเรียนรู้สกึเห็นคณุค่าของอารมณ์ดีมีความสขุ ตามล าดบั เนื่องมาจาก 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญกบัโลกปัจจบุันโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ต่างๆ ดงันัน้ การที่นกัเรียนได้เรียนรู้การคิด
อย่างมีวิจารณญาณจึงท าให้นักเรียนเข้าใจมากขึน้ เช่นเดียวกับการเห็นคุณค่าของอารมณ์ดีมีความสขุ ที่ท าให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจมากขึน้ สว่นประเด็นนกัเรียนรู้สกึชอบหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศ 
อาจเนื่องมาจากเป็นหลักสูตรที่นักเรียนก าลังสนใจเพราะก าลังเข้าสู่วัยรุ่นประกอบกับวิท ยากรผู้ สอนเป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ ท าให้นักเรียนสนุก และรู้สกึชอบและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดนุพล สนุทรัตน์ [21] วิจัยเร่ือง การพัฒนา
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี �มีวัตถุประสงค์เพื�อ 1) ศึกษาภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์งานตรวจสถานที�เกิดเหตุไปสู่

สถานีตํารวจพื �นที�กองบญัชาการตํารวจนครบาล 2) พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและรูปแบบที�เหมาะสมด้านการขยาย

งานนิติวิทยาศาสตร์งานตรวจสถานที�เกิดเหตุ ไปสู่สถานีตํารวจ พื �นที�กองบัญชาการตํารวจนครบาล กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ใน      

การวิจยั 1) การสมัภาษณ์เชิงลกึ ได้แก่ ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ผู้บังคับการตํารวจนครบาล 1 ถึง 9 ผู้บงัคบัการพิสจูน์

หลกัฐานกลาง รวมจํานวน 11 คน 2) การสนทนากลุ่ม ได้แก่ ผู้ กํากับการหัวหน้าสถานีตํารวจ จํานวน 88 คน 3) การตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ ผู้ กํากบัการหวัหน้าสถานีตํารวจ จํานวน 88 คน 

ผลการวิจยัพบว่า  

1. ภาพอนาคตของการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์ สู่ยคุปฏิรูปกิจการตํารวจ งานตรวจสถานที�เกิดเหตุ 

ระยะที� 1 (1-5 ปี) ระยะเร่งด่วน ควรจัดตํารวจจากกองพิสูจน์หลักฐานกลางประจําครบทุกกองบังคับการ        

ตํารวจนครบาล 1 ถงึ 9 หรือพัฒนาตํารวจในสถานีตํารวจทําหน้าที�เป็นเจ้าหน้าที�ตรวจสถานที�เกิดเหตุครบทุกสถานีตํารวจ 

และฝึกอบรมให้ความรู้เรื�องการรักษาสถานที�เกิดเหตุ ปรับทัศนคติตํารวจโดยให้ความสําคัญกับวัตถุพยานมากกว่าพยาน

บคุคล  ฝึกอบรมผู้ ช่วยเหลอืเจ้าพนกังาน ได้แก่ เจ้าหน้าที�รักษาความปลอดภัยหรือมูลนิธิให้มีความรู้เกี�ยวกับการรักษาและ

ตรวจสถานที�เกิดเหต ุพฒันากองพิสจูน์หลกัฐานกลางให้แข็งแกร่งและสามารถสนบัสนนุพนกังานสอบสวนทนัต่อเหตกุารณ์ 

ระยะที� 2 (5-10 ปี) ตํารวจทุกคนในสถานีตํารวจมีความรู้ด้านการตรวจสถานที�เกิดเหตุ และการเก็บรวบรวม

ข้อมูลพยานหลกัฐาน นําเทคโนโลยีที�ทันสมัยมาใช้ ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการตรวจสถานที�เกิดเหตุแก่ตํารวจต่อเนื�อง  

และสร้างความเป็นมืออาชีพในการตรวจสถานที�เกิดเหต ุตํารวจในสถานีตํารวจมีความรู้ ความสามารถด้านการตรวจสถานที�

เกิดเหตเุทียบเท่าตํารวจในกองพิสจูน์หลกัฐานกลาง 

ระยะที� 3 (10-20 ปี) บรรจุวิชาการตรวจที�เกิดเหตุในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตรของตํารวจให้       

ตํารวจทกุนายสามารถทํางานแทนกันได้ กระจายกําลงัตํารวจไปกองบังคับการต่าง ๆ มีเจ้าหน้าที�จากกองพิสจูน์หลกัฐาน               

กลางมาประจําที�สถานีตํารวจครบทั �งหมด โดยเป็นตําแหน่งโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนสอบสวนทุกคดีมีประสิทธิภาพ 
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เจ้าหน้าที�ตํารวจประจําสถานตํีารวจมีความเชี�ยวชาญ มีอปุกรณ์ที�ทนัสมยั บคุลากรงานตรวจสถานที�เกิดเหตุในสถานีตํารวจ

มีมาตรฐานระดบัสากล 

ระยะที� 4 (20 ปีขึ �นไป)  พนกังานสอบสวนทํางานร่วมกบัเจ้าหน้าที�กองพิสจูน์หลกัฐานกลาง มีผู้ ชํานาญการด้าน

พิสจูน์หลกัฐานประจําสถานีตํารวจและสามารถตรวจวัตถุพยานได้ทุกอย่าง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะเทียบเคียงกับ

ประเทศที�เจริญแล้ว พฒันามาตรฐานการทํางานให้สงูขึ �น 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่วยงานที�ทําหน้าที�รับผิดชอบมาตรฐานการผลิตตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สามารถนําสารสนเทศจากการวิจัยใช้เป็นแนวทางการกําหนดมาตรฐานทักษะวิชาชีพตํารวจนโยบายการพัฒนาตํารวจ

โครงสร้างหน่วยงาน กรอบอัตรากําลงัเจ้าหน้าที�ตรวจสถานที�เกิดเหตุที�เหมาะสมสําหรับสถานีตํารวจสงักัดกองบญัชาการ

ตํารวจนครบาล และเป็นแนวทางในการพัฒนาเชิงรุกด้านเพิ�มศักยภาพกําลงัพลเพื�อเตรียมตํารวจที�มีคณุลกัษณะเป็นผู้นํา

การเปลี�ยนแปลงปรับหลกัสตูรฝึกอบรมสาํหรับตํารวจให้เหมาะสมกบัสงัคมในอนาคต 

คําสําคัญ: ภาพอนาคต, การตรวจสถานที�เกิดเหต ุ 

 

Abstract 

The purpose of this study is to 1) provide a future image of forensic science extension to the police 

station; 2) develop the policy recommendations, appropriate models for forensic science extension to the police 

station under the Metropolitan Police Bureau (pilot) of the Royal Thai Police. The subjects of this research were 

divided into 3 groups. The subjects of the first group were 11 police officers who were corrected data by using  

in-depth interview and they were from the commander of the metropolitan police 1-9 and the commanders of 

central police forensic science divisions. The subjects of the second group were 88 directors of the police station 

and they were collected data by using Focus Group Discussion and the others were 88 directors of the police 

stations collected data by using questionnaires.   

According to in-depth interview and focus group discussion, it showed that the police station lacked 

of military personnel, budget, equipment, skills, knowledge and ability to locate the scene. 

The results find that 

1. Future Vision of Forensic Extension  

(Stage 1) (1-5years) The Central Forensics Division should be provided for all Police Divisions 1- 9 or 

the police officers in police stations should be developed to locate the scene. Moreover, the attitude of the 

police should be adjusted in order to make them pay more attention to the material witness than the witness. The 

officers such as the security officer or the foundation should be trained to have knowledge of the treatment and 

inspection of the crime scene. In addition, the central defense should be developed to support an up-to-date 

investigation. 

Stage 2 (5 - 10 years) Every police officer in the police station has knowledge of the crime scene       

and collecting evidence, use modern technology, continuously promote the development of police surveillance skills, 

and create a professionalism about the crime scene. 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี �มีวัตถุประสงค์เพื�อ 1) ศึกษาภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์งานตรวจสถานที�เกิดเหตุไปสู่

สถานีตํารวจพื �นที�กองบญัชาการตํารวจนครบาล 2) พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและรูปแบบที�เหมาะสมด้านการขยาย

งานนิติวิทยาศาสตร์งานตรวจสถานที�เกิดเหตุ ไปสู่สถานีตํารวจ พื �นที�กองบัญชาการตํารวจนครบาล กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ใน      

การวิจยั 1) การสมัภาษณ์เชิงลกึ ได้แก่ ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ผู้บังคับการตํารวจนครบาล 1 ถึง 9 ผู้บงัคับการพิสจูน์

หลกัฐานกลาง รวมจํานวน 11 คน 2) การสนทนากลุ่ม ได้แก่ ผู้ กํากับการหัวหน้าสถานีตํารวจ จํานวน 88 คน 3) การตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ ผู้ กํากบัการหวัหน้าสถานีตํารวจ จํานวน 88 คน 

ผลการวิจยัพบว่า  

1. ภาพอนาคตของการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์ สู่ยคุปฏิรูปกิจการตํารวจ งานตรวจสถานที�เกิดเหตุ 

ระยะที� 1 (1-5 ปี) ระยะเร่งด่วน ควรจัดตํารวจจากกองพิสูจน์หลักฐานกลางประจําครบทุกกองบังคับการ        

ตํารวจนครบาล 1 ถงึ 9 หรือพัฒนาตํารวจในสถานีตํารวจทําหน้าที�เป็นเจ้าหน้าที�ตรวจสถานที�เกิดเหตุครบทุกสถานีตํารวจ 

และฝึกอบรมให้ความรู้เรื�องการรักษาสถานที�เกิดเหต ุปรับทัศนคติตํารวจโดยให้ความสําคัญกับวัตถุพยานมากกว่าพยาน

บคุคล  ฝึกอบรมผู้ ช่วยเหลอืเจ้าพนกังาน ได้แก่ เจ้าหน้าที�รักษาความปลอดภัยหรือมูลนิธิให้มีความรู้เกี�ยวกับการรักษาและ

ตรวจสถานที�เกิดเหต ุพฒันากองพิสจูน์หลกัฐานกลางให้แข็งแกร่งและสามารถสนบัสนนุพนกังานสอบสวนทนัต่อเหตกุารณ์ 

ระยะที� 2 (5-10 ปี) ตํารวจทุกคนในสถานีตํารวจมีความรู้ด้านการตรวจสถานที�เกิดเหตุ และการเก็บรวบรวม

ข้อมูลพยานหลกัฐาน นําเทคโนโลยีที�ทันสมัยมาใช้ ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการตรวจสถานที�เกิดเหตุแก่ตํารวจต่อเนื�อง  

และสร้างความเป็นมืออาชีพในการตรวจสถานที�เกิดเหต ุตํารวจในสถานีตํารวจมีความรู้ ความสามารถด้านการตรวจสถานที�

เกิดเหตเุทียบเท่าตํารวจในกองพิสจูน์หลกัฐานกลาง 

ระยะที� 3 (10-20 ปี) บรรจุวิชาการตรวจที�เกิดเหตุในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตรของตํารวจให้       

ตํารวจทกุนายสามารถทํางานแทนกันได้ กระจายกําลงัตํารวจไปกองบังคับการต่าง ๆ มีเจ้าหน้าที�จากกองพิสจูน์หลกัฐาน               

กลางมาประจําที�สถานีตํารวจครบทั �งหมด โดยเป็นตําแหน่งโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนสอบสวนทุกคดีมีประสิทธิภาพ 
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เจ้าหน้าที�ตํารวจประจําสถานตํีารวจมีความเชี�ยวชาญ มีอปุกรณ์ที�ทนัสมยั บคุลากรงานตรวจสถานที�เกิดเหตุในสถานีตํารวจ

มีมาตรฐานระดบัสากล 

ระยะที� 4 (20 ปีขึ �นไป)  พนกังานสอบสวนทํางานร่วมกบัเจ้าหน้าที�กองพิสจูน์หลกัฐานกลาง มีผู้ ชํานาญการด้าน

พิสจูน์หลกัฐานประจําสถานีตํารวจและสามารถตรวจวัตถุพยานได้ทุกอย่าง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะเทียบเคียงกับ

ประเทศที�เจริญแล้ว พฒันามาตรฐานการทํางานให้สงูขึ �น 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่วยงานที�ทําหน้าที�รับผิดชอบมาตรฐานการผลิตตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สามารถนําสารสนเทศจากการวิจัยใช้เป็นแนวทางการกําหนดมาตรฐานทักษะวิชาชีพตํารวจนโยบายการพัฒนาตํารวจ

โครงสร้างหน่วยงาน กรอบอัตรากําลงัเจ้าหน้าที�ตรวจสถานที�เกิดเหตุที�เหมาะสมสําหรับสถานีตํารวจสงักัดกองบญัชาการ

ตํารวจนครบาล และเป็นแนวทางในการพัฒนาเชิงรุกด้านเพิ�มศักยภาพกําลงัพลเพื�อเตรียมตํารวจที�มีคณุลกัษณะเป็นผู้นํา

การเปลี�ยนแปลงปรับหลกัสตูรฝึกอบรมสาํหรับตํารวจให้เหมาะสมกบัสงัคมในอนาคต 

คําสําคัญ: ภาพอนาคต, การตรวจสถานที�เกิดเหต ุ 

 

Abstract 

The purpose of this study is to 1) provide a future image of forensic science extension to the police 

station; 2) develop the policy recommendations, appropriate models for forensic science extension to the police 

station under the Metropolitan Police Bureau (pilot) of the Royal Thai Police. The subjects of this research were 

divided into 3 groups. The subjects of the first group were 11 police officers who were corrected data by using  

in-depth interview and they were from the commander of the metropolitan police 1-9 and the commanders of 

central police forensic science divisions. The subjects of the second group were 88 directors of the police station 

and they were collected data by using Focus Group Discussion and the others were 88 directors of the police 

stations collected data by using questionnaires.   

According to in-depth interview and focus group discussion, it showed that the police station lacked 

of military personnel, budget, equipment, skills, knowledge and ability to locate the scene. 

The results find that 

1. Future Vision of Forensic Extension  

(Stage 1) (1-5years) The Central Forensics Division should be provided for all Police Divisions 1- 9 or 

the police officers in police stations should be developed to locate the scene. Moreover, the attitude of the 

police should be adjusted in order to make them pay more attention to the material witness than the witness. The 

officers such as the security officer or the foundation should be trained to have knowledge of the treatment and 

inspection of the crime scene. In addition, the central defense should be developed to support an up-to-date 

investigation. 

Stage 2 (5 - 10 years) Every police officer in the police station has knowledge of the crime scene       

and collecting evidence, use modern technology, continuously promote the development of police surveillance skills, 

and create a professionalism about the crime scene. 
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    Stage 3 (10 - 20 years old) A survey of the scene should be included in all police courses that all 
police officers can work together. The police force should be provided and spread to various divisions.                   
The police officers from the central defense should work at the police station especially the position of effective 
inquiry official. The police officers at the police station will become a specialist, have modern equipment and 
international standard. 

Stage 4 (20+ years) The inquiry official will work with Central Police Forensic Science Division and there 
will be the experts who can inspect the witnesses, have knowledge and skills similarly to the police officers in the 
developed countries.  

2. According to the policy recommendation, the organization that is in charge of the police production 
and Royal Thai Police can use the information from this research to specify the professional skills of the police, 
police development policy and organization structure. It is a way to develop aggressive potential in order to 
prepare the police officers to be the leaders in changing training curriculum in the national police office to suit the 
society in the future. 

Keywords: Scenario, crime scene investigation 
 
บทน า 

การที่ศาลจะตัดสินลงโทษจ าเลยหรือไม่ สิง่ส าคัญที่สดุ คือ พยานหลกัฐานที่จะพิสจูน์ข้อเท็จจริงแห่งคดีกระบวนการ
ยติุธรรมในคดีอาญาเร่ิมต้นจากพนกังานสอบสวนท าหน้าที่สอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล พยาน
เอกสาร พยานวตัถ ุสรุปส านวนมีความเห็นไปยงัพนักงานอัยการก่อนขึน้สู่ศาลพยานหลกัฐานได้รับการตรวจพิสจูน์ทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) เป็นการน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับกฎหมายด้าน      
การสบืสวนสอบสวนการด าเนินคดีทางกฎหมายเพื่อค้นหาความจริง พิสจูน์หลกัฐานรวมรวมพยานหลกัฐานโดยพนักงาน
สอบสวนในกระบวนการยติุธรรม 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 ยทุธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยัและนวตักรรมได้
กล่าวถึงความส าคัญของการพัฒนาก าลังพลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นโครงสร้างพืน้ฐานที่ส าคัญของ           
การพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนางานต่างๆ และส านักงานต ารวจแห่งชาติมีนโยบายในการปฏิรูป
กิจการต ารวจทัง้ 10 ด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใช้กฎหมายและ                
การจดัระบบนิติวิทยาศาสตร์ 

การสอบสวนคดีอาญามิได้ใช้ความรู้ด้านกฎหมายเพียงอย่างเดียว ต้องใช้ความรู้ประสบการณ์การเสาะแสวงหา
พยานหลกัฐานเพื่อพิสจูน์ความผิดให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงมิอาจใช้เป็นสตูรส าเร็จโดยใช้หลกัวิทยาศาสตร์เสมอไป ผู้ เป็น
พนกังานสอบสวนต้องใช้เทคนิควิธีการของการสอบสวนโดยบูรณาการร่วมกนั งานวิจยันีมุ้่งเน้นนโยบายในการปฏิรูปกิจการ
ต ารวจในประเด็นที่ 8 คือ การจัดระบบนิติวิทยาศาสตร์อันประกอบด้วย การกระจายหน่วยงานพิสจูน์หลกัฐานให้เพียงพอ 
และเจ้าหน้าที่เก็บพยานหลกัฐานในที่เกิดเหตใุนหน่วยงานระดบัสถานีต ารวจ เนื่องมาจากกระแสสงัคมและอาชญากรรมมี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้เกิดปัญหาหลายๆ ด้านที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของประเทศในการยอมรับของ         
ประชาคมโลก ส านักงานต ารวจแห่งชาติจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกบัประชาชน คณะผู้ วิจยัจงึวิเคราะห์
สภาพปัญหาของงานนิติวิทยาศาสตร์งานพิสจูน์หลกัฐานโดยเฉพาะอย่างย่ิงการตรวจสถานที่เกิดเหตุซึ่งเก่ียวข้องกับงาน
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สอบสวนในสถานีตํารวจ และรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ทรงคณุวฒุิในพื �นที�กองบัญชาการตํารวจนครบาล วิเคราะห์ได้ภาพ

อนาคต และพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์ งานตรวจสถานที�เกิดเหตุ สําหรับสถานี

ตํารวจพื �นที�กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

 

วัตถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื�อศกึษาภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์ งานตรวจสถานที�เกิดเหตไุปสู่สถานีตํารวจพื �นที�กองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล  

2. เพื�อพฒันาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์งานตรวจสถานที�เกิดเหตุสาํหรับสถานี

ตํารวจพื �นที�กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ในการวิจัยเรื�อง ภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์สู่สถานีตํารวจในยุคปฏิรูปกิจการตํารวจงานตรวจ

สถานที�เกิดเหตุกรณีศึกษา: พื �นที�กรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิจยัด้วยเทคนิคการสร้างภาพอนาคต (Scenario 

Development)และนําเสนอตามลาํดบั ต่อไปนี � 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�เป็นผู้ ให้ข้อมูลหลกัในการวิจัยครั �งนี �แบ่งออกเป็น 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย     

การสมัภาษณ์เชิงลกึจากผู้บังคับการตํารวจนครบาล 1-9 หรือผู้ แทน และผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหรือผู้ที�ได้รับมอบหมาย 

ได้แก่ รองผู้ บัญชาการตํารวจนครบาลที�รับผิดชอบงานด้านบริหาร และผู้ บังคับการพิสูจน์หลักฐานกลาง รวม 11 คน           

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม  ได้แก่ ผู้ กํากับการหัวหน้าสถานีตํารวจหรือผู้ที�ได้รับมอบหมายซึ�งมีความรู้และ

ประสบการณ์งานในสถานีตํารวจในสงักัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 1-9 หรือผู้แทน รวม 88 คน 3) เก็บรวบรวมข้อมูล    

โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที�เป็นหัวหน้าสถานีตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล รวม 88 คน               

ดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่มและการตอบแบบสอบถาม 

หน่วย 
ประชากร 

(คน) 

กลุม่ตวัอย่าง (ผู้ให้ข้อมูลหลกั) 

สมัภาษณ์ สนทนากลุม่ แบบ 

สอบ 

ถาม 
ผบก. ผบช.น. ผกก. คน 

กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 1 11 1 1 ครั �งที� 1 บก.น.1 (9 สน.) 9 9 

กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 2 12 1 - ครั �งที� 2 บก.น.2 (11 สน.) 11 11 

กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 3 12 1 - ครั �งที� 3 บก.น.3 (11 สน.) 11 11 

กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 4 9 1 - ครั �งที� 4 บก.น.4 (8 สน.) 8 8 

กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 5 10 1 - ครั �งที� 5 บก.น.5 (9 สน.) 9 9 

กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 6  9 1 - ครั �งที� 6 บก.น.6 (8 สน.) 8 8 

กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 7 12 1 - ครั �งที� 7 บก.น.1 (11 สน.) 11 11 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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    Stage 3 (10 - 20 years old) A survey of the scene should be included in all police courses that all 
police officers can work together. The police force should be provided and spread to various divisions.                   
The police officers from the central defense should work at the police station especially the position of effective 
inquiry official. The police officers at the police station will become a specialist, have modern equipment and 
international standard. 

Stage 4 (20+ years) The inquiry official will work with Central Police Forensic Science Division and there 
will be the experts who can inspect the witnesses, have knowledge and skills similarly to the police officers in the 
developed countries.  

2. According to the policy recommendation, the organization that is in charge of the police production 
and Royal Thai Police can use the information from this research to specify the professional skills of the police, 
police development policy and organization structure. It is a way to develop aggressive potential in order to 
prepare the police officers to be the leaders in changing training curriculum in the national police office to suit the 
society in the future. 

Keywords: Scenario, crime scene investigation 
 
บทน า 

การที่ศาลจะตัดสินลงโทษจ าเลยหรือไม่ สิง่ส าคัญที่สดุ คือ พยานหลกัฐานที่จะพิสจูน์ข้อเท็จจริงแห่งคดีกระบวนการ
ยติุธรรมในคดีอาญาเร่ิมต้นจากพนกังานสอบสวนท าหน้าที่สอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล พยาน
เอกสาร พยานวตัถ ุสรุปส านวนมีความเห็นไปยงัพนักงานอัยการก่อนขึน้สู่ศาลพยานหลกัฐานได้รับการตรวจพิสจูน์ทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) เป็นการน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับกฎหมายด้าน      
การสบืสวนสอบสวนการด าเนินคดีทางกฎหมายเพื่อค้นหาความจริง พิสจูน์หลกัฐานรวมรวมพยานหลกัฐานโดยพนักงาน
สอบสวนในกระบวนการยติุธรรม 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 ยทุธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยัและนวตักรรมได้
กล่าวถึงความส าคัญของการพัฒนาก าลังพลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นโครงสร้างพืน้ฐานที่ส าคัญของ           
การพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนางานต่างๆ และส านกังานต ารวจแห่งชาติมีนโยบายในการปฏิรูป
กิจการต ารวจทัง้ 10 ด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใช้กฎหมายและ                
การจดัระบบนิติวิทยาศาสตร์ 

การสอบสวนคดีอาญามิได้ใช้ความรู้ด้านกฎหมายเพียงอย่างเดียว ต้องใช้ความรู้ประสบการณ์การเสาะแสวงหา
พยานหลกัฐานเพื่อพิสจูน์ความผิดให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงมิอาจใช้เป็นสตูรส าเร็จโดยใช้หลกัวิทยาศาสตร์เสมอไป ผู้ เป็น
พนกังานสอบสวนต้องใช้เทคนิควิธีการของการสอบสวนโดยบูรณาการร่วมกนั งานวิจยันีมุ้่งเน้นนโยบายในการปฏิรูปกิจการ
ต ารวจในประเด็นที่ 8 คือ การจัดระบบนิติวิทยาศาสตร์อันประกอบด้วย การกระจายหน่วยงานพิสจูน์หลกัฐานให้เพียงพอ 
และเจ้าหน้าที่เก็บพยานหลกัฐานในที่เกิดเหตใุนหน่วยงานระดบัสถานีต ารวจ เนื่องมาจากกระแสสงัคมและอาชญากรรมมี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้เกิดปัญหาหลายๆ ด้านที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของประเทศในการยอมรับของ         
ประชาคมโลก ส านักงานต ารวจแห่งชาติจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกบัประชาชน คณะผู้ วิจยัจงึวิเคราะห์
สภาพปัญหาของงานนิติวิทยาศาสตร์งานพิสจูน์หลกัฐานโดยเฉพาะอย่างย่ิงการตรวจสถานที่เกิดเหตุซึ่งเก่ียวข้องกับงาน
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สอบสวนในสถานีตํารวจ และรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ทรงคณุวฒุิในพื �นที�กองบัญชาการตํารวจนครบาล วิเคราะห์ได้ภาพ

อนาคต และพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์ งานตรวจสถานที�เกิดเหตุ สําหรับสถานี

ตํารวจพื �นที�กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

 

วัตถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื�อศกึษาภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์ งานตรวจสถานที�เกิดเหตไุปสู่สถานีตํารวจพื �นที�กองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล  

2. เพื�อพฒันาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์งานตรวจสถานที�เกิดเหตุสาํหรับสถานี

ตํารวจพื �นที�กองบญัชาการตํารวจนครบาล 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ในการวิจัยเรื�อง ภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์สู่สถานีตํารวจในยุคปฏิรูปกิจการตํารวจงานตรวจ

สถานที�เกิดเหตุกรณีศึกษา: พื �นที�กรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิจยัด้วยเทคนิคการสร้างภาพอนาคต (Scenario 

Development)และนําเสนอตามลาํดบั ต่อไปนี � 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�เป็นผู้ ให้ข้อมูลหลกัในการวิจัยครั �งนี �แบ่งออกเป็น 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย     

การสมัภาษณ์เชิงลกึจากผู้บังคับการตํารวจนครบาล 1-9 หรือผู้ แทน และผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหรือผู้ที�ได้รับมอบหมาย 

ได้แก่ รองผู้ บัญชาการตํารวจนครบาลที�รับผิดชอบงานด้านบริหาร และผู้ บังคับการพิสูจน์หลักฐานกลาง รวม 11 คน           

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม  ได้แก่ ผู้ กํากับการหัวหน้าสถานีตํารวจหรือผู้ที�ได้รับมอบหมายซึ�งมีความรู้และ

ประสบการณ์งานในสถานีตํารวจในสงักัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 1-9 หรือผู้แทน รวม 88 คน 3) เก็บรวบรวมข้อมูล    

โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที�เป็นหัวหน้าสถานีตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล รวม 88 คน               

ดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่มและการตอบแบบสอบถาม 

หน่วย 
ประชากร 

(คน) 

กลุม่ตวัอย่าง (ผู้ให้ข้อมูลหลกั) 

สมัภาษณ์ สนทนากลุม่ แบบ 

สอบ 

ถาม 
ผบก. ผบช.น. ผกก. คน 

กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 1 11 1 1 ครั �งที� 1 บก.น.1 (9 สน.) 9 9 

กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 2 12 1 - ครั �งที� 2 บก.น.2 (11 สน.) 11 11 

กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 3 12 1 - ครั �งที� 3 บก.น.3 (11 สน.) 11 11 

กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 4 9 1 - ครั �งที� 4 บก.น.4 (8 สน.) 8 8 

กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 5 10 1 - ครั �งที� 5 บก.น.5 (9 สน.) 9 9 

กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 6  9 1 - ครั �งที� 6 บก.น.6 (8 สน.) 8 8 

กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 7 12 1 - ครั �งที� 7 บก.น.1 (11 สน.) 11 11 
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หน่วย ประชากร 
(คน) 

กลุม่ตวัอย่าง (ผู้ให้ข้อมูลหลกั) 
สมัภาษณ์ สนทนากลุม่ แบบ 

สอบ 
ถาม 

ผบก. ผบช.น. ผกก. คน 

กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 8 12 1 - ครัง้ที่ 8 บก.น.8 (11 สน.) 11 11 
กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 9 11 1 - ครัง้ที่ 9 บก.น.9 (10 สน.) 10 10 
กองพิสจูน์หลกัฐานกลาง 1 1 - สพฐ.กลาง - - 
รวม 99 10 1  88 88 

 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

    ในการเ ก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นีผู้้ วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก                  
(In-depth Interview) แบบกึง่มีโครงสร้าง (semi-structured interview) ซึง่ผู้วิจยัใช้แนวค าถามเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์
ที่มีความยืดหยุ่น 
 

3. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
      ในการสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผู้วิจยัด าเนินการตามล าดบั ดงัต่อไปนี  ้
      1) ศึกษาเอกสารต าราและผลงานการวิจัยที่เก่ียวข้องแล้วน ามาประมวลเป็นแนวคิดในการสร้างค าถาม              
2) สร้างแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ให้สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 3) น าแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์
เสนอผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในด้านภาษาเนือ้หาหลังจากนัน้น ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่
ผู้ เช่ียวชาญให้ค าแนะน า 4) น าแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการหาค่า IOC 
(Index of Item Objective Congruence) ซึง่มีค่า 0.67-1.00) 5) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กบัผู้ก ากบัหวัหน้า
สถานีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 30 คน 6) น าแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค [1] จากนัน้น า
แบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถามด้วยการหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากับ 
.97 ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามรายด้าน ด้านทักษะที่จ าเป็นเท่ากับ .95 ด้านการบริหารงานบุคคลเท่ากับ .98
  

4. ขัน้ตอนการวจิัย  
    ผู้วิจยัได้สรุปขัน้ตอนการวิจยัแบ่งเป็น 4 ระยะ ดงันี ้ 
    4.1 ระยะที่ 1 ศกึษาสภาพปัญหาแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านทกัษะที่จ าเป็นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 2) ด้านการ

บริหารงานบคุคล ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 88 คน 
    4.2 ระยะที่ 2 เป็นการศกึษาทางเลอืกต่างๆ ที่น าไปสูก่ารสร้างภาพอนาคตซึง่มีกิจกรรม ดงันี ้

            1) กิจกรรมสนทนากลุ่มโดยเชิญผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (Stakeholder) ที่เป็นผู้ เชี่ยวชาญผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
งานนิติวิทยาศาสตร์และงานพิสจูน์หลกัฐานพืน้ที่กองบญัชาการต ารวจนครบาลซึ่งเป็นผู้บริหารในแต่ละกองบังคับการที่มี
ประสบการณ์การท างานระดับสถานีต ารวจ 2) การวางแผนภาพอนาคต (Scenario Planning) จัดกลุ่มค าตอบที่ได้จาก      
การสนทนากลุม่ให้ผู้มีแนวคิดคล้ายคลงึกนัอยู่ในกลุม่เดียวกนั 
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                    4.3 ระยะที่ 3 กิจกรรมการสมัภาษณ์เชิงลกึ ดงันี  ้
            1) การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) มีการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้บัญชาการต ารวจนครบาล ผู้บงัคบั
การต ารวจนครบาล 1-9 ผู้บงัคบัการกองพิสจูน์หลกัฐานกลาง  
            2) การวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึสร้างภาพอนาคตเก่ียวกบัการเตรียมก าลงัพลในสถานี
ต ารวจ และทกัษะของบคุลากรของงานพิสจูน์หลกัฐานต ารวจในอนาคต 
                  4.4 ระยะที่ 4 กิจกรรมสร้างข้อสรุป โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มและการสมัภาษณ์เชิงลกึให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 4 คน ร่วมกนัวิเคราะห์ความเป็นไปได้ซึ่งมีค่าความคลาดเคลือ่นของค าตอบ 1.2 - 0.70 [2] 1) ด้านนิติวิทยาศาสตร์       
1 คน 2) ด้านบริหารงานบคุคลกองบญัชาการต ารวจนครบาล 1 คน 3) ด้านการบริหารงานสถานีต ารวจ 1 คน 4) ด้านอาชญาวิทยา 
1 คน แผนการด าเนินการวิจยั แสดงดงัแผนภาพ 1 
 
ระยะที่  1                                                                  
 
 
 
 

 
 
 
 
   ระยะที่ 4 

 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพ 1 แผนการด าเนินการวิจยั 
 
 

 
5. การจัดกระท าและการวเิคราะห์ข้อมูล 

     ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามวิเคราะห์
ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) สรุปข้อมูลสภาพปัญหาใน 2 ด้าน คือ 1) ทกัษะที่จ าเป็น
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 2) ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

กิจกรรมที่ 1  
พฒันาเค้าโครงงานวิจยั 
ศกึษาสภาพปัญหา 2 ด้าน 
1. ด้านทกัษะที่จ าเป็นของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ  
2. ด้านการบริหารงาน
บคุคล ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นหวัหน้าสถานีต ารวจ 
จ านวน 88 คน 

กิจกรรมที่ 2 
สร้างทางเลอืกต่างๆ เพื่อ

น าไปสูก่ารสร้างภาพอนาคต 
โดยการสนทนากลุม่ ผกก. 

บก.น.1 จ านวน 9 คน 
บก.น.2 จ านวน 11 คน 
บก.น.3 จ านวน 11 คน 
บก.น.4 จ านวน 8 คน 
บก.น.5 จ านวน 9 คน 
บก.น.6 จ านวน 8 คน 
บก.น.7 จ านวน 11 คน 
บก.น.8 จ านวน 11 คน 
บก.น.9 จ านวน 10 คน 
 

กิจกรรมที่ 3 

สร้างทางเลอืกต่างๆ  
เพื่อน าไปสูก่ารสร้างภาพ

อนาคตโดยการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ ผกก. 

รวม 11 คน 

กิจกรรมที่ 4 
สร้างข้อสรุปผู้ทรงคณุวฒุิ

จ านวน 4 ท่านร่วม
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ 

รายงานผลการวิจยั 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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หน่วย ประชากร 
(คน) 

กลุม่ตวัอย่าง (ผู้ให้ข้อมูลหลกั) 
สมัภาษณ์ สนทนากลุม่ แบบ 

สอบ 
ถาม 

ผบก. ผบช.น. ผกก. คน 

กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 8 12 1 - ครัง้ที่ 8 บก.น.8 (11 สน.) 11 11 
กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 9 11 1 - ครัง้ที่ 9 บก.น.9 (10 สน.) 10 10 
กองพิสจูน์หลกัฐานกลาง 1 1 - สพฐ.กลาง - - 
รวม 99 10 1  88 88 

 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

    ในการเ ก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นีผู้้ วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก                  
(In-depth Interview) แบบกึง่มีโครงสร้าง (semi-structured interview) ซึง่ผู้วิจยัใช้แนวค าถามเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์
ที่มีความยืดหยุ่น 
 

3. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
      ในการสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผู้วิจยัด าเนินการตามล าดบั ดงัต่อไปนี  ้
      1) ศึกษาเอกสารต าราและผลงานการวิจัยที่เก่ียวข้องแล้วน ามาประมวลเป็นแนวคิดในการสร้างค าถาม              
2) สร้างแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ให้สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 3) น าแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์
เสนอผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในด้านภาษาเนือ้หาหลังจากนัน้น ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่
ผู้ เช่ียวชาญให้ค าแนะน า 4) น าแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการหาค่า IOC 
(Index of Item Objective Congruence) ซึง่มีค่า 0.67-1.00) 5) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กบัผู้ก ากบัหวัหน้า
สถานีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 30 คน 6) น าแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค [1] จากนัน้น า
แบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถามด้วยการหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากับ 
.97 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรายด้าน ด้านทักษะที่จ าเป็นเท่ากับ .95 ด้านการบริหารงานบุคคลเท่ากับ .98
  

4. ขัน้ตอนการวจิัย  
    ผู้วิจยัได้สรุปขัน้ตอนการวิจยัแบ่งเป็น 4 ระยะ ดงันี ้ 
    4.1 ระยะที่ 1 ศกึษาสภาพปัญหาแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านทกัษะที่จ าเป็นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 2) ด้านการ

บริหารงานบคุคล ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 88 คน 
    4.2 ระยะที่ 2 เป็นการศกึษาทางเลอืกต่างๆ ที่น าไปสูก่ารสร้างภาพอนาคตซึง่มีกิจกรรม ดงันี ้

            1) กิจกรรมสนทนากลุ่มโดยเชิญผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (Stakeholder) ที่เป็นผู้ เชี่ยวชาญผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
งานนิติวิทยาศาสตร์และงานพิสจูน์หลกัฐานพืน้ที่กองบญัชาการต ารวจนครบาลซึ่งเป็นผู้บริหารในแต่ละกองบังคับการที่มี
ประสบการณ์การท างานระดับสถานีต ารวจ 2) การวางแผนภาพอนาคต (Scenario Planning) จัดกลุ่มค าตอบที่ได้จาก      
การสนทนากลุม่ให้ผู้มีแนวคิดคล้ายคลงึกนัอยู่ในกลุม่เดียวกนั 
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                    4.3 ระยะที่ 3 กิจกรรมการสมัภาษณ์เชิงลกึ ดงันี  ้
            1) การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) มีการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้บัญชาการต ารวจนครบาล ผู้บงัคบั
การต ารวจนครบาล 1-9 ผู้บงัคบัการกองพิสจูน์หลกัฐานกลาง  
            2) การวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึสร้างภาพอนาคตเก่ียวกบัการเตรียมก าลงัพลในสถานี
ต ารวจ และทกัษะของบคุลากรของงานพิสจูน์หลกัฐานต ารวจในอนาคต 
                  4.4 ระยะที่ 4 กิจกรรมสร้างข้อสรุป โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มและการสมัภาษณ์เชิงลกึให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 4 คน ร่วมกนัวิเคราะห์ความเป็นไปได้ซึ่งมีค่าความคลาดเคลือ่นของค าตอบ 1.2 - 0.70 [2] 1) ด้านนิติวิทยาศาสตร์       
1 คน 2) ด้านบริหารงานบคุคลกองบญัชาการต ารวจนครบาล 1 คน 3) ด้านการบริหารงานสถานีต ารวจ 1 คน 4) ด้านอาชญาวิทยา 
1 คน แผนการด าเนินการวิจยั แสดงดงัแผนภาพ 1 
 
ระยะที่  1                                                                  
 
 
 
 

 
 
 
 
   ระยะที่ 4 

 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพ 1 แผนการด าเนินการวิจยั 
 
 

 
5. การจัดกระท าและการวเิคราะห์ข้อมูล 

     ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามวิเคราะห์
ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) สรุปข้อมูลสภาพปัญหาใน 2 ด้าน คือ 1) ทกัษะที่จ าเป็น
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 2) ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

กิจกรรมที่ 1  
พฒันาเค้าโครงงานวิจยั 
ศกึษาสภาพปัญหา 2 ด้าน 
1. ด้านทกัษะที่จ าเป็นของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ  
2. ด้านการบริหารงาน
บคุคล ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นหวัหน้าสถานีต ารวจ 
จ านวน 88 คน 

กิจกรรมที่ 2 
สร้างทางเลอืกต่างๆ เพื่อ

น าไปสูก่ารสร้างภาพอนาคต 
โดยการสนทนากลุม่ ผกก. 

บก.น.1 จ านวน 9 คน 
บก.น.2 จ านวน 11 คน 
บก.น.3 จ านวน 11 คน 
บก.น.4 จ านวน 8 คน 
บก.น.5 จ านวน 9 คน 
บก.น.6 จ านวน 8 คน 
บก.น.7 จ านวน 11 คน 
บก.น.8 จ านวน 11 คน 
บก.น.9 จ านวน 10 คน 
 

กิจกรรมที่ 3 

สร้างทางเลอืกต่างๆ  
เพื่อน าไปสูก่ารสร้างภาพ

อนาคตโดยการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ ผกก. 

รวม 11 คน 

กิจกรรมที่ 4 
สร้างข้อสรุปผู้ทรงคณุวฒุิ

จ านวน 4 ท่านร่วม
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ 

รายงานผลการวิจยั 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามสภาพปัจจบุันและปัญหาของการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์สู่สถานีต ารวจ ใน
ยุคปฏิรูปกิจการต ารวจ (งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ) กรณีศึกษา: พืน้ที่กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง                    
(  = 3.44, S.D. = 0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านทกัษะที่จ าเป็นอยู่ในระดับมาก (  = 3.73, S.D. = 0.97) ส่วน
ด้านการบริหารงานบคุคลอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.16, S.D. = 1.01)   
 2. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า กองบังคับการท่ีมีคดีมากเจ้าหน้าที่ต ารวจพิสจูน์หลกัฐานไม่สามารถตรวจ
สถานที่เกิดเหตุในคดีส าคัญๆ ทุกคดีได้เนื่องจากมีก าลงัพลน้อยแต่รับผิดชอบทัง้กรุงเทพมหานคร ระดับปัญหาขาดแคลน
บคุลากรอยู่ในขัน้วิกฤติ 
 ควรจะให้เจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางประจ าที่กองบังคับการละ 1 ชุด สามารถตรวจพิสจูน์หลกัฐานลายนิว้มือ
แฝงกบัดีเอ็นเอได้ หากให้ร้อยเวรสอบสวนหรือผู้ช่วยร้อยเวรท าเองวิธีการเก็บอาจไม่ถกูต้องงบประมาณในการอบรมพนักงาน
สอบสวนไม่เพียงพอ การเก็บข้อมูลยังไม่มีประสทิธิภาพ ผู้บงัคบับญัชาระดับสงูควรให้ความใส่ใจพนกังานสอบสวนมากขึน้ 
จัดก าลงัพลเพียงพอกับปริมาณงาน พนักงานสอบสวนต้องการองค์ความรู้เก่ียวกับพิสจูน์หลกัฐานเพิ่มขณะที่ปริมาณงาน
ส านวนคดีมีความซบัซ้อนและปริมาณมากขึน้ 
 วสัดอุปุกรณ์ในการเก็บพิสจูน์ไม่ทนัสมัย ก าลงัพลน้อยมาถงึที่เกิดเหตลุา่ช้า พนกังานสอบสวนไม่มีความ 
ช านาญในการเก็บพยานหลกัฐานในที่เกิดเหตุควรให้เจ้าหน้าท่ีพิสจูน์หลกัฐานกลางเก็บหลกัฐานจะสมบูรณ์กว่าพนักงาน
สอบสวนการเก็บรักษาวัตถุพยานไม่มีห้องเก็บวัตถุพยานในสถานีต ารวจความรู้ของบคุลากรเก่ียวกับการรักษาสถานที่เกิด
เหตใุนสถานีต ารวจยงัมีน้อย 
 3. ผลการสนทนากลุ่ม ปัญหาที่พบ คือ เจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางมีจ านวนน้อย ไม่สามารถเดินทางมาตรวจ
ที่เกิดเหตไุด้ทนัทีพนักงานสอบสวนต้องรักษาสถานที่เกิดเหตุซึ่งเจ้าของสถานที่ก็ต้องการใช้สถานที่ไม่สามารถเข้าใช้สถานที่
เ กิดเหตุได้วิธีการแก้ปัญหา  คือ  ควรจะมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางประจ าทุกสถานี ต ารวจ สรุปปัญหา  คือ                         
1) ขาดบคุลากร 2) บคุลากรมีความเป็นมืออาชีพไม่เพียงพอ 
 ผู้ ร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลักฐานกลางควรเป็นผู้ ตรวจสถานที่เ กิดเหตุ
ปัญหาคือมีเจ้าหน้าที่น้อยเก็บหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ลา่ช้ามีโอกาสปนเปือ้นการคดัสรรบคุคลในสถานีต ารวจท าหน้าที่
ตรวจสถานที่เกิดเหตุจะไม่มีผู้ สมัครใจผู้ ร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะน าก าลงัพลของสถานีต ารวจไปท าหน้าที่
ตรวจสถานที่เกิดเหต ุ ควรให้พิสจูน์หลกัฐานกลางจัดเจ้าหน้าที่มาประจ าที่สถานีต ารวจเพราะมีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้าน จากบทเรียนที่สถานีต ารวจเคยส่งเจ้าหน้าท่ีต ารวจไปอบรม แต่ไม่ได้ใช้ความรู้ที่ไปอบรมมาท างาน อุปกรณ์ที่พิสจูน์
หลกัฐานแจกจ่ายหมดสภาพใช้การไม่ได้ต ารวจที่ไปอบรมผู้บังคับบัญชาให้ไปท าหน้าที่อื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับการตรวจที่เกิด
เหต ุหรือโยกย้ายไปสายงานอื่นดังค าสนทนากลุ่มที่สะท้อนถงึปัญหาและรัฐบาลควรสนับสนนุจากผู้ ร่วมสนทนากลุ่ม ดงันี.้..
“...เร่ืองปัญหาการตรวจสถานที่เกิดเหตุของพนกังานสอบสวน เป็นเร่ืองส าคญัเร่งด่วน ที่รัฐบาลควรให้ความสนใจ โดย      
การสนบัสนนุงบประมาณ เพือ่ให้ไดม้าซ่ึงบุคลากรดา้นนี ้และวสัด ุอุปกรณ์ต่างๆ...” 
 การบริหารงานบุคคล จากการสนทนากลุ่มพบว่า ปัญหา คือ ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายสถานีต ารวจใน
นครบาลมีความต้องการและมีความพร้อมหากเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางมาประจ าที่สถานีต ารวจบางแห่งเคยเป็น
โรงพักน าร่องมาก่อน ส่วนเร่ืองทักษะและความสามารถของเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางบางท่านไม่ละเอียด รอบคอบ     
การตรวจสถานที่เกิดเหตตุ้องมีความรวดเร็ว กองบญัชาการต ารวจนครบาลมี 88 สถานี ก าลงัพลไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของพืน้ที่ทางแก้ไข คือ จัดให้มี 10 ชุดปฏิบัติการจากกองพิสูจน์หลักฐานกลางแบ่งเป็นชุดที่ 1 รับผิดชอบกองบังคับการ
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ต ารวจนครบาล 1, 2, 3 ชดุที่ 2 รับผิดชอบ 4,5,6 ชดุที่ 3 รับผิดชอบ 7, 8, 9 ประจ าทกุกองบงัคบัการจงึจะทนักบัเหตกุารณ์  
 

 การเพ่ิมบุคลากรด้านพิสูจน์หลักฐาน (งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ) ในสถานีต ารวจ 
 ผลการสมัภาษณ์เชิงลกึ พบว่า บางกองบังคับการเห็นว่า การมีเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางประจ าทุก

สถานีต ารวจไม่เห็นด้วย เพราะแต่ละสถานีต ารวจมีปริมาณคดีมากน้อยไม่เท่ากัน ควรให้ประจ าครบทัง้ 9 กองบงัคบัการแต่
ละกองบงัคับการมีต าแหน่งระดบัสารวัตรและรองสารวตัรขึน้กบัพิสจูน์หลกัฐานกลาง เพื่อให้ท างานได้สะดวก เป็นเอกภาพ 
ไม่ควรขึน้กบักองบญัชาการต ารวจนครบาลปัญหาที่พบ คือ ไม่มีต ารวจประจ าต าแหน่งเฉพาะด้านนี ้ ผู้ที่เคยอบรมแล้วย้ายไป
ท าหน้าที่อื่นต้องอบรมใหม่ทกุๆ ปี  

 จากการสมัภาษณ์เชิงลกึพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า กลุ่มอตัราก าลงัเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางจะใช้จ านวน
มากน้อยเพียงใดพิจารณาจากกองบังคับการใดเหตุเกิดมากที่สุด น าจ านวนคดี ขนาดพืน้ที่ จ านวนประชากร เป็นเกณฑ์
พิจารณาเจ้าหน้าที่ 1 ชุดปฏิบัติการไม่เกิน 5 คน รถยนต์ 1 คัน มีอุปกรณ์ตรวจสถานที่เกิดเหตุหรือถ้าเป็นคดีส าคัญชุด
ปฏิบติัการนีจ้ะเป็นหน่วยที่เข้าไปตรวจร่วมกนักบัพนกังานสอบสวน 

    วิธีการคดัเลอืกเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานน่าจะเลอืกจากพิสจูน์หลกัฐานกลางมากกว่าที่จะคัดเลอืกจากต ารวจ
ในสงักดัสถานีต ารวจ ส าหรับขวัญก าลงัใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ ร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่า ควรมีสวัสดิการดีพออย่าง
น้อยต้องมีเงินประจ าต าแหน่งมีเส้นทางการก้าวหน้าชัดเจนและเติบโตในหน่วยงาน หากจัดให้มีเจ้ าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐาน
ประจ าทกุสถานีต ารวจน่าจะมีขีดความสามารถสงูสดุ โดยเฉพาะคดีจราจรต้องใช้นิติวิทยาศาสตร์เกือบทกุคดี ถ้าวางก าลงัไว้
ทกุสถานีต ารวจจะมีความพร้อมสนบัสนนุงานสอบสวนได้ 

    หากขยายงานด้านนิติวิทยาศาสตร์การตรวจสถานที่เกิดเหตุลงสู่สถานีต ารวจทกุสถานีต ารวจทกุสถานีจะท า
ให้การตรวจพิสูจน์มีความรวดเร็วผู้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างย่ิง เพราะเป็นการช่วยเหลือพนักงานสอบสวนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดหากเป็นคดีซับซ้อนจะตอบข้อสงสัยสังคมเร่ืองความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานได้บางความเห็น
เจ้าหน้าที่ในสถานีต ารวจที่จะมาท าหน้าที่ตรวจที่เกิดเหตเุป็นสายงานใดก็ได้ แต่ต้องมีความรู้ ความช านาญในด้านการตรวจ
ที่เกิดเหตุควรสมัครใจมา หากไม่มีความสมัครใจต้องมีการคัดเลือก ต้องมีการสร้างขวัญก าลงัใจหรือแรงจูงใจให้กับคนที่
สมคัรใจ  

    บางความเห็นว่าการให้เจ้าหน้าที่จากพิสูจน์หลักฐานกลางประจ าทุกสถานีต ารวจไม่เหมาะสมเกินความ
จ าเป็นเจ้าหน้าที่จากพิสูจน์หลกัฐานกลางควรรับจากบุคคลภายนอกที่จบด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยตรง เจ้าหน้าที่ตรวจ
สถานที่เกิดเหตไุม่ควรมาจากสถานีต ารวจ เพราะมีการแต่งตัง้โยกย้ายบ่อย มีเงินเดือน สวสัดิการให้มียศเหมือนต ารวจทั่วไป
ไม่สามารถเปลีย่นสายงานได้การจัดอัตราก าลงัประจ ากองบงัคบัการละ 3 ชดุ ชดุหนึง่ไปท างาน ชดุหนึง่ออกรายงาน ชดุที่ 3 
เตรียมรับหรือเตรียมออกที่เกิดเหตุหากประจ าทุกสถานีต ารวจอาจไม่คุ้ มค่าความรู้ที่ต ารวจในสถานีต ารวจควรรู้ คือ             
การรักษาสถานที่เกิดเหตุและเก็บวัตถุพยานเบือ้งต้นสภาพปัจจุบัน ปัญหาไม่มีคนช่วยพนักงานสอบสวนเคร่ืองมือมีไม่
เพียงพอ 

    ผลการสนทนากลุ่มเจ้าหน้าที่จากพิสจูน์หลกัฐานกลางควรประจ ากองบังคับการหรือสถานีต ารวจ การบังคับ
บัญชาควรขึน้ตรงกับพิสจูน์หลกัฐานกลาง การจัดก าลงัควรน าปริมาณงานมาวิเคราะห์ ไม่ควรจัดประจ าทุกสถานีต ารวจ
เพราะปริมาณงานไม่เท่ากัน การจัดก าลงัอย่างน้อยต้องมี 2 ชุด หากใช้คนในสถานีต ารวจมาท าหน้าที่ตรวจที่เกิดเหตุไ ม่
เหมาะสม เพราะผู้ ท่ีจะมาท างานด้านนีต้้องมีความรู้ความสามารถและทักษะมีความเช่ียวชาญแนวทาง คือ ต้องสร้าง
บคุลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะมาประจ าที่กองบงัคบัการโดยค านวณว่า 1 ชดุ ดแูลงานตรวจที่เกิดเหตก่ีุสถานีต ารวจ โดย
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามสภาพปัจจบุันและปัญหาของการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์สู่สถานีต ารวจ ใน
ยุคปฏิรูปกิจการต ารวจ (งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ) กรณีศึกษา: พืน้ที่กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง                    
(  = 3.44, S.D. = 0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านทกัษะที่จ าเป็นอยู่ในระดับมาก (  = 3.73, S.D. = 0.97) ส่วน
ด้านการบริหารงานบคุคลอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.16, S.D. = 1.01)   
 2. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า กองบังคับการท่ีมีคดีมากเจ้าหน้าที่ต ารวจพิสจูน์หลกัฐานไม่สามารถตรวจ
สถานที่เกิดเหตุในคดีส าคัญๆ ทุกคดีได้เนื่องจากมีก าลงัพลน้อยแต่รับผิดชอบทัง้กรุงเทพมหานคร ระดับปัญหาขาดแคลน
บคุลากรอยู่ในขัน้วิกฤติ 
 ควรจะให้เจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางประจ าที่กองบังคับการละ 1 ชุด สามารถตรวจพิสจูน์หลกัฐานลายนิว้มือ
แฝงกบัดีเอ็นเอได้ หากให้ร้อยเวรสอบสวนหรือผู้ช่วยร้อยเวรท าเองวิธีการเก็บอาจไม่ถกูต้องงบประมาณในการอบรมพนักงาน
สอบสวนไม่เพียงพอ การเก็บข้อมูลยังไม่มีประสทิธิภาพ ผู้บงัคบับญัชาระดับสงูควรให้ความใส่ใจพนกังานสอบสวนมากขึน้ 
จัดก าลงัพลเพียงพอกับปริมาณงาน พนักงานสอบสวนต้องการองค์ความรู้เก่ียวกับพิสจูน์หลกัฐานเพิ่มขณะที่ปริมาณงาน
ส านวนคดีมีความซบัซ้อนและปริมาณมากขึน้ 
 วสัดอุปุกรณ์ในการเก็บพิสจูน์ไม่ทนัสมัย ก าลงัพลน้อยมาถงึที่เกิดเหตลุา่ช้า พนกังานสอบสวนไม่มีความ 
ช านาญในการเก็บพยานหลกัฐานในที่เกิดเหตุควรให้เจ้าหน้าท่ีพิสจูน์หลกัฐานกลางเก็บหลกัฐานจะสมบูรณ์กว่าพนักงาน
สอบสวนการเก็บรักษาวัตถุพยานไม่มีห้องเก็บวัตถุพยานในสถานีต ารวจความรู้ของบคุลากรเก่ียวกับการรักษาสถานที่เกิด
เหตใุนสถานีต ารวจยงัมีน้อย 
 3. ผลการสนทนากลุ่ม ปัญหาที่พบ คือ เจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางมีจ านวนน้อย ไม่สามารถเดินทางมาตรวจ
ที่เกิดเหตไุด้ทนัทีพนักงานสอบสวนต้องรักษาสถานที่เกิดเหตุซึ่งเจ้าของสถานที่ก็ต้องการใช้สถานที่ไม่สามารถเข้าใช้สถานที่
เ กิดเหตุได้วิ ธีการแก้ปัญหา  คือ  ควรจะมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางประจ าทุกสถานี ต ารวจ สรุปปัญหา  คือ                         
1) ขาดบคุลากร 2) บคุลากรมีความเป็นมืออาชีพไม่เพียงพอ 
 ผู้ ร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลักฐานกลางควรเป็นผู้ ตรวจสถานที่เ กิดเหตุ
ปัญหาคือมีเจ้าหน้าที่น้อยเก็บหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ลา่ช้ามีโอกาสปนเปือ้นการคดัสรรบคุคลในสถานีต ารวจท าหน้าที่
ตรวจสถานที่เกิดเหตุจะไม่มีผู้ สมัครใจผู้ ร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะน าก าลงัพลของสถานีต ารวจไปท าหน้าที่
ตรวจสถานที่เกิดเหต ุ ควรให้พิสจูน์หลกัฐานกลางจัดเจ้าหน้าที่มาประจ าที่สถานีต ารวจเพราะมีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้าน จากบทเรียนที่สถานีต ารวจเคยส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจไปอบรม แต่ไม่ได้ใช้ความรู้ที่ไปอบรมมาท างาน อุปกรณ์ที่พิสจูน์
หลกัฐานแจกจ่ายหมดสภาพใช้การไม่ได้ต ารวจที่ไปอบรมผู้บังคับบัญชาให้ไปท าหน้าที่อื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับการตรวจที่เกิด
เหต ุหรือโยกย้ายไปสายงานอื่นดังค าสนทนากลุ่มที่สะท้อนถงึปัญหาและรัฐบาลควรสนับสนนุจากผู้ ร่วมสนทนากลุ่ม ดงันี.้..
“...เร่ืองปัญหาการตรวจสถานที่เกิดเหตุของพนกังานสอบสวน เป็นเร่ืองส าคญัเร่งด่วน ที่รัฐบาลควรให้ความสนใจ โดย      
การสนบัสนนุงบประมาณ เพือ่ให้ไดม้าซ่ึงบุคลากรดา้นนี ้และวสัด ุอุปกรณ์ต่างๆ...” 
 การบริหารงานบุคคล จากการสนทนากลุ่มพบว่า ปัญหา คือ ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายสถานีต ารวจใน
นครบาลมีความต้องการและมีความพร้อมหากเจ้าหน้าท่ีพิสจูน์หลกัฐานกลางมาประจ าที่สถานีต ารวจบางแห่งเคยเป็น
โรงพักน าร่องมาก่อน ส่วนเร่ืองทักษะและความสามารถของเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางบางท่านไม่ละเอียด รอบคอบ     
การตรวจสถานที่เกิดเหตตุ้องมีความรวดเร็ว กองบญัชาการต ารวจนครบาลมี 88 สถานี ก าลงัพลไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของพืน้ที่ทางแก้ไข คือ จัดให้มี 10 ชุดปฏิบัติการจากกองพิสูจน์หลักฐานกลางแบ่งเป็นชุดที่ 1 รับผิดชอบกองบังคับการ
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ต ารวจนครบาล 1, 2, 3 ชดุที่ 2 รับผิดชอบ 4,5,6 ชดุที่ 3 รับผิดชอบ 7, 8, 9 ประจ าทกุกองบงัคบัการจงึจะทนักบัเหตกุารณ์  
 

 การเพ่ิมบุคลากรด้านพิสูจน์หลักฐาน (งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ) ในสถานีต ารวจ 
 ผลการสมัภาษณ์เชิงลกึ พบว่า บางกองบังคับการเห็นว่า การมีเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางประจ าทุก

สถานีต ารวจไม่เห็นด้วย เพราะแต่ละสถานีต ารวจมีปริมาณคดีมากน้อยไม่เท่ากัน ควรให้ประจ าครบทัง้ 9 กองบงัคบัการแต่
ละกองบงัคับการมีต าแหน่งระดบัสารวัตรและรองสารวตัรขึน้กบัพิสจูน์หลกัฐานกลาง เพื่อให้ท างานได้สะดวก เป็นเอกภาพ 
ไม่ควรขึน้กบักองบญัชาการต ารวจนครบาลปัญหาที่พบ คือ ไม่มีต ารวจประจ าต าแหน่งเฉพาะด้านนี ้ ผู้ที่เคยอบรมแล้วย้ายไป
ท าหน้าที่อื่นต้องอบรมใหม่ทกุๆ ปี  

 จากการสมัภาษณ์เชิงลกึพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า กลุ่มอตัราก าลงัเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางจะใช้จ านวน
มากน้อยเพียงใดพิจารณาจากกองบังคับการใดเหตุเกิดมากที่สุด น าจ านวนคดี ขนาดพืน้ที่ จ านวนประชากร เป็นเกณฑ์
พิจารณาเจ้าหน้าที่ 1 ชุดปฏิบัติการไม่เกิน 5 คน รถยนต์ 1 คัน มีอุปกรณ์ตรวจสถานที่เกิดเหตุหรือถ้าเป็นคดีส าคัญชุด
ปฏิบติัการนีจ้ะเป็นหน่วยที่เข้าไปตรวจร่วมกนักบัพนกังานสอบสวน 

    วิธีการคดัเลอืกเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานน่าจะเลอืกจากพิสจูน์หลกัฐานกลางมากกว่าที่จะคัดเลอืกจากต ารวจ
ในสงักดัสถานีต ารวจ ส าหรับขวัญก าลงัใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ ร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่า ควรมีสวัสดิการดีพออย่าง
น้อยต้องมีเงินประจ าต าแหน่งมีเส้นทางการก้าวหน้าชัดเจนและเติบโตในหน่วยงาน หากจัดให้มีเจ้ าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐาน
ประจ าทกุสถานีต ารวจน่าจะมีขีดความสามารถสงูสดุ โดยเฉพาะคดีจราจรต้องใช้นิติวิทยาศาสตร์เกือบทกุคดี ถ้าวางก าลงัไว้
ทกุสถานีต ารวจจะมีความพร้อมสนบัสนนุงานสอบสวนได้ 

    หากขยายงานด้านนิติวิทยาศาสตร์การตรวจสถานที่เกิดเหตุลงสู่สถานีต ารวจทกุสถานีต ารวจทกุสถานีจะท า
ให้การตรวจพิสูจน์มีความรวดเร็วผู้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างย่ิง เพราะเป็นการช่วยเหลือพนักงานสอบสวนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดหากเป็นคดีซับซ้อนจะตอบข้อสงสัยสังคมเร่ืองความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานได้บางความเห็น
เจ้าหน้าที่ในสถานีต ารวจที่จะมาท าหน้าที่ตรวจที่เกิดเหตเุป็นสายงานใดก็ได้ แต่ต้องมีความรู้ ความช านาญในด้านการตรวจ
ที่เกิดเหตุควรสมัครใจมา หากไม่มีความสมัครใจต้องมีการคัดเลือก ต้องมีการสร้างขวัญก าลงัใจหรือแรงจูงใจให้กับคนที่
สมคัรใจ  

    บางความเห็นว่าการให้เจ้าหน้าที่จากพิสูจน์หลักฐานกลางประจ าทุกสถานีต ารวจไม่เหมาะสมเกินความ
จ าเป็นเจ้าหน้าที่จากพิสูจน์หลกัฐานกลางควรรับจากบุคคลภายนอกที่จบด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยตรง เจ้าหน้าที่ตรวจ
สถานที่เกิดเหตไุม่ควรมาจากสถานีต ารวจ เพราะมีการแต่งตัง้โยกย้ายบ่อย มีเงินเดือน สวสัดิการให้มียศเหมือนต ารวจทั่วไป
ไม่สามารถเปลีย่นสายงานได้การจัดอัตราก าลงัประจ ากองบงัคบัการละ 3 ชดุ ชดุหนึง่ไปท างาน ชดุหนึง่ออกรายงาน ชดุที่ 3 
เตรียมรับหรือเตรียมออกที่เกิดเหตุหากประจ าทุกสถานีต ารวจอาจไม่คุ้ มค่าความรู้ที่ต ารวจในสถานีต ารวจควรรู้ คือ             
การรักษาสถานที่เกิดเหตุและเก็บวัตถุพยานเบือ้งต้นสภาพปัจจุบัน ปัญหาไม่มีคนช่วยพนักงานสอบสวนเคร่ืองมือมีไม่
เพียงพอ 

    ผลการสนทนากลุ่มเจ้าหน้าที่จากพิสจูน์หลกัฐานกลางควรประจ ากองบังคับการหรือสถานีต ารวจ การบังคับ
บัญชาควรขึน้ตรงกับพิสจูน์หลกัฐานกลาง การจัดก าลงัควรน าปริมาณงานมาวิเคราะห์ ไม่ควรจัดประจ าทุกสถานีต ารวจ
เพราะปริมาณงานไม่เท่ากัน การจัดก าลงัอย่างน้อยต้องมี 2 ชุด หากใช้คนในสถานีต ารวจมาท าหน้าที่ตรวจที่เกิดเหตุไ ม่
เหมาะสม เพราะผู้ ท่ีจะมาท างานด้านนีต้้องมีความรู้ความสามารถและทักษะมีความเชี่ยวชาญแนวทาง คือ ต้องสร้าง
บคุลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะมาประจ าที่กองบงัคบัการโดยค านวณว่า 1 ชดุ ดแูลงานตรวจที่เกิดเหตก่ีุสถานีต ารวจ โดย
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[20] ดนพุล สนุทรรัตน์. (2550). การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพือ่พฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียน 
 มธัยมศึกษาเอกชน. ปริญญานิพนธ์กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). ชลบรีุ: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยับรูพา.   
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ดทูี่ปริมาณงานเป็นหลกั ต้องแก้ปัญหาและพฒันาเร่ืองการเดินทาง เช่น การใช้รถจกัรยานยนต์ เพื่อให้ไปถึงสถานที่เกิดเหตุ
อย่างรวดเร็ว ควรมีก าลงัส ารอง กรณีเกิดเหตขุึน้พร้อมกนั 

    ด้านทักษะที่จ าเป็น ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก การรักษาสถานที่เกิดเหตุไม่ควรมีความรู้เพื่อตรวจที่เกิดเหตุ
เท่านัน้จ าเป็นต้องมีการฝึกอบรม แต่ขาดงบประมาณท าให้ขาดการพฒันาทกัษะต้องมีสถาบนัที่เอาจริงกับการฝึกอบรม ไม่มี
แรงจงูใจในการที่จะพฒันาตนเอง ขาดแคลนพนกังานสอบสวนถึงจุดวิกฤติ อาจมีผู้ช่วยพนักงานสอบสวนที่มาท าหน้าที่เก็บ
หลกัฐานในที่เกิดเหตุ เก็บลายนิว้มือแฝง รอยเท้า ถ่ายรูป การรักษาสถานที่เกิดเหตุอาจจะมีเจ้าหน้าที่สายตรวจ เจ้าหน้าที่
ต ารวจจราจรมาท างานร่วมกนั หากเป็นคดีที่ซบัซ้อนจะเรียกเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางมาด าเนินการ   

    ผู้ ร่วมสนทนากลุ่มบางท่านมีความเห็นว่า การให้เจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางไปประจ าสถานีต ารวจเป็นไป
ได้ยากก าลงัพลน้อย แต่หากลงไปชัว่คราวท างานร่วมกับพนักงานสอบสวนเคยมีมาแล้วในอดีต เคยมีการซือ้กระเป๋าอุปกรณ์
ที่ใช้ในการตรวจที่เกิดเหตใุห้ แต่ขณะนีไ้ม่ได้ใช้งานอปุกรณ์บางอย่างที่แจกเสือ่มคณุภาพ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสร้างข้อสรุป 
     ผู้ วิจัยด าเนินการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสร้างข้อสรุปภาพอนาคตหลังจากการเก็บรวมรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามและการสมัภาษณ์เชิงลกึและสนทนากลุ่มแล้วน าข้อมูลที่ได้มาให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึง
ความเป็นไปได้ของภาพอนาคตในระยะเวลาต่างๆ 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (1 - 5 ปี), ระยะที่ 2 (5 - 10 ปี), ระยะที่ 3 (10 - 20 ปี), 
ระยะที่ 4 (20 ปีขึน้ไป) แล้วสร้างข้อสรุปได้ ดงันี ้
  ระยะที่ 1 (1 - 5 ปี) เป็นระยะเร่งด่วน ควรจดัเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางหรือในสถานีต ารวจประจ ากอง
บังคับการต ารวจนครบาล 1- 9 ชุดปฏิบัติการที่มาประจ ากองบังคับการละ 3 ชุด ชุดละ 6 คน (ผลดัการเข้าเวรพัก 1 ชุด 
เตรียมพร้อม 1 ชุด) ชุดๆ ละ 6 คน บรรจแุต่งตัง้ฝึกอบรมและส่งมาปฏิบัติการ (เร่งด่วน)  ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เร่ือง   
การรักษาสถานที่เกิดเหต ุ และปรับเปลีย่นทศันคติให้ความส าคัญกับวัตถพุยานมากกว่าพยานบุคคล น าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ควรที่จะปรับปรุงและกระจายงานพิสจูน์หลกัฐานให้มีก าลงัเพิ่มเพียงพอสนับสนนุงานระดับสถานีต ารวจเจ้าหน้าที่ใน
สถานีต ารวจมคีวามรู้ในการตรวจที่เกิดเหตเุบือ้งต้นระดับกองบงัคบัการมีวัสด ุอปุกรณ์ในการตรวจที่เกิดเหตุมีความสามารถ
ตรวจที่เกิดเหตไุด้ในกรณีคดีที่ไม่สลบัซบัซ้อน 
  ระยะที่ 2 (5 - 10 ปี) มีเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางครบทกุสถานีต ารวจ ขยายชดุปฏิบัติการให้มาประจ า
สถานีต ารวจ ข้าราชการต ารวจทุกคนต้องมีความรู้ด้านการพิสจูน์หลกัฐาน (การตรวจสถานที่เกิดเหตุ) พนักงานสอบสวน
ด าเนินคดีทุกคดี มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจเน้นความเป็นเฉพาะ
ทางมีความเข้าใจการตรวจสถานที่เกิดเหต ุ และพิสจูน์หลกัฐานอย่างลกึซึง้ น าเทคโนโลยีใหม่ๆ สง่เสริมการสร้างเทคโนโลยี
ด้วยคนไทยและต ารวจไทย และรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ต่างๆ  ที่ส าคัญๆ มีการพัฒนาเส้นทาง            
การเจริญเติบโตในวิชาชีพมีความชัดเจนพิสูจน์หลกัฐานรับเจ้าหน้าที่ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาอบรมทางนิติวิทยาศาสตร์
ท างานเฉพาะด้าน เน้นความเป็นเฉพาะทางและมืออาชีพ  

 นอกจากนัน้ จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทันสมัยใหม่ขึน้ การตรวจเลือดหรือดีเอ็นเอ ได้ดีกว่าเร็ว
กว่าเดิม การเก็บลายนิว้มือแฝงเป็นระบบสามารถตรวจพบได้ทนัทีว่าเจ้าของลายนิว้มือแฝงเป็นใคร เจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐาน
ที่ประจ ากองบังคับการต ารวจนครบาลมีความสามารถตรวจที่เกิดเหตุที่มีความซับซ้อนได้สร้างความเป็นมืออาชีพแก่
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุในสถานีต ารวจให้มีความรู้ ความสามารถทักษะด้านนิติวิทยาศาสตร์เทียบเท่าพิสจูน์หลักฐาน
กลางเมื่อเกิดเหตสุามารถปฏิบติัหน้าที่ร่วมกบัพนกังานสอบสวนได้ทนัที 
  ระยะที่ 3 (10 - 20 ปี) บรรจุวิชาการตรวจที่เกิดเหตุในหลกัสตูรการเรียนการสอนทุกหลกัสตูรของต ารวจให้
ทกุคนสามารถท างานแทนกนัได้ปรับเปลีย่นไปตามสถานะของสภาพการณ์นัน้ๆ และกระจายก าลงัไปยังกองบงัคบัการต่างๆ ควร
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มีเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานมาประจ าที่สถานีต ารวจครบทัง้หมด โดยเป็นต าแหน่งของพิสจูน์หลกัฐานโดยเฉพาะ ประจ าสถานี
ต ารวจละ 1 ชดุ 6 คน และพนกังานสอบสวนต้องท าคดีทุกคดีเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความเชี่ยวชาญอปุกรณ์ทนัสมัยบคุลากรงาน
ตรวจสถานที่เกิดเหตใุนสถานีต ารวจมีมาตรฐานระดบัสากล 
  ระยะที่ 4 (20 ปีขึน้ไป) พนกังานสอบสวนท างานร่วมกบัเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานในสถานีต ารวจ มีผู้ช านาญการ
ด้านพิสจูน์หลกัฐานสามารถตรวจวตัถพุยานได้ทกุอย่างเทียบเคียงกบัประเทศที่เจริญแล้ว พฒันามาตรฐานการท างานสงูขึน้ 
 
สรุปผลการวจิัย 

การวิจัยครัง้นี ้มุ่งศึกษาภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์สู่สถานีต ารวจ ในยุคปฏิรูปกิจการต ารวจ         
งานตรวจสถานที่เกิดเหต ุกรณีศกึษา: พืน้ที่กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจยัดงัต่อไปนี ้

1. ภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (1 - 5 ปี) ระยะเร่งด่วน จัดก าลัง
เจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานทกุกองบังคับการระยะที่ 2 (5 - 10 ปี) จัดให้มีเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางครบทกุสถานีต ารวจ    
มีความเป็นมืออาชีพเทียบเท่าพิสจูน์หลกัฐานกลางระยะที่ 3 (10 - 20 ปี) บรรจวุิชาการตรวจที่เกิดเหตทุกุหลกัสตูรของต ารวจ 
ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกคนสามารถท างานแทนกันได้ กระจายก าลังไปตามกองบังคับการต่างๆ  ให้ทั่วถึง สถานีต ารวจมี
อปุกรณ์ที่ทนัสมัย บคุลากรงานตรวจสถานที่เกิดเหตุในสถานีต ารวจมีมาตรฐานระดับสากลระยะที่ 4 (20 ปีขึน้ไป) พนกังาน
สอบสวนต้องท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานด้วยกัน ผู้ช านาญการด้านพิสจูน์หลกัฐานสามารถตรวจได้ทุกอย่าง
เทียบเคียงกบัประเทศที่เจริญแล้ว 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่วยงานท่ีท าหน้าที่รับผิดชอบมาตรฐานการผลิตต ารวจ และส านักงานต ารวจ
แห่งชาติสามารถน าสารสนเทศจากการวิจัยไปเป็นแนวทางการก าหนดมาตรฐานทักษะวิชาชีพต ารวจ นโยบายการพัฒนา
ต ารวจ โครงสร้างหน่วยงาน กรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุท่ีเหมาะสมส าหรับสถานีต ารวจในสั งกัด
กองบญัชาการต ารวจนครบาล เป็นแนวทางในการพฒันาเชิงรุกด้านเพิ่มศักยภาพก าลงัพลเพื่อเตรียมต ารวจที่มีคุณลกัษณะ
เป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงและปรับหลกัสตูรฝึกอบรมในส านกังานต ารวจแห่งชาติให้เหมาะสมกบัสงัคมในอนาคต 

ส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพต ารวจในทศวรรษ
หน้าที่มีรากฐานการพัฒนามาจากผลที่ได้จากการวิจัยครัง้นี ้ โดยท าการวิจัยต่อเนื่อง ควรน าขัน้ตอนการด าเนินการและ
เทคนิคการวิจัยอนาคต ไปใช้เพื่อศึกษาภาพอนาคตของสายงานอื่นๆ เช่น งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน
เพื่อให้ได้แนวโน้มและทิศทางที่พงึประสงค์ของต ารวจในอนาคต 

 
อภปิรายผล 

การวิจัยเร่ือง ภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์สู่สถานีต ารวจในยุคปฏิรูปกิจการต ารวจ งานตรวจ
สถานที่เกิดเหต ุกรณีศกึษา: พืน้ที่กรุงเทพมหานครอภิปรายผลได้ ดงันี ้

1. ภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (1 - 5 ปี) ระยะที่ 2 (5 - 10 ปี) ระยะ
ที่ 3 (10 - 20 ปี) ระยะที่ 4 (20 ปีขึน้ไป) มุ่งหมายไปที่การจัดก าลงัพล การกระจายงาน การฝึกอบรมเทคนิคหรือทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบติังาน การสร้างขวัญก าลงัใจ การท างานเชิงบูรณาการ และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี การสร้างสรรค์
นวตักรรมเพื่อมุ่งสูก่ารเป็นต ารวจมืออาชีพ 

ผลการวิจัยภาพอนาคตจะต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อคณุภาพ ประสทิธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
และยัง่ยืน ทัศนะของ จุมพล พูลภัทรชีวิน กล่าวว่า การวิจัยอนาคตช่วยในการเตรียมคนให้มีความพร้อมที่จะเผชิญความ
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ดทูี่ปริมาณงานเป็นหลกั ต้องแก้ปัญหาและพฒันาเร่ืองการเดินทาง เช่น การใช้รถจกัรยานยนต์ เพื่อให้ไปถึงสถานที่เกิดเหตุ
อย่างรวดเร็ว ควรมีก าลงัส ารอง กรณีเกิดเหตขุึน้พร้อมกนั 

    ด้านทักษะที่จ าเป็น ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก การรักษาสถานที่เกิดเหตุไม่ควรมีความรู้เพื่อตรวจที่เกิดเหตุ
เท่านัน้จ าเป็นต้องมีการฝึกอบรม แต่ขาดงบประมาณท าให้ขาดการพฒันาทกัษะต้องมีสถาบนัที่เอาจริงกับการฝึกอบรม ไม่มี
แรงจงูใจในการที่จะพฒันาตนเอง ขาดแคลนพนกังานสอบสวนถึงจุดวิกฤติ อาจมีผู้ช่วยพนักงานสอบสวนที่มาท าหน้าที่เก็บ
หลกัฐานในที่เกิดเหตุ เก็บลายนิว้มือแฝง รอยเท้า ถ่ายรูป การรักษาสถานที่เกิดเหตุอาจจะมีเจ้าหน้าที่สายตรวจ เจ้าหน้าที่
ต ารวจจราจรมาท างานร่วมกนั หากเป็นคดีที่ซบัซ้อนจะเรียกเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางมาด าเนินการ   

    ผู้ ร่วมสนทนากลุ่มบางท่านมีความเห็นว่า การให้เจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางไปประจ าสถานีต ารวจเป็นไป
ได้ยากก าลงัพลน้อย แต่หากลงไปชัว่คราวท างานร่วมกับพนักงานสอบสวนเคยมีมาแล้วในอดีต เคยมีการซือ้กระเป๋าอุปกรณ์
ที่ใช้ในการตรวจที่เกิดเหตใุห้ แต่ขณะนีไ้ม่ได้ใช้งานอปุกรณ์บางอย่างที่แจกเสือ่มคณุภาพ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสร้างข้อสรุป 
     ผู้ วิจัยด าเนินการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสร้างข้อสรุปภาพอนาคตหลังจากการเก็บรวมรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามและการสมัภาษณ์เชิงลกึและสนทนากลุ่มแล้วน าข้อมูลที่ได้มาให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึง
ความเป็นไปได้ของภาพอนาคตในระยะเวลาต่างๆ 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (1 - 5 ปี), ระยะที่ 2 (5 - 10 ปี), ระยะที่ 3 (10 - 20 ปี), 
ระยะที่ 4 (20 ปีขึน้ไป) แล้วสร้างข้อสรุปได้ ดงันี ้
  ระยะที่ 1 (1 - 5 ปี) เป็นระยะเร่งด่วน ควรจดัเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางหรือในสถานีต ารวจประจ ากอง
บังคับการต ารวจนครบาล 1- 9 ชุดปฏิบัติการที่มาประจ ากองบังคับการละ 3 ชุด ชุดละ 6 คน (ผลดัการเข้าเวรพัก 1 ชุด 
เตรียมพร้อม 1 ชุด) ชุดๆ ละ 6 คน บรรจแุต่งตัง้ฝึกอบรมและส่งมาปฏิบัติการ (เร่งด่วน)  ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เร่ือง   
การรักษาสถานที่เกิดเหต ุ และปรับเปลีย่นทศันคติให้ความส าคัญกับวัตถพุยานมากกว่าพยานบุคคล น าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ควรที่จะปรับปรุงและกระจายงานพิสจูน์หลกัฐานให้มีก าลงัเพิ่มเพียงพอสนับสนนุงานระดับสถานีต ารวจเจ้าหน้าที่ใน
สถานีต ารวจมคีวามรู้ในการตรวจที่เกิดเหตเุบือ้งต้นระดับกองบงัคบัการมีวัสด ุอปุกรณ์ในการตรวจที่เกิดเหตุมีความสามารถ
ตรวจที่เกิดเหตไุด้ในกรณีคดีที่ไม่สลบัซบัซ้อน 
  ระยะที่ 2 (5 - 10 ปี) มีเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางครบทกุสถานีต ารวจ ขยายชดุปฏิบัติการให้มาประจ า
สถานีต ารวจ ข้าราชการต ารวจทุกคนต้องมีความรู้ด้านการพิสจูน์หลกัฐาน (การตรวจสถานที่เกิดเหตุ) พนักงานสอบสวน
ด าเนินคดีทุกคดี มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจเน้นความเป็นเฉพาะ
ทางมีความเข้าใจการตรวจสถานที่เกิดเหต ุ และพิสจูน์หลกัฐานอย่างลกึซึง้ น าเทคโนโลยีใหม่ๆ สง่เสริมการสร้างเทคโนโลยี
ด้วยคนไทยและต ารวจไทย และรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ต่างๆ  ที่ส าคัญๆ มีการพัฒนาเส้นทาง            
การเจริญเติบโตในวิชาชีพมีความชัดเจนพิสูจน์หลกัฐานรับเจ้าหน้าที่ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาอบรมทางนิติวิทยาศาสตร์
ท างานเฉพาะด้าน เน้นความเป็นเฉพาะทางและมืออาชีพ  

 นอกจากนัน้ จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทันสมัยใหม่ขึน้ การตรวจเลือดหรือดีเอ็นเอ ได้ดีกว่าเร็ว
กว่าเดิม การเก็บลายนิว้มือแฝงเป็นระบบสามารถตรวจพบได้ทนัทีว่าเจ้าของลายนิว้มือแฝงเป็นใคร เจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐาน
ที่ประจ ากองบังคับการต ารวจนครบาลมีความสามารถตรวจที่เกิดเหตุที่มีความซับซ้อนได้สร้างความเป็นมืออาชีพแก่
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุในสถานีต ารวจให้มีความรู้ ความสามารถทักษะด้านนิติวิทยาศาสตร์เทียบเท่าพิสจูน์หลักฐาน
กลางเมื่อเกิดเหตสุามารถปฏิบติัหน้าที่ร่วมกบัพนกังานสอบสวนได้ทนัที 
  ระยะที่ 3 (10 - 20 ปี) บรรจุวิชาการตรวจที่เกิดเหตุในหลกัสตูรการเรียนการสอนทุกหลกัสตูรของต ารวจให้
ทกุคนสามารถท างานแทนกนัได้ปรับเปลีย่นไปตามสถานะของสภาพการณ์นัน้ๆ และกระจายก าลงัไปยังกองบงัคบัการต่างๆ ควร
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มีเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานมาประจ าที่สถานีต ารวจครบทัง้หมด โดยเป็นต าแหน่งของพิสจูน์หลกัฐานโดยเฉพาะ ประจ าสถานี
ต ารวจละ 1 ชดุ 6 คน และพนกังานสอบสวนต้องท าคดีทุกคดีเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความเชี่ยวชาญอปุกรณ์ทนัสมัยบคุลากรงาน
ตรวจสถานที่เกิดเหตใุนสถานีต ารวจมีมาตรฐานระดบัสากล 
  ระยะที่ 4 (20 ปีขึน้ไป) พนกังานสอบสวนท างานร่วมกบัเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานในสถานีต ารวจ มีผู้ช านาญการ
ด้านพิสจูน์หลกัฐานสามารถตรวจวตัถพุยานได้ทกุอย่างเทียบเคียงกบัประเทศที่เจริญแล้ว พฒันามาตรฐานการท างานสงูขึน้ 
 
สรุปผลการวจิัย 

การวิจัยครัง้นี ้มุ่งศึกษาภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์สู่สถานีต ารวจ ในยุคปฏิรูปกิจการต ารวจ         
งานตรวจสถานที่เกิดเหต ุกรณีศกึษา: พืน้ที่กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจยัดงัต่อไปนี ้

1. ภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (1 - 5 ปี) ระยะเร่งด่วน จัดก าลัง
เจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานทกุกองบังคับการระยะที่ 2 (5 - 10 ปี) จัดให้มีเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางครบทกุสถานีต ารวจ    
มีความเป็นมืออาชีพเทียบเท่าพิสจูน์หลกัฐานกลางระยะที่ 3 (10 - 20 ปี) บรรจวุิชาการตรวจที่เกิดเหตทุกุหลกัสตูรของต ารวจ 
ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกคนสามารถท างานแทนกันได้ กระจายก าลังไปตามกองบังคับการต่างๆ  ให้ทั่วถึง สถานีต ารวจมี
อปุกรณ์ที่ทนัสมัย บคุลากรงานตรวจสถานที่เกิดเหตุในสถานีต ารวจมีมาตรฐานระดับสากลระยะที่ 4 (20 ปีขึน้ไป) พนกังาน
สอบสวนต้องท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานด้วยกัน ผู้ช านาญการด้านพิสจูน์หลกัฐานสามารถตรวจได้ทุกอย่าง
เทียบเคียงกบัประเทศที่เจริญแล้ว 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบมาตรฐานการผลิตต ารวจ และส านักงานต ารวจ
แห่งชาติสามารถน าสารสนเทศจากการวิจัยไปเป็นแนวทางการก าหนดมาตรฐานทักษะวิชาชีพต ารวจ นโยบายการพัฒนา
ต ารวจ โครงสร้างหน่วยงาน กรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุท่ีเหมาะสมส าหรับสถานีต ารวจในสั งกัด
กองบญัชาการต ารวจนครบาล เป็นแนวทางในการพฒันาเชิงรุกด้านเพิ่มศักยภาพก าลงัพลเพื่อเตรียมต ารวจที่มีคุณลกัษณะ
เป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงและปรับหลกัสตูรฝึกอบรมในส านกังานต ารวจแห่งชาติให้เหมาะสมกบัสงัคมในอนาคต 

ส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพต ารวจในทศวรรษ
หน้าที่มีรากฐานการพัฒนามาจากผลที่ได้จากการวิจัยครัง้นี ้ โดยท าการวิจัยต่อเนื่อง ควรน าขัน้ตอนการด าเนินการและ
เทคนิคการวิจัยอนาคต ไปใช้เพื่อศึกษาภาพอนาคตของสายงานอื่นๆ เช่น งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน
เพื่อให้ได้แนวโน้มและทิศทางที่พงึประสงค์ของต ารวจในอนาคต 

 
อภปิรายผล 

การวิจัยเร่ือง ภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์สู่สถานีต ารวจในยุคปฏิรูปกิจการต ารวจ งานตรวจ
สถานที่เกิดเหต ุกรณีศกึษา: พืน้ที่กรุงเทพมหานครอภิปรายผลได้ ดงันี ้

1. ภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (1 - 5 ปี) ระยะที่ 2 (5 - 10 ปี) ระยะ
ที่ 3 (10 - 20 ปี) ระยะที่ 4 (20 ปีขึน้ไป) มุ่งหมายไปที่การจัดก าลงัพล การกระจายงาน การฝึกอบรมเทคนิคหรือทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบติังาน การสร้างขวัญก าลงัใจ การท างานเชิงบูรณาการ และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี การสร้างสรรค์
นวตักรรมเพื่อมุ่งสูก่ารเป็นต ารวจมืออาชีพ 

ผลการวิจัยภาพอนาคตจะต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อคณุภาพ ประสทิธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
และยัง่ยืน ทัศนะของ จุมพล พูลภัทรชีวิน กล่าวว่า การวิจัยอนาคตช่วยในการเตรียมคนให้มีความพร้อมที่จะเผชิญความ
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องช่วยลดอาการ Future Shock ได้ ซึ่งกรอบอัตราก าลงัที่เหมาะสมในการขยายงาน   
การตรวจสถานที่เกิดในสถานีต ารวจจะมีสว่นก าหนดทิศทางการปฏิรูปกิจการต ารวจและ [3] ได้แบ่งการวิจยัเชิงอนาคตตาม
ระยะเวลาออกเป็น 4 ช่วง 1) ช่วง 1-5 ปี เรียกว่า ระยะกระชัน้ชิด (Immediate Forecasting) 2) ช่วง 5-10 ปี เรียกว่าระยะสัน้ 
(Short Rang Forecasting) 3) ช่วง 10-20 ปี เรียกว่าระยะกลาง (Middle Range Forecasting) และ 4) ช่วง 20 ปีขึน้ไป 
เรียกว่าระยะยาว (Long Rang Forecasting) ขณะที่ผลการวิจัยของดวงนภา มกรานุรักษ์ [4] ได้วิจัยอนาคตภาพการ
อาชีวศกึษาไทยในทศวรรษหน้า (2554 - 2564) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การอาชีวศึกษาไทยในอีก 10 ปีข้างหน้าจะต้องเผชิญ
กับแนวโน้มส าคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศและเขตการค้าเสรี         
(Free Trade Area) โดยจะมีการเคลือ่นย้ายแรงงานอย่างเสรีในประเทศสมาชิก ดงันัน้ ประเทศไทยจงึต้องมีการเตรียมคนให้
พร้อมด้วยการอาชีวศึกษา รัฐควรตระหนักและให้ความส าคัญอย่างจริงจัง สอดคล้องกับ วันทนา อมตาริยกลุ [5] อนาคต
ภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในทศวรรษหน้า ผลการวิจัยพบว่า 1) จะพัฒนาไปสู่เป้าหมายตาม
มาตรฐานสากลและสู่ความเป็นเลิศในด้านการจดัการเรียนการสอนและพฒันาบคุลากรในองค์การ 2) ความเสมอภาคทาง
การศกึษาและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) ผลติบณัฑิตเพื่อสนองความต้องการของสงัคม ผลติวิศวกรที่มีความสามารถและ
ประสิทธิภาพสู่ชุมชน 4) ความเป็นสากลควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร การพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาด้านวิเทศ
สมัพันธ์จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นคณะผู้ วิจัยแบ่งเป็นระยะเวลา 4 ช่วงด้วยกันซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เพื่อให้ได้ภาพอนาคตของการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์สูส่ถานีต ารวจในยุคปฏิรูปกิจการต ารวจงานตรวจสถานที่เกิดเหต ุ

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่วยงานที่ท าหน้าท่ีรับผิดชอบมาตรฐานการผลิตต ารวจ และส านักงานต ารวจ
แห่งชาติสามารถน าสารสนเทศจากการวิจัยไปเป็นแนวทางการก าหนดมาตรฐานทักษะวิชาชีพต ารวจ นโยบายการพัฒนา
ต ารวจ โครงสร้างหน่วยงาน กรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุท่ีเหมาะสมส าหรับสถานีต ารวจในสังกัด
กองบญัชาการต ารวจนครบาล เป็นแนวทางในการพฒันาเชิงรุกด้านเพิ่มศักยภาพก าลงัพลเพื่อเตรียมต ารวจที่มีคุณลกัษณะ
เป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงและปรับหลกัสตูรฝึกอบรมในส านกังานต ารวจแห่งชาติให้เหมาะสมกบัสงัคมในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไป ควรมีการวิจยัและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพต ารวจใน
ทศวรรษหน้าท าการวิจัยต่อเนื่องน าเทคนิคการวิจัยอนาคตไปศึกษาอนาคตภาพของสายงานอื่นๆ เช่น งานป้องกันปราบปราม    
งานจราจร งานสบืสวน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคณุภาพการศกึษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ 
ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและเพื่อพัฒนารูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวลัคุณภาพ ส าหรับสถานศึกษา
ขนาดเลก็ 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อผู้บริหารสถานศึกษา หวัหน้างานวิชาการสถานศึกษา และประธานกรรมการ
สถานศึกษา จากสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 334 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบระบบ เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.987 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีการสกดัปัจจัย และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนั  

ผลการวิจยัพบว่า 
 1. องค์ประกอบของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษา

ขนาดเล็ก มีจ านวน 3 องค์ประกอบ และตัวแปรในทุกองค์ประกอบมีค่าน า้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.31-0.94 เรียง
ตามล าดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีตัวแปร 6 ตัวแปร กระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคณุภาพ
แห่งชาติ มีตวัแปร 4 ตวัแปร และการประเมินการเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีตวัแปร 4 ตวัแปร 

 2. รูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติส าหรับสถานศกึษาขนาดเล็ก มีจ านวน 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ทัง้นี ้
องค์ประกอบมีความกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าดชันีความกลมกลืน  

ค าส าคัญ: รูปแบบคณุภาพการศึกษา เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถานศกึษาขนาดเลก็ 
 
Abstract 
 The research aimed to study the components of the model, and to develop a model of educational 
quality to acquire Thailand quality award for small-sized schools. 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องช่วยลดอาการ Future Shock ได้ ซึ่งกรอบอัตราก าลงัที่เหมาะสมในการขยายงาน   
การตรวจสถานที่เกิดในสถานีต ารวจจะมีสว่นก าหนดทิศทางการปฏิรูปกิจการต ารวจและ [3] ได้แบ่งการวิจยัเชิงอนาคตตาม
ระยะเวลาออกเป็น 4 ช่วง 1) ช่วง 1-5 ปี เรียกว่า ระยะกระชัน้ชิด (Immediate Forecasting) 2) ช่วง 5-10 ปี เรียกว่าระยะสัน้ 
(Short Rang Forecasting) 3) ช่วง 10-20 ปี เรียกว่าระยะกลาง (Middle Range Forecasting) และ 4) ช่วง 20 ปีขึน้ไป 
เรียกว่าระยะยาว (Long Rang Forecasting) ขณะที่ผลการวิจัยของดวงนภา มกรานุรักษ์ [4] ได้วิจัยอนาคตภาพการ
อาชีวศกึษาไทยในทศวรรษหน้า (2554 - 2564) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การอาชีวศึกษาไทยในอีก 10 ปีข้างหน้าจะต้องเผชิญ
กับแนวโน้มส าคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศและเขตการค้าเสรี         
(Free Trade Area) โดยจะมีการเคลือ่นย้ายแรงงานอย่างเสรีในประเทศสมาชิก ดงันัน้ ประเทศไทยจงึต้องมีการเตรียมคนให้
พร้อมด้วยการอาชีวศึกษา รัฐควรตระหนักและให้ความส าคัญอย่างจริงจัง สอดคล้องกับ วันทนา อมตาริยกลุ [5] อนาคต
ภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในทศวรรษหน้า ผลการวิจัยพบว่า 1) จะพัฒนาไปสู่เป้าหมายตาม
มาตรฐานสากลและสู่ความเป็นเลิศในด้านการจดัการเรียนการสอนและพฒันาบคุลากรในองค์การ 2) ความเสมอภาคทาง
การศกึษาและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) ผลติบณัฑิตเพื่อสนองความต้องการของสงัคม ผลติวิศวกรที่มีความสามารถและ
ประสิทธิภาพสู่ชุมชน 4) ความเป็นสากลควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร การพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาด้านวิเทศ
สมัพันธ์จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นคณะผู้ วิจัยแบ่งเป็นระยะเวลา 4 ช่วงด้วยกันซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เพื่อให้ได้ภาพอนาคตของการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์สูส่ถานีต ารวจในยุคปฏิรูปกิจการต ารวจงานตรวจสถานที่เกิดเหต ุ

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบมาตรฐานการผลิตต ารวจ และส านักงานต ารวจ
แห่งชาติสามารถน าสารสนเทศจากการวิจัยไปเป็นแนวทางการก าหนดมาตรฐานทักษะวิชาชีพต ารวจ นโยบายการพัฒนา
ต ารวจ โครงสร้างหน่วยงาน กรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุท่ีเหมาะสมส าหรับสถานีต ารวจในสังกัด
กองบญัชาการต ารวจนครบาล เป็นแนวทางในการพฒันาเชิงรุกด้านเพิ่มศักยภาพก าลงัพลเพื่อเตรียมต ารวจที่มีคุณลกัษณะ
เป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงและปรับหลกัสตูรฝึกอบรมในส านกังานต ารวจแห่งชาติให้เหมาะสมกบัสงัคมในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไป ควรมีการวิจยัและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพต ารวจใน
ทศวรรษหน้าท าการวิจัยต่อเนื่องน าเทคนิคการวิจัยอนาคตไปศึกษาอนาคตภาพของสายงานอื่นๆ เช่น งานป้องกันปราบปราม    
งานจราจร งานสบืสวน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคณุภาพการศกึษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ 
ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและเพื่อพัฒนารูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวลัคุณภาพ ส าหรับสถานศึกษา
ขนาดเลก็ 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อผู้บริหารสถานศึกษา หวัหน้างานวิชาการสถานศึกษา และประธานกรรมการ
สถานศึกษา จากสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 334 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบระบบ เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.987 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีการสกดัปัจจัย และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนั  

ผลการวิจยัพบว่า 
 1. องค์ประกอบของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษา

ขนาดเล็ก มีจ านวน 3 องค์ประกอบ และตัวแปรในทุกองค์ประกอบมีค่าน า้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.31-0.94 เรียง
ตามล าดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีตัวแปร 6 ตัวแปร กระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคณุภาพ
แห่งชาติ มีตวัแปร 4 ตวัแปร และการประเมินการเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีตวัแปร 4 ตวัแปร 

 2. รูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติส าหรับสถานศกึษาขนาดเล็ก มีจ านวน 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ทัง้นี ้
องค์ประกอบมีความกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าดชันีความกลมกลืน  

ค าส าคัญ: รูปแบบคณุภาพการศึกษา เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถานศกึษาขนาดเลก็ 
 
Abstract 
 The research aimed to study the components of the model, and to develop a model of educational 
quality to acquire Thailand quality award for small-sized schools. 
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 The sample of 334 schools comprised the school administrators, the school academic chiefs, and the 
school administrators committees gained by systematic sampling. A 5-level rating scale questionnaire with 
reliability of 0.987 was used to collect data which were analyzed in terms of frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. Exploratory factor analysis was done by factorial extraction, and was analyzed by 
confirmatory factor analysis. 
 The research revealed that: 
 1. The components of the model of educational quality to acquire Thailand quality award for small-sized 
schools under Office of the Basic Education Commission derived from the analysis of survey elements by 
factorial extraction were found and the component weight value of each component was between 0.31-0.94          
as written in descending order: the component of strategy for quality education development with 6 variables, 
the process enters the national quality award criteria with 4 variables, and the National Qualification Criteria 
Assessment with 4 variables. 
 2. A model of educational quality to acquire Thailand quality award for small-sized schools under Office 
of the Basic Education Commission comprised 2 components: Strategy for quality education development and 
design elements and monitoring of educational quality development. The composition is in harmony with the 
empirical data, based on the goodness of fit index (GFI). 

Keyword: Model of educational quality, Thailand quality award, small-sized schools 
 
บทน า 
 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ เช่นเดียวกับประเทศอื่น โดยเปิดรับการไหลบ่าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ วฒันธรรม และองค์ความรู้ด้านต่างๆ [1] สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ [2] ที่ว่า ในท่ามกลางกระแสความ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ได้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจการเมือง และสังคมที่รุนแรงขึน้ นอกจากนี ้ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศกึษา [1] เขียนถึงกระแสโลกาภิวัตน์ว่าได้สง่ผลกระทบในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสงัคม และประชากร 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และด้านการเมือง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเท ศไทยใน
อนาคต ซึ่งหากสามารถตัง้รับได้เป็นอย่างดี ประเทศไทยจะสามารถป้องกนัปัญหาที่มาพร้อมกบักระแสโลกาภิวัตน์ สามารถ
พัฒนาและแข่งขันกับนานาประเทศได้ สอดคล้องกบักระแสพระราชด ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกุมารี 
[3] ที่ว่า 
 “การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้คนมีความรู้ และคณุสมบัติต่างๆ ที่ช่วยให้คนนัน้อยู่รอดในโลกได้ เป็นประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว และสงัคมสว่นรวม การพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้า สามารถเข้าสูก่ารแข่งขนัในเวทีโลก จ าเป็นต้อง
มีกระบวนการจดัการศกึษาของประเทศให้มีมาตรฐาน ทัง้ในระดบัประเทศ และสามารถเทียบเคียงได้กบัมาตรฐาน
นานาชาติ”  
 ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา [1] กลา่วว่า ประเทศไทยจ าเป็นต้องต่ืนตัว และเร่งพฒันาประเทศด้านต่างๆ ให้
เท่าทันสภาพโลกาภิวัตน์ โดยปัจจยัส าคัญที่สดุ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งบทบาทหลกัขึน้อยู่กับสว่นเก่ียวข้องกับ
การจัดการศึกษา สอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [4] ที่กล่าวว่า การศึกษาเป็นกลไกหลกัในการพัฒนา 
สง่เสริม ปลกูฝัง แนวความคิด ความรู้ ให้กบัพลเมือง และสงัคมโดยรวมในทุกประเทศ ดังนัน้  การศกึษาจงึเป็นตัวแปรหลกั
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ของความสามารถในการแข่งขันระยะยาว การออกแบบการศึกษาจึงเป็นข้อ ต่อส าคัญของการพัฒนาประเทศทุกด้านที่
เก่ียวข้องกับมนุษย์ และสังคม เกษม วัฒนชัย [5] กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพของคนด้วยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ครอบคลมุ และเข้มแข็ง และโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเป็นองค์การหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างย่ิงในการจัดการศึกษา        
ขัน้พืน้ฐาน 
 คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนคุณภาพของคนที่เป็นผลผลิตของการจัดการศกึษา อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์
ปัจจุบันสถานศึกษา ส่วนใหญ่ยังมีความเหลื่อมล า้ และแตกต่างกัน [6] สอดคล้องกับผลงานวิจัยของส านักงานปลดักระทรวง
ศกึษาธิการ [7] ที่พบว่า คณุภาพการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจของสงัคม เด็กวัยเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลกัของ
ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (O-Net) มีค่าเฉลีย่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ซึง่จากผลการสอบในปีการศึกษา 2553 พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ทกุระดบัชัน้ของวิชาภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์ลดลงจากปีการศกึษา 2552 การศกึษาสภาพปัญหา พบว่า อัตราการเกิด
ของเด็กไทยมีการชะลอตัวลง ดังนัน้ จึงท าให้ตัวป้อนของโรงเรียนมีแนวโน้มลดลงตามล าดับ ส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็ก
เพิ่มขึน้ทุกปี ปัจจบุันมีโรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานทัง้สิน้ 14,816 โรงเรียน จากโรงเรียน
ทัง้หมด 31,116 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.62 รับผิดชอบนกัเรียน ร้อยละ 13.41 ของนกัเรียนทัง้หมด สถานศึกษาขนาดเล็ก
เหล่านี ้ส่วนใหญ่มีปัญหาส าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกนักเรียนจากสถานศึกษาขนาดเล็กมีคุณภาพค่อนข้างต ่าเมื่อ
เปรียบเทียบกบัสถานศึกษาขนาดอื่นๆ และประการที่สอง สถานศึกษาขนาดเลก็ส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการ อย่างไรก็ดี ความไม่ชัดเจน และไม่แน่นอนของนโยบาย ท าให้โรงเรียนจ านวนไม่น้อยที่ยบุรวมไปแล้วได้รับการฟื้นคืน
เพื่อด าเนินการรับเด็กจากชมุชนในเวลาต่อมา ย่ิงไปกว่านัน้ยงัมีโรงเรียนจ านวนมากที่ต้องอยู่ในพืน้ที่ห่างไกล ไม่มีโรงเรียนอื่น
ใกล้เคียง จงึจ าเป็นต้องด ารงอยู่ แม้จะมีนกัเรียนป้อนไม่มาก [8] 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน [9] กล่าวว่า เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand quality 
award: TQA) เป็นเกณฑ์ที่มีต้นแบบมาจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ เรียกว่า The Malcolm 
Baldrige National Quality Award (MBNQA) มีความแตกต่างจากการบริหารจัดการคุณภาพระบบอื่ น ๆ จึงได้ รับ             
การยอมรับ และได้มีการน าไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายทัว่โลกไม่น้อยกว่า 80 ประเทศ โดยมีการปรับเรียกชื่อแตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศ เกณฑ์นี เ้ป็นเกณฑ์ที่ใช้กับองค์กรโดยทั่วไป ต่อมามีการน าแนวทางดังกล่าวนี  ้มาประยุกต์ใช้ใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างแพร่หลาย โดยได้ก าหนดเกณฑ์ เรียกว่า Baldrige Education Criteria for Performance 
Excellence ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1998 ส าหรับประเทศไทย ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดัท าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
 ดงันัน้ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จงึได้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
มาตัง้แต่ปี 2553 โดยใช้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ TQA สอดคล้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน [10] ส่งเสริมให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ได้น า
เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติมาใช้ในการบริหารโรงเรียน ทัง้นีเ้พราะระบบนีเ้ป็นที่ยอมรับกันทัว่โลกว่าเป็นระบบที่จะพฒันา
องค์กรสูค่วามเป็นเลศิ มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประเมินรับรอง มุ่งสู่ผลการด าเนินการ ไม่มีวิธีการปฏิบัติที่ตายตัว ซึ่งมีพืน้ฐาน
จาก TQM และ PDCA ซึง่โรงเรียนจะมีความคุ้นเคย ดังนัน้ การน า TQA มาใช้ในโรงเรียน จึงมีความเหมาะสมกบัวิถีชีวิตและ
บริบทของโรงเรียนมาก และระบบนีเ้น้นการวางแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว และเน้นการน า
แผนสูก่ารปฏิบติั ซึง่เป็นเร่ืองที่โรงเรียนต้องปฏิบติัเป็นปกติ [7] 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของคุณภาพทางการศึกษาที่กล่าวมาแล้ว ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหาแนวทาง    
การพัฒนาคณุภาพการศกึษาส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ หลากหลายรูปแบบจงึสนใจว่า ถ้าน าแนวคิดดังกล่าวมาปรับปรุง
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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 The sample of 334 schools comprised the school administrators, the school academic chiefs, and the 
school administrators committees gained by systematic sampling. A 5-level rating scale questionnaire with 
reliability of 0.987 was used to collect data which were analyzed in terms of frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. Exploratory factor analysis was done by factorial extraction, and was analyzed by 
confirmatory factor analysis. 
 The research revealed that: 
 1. The components of the model of educational quality to acquire Thailand quality award for small-sized 
schools under Office of the Basic Education Commission derived from the analysis of survey elements by 
factorial extraction were found and the component weight value of each component was between 0.31-0.94          
as written in descending order: the component of strategy for quality education development with 6 variables, 
the process enters the national quality award criteria with 4 variables, and the National Qualification Criteria 
Assessment with 4 variables. 
 2. A model of educational quality to acquire Thailand quality award for small-sized schools under Office 
of the Basic Education Commission comprised 2 components: Strategy for quality education development and 
design elements and monitoring of educational quality development. The composition is in harmony with the 
empirical data, based on the goodness of fit index (GFI). 

Keyword: Model of educational quality, Thailand quality award, small-sized schools 
 
บทน า 
 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ เช่นเดียวกับประเทศอื่น โดยเปิดรับการไหลบ่าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ วฒันธรรม และองค์ความรู้ด้านต่างๆ [1] สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ [2] ที่ว่า ในท่ามกลางกระแสความ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ได้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจการเมือง และสังคมที่รุนแรงขึน้ นอกจากนี ้ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศกึษา [1] เขียนถึงกระแสโลกาภิวัตน์ว่าได้สง่ผลกระทบในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสงัคม และประชากร 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และด้านการเมือง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเท ศไทยใน
อนาคต ซึ่งหากสามารถตัง้รับได้เป็นอย่างดี ประเทศไทยจะสามารถป้องกนัปัญหาที่มาพร้อมกบักระแสโลกาภิวัตน์ สามารถ
พัฒนาและแข่งขันกับนานาประเทศได้ สอดคล้องกบักระแสพระราชด ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกุมารี 
[3] ที่ว่า 
 “การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้คนมีความรู้ และคณุสมบัติต่างๆ ที่ช่วยให้คนนัน้อยู่รอดในโลกได้ เป็นประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว และสงัคมสว่นรวม การพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้า สามารถเข้าสูก่ารแข่งขนัในเวทีโลก จ าเป็นต้อง
มีกระบวนการจดัการศกึษาของประเทศให้มีมาตรฐาน ทัง้ในระดบัประเทศ และสามารถเทียบเคียงได้กบัมาตรฐาน
นานาชาติ”  
 ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา [1] กลา่วว่า ประเทศไทยจ าเป็นต้องต่ืนตัว และเร่งพฒันาประเทศด้านต่างๆ ให้
เท่าทันสภาพโลกาภิวัตน์ โดยปัจจยัส าคัญที่สดุ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งบทบาทหลกัขึน้อยู่กับสว่นเก่ียวข้องกับ
การจัดการศึกษา สอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [4] ที่กล่าวว่า การศึกษาเป็นกลไกหลกัในการพัฒนา 
สง่เสริม ปลกูฝัง แนวความคิด ความรู้ ให้กบัพลเมือง และสงัคมโดยรวมในทุกประเทศ ดังนัน้  การศกึษาจงึเป็นตัวแปรหลกั
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ของความสามารถในการแข่งขันระยะยาว การออกแบบการศึกษาจึงเป็นข้อ ต่อส าคัญของการพัฒนาประเทศทุกด้านที่
เก่ียวข้องกับมนุษย์ และสังคม เกษม วัฒนชัย [5] กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพของคนด้วยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ครอบคลมุ และเข้มแข็ง และโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเป็นองค์การหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างย่ิงในการจัดการศึกษา        
ขัน้พืน้ฐาน 
 คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนคุณภาพของคนที่เป็นผลผลิตของการจัดการศกึษา อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์
ปัจจุบันสถานศึกษา ส่วนใหญ่ยังมีความเหลื่อมล า้ และแตกต่างกัน [6] สอดคล้องกับผลงานวิจัยของส านักงานปลดักระทรวง
ศกึษาธิการ [7] ที่พบว่า คณุภาพการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจของสงัคม เด็กวัยเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลกัของ
ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (O-Net) มีค่าเฉลีย่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ซึง่จากผลการสอบในปีการศึกษา 2553 พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ทกุระดบัชัน้ของวิชาภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์ลดลงจากปีการศกึษา 2552 การศกึษาสภาพปัญหา พบว่า อัตราการเกิด
ของเด็กไทยมีการชะลอตัวลง ดังนัน้ จึงท าให้ตัวป้อนของโรงเรียนมีแนวโน้มลดลงตามล าดับ ส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็ก
เพิ่มขึน้ทุกปี ปัจจบุันมีโรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานทัง้สิน้ 14,816 โรงเรียน จากโรงเรียน
ทัง้หมด 31,116 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.62 รับผิดชอบนกัเรียน ร้อยละ 13.41 ของนกัเรียนทัง้หมด สถานศึกษาขนาดเล็ก
เหล่านี ้ส่วนใหญ่มีปัญหาส าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกนักเรียนจากสถานศึกษาขนาดเล็กมีคุณภาพค่อนข้างต ่าเม่ือ
เปรียบเทียบกบัสถานศึกษาขนาดอื่นๆ และประการที่สอง สถานศึกษาขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการ อย่างไรก็ดี ความไม่ชัดเจน และไม่แน่นอนของนโยบาย ท าให้โรงเรียนจ านวนไม่น้อยที่ยบุรวมไปแล้วได้รับการฟื้นคืน
เพื่อด าเนินการรับเด็กจากชมุชนในเวลาต่อมา ย่ิงไปกว่านัน้ยงัมีโรงเรียนจ านวนมากที่ต้องอยู่ในพืน้ที่ห่างไกล ไม่มีโรงเรียนอื่น
ใกล้เคียง จงึจ าเป็นต้องด ารงอยู่ แม้จะมีนกัเรียนป้อนไม่มาก [8] 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน [9] กล่าวว่า เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand quality 
award: TQA) เป็นเกณฑ์ที่มีต้นแบบมาจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ เรียกว่า The Malcolm 
Baldrige National Quality Award (MBNQA) มีความแตกต่างจากการบริหารจัดการคุณภาพระบบอื่ น ๆ จึงได้ รับ             
การยอมรับ และได้มีการน าไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายทัว่โลกไม่น้อยกว่า 80 ประเทศ โดยมีการปรับเรียกชื่อแตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศ เกณฑ์นี เ้ป็นเกณฑ์ที่ใช้กับองค์กรโดยทั่วไป ต่อมามีการน าแนวทางดังกล่าวนี  ้มาประยุกต์ใช้ใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างแพร่หลาย โดยได้ก าหนดเกณฑ์ เรียกว่า Baldrige Education Criteria for Performance 
Excellence ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1998 ส าหรับประเทศไทย ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดัท าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
 ดงันัน้ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จงึได้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
มาตัง้แต่ปี 2553 โดยใช้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ TQA สอดคล้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน [10] ส่งเสริมให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ได้น า
เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติมาใช้ในการบริหารโรงเรียน ทัง้นีเ้พราะระบบนีเ้ป็นที่ยอมรับกันทัว่โลกว่าเป็นระบบที่จะพฒันา
องค์กรสูค่วามเป็นเลศิ มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประเมินรับรอง มุ่งสู่ผลการด าเนินการ ไม่มีวิธีการปฏิบัติที่ตายตัว ซึ่งมีพืน้ฐาน
จาก TQM และ PDCA ซึง่โรงเรียนจะมีความคุ้นเคย ดังนัน้ การน า TQA มาใช้ในโรงเรียน จึงมีความเหมาะสมกบัวิถีชีวิตและ
บริบทของโรงเรียนมาก และระบบนีเ้น้นการวางแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว และเน้นการน า
แผนสูก่ารปฏิบติั ซึง่เป็นเร่ืองที่โรงเรียนต้องปฏิบติัเป็นปกติ [7] 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของคุณภาพทางการศึกษาที่กล่าวมาแล้ว ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหาแนวทาง    
การพัฒนาคณุภาพการศกึษาส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ หลากหลายรูปแบบจงึสนใจว่า ถ้าน าแนวคิดดังกล่าวมาปรับปรุง
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พัฒนาใช้กับสถานศึกษาขนาดเล็ก น่าจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กมีคุณภาพสูงขึน้ จึงได้
ศึกษาวิจัยรูปแบบคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อให้ได้รูปแบบ และคู่มือ        
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อสถานศึกษาขนาด
เลก็จะได้น ามาประยกุต์ใช้ส าหรับการพฒันาคุณภาพการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
 วตัถปุระสงค์ของการวิจัย เร่ือง รูปแบบคณุภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวลัคุณภาพ ส าหรับสถานศึกษาขนาด
เลก็ มีดงัต่อไปนี ้

1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเล็ก 
2. เพื่อพฒันารูปแบบคณุภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ 
 

วธีิการด าเนินการวจิัย 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
   1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา หวัหน้างานวิชาการสถานศกึษา และประธานกรรมการ

สถานศกึษา ในสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา รวม 46,107 คน จาก 15,369 โรงเรียน 
   1.2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการสถานศึกษา และประธาน

กรรมการสถานศึกษา ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งอยู่แต่ละสถานศึกษาขนาดเลก็สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน ได้มาจากการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามหลกัของ เครซี และมอร์แกน [11] จ านวนไม่น้อยกว่า 381 คน 
แต่เนื่องจากงานวิจยัครัง้นีใ้ช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ ต้องมีตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์มากกว่าจ านวนตวัแปรอย่างน้อย 
5-10 เท่า แนวคิดของกอร์ชัตส์ [12] ดังนัน้  กลุ่มตัวอย่างจะต้องมีจ านวน 1,002 คน ก าหนดเป็น ผู้ บริหารสถานศึกษา  
จ านวน 334 คน หัวหน้างานวิชาการสถานศึกษา จ านวน 334 คน และประธานกรรมการสถานศึกษา จ านวน 334 คน      
จากสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 334 โรงเรียน โดยการสุ่มแบบระบบ (systematic random sampling) โดยก าหนดให้
สถานศกึษาเป็นหน่วยสุม่ (sample unit)  

2. วิธีด าเนินการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
    ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องในประเทศ และต่างประเทศ  ผลที่ได้รับ คือ       

ได้ตวัแปรของคณุภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ จ านวน 49 ตวัแปร 
 ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างเคร่ืองมือ น าตัวแปรจากขัน้ตอนที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า        

5 ระดับ ศึกษาองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก          
จ านวน 49 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.987 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      ขัน้ตอนที่ 3 การสร้างรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ ดงันี ้   

 3.1 วิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับ
สถานศกึษาขนาดเลก็ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) 
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 3.2 โครงร่างรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ได้จากข้อ 3.1 ผลที่ได้รับ คือ ได้ร่างรูปแบบคณุภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคุณภาพ
แห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ 

3.3 การยืนยนัรูปแบบคณุภาพการศกึษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) ผลที่ได้รับ คือ ได้รูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่
เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ 
 
สรุปผลการวจิัย 
 การวิจัยรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ครัง้นี ้
ผู้วิจยัสามารถสรุปผลการวิจยั ดงันี ้
 1. องค์ประกอบของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาด
เลก็ องค์ประกอบที่มีความเหมาะสมมี จ านวน 3 องค์ประกอบ และตวัแปรในทกุองค์ประกอบมีค่าน า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ 
0.306-0.941 เรียงตามล าดบัค่าน า้หนกัองค์ประกอบรวม  
  1.1 องค์ประกอบด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค่าน า้หนักองค์ประกอบรวมเท่ากับ 4.682       
มีตวัแปร จ านวน 6 ตวัแปร คือ ก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาให้สอดคล้องกบับริบทของสถานศกึษาและชุมชน โดยการมี
สว่นร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง การส่งเสริม สนับสนนุ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน มีระบบ ก ากบั ติดตามการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จ แผนกลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
น าไปสูค่วามยัง่ยืน และก าหนดแนวทางวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา และชุมชน โดยการมีส่วน
ร่วมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
  1.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีค่าน า้หนักองค์ประกอบรวมเท่ากับ 
3.309 มีตัวแปร จ านวน 4 ตัวแปร คือ ก าหนดแนวทางจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการสนับสนุนแผนปฏิบัติการให้
บรรลผุลส าเร็จ ก าหนดตัวบ่งชีเ้พื่อวัดผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ก าหนดรูปแบบหรือ
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ และให้สอดคล้องกับสภาวะหรือ
สภาพการณ์ที่เปลีย่นไป และวิเคราะห์จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทัง้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา โดยการมี
สว่นร่วมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
  1.3 องค์ประกอบด้านการประเมินการเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบรวมเท่ากับ 
1.320 มีตัวแปร จ านวน 4 ตัวแปร คือ การวิเคราะห์ ทบทวนผลการด าเนินการ และขีดความสามารถของสถานศึกษา       
การออกแบบ และการจัดรูปแบบ กระบวนการการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลกัสตูรตามบริบทของสถานศึกษา  และ
ท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าข้อมูล และระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลมุและเป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งาน 
และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และการประเมินความผกูพัน และความพงึพอใจของครูและบคุลากรทางการศึกษาต่อ
สถานศกึษา  
 2. รูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่า ผลการ
วิเคราะห์ความกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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พัฒนาใช้กับสถานศึกษาขนาดเล็ก น่าจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กมีคุณภาพสูงขึน้ จึงได้
ศึกษาวิจัยรูปแบบคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อให้ได้รูปแบบ และคู่มือ        
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อสถานศึกษาขนาด
เลก็จะได้น ามาประยกุต์ใช้ส าหรับการพฒันาคุณภาพการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
 วตัถปุระสงค์ของการวิจัย เร่ือง รูปแบบคณุภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวลัคุณภาพ ส าหรับสถานศึกษาขนาด
เลก็ มีดงัต่อไปนี ้

1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเล็ก 
2. เพื่อพฒันารูปแบบคณุภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ 
 

วธีิการด าเนินการวจิัย 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
   1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา หวัหน้างานวิชาการสถานศกึษา และประธานกรรมการ

สถานศกึษา ในสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา รวม 46,107 คน จาก 15,369 โรงเรียน 
   1.2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการสถานศึกษา และประธาน

กรรมการสถานศึกษา ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งอยู่แต่ละสถานศึกษาขนาดเลก็สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน ได้มาจากการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามหลกัของ เครซี และมอร์แกน [11] จ านวนไม่น้อยกว่า 381 คน 
แต่เนื่องจากงานวิจยัครัง้นีใ้ช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ ต้องมีตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์มากกว่าจ านวนตวัแปรอย่างน้อย 
5-10 เท่า แนวคิดของกอร์ชัตส์ [12] ดังนัน้  กลุ่มตัวอย่างจะต้องมีจ านวน 1,002 คน ก าหนดเป็น ผู้ บริหารสถานศึกษา  
จ านวน 334 คน หัวหน้างานวิชาการสถานศึกษา จ านวน 334 คน และประธานกรรมการสถานศึกษา จ านวน 334 คน      
จากสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 334 โรงเรียน โดยการสุ่มแบบระบบ (systematic random sampling) โดยก าหนดให้
สถานศกึษาเป็นหน่วยสุม่ (sample unit)  

2. วิธีด าเนินการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
    ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องในประเทศ และต่างประเทศ  ผลที่ได้รับ คือ       

ได้ตวัแปรของคณุภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ จ านวน 49 ตวัแปร 
 ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างเคร่ืองมือ น าตัวแปรจากขัน้ตอนที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า        

5 ระดับ ศึกษาองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก          
จ านวน 49 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.987 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      ขัน้ตอนที่ 3 การสร้างรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ ดงันี ้   

 3.1 วิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับ
สถานศกึษาขนาดเลก็ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) 
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 3.2 โครงร่างรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ได้จากข้อ 3.1 ผลที่ได้รับ คือ ได้ร่างรูปแบบคณุภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคุณภาพ
แห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ 

3.3 การยืนยนัรูปแบบคณุภาพการศกึษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) ผลที่ได้รับ คือ ได้รูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่
เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ 
 
สรุปผลการวจิัย 
 การวิจัยรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ครัง้นี ้
ผู้วิจยัสามารถสรุปผลการวิจยั ดงันี ้
 1. องค์ประกอบของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาด
เลก็ องค์ประกอบที่มีความเหมาะสมมี จ านวน 3 องค์ประกอบ และตวัแปรในทกุองค์ประกอบมีค่าน า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ 
0.306-0.941 เรียงตามล าดบัค่าน า้หนกัองค์ประกอบรวม  
  1.1 องค์ประกอบด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค่าน า้หนักองค์ประกอบรวมเท่ากับ 4.682       
มีตวัแปร จ านวน 6 ตวัแปร คือ ก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาให้สอดคล้องกบับริบทของสถานศกึษาและชุมชน โดยการมี
สว่นร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง การส่งเสริม สนับสนนุ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน มีระบบ ก ากบั ติดตามการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จ แผนกลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
น าไปสูค่วามยัง่ยืน และก าหนดแนวทางวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา และชุมชน โดยการมีส่วน
ร่วมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
  1.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีค่าน า้หนักองค์ประกอบรวมเท่ากับ 
3.309 มีตัวแปร จ านวน 4 ตัวแปร คือ ก าหนดแนวทางจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการสนับสนุนแผนปฏิบัติการให้
บรรลผุลส าเร็จ ก าหนดตัวบ่งชีเ้พื่อวัดผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ก าหนดรูปแบบหรือ
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ และให้สอดคล้องกับสภาวะหรือ
สภาพการณ์ที่เปลีย่นไป และวิเคราะห์จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทัง้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา โดยการมี
สว่นร่วมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
  1.3 องค์ประกอบด้านการประเมินการเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบรวมเท่ากับ 
1.320 มีตัวแปร จ านวน 4 ตัวแปร คือ การวิเคราะห์ ทบทวนผลการด าเนินการ และขีดความสามารถของสถานศึกษา       
การออกแบบ และการจัดรูปแบบ กระบวนการการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลกัสตูรตามบริบทของสถานศึกษา  และ
ท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าข้อมูล และระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลมุและเป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งาน 
และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และการประเมินความผกูพัน และความพงึพอใจของครูและบคุลากรทางการศึกษาต่อ
สถานศกึษา  
 2. รูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่า ผลการ
วิเคราะห์ความกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
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แห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสม มีองค์ประกอบจ านวน 2 องค์ประกอบ ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบโดยภาพรวม มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ 0.15-0.60 เรียงตามล าดบัค่าน า้หนกัองค์ประกอบรวม คือ  
     2.1 องค์ประกอบด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ 0.36-0.47 มี
ตวัแปร จ านวน 6 ตวัแปร คือ ก าหนดแนวทางการจดัการศกึษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน โดยการมี
สว่นร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง การส่งเสริม สนับสนนุ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน มีระบบ ก ากบั ติดตามการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จ แผนกลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
น าไปสูค่วามยัง่ยืน และก าหนดแนวทางวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา และชุมชน โดยการมีสว่น
ร่วมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
      2.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีค่าน า้หนักองค์ประกอบตัง้แต่ 0.15-0.60 
มีตวัแปร จ านวน 5 ตวัแปร คือ ก าหนดแนวทางจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการสนบัสนุนแผนปฏิบติัการให้บรรลผุลส าเร็จ 
ก าหนดตวับ่งชีเ้พื่อวัดผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ก าหนดรูปแบบหรือกระบวนการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ และให้สอดคล้องกับสภาวะหรือสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป 
วิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรค ทัง้ภายใน และภายนอกสถานศกึษา โดยการมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
และการประเมินความผกูพนั และความพงึพอใจของครูและบคุลากรทางการศกึษาต่อสถานศกึษา 
 ส าหรับตวัแปรการประเมินความผกูพัน และความพงึพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสถานศึกษาของ
องค์ประกอบด้านการประเมินการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ มีค่าน า้หนัก
น้อยที่สดุ และมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ขององค์ประกอบด้านกระบวนการเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพ
แห่งชาติ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ปรากฏดังตัวแปรขององค์ประกอบด้านกระบวนการเข้าสูเ่กณฑ์รางวัล
คณุภาพแห่งชาติ 
 ผลการยืนยันรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเล็ก 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีตัวแปรจ านวน 6 ตัวแปร และ          
ด้านกระบวนการเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ มีตวัแปร จ านวน 5 ตวัแปร แสดงดงัแผนภูมิที่ 1 
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อภปิรายผล 

ผลการวิจัย เร่ือง รูปแบบคุณภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
มีประเด็นส าคญัที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดงันี ้
             1. องค์ประกอบของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาด
เล็ก พบว่า องค์ประกอบที่มีความเหมาะสมมี จ านวน 3 องค์ประกอบ คือ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ด้านกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และด้านการประเมินการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ทัง้นี ้
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 ก าหนด
ความมุ่งหมาย และหลกัการจัดการศึกษาในมาตราที่ 6 ที่ก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญา ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสขุ” [13] การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาใช้
ระบบการบริหารการจดัการศึกษาสอดคล้องกับเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติประสบผลส าเร็จ และมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ [14] ผลการวิจยัยงัสอดคล้องกบัสว่นหนึง่ของงานวิจัยของ นงลกัษณ์ เรือนทอง [15] ที่ได้
ศกึษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสทิธิผล ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มี
ประสทิธิผล คือ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ การประกันคณุภาพ การตรวจสอบได้และความ

แผนภูมิที่ 1 รูปแบบคณุภาพการศกึษาเพื่อเข้าสู ่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
1. ก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาให้สอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษาและชุมชน โดยการมีสว่นร่วม 
    ของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
2. การสง่เสริม สนบัสนนุ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
3. มีระบบ ก ากบั ติดตามการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธะกิจ เป้าหมายความส าเร็จ แผนกลยุทธ์ และทศิทางการพฒันาคุณภาพ     
    การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
5. เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร เพื่อพฒันาสถานศึกษาน าไปสูค่วามยัง่ยืน 
6. ก าหนดแนวทางวเิคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา และชุมชน   
   โดยการมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
 

กระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ
1. ก าหนดแนวทางจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอ ต่อการสนบัสนนุแผนปฏิบตัิการให้บรรลุผลส าเร็จ 
2. ก าหนดตวับง่ชีเ้พ่ือวดัผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว 
3. ก าหนดรูปแบบหรือกระบวนการจดัท าแผนปฏิบตัิการ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อน าไปสู่ 
   การปฏิบตัิ และให้สอดคล้องกบัสภาวะหรือสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
4. วเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  ทัง้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา  โดยการมี 
   สว่นร่วมของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
5. การประเมินความผกูพนั และความพงึพอใจของครู  และบคุลากรทางการศึกษาต่อสถานศึกษา 

 

รูปแบบคุณภาพ
การศกึษาเพื่อเข้าสู่ 
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาต ิ
ส าหรับสถานศกึษา 

ขนาดเลก็ 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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แห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสม มีองค์ประกอบจ านวน 2 องค์ประกอบ ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบโดยภาพรวม มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ 0.15-0.60 เรียงตามล าดบัค่าน า้หนกัองค์ประกอบรวม คือ  
     2.1 องค์ประกอบด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ 0.36-0.47 มี
ตวัแปร จ านวน 6 ตวัแปร คือ ก าหนดแนวทางการจดัการศกึษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน โดยการมี
สว่นร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง การส่งเสริม สนับสนนุ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน มีระบบ ก ากบั ติดตามการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จ แผนกลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
น าไปสูค่วามยัง่ยืน และก าหนดแนวทางวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา และชุมชน โดยการมีสว่น
ร่วมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
      2.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีค่าน า้หนักองค์ประกอบตัง้แต่ 0.15-0.60 
มีตวัแปร จ านวน 5 ตวัแปร คือ ก าหนดแนวทางจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการสนบัสนุนแผนปฏิบติัการให้บรรลผุลส าเร็จ 
ก าหนดตวับ่งชีเ้พื่อวัดผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ก าหนดรูปแบบหรือกระบวนการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ และให้สอดคล้องกับสภาวะหรือสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป 
วิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรค ทัง้ภายใน และภายนอกสถานศกึษา โดยการมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
และการประเมินความผกูพนั และความพงึพอใจของครูและบคุลากรทางการศกึษาต่อสถานศกึษา 
 ส าหรับตวัแปรการประเมินความผกูพัน และความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสถานศึกษาของ
องค์ประกอบด้านการประเมินการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ มีค่าน า้หนัก
น้อยที่สดุ และมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ขององค์ประกอบด้านกระบวนการเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพ
แห่งชาติ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ปรากฏดังตัวแปรขององค์ประกอบด้านกระบวนการเข้าสูเ่กณฑ์รางวัล
คณุภาพแห่งชาติ 
 ผลการยืนยันรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเล็ก 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีตัวแปรจ านวน 6 ตัวแปร และ          
ด้านกระบวนการเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ มีตวัแปร จ านวน 5 ตวัแปร แสดงดงัแผนภูมิที่ 1 
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อภปิรายผล 

ผลการวิจัย เร่ือง รูปแบบคุณภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
มีประเด็นส าคญัที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดงันี ้
             1. องค์ประกอบของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาด
เล็ก พบว่า องค์ประกอบที่มีความเหมาะสมมี จ านวน 3 องค์ประกอบ คือ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ด้านกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และด้านการประเมินการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ทัง้นี ้
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 ก าหนด
ความมุ่งหมาย และหลกัการจัดการศึกษาในมาตราที่ 6 ที่ก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญา ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสขุ” [13] การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาใช้
ระบบการบริหารการจดัการศึกษาสอดคล้องกับเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติประสบผลส าเร็จ และมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ [14] ผลการวิจยัยงัสอดคล้องกบัสว่นหนึง่ของงานวิจัยของ นงลกัษณ์ เรือนทอง [15] ที่ได้
ศกึษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสทิธิผล ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มี
ประสทิธิผล คือ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ การประกันคณุภาพ การตรวจสอบได้และความ

แผนภูมิที่ 1 รูปแบบคณุภาพการศกึษาเพื่อเข้าสู ่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
1. ก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาให้สอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษาและชุมชน โดยการมีสว่นร่วม 
    ของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
2. การสง่เสริม สนบัสนนุ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
3. มีระบบ ก ากบั ติดตามการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธะกิจ เป้าหมายความส าเร็จ แผนกลยุทธ์ และทศิทางการพฒันาคุณภาพ     
    การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
5. เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร เพื่อพฒันาสถานศึกษาน าไปสูค่วามยัง่ยืน 
6. ก าหนดแนวทางวเิคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา และชุมชน   
   โดยการมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
 

กระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ
1. ก าหนดแนวทางจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอ ต่อการสนบัสนนุแผนปฏิบตัิการให้บรรลุผลส าเร็จ 
2. ก าหนดตวับง่ชีเ้พ่ือวดัผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว 
3. ก าหนดรูปแบบหรือกระบวนการจดัท าแผนปฏิบตัิการ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อน าไปสู่ 
   การปฏิบตัิ และให้สอดคล้องกบัสภาวะหรือสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
4. วเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  ทัง้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา  โดยการมี 
   สว่นร่วมของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
5. การประเมินความผกูพนั และความพงึพอใจของครู  และบคุลากรทางการศึกษาต่อสถานศึกษา 

 

รูปแบบคุณภาพ
การศกึษาเพื่อเข้าสู่ 
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาต ิ
ส าหรับสถานศกึษา 

ขนาดเลก็ 
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 ปริญญานิพนธ์ สธ.ม. (สขุศกึษาและการสง่เสริมสขุภาพ). ขอนแก่น: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัขอนแก่น.   
[20] ดนพุล สนุทรรัตน์. (2550). การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพือ่พฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียน 
 มธัยมศึกษาเอกชน. ปริญญานิพนธ์กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). ชลบรีุ: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยับรูพา.   
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น่าเชื่อถือ สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่งองค์ประกอบมีความเหมาะสม
ถกูต้อง เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยแยกเป็นองค์ประกอบได้ ดงันี ้
      1.1 องค์ประกอบที่ 1 ด้านยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพการศกึษา มีตวัแปร จ านวน 6 ตัวแปร ทัง้นีก้ารพฒันา
คณุภาพการศกึษาของการศกึษาขัน้พืน้ฐานจ าเป็นต้องมีแนวทางการจัดการศกึษา โดยก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธะกิจ เป้าหมาย
ความส าเร็จ รวมทัง้ต้องมีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละชมุชนโดยทกุฝ่ายต้องมีสว่นร่วมอย่างเข้มแข็งเพื่อให้มี
คณุภาพการศกึษาดีขึน้ 
     1.2 องค์ประกอบที่ 2 ด้านกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีตัวแปร จ านวน 4 ตัวแปร เป็นที่
ทราบกันว่าแผนกับการวางแผนต้องใช้ควบคู่กัน แผน คือ ข้อก าหนดที่ใช้เป็นเคร่ืองมือหรือแนวทางในการปฏิบัติ ส่วนการ
วางแผน คือ กระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยอาศัยการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนัน้  การวางแผนการจัด
การศึกษาที่ดีจึงต้องมีกระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทัง้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อร่วมมือกนัวางแผนก าหนดตัวบ่งชีเ้พื่อวัดผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการทัง้
ระยะสัน้และระยะยาว เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ และให้สอดคล้องกับสภาวะหรือสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป ทัง้นี ้ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ าเป็นต้องมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมทัง้ต้องมีการจัดสรรงบประมาณ รวมถึง
ทรัพยากรที่จ าเป็นอื่นๆ ให้เพียงพอต่อการบริหารจดัการศึกษา   
                     1.3 องค์ประกอบที่ 3 ด้านการประเมินการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีตวัแปร จ านวน 4 ตัวแปร ซึ่ง
การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้มีมาตรฐานสงูขึน้อย่างเป็นรูปธรรม สถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดหลกัสตูรให้เป็นไปตามบริบท
ของสถานศึกษา รวมทัง้ต้องมีระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา นอกจากนีต้้องมีการทบทวน    
การด าเนินงานเพื่อแก้ปัญหาการศกึษาให้ตรงประเด็น 
 2. รูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ผลการ
วิเคราะห์ความกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่ เกณฑ์รางวัลคณุภาพ
แห่งชาติส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ พบว่า โมเดลสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ได้รูปแบบที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ มีองค์ประกอบ จ านวน 2 องค์ประกอบ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกระบวนการเข้าสู่
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ทัง้นีรู้ปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ที่ผู้ วิจัยค้นพบได้ด าเนินการตามกระบวนการและขัน้ตอนการพัฒนารูปแบบตามหลกัวิชาการ โดยการก าหนด
วตัถุประสงค์ วิเคราะห์ สงัเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจยัที่เก่ียวข้องทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อน ามาสร้าง
เคร่ืองมือในการวิจยั ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องของเคร่ืองมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หาค่าความเชื่อมัน่ของ
เคร่ืองมือโดยกลุ่มทดลอง แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและยืนยันรูปแบบด้วย
โปรแกรมลิสเรล ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสม กลมกลืนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับแนวความคิดของ         
ธนีนาฎ ณสนุทร [16] กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบ ต้องพิจารณาวัตถุประสงค์เบือ้งต้นของการสร้าง และต้องรู้ถึงลกัษณะ
เฉพาะที่ต้องการของผลผลติ ข้อมลูสารสนเทศที่จ าเป็น มีการให้ค าจ ากดัความสภาพการณ์ การสุม่ตัวอย่าง และท าตามหลกั
วิชาการอย่างเคร่งครัด มีการประเมินค่าความแปรปรวน และพิจารณาว่าจะน าตวัแปรใดบ้างมาไว้ในรูปแบบที่จะสร้าง เมื่อ
สร้างเสร็จแล้วก็จะต้องพิจารณาว่าครอบคลมุตวัแปรหรือไม่ และมีความบกพร่องในตัวแปรใดบ้าง สอดคล้องกับงานวิจยัของ
คัมภีร์ สุดแท้ [17] ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัย พบว่า 
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รูปแบบการบริหารงานวิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กมี 2 องค์ประกอบ รูปแบบมีความเป็นไปได้มีความเหมาะสม และมี
ประโยชน์ ถ้าพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ จะพบว่า 
 2.1 องค์ประกอบด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการเพื่อน าไปสู่
ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพการศกึษา มีรายละเอียดของตวัแปรที่สอดคล้องกบังานวิจยัทัง้ใน และต่างประเทศ ดงันี ้
       2.1.1 ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งการจัดการศกึษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศกึษา โดยให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
จะท าให้การด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนบรรลตุามความต้องการ สอดคล้องกับออสติน และเรโนลด์  [18] ที่ศึกษาวิจยัเร่ือง 
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ผลการวิจยัพบว่า การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล คือ การพัฒนาบุคลากร ความเป็น
เลศิทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ การมีสว่นร่วม และการสนบัสนนุจากผู้ปกครอง การวางแผนร่วมกนั มีเป้าหมายที่ชดัเจน  
      2.1.2 การส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการส่งเสริมการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพราะสถานศึกษาเป็นแหล่งให้บริการความรู้ที่ส าคัญใน สอดคล้องกับงานวิจัยของ                
สวุิชา วิริยมานุวงษ์ [19] ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัด
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบที่ท าให้สถานศกึษากบัชุมชนมีส่วนร่วมมากขึน้ คือ การน าโรงเรียนสูชุ่มชน              
โดยสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ให้ความอนุเคราะห์ และความร่วมมือจัดกิจกรรมตามที่ชุมชนต้องการหรือร้องขอ
       2.1.3 มีระบบ ก ากับ ติดตามการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา การติดตาม เป็นกระบวนการในการ
บริหารงาน เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานที่จะช่วยให้ระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับแพทริเซีย [20] ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินการก้าวหน้าไปสู่การประกันคณุภาพ
การศึกษา และการควบคุมการปฏิบัติในประเทศเยอรมัน สวีเดน นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย พบว่า การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการควบคุมการประเมิน ถือเป็นสิ่งส าคัญของครู และผู้ บริหารต้องรับผิดชอบต่ออาชีพของตน มีการ
เตรียมการอย่างมีแบบแผนสูก่ารควบคมุคุณภาพ และการประเมินคณุภาพการศกึษา  
       2.1.4 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จ แผนกลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของสถานศึกษา โดยการมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึง่สถานศกึษาต้องมีการก าหนดทิศทางของการพฒันา
คณุภาพของสถานศึกษา โดยทกุภาคส่วนต้องช่วยกันระดมความคิดเพื่อจดัท าแผนกลยทุธ์เพื่อพฒันาคณุภาพสถานศึกษา 
ทัง้นีส้อดคล้องกบัพอลลอซซ่ี [21] ได้ศึกษารูปแบบของชมุชนต่อการเข้าไปเก่ียวข้องกับการตัดสินใจของโรงเรียนท้องถ่ินใน
มลรัฐนิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบที่ใช้ในการจดัการศกึษาควรร่วมมือกนัทัง้สองฝ่าย  
     2.1.5 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อพัฒนาสถานศึกษาน าไปสู่ความยั่งยืน วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่
สถานศึกษาทุกแห่งต้องตระหนัก เพราะเป็นวัฒนธรรมที่ท าให้องค์กรเกิดความเข้มแข็ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ                       
จีระ พระสพุรรณ [22] ที่ศกึษาวิจยัเร่ือง ยทุธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพโรงเรียนขนาดเลก็ที่มีประสิทธิผล ผลการวิจัย พบว่า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล คือ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง
วฒันธรรมองค์กร  
     2.1.6 ก าหนดแนวทางวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา และชมุชน โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึง่ตามสภาพความเป็นจริง ปัญหาของสถานศกึษาต้องได้รับความร่วมมือ และช่วยกนัแก้ปัญหา
จากหลายๆ ฝ่ายทัง้ชุมชน ผู้ปกครอง ครู ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน สอดคล้องกับโรบินสนั [23] ที่ได้ศึกษาความ
เชื่อมโยงระหว่างการศึกษา และการพัฒนาชุมชน ผลการวิจัยพบว่า  ควรเปิดโอกาสให้ท้องถ่ิน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศกึษา เพื่อที่จะแก้ปัญหาของชมุชนได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกบัสภาพการณ์จริง     
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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น่าเชื่อถือ สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่งองค์ประกอบมีความเหมาะสม
ถกูต้อง เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยแยกเป็นองค์ประกอบได้ ดงันี ้
      1.1 องค์ประกอบที่ 1 ด้านยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพการศกึษา มีตวัแปร จ านวน 6 ตัวแปร ทัง้นีก้ารพฒันา
คณุภาพการศกึษาของการศกึษาขัน้พืน้ฐานจ าเป็นต้องมีแนวทางการจัดการศกึษา โดยก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธะกิจ เป้าหมาย
ความส าเร็จ รวมทัง้ต้องมีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละชมุชนโดยทกุฝ่ายต้องมีสว่นร่วมอย่างเข้มแข็งเพื่อให้มี
คณุภาพการศกึษาดีขึน้ 
     1.2 องค์ประกอบที่ 2 ด้านกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีตัวแปร จ านวน 4 ตัวแปร เป็นที่
ทราบกันว่าแผนกับการวางแผนต้องใช้ควบคู่กัน แผน คือ ข้อก าหนดที่ใช้เป็นเคร่ืองมือหรือแนวทางในการปฏิบัติ ส่วนการ
วางแผน คือ กระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยอาศัยการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนัน้  การวางแผนการจัด
การศึกษาที่ดีจึงต้องมีกระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทัง้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อร่วมมือกนัวางแผนก าหนดตัวบ่งชีเ้พื่อวัดผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการทัง้
ระยะสัน้และระยะยาว เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ และให้สอดคล้องกับสภาวะหรือสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป ทัง้นี ้ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ าเป็นต้องมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมทัง้ต้องมีการจัดสรรงบประมาณ รวมถึง
ทรัพยากรที่จ าเป็นอื่นๆ ให้เพียงพอต่อการบริหารจดัการศึกษา   
                     1.3 องค์ประกอบที่ 3 ด้านการประเมินการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีตวัแปร จ านวน 4 ตัวแปร ซึ่ง
การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้มีมาตรฐานสงูขึน้อย่างเป็นรูปธรรม สถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดหลกัสตูรให้เป็นไปตามบริบท
ของสถานศึกษา รวมทัง้ต้องมีระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา นอกจากนีต้้องมีการทบทวน    
การด าเนินงานเพื่อแก้ปัญหาการศกึษาให้ตรงประเด็น 
 2. รูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ผลการ
วิเคราะห์ความกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ เกณฑ์รางวัลคณุภาพ
แห่งชาติส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ พบว่า โมเดลสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ได้รูปแบบที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ มีองค์ประกอบ จ านวน 2 องค์ประกอบ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกระบวนการเข้าสู่
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ทัง้นีรู้ปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ท่ีผู้ วิจัยค้นพบได้ด าเนินการตามกระบวนการและขัน้ตอนการพัฒนารูปแบบตามหลกัวิชาการ โดยการก าหนด
วตัถุประสงค์ วิเคราะห์ สงัเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจยัที่เก่ียวข้องทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อน ามาสร้าง
เคร่ืองมือในการวิจยั ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องของเคร่ืองมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หาค่าความเชื่อมัน่ของ
เคร่ืองมือโดยกลุ่มทดลอง แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและยืนยันรูปแบบด้วย
โปรแกรมลิสเรล ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสม กลมกลืนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับแนวความคิดของ         
ธนีนาฎ ณสนุทร [16] กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบ ต้องพิจารณาวัตถุประสงค์เบือ้งต้นของการสร้าง และต้องรู้ถึงลกัษณะ
เฉพาะที่ต้องการของผลผลติ ข้อมลูสารสนเทศที่จ าเป็น มีการให้ค าจ ากดัความสภาพการณ์ การสุม่ตัวอย่าง และท าตามหลกั
วิชาการอย่างเคร่งครัด มีการประเมินค่าความแปรปรวน และพิจารณาว่าจะน าตวัแปรใดบ้างมาไว้ในรูปแบบที่จะสร้าง เมื่อ
สร้างเสร็จแล้วก็จะต้องพิจารณาว่าครอบคลมุตวัแปรหรือไม่ และมีความบกพร่องในตัวแปรใดบ้าง สอดคล้องกับงานวิจยัของ
คัมภีร์ สุดแท้ [17] ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัย พบว่า 
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รูปแบบการบริหารงานวิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กมี 2 องค์ประกอบ รูปแบบมีความเป็นไปได้มีความเหมาะสม และมี
ประโยชน์ ถ้าพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ จะพบว่า 
 2.1 องค์ประกอบด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการเพื่อน าไปสู่
ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพการศกึษา มีรายละเอียดของตวัแปรที่สอดคล้องกบังานวิจยัทัง้ใน และต่างประเทศ ดงันี ้
       2.1.1 ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งการจัดการศกึษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศกึษา โดยให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
จะท าให้การด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนบรรลตุามความต้องการ สอดคล้องกับออสติน และเรโนลด์  [18] ที่ศึกษาวิจยัเร่ือง 
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ผลการวิจยัพบว่า การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล คือ การพัฒนาบุคลากร ความเป็น
เลศิทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ การมีสว่นร่วม และการสนบัสนนุจากผู้ปกครอง การวางแผนร่วมกนั มีเป้าหมายที่ชดัเจน  
      2.1.2 การส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการส่งเสริมการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพราะสถานศึกษาเป็นแหล่งให้บริการความรู้ที่ส าคัญใน สอดคล้องกับงานวิจัยของ                
สวุิชา วิริยมานุวงษ์ [19] ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัด
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบที่ท าให้สถานศกึษากบัชุมชนมีส่วนร่วมมากขึน้ คือ การน าโรงเรียนสูชุ่มชน              
โดยสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ให้ความอนุเคราะห์ และความร่วมมือจัดกิจกรรมตามที่ชุมชนต้องการหรือร้องขอ
       2.1.3 มีระบบ ก ากับ ติดตามการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา การติดตาม เป็นกระบวนการในการ
บริหารงาน เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานที่จะช่วยให้ระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับแพทริเซีย [20] ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินการก้าวหน้าไปสู่การประกันคณุภาพ
การศึกษา และการควบคุมการปฏิบัติในประเทศเยอรมัน สวีเดน นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย พบว่า การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการควบคุมการประเมิน ถือเป็นสิ่งส าคัญของครู และผู้ บริหารต้องรับผิดชอบต่ออาชีพของตน มีการ
เตรียมการอย่างมีแบบแผนสูก่ารควบคมุคุณภาพ และการประเมินคณุภาพการศกึษา  
       2.1.4 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จ แผนกลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของสถานศึกษา โดยการมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึง่สถานศกึษาต้องมีการก าหนดทิศทางของการพฒันา
คณุภาพของสถานศึกษา โดยทกุภาคส่วนต้องช่วยกันระดมความคิดเพื่อจดัท าแผนกลยทุธ์เพื่อพฒันาคณุภาพสถานศึกษา 
ทัง้นีส้อดคล้องกบัพอลลอซซ่ี [21] ได้ศึกษารูปแบบของชมุชนต่อการเข้าไปเก่ียวข้องกับการตัดสินใจของโรงเรียนท้องถ่ินใน
มลรัฐนิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบที่ใช้ในการจดัการศกึษาควรร่วมมือกนัทัง้สองฝ่าย  
     2.1.5 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อพัฒนาสถานศึกษาน าไปสู่ความยั่งยืน วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่
สถานศึกษาทุกแห่งต้องตระหนัก เพราะเป็นวัฒนธรรมที่ท าให้องค์กรเกิดความเข้มแข็ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ                       
จีระ พระสพุรรณ [22] ที่ศกึษาวิจยัเร่ือง ยทุธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพโรงเรียนขนาดเลก็ที่มีประสิทธิผล ผลการวิจัย พบว่า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล คือ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง
วฒันธรรมองค์กร  
     2.1.6 ก าหนดแนวทางวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา และชมุชน โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึง่ตามสภาพความเป็นจริง ปัญหาของสถานศกึษาต้องได้รับความร่วมมือ และช่วยกนัแก้ปัญหา
จากหลายๆ ฝ่ายทัง้ชุมชน ผู้ปกครอง ครู ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน สอดคล้องกับโรบินสนั [23] ที่ได้ศึกษาความ
เชื่อมโยงระหว่างการศึกษา และการพัฒนาชุมชน ผลการวิจัยพบว่า  ควรเปิดโอกาสให้ท้องถ่ิน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศกึษา เพื่อที่จะแก้ปัญหาของชมุชนได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกบัสภาพการณ์จริง     
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 2.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจดัการเพื่อ
น าไปสู่กระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีรายละเอียดของตัวแปรที่สอดคล้องกับงานวิจัยทัง้ในและ
ต่างประเทศ ดงันี ้
       2.2.1 ก าหนดแนวทางจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ ต่อการสนับสนุนแผนปฏิบัติการให้บรรลุผลส าเร็จ 
เพราะถ้ามีทรัพยากรอย่างเพียงพอจะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ตัง้ไว้ ผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์จิรา จูมพลหล้า พงษ์นิมิตรพงษ์ภิญโญ และพรทิพา หล้าศักด์ิ [24] ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง 
รูปแบบความส าเร็จการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยั พบว่า มีการท างานร่วมกัน
อย่างมีระบบ ตัง้แต่การวางแผนการปฏิบติังานการแสวงหางบประมาณ 
      2.2.2 ก าหนดตัวบ่งชีเ้พื่อวัดผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ทัง้นีก้าร
ตรวจสอบการด าเนินการของสถานศึกษา จะต้องวัดผลการด าเนินการตามแผน ซึง่ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จันทร์จิรา จูมพลหล้า พงษ์นิมิต พงษ์ภิญโญ และพรทิพา หล้าศักด์ิ [24] ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบความส าเร็จการจัด
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัย พบว่า มีรูปแบบของการท างานร่วมกันอย่างมีระบบ 
ตัง้แต่การวางแผนการปฏิบติังาน วดัและประเมินผล ท าให้โรงเรียนขนาดเลก็ประสบผลส าเร็จในการจดัการศกึษา 
     2.2.3 ก าหนดรูปแบบหรือกระบวนการจดัท าแผนปฏิบติัการ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
และให้สอดคล้องกับสภาวะหรือสภาพการณ์ที่เปลีย่นไป ทัง้นีก้ระบวนการบริหารของสถานศึกษาต้องจดัท าแผนปฏิบัติการ
ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบังานวิจยัของ
จันทร์จิรา จูมพลหล้า พงษ์นิมิตรพงษ์ภิญโญ และพรทิพา หล้าศกัด์ิ [24] ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบความส าเร็จการจัด
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัย พบว่ามีรูปแบบของการท างานร่วมกนัอย่างมีระบบ มี
การวางแผนการปฏิบติังาน ท าให้โรงเรียนขนาดเลก็ประสบผลส าเร็จ 
    2.2.4 วิเคราะห์จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทัง้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบทัง้ภายในและภายนอกของสถานศึกษา จะท าให้ทราบถึงปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดขึน้ในสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสิฐ เทพไกรวัล [25] ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจดัการศกึษาในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก ผลการวิจัย พบว่า ได้ด าเนินการตาม
กระบวนการตัง้แต่การวิเคราะห์บริบทเพื่อทราบจุดแข็ง และจดุที่ควรพัฒนา แล้วสรุปรวมจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนาเพื่อ
ก าหนดเป้าหมายในการท างาน มีการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธะกิจ เป้าประสงค์       
    2.2.5 การประเมินความผูกพัน และความพงึพอใจของครู และบคุลากรทางการศกึษาต่อสถานศกึษา เป็นตัว
แปรที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงต่อสถานศกึษา ถ้าหากบุคคลากรทางการศึกษาไม่มีความผูกพันต่อสถานศึกษา การพฒันา
ทุกๆ ด้านจะล่าช้า และไม่ประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับเซอร์จิโอวานนี [26] ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ลกัษณะของโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนที่ดีมีคุณภาพต้องส่งเสริมปฏิสมัพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร สร้าง
สภาพแวดล้อมที่สง่เสริมการท างานที่มีมาตรฐานสงูในหมู่ครู อาจารย์  
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัเร่ือง รูปแบบคณุภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ได้ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ ดงันี ้
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1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     ผู้บริหารหน่วยงานต้นสงักดัที่เก่ียวข้อง ควรน ารูปแบบคุณภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ 
ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ทัง้ 2 องค์ประกอบ ไปก าหนดเป็นนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับ
หน่วยปฏิบัติการทางการศึกษาน าไปก าหนดในการวางแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษาขนาดเล็กได้
อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
 2. ข้อเสนอแนะการน าไปปฏิบัติ 
      สถานศึกษาขนาดเล็ก ควรน ารูปแบบไปประเมินการบริหารจัดการสถานศึกษาของตนเอง โดยการวิเคราะห์
สภาพปัจจบุัน และปัญหาของสถานศึกษา แล้วน าไปเชื่อมโยงกับตวัแปรของแต่ละองค์ประกอบกับจุดแข็ง (strength) หรือ
โอกาส (opportunity) ของสถานศกึษา เพื่อปรับปรุงและพฒันาสูค่วามเป็นสถานศกึษาที่มีคณุภาพต่อไป 
              3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป  
                     ควรศึกษาการสร้างแบบวัดและประเมินรูปแบบ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษาขนาดเลก็ อย่างมีประสทิธิภาพต่อไป   
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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 2.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจดัการเพื่อ
น าไปสู่กระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีรายละเอียดของตัวแปรที่สอดคล้องกับงานวิจัยทัง้ในและ
ต่างประเทศ ดงันี ้
       2.2.1 ก าหนดแนวทางจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ ต่อการสนับสนุนแผนปฏิบัติการให้บรรลุผลส าเร็จ 
เพราะถ้ามีทรัพยากรอย่างเพียงพอจะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ตัง้ไว้ ผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์จิรา จูมพลหล้า พงษ์นิมิตรพงษ์ภิญโญ และพรทิพา หล้าศักด์ิ [24] ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง 
รูปแบบความส าเร็จการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยั พบว่า มีการท างานร่วมกัน
อย่างมีระบบ ตัง้แต่การวางแผนการปฏิบติังานการแสวงหางบประมาณ 
      2.2.2 ก าหนดตัวบ่งชีเ้พื่อวัดผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ทัง้นีก้าร
ตรวจสอบการด าเนินการของสถานศึกษา จะต้องวัดผลการด าเนินการตามแผน ซึง่ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจยัของ
จันทร์จิรา จูมพลหล้า พงษ์นิมิต พงษ์ภิญโญ และพรทิพา หล้าศักด์ิ [24] ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบความส าเร็จการจัด
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัย พบว่า มีรูปแบบของการท างานร่วมกันอย่างมีระบบ 
ตัง้แต่การวางแผนการปฏิบติังาน วดัและประเมินผล ท าให้โรงเรียนขนาดเลก็ประสบผลส าเร็จในการจดัการศกึษา 
     2.2.3 ก าหนดรูปแบบหรือกระบวนการจดัท าแผนปฏิบติัการ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
และให้สอดคล้องกับสภาวะหรือสภาพการณ์ที่เปลีย่นไป ทัง้นีก้ระบวนการบริหารของสถานศึกษาต้องจดัท าแผนปฏิบัติการ
ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบังานวิจยัของ
จันทร์จิรา จูมพลหล้า พงษ์นิมิตรพงษ์ภิญโญ และพรทิพา หล้าศกัด์ิ [24] ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบความส าเร็จการจัด
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัย พบว่ามีรูปแบบของการท างานร่วมกนัอย่างมีระบบ มี
การวางแผนการปฏิบติังาน ท าให้โรงเรียนขนาดเลก็ประสบผลส าเร็จ 
    2.2.4 วิเคราะห์จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทัง้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบทัง้ภายในและภายนอกของสถานศึกษา จะท าให้ทราบถึงปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดขึน้ในสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสิฐ เทพไกรวัล [25] ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจดัการศกึษาในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก ผลการวิจัย พบว่า ได้ด าเนินการตาม
กระบวนการตัง้แต่การวิเคราะห์บริบทเพื่อทราบจุดแข็ง และจดุที่ควรพัฒนา แล้วสรุปรวมจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนาเพื่อ
ก าหนดเป้าหมายในการท างาน มีการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธะกิจ เป้าประสงค์       
    2.2.5 การประเมินความผูกพัน และความพงึพอใจของครู และบคุลากรทางการศกึษาต่อสถานศกึษา เป็นตัว
แปรที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงต่อสถานศกึษา ถ้าหากบุคคลากรทางการศึกษาไม่มีความผูกพันต่อสถานศึกษา การพฒันา
ทุกๆ ด้านจะล่าช้า และไม่ประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับเซอร์จิโอวานนี [26] ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ลกัษณะของโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนที่ดีมีคุณภาพต้องส่งเสริมปฏิสมัพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร สร้าง
สภาพแวดล้อมที่สง่เสริมการท างานที่มีมาตรฐานสงูในหมู่ครู อาจารย์  
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัเร่ือง รูปแบบคณุภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ได้ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ ดงันี ้
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1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     ผู้บริหารหน่วยงานต้นสงักดัที่เก่ียวข้อง ควรน ารูปแบบคุณภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ 
ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ทัง้ 2 องค์ประกอบ ไปก าหนดเป็นนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับ
หน่วยปฏิบัติการทางการศึกษาน าไปก าหนดในการวางแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษาขนาดเล็กได้
อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
 2. ข้อเสนอแนะการน าไปปฏิบัติ 
      สถานศึกษาขนาดเล็ก ควรน ารูปแบบไปประเมินการบริหารจัดการสถานศึกษาของตนเอง โดยการวิเคราะห์
สภาพปัจจบุัน และปัญหาของสถานศึกษา แล้วน าไปเชื่อมโยงกับตวัแปรของแต่ละองค์ประกอบกับจุดแข็ง (strength) หรือ
โอกาส (opportunity) ของสถานศกึษา เพื่อปรับปรุงและพฒันาสูค่วามเป็นสถานศกึษาที่มีคณุภาพต่อไป 
              3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป  
                     ควรศึกษาการสร้างแบบวัดและประเมินรูปแบบ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษาขนาดเลก็ อย่างมีประสทิธิภาพต่อไป   
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหารงานกับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 
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1อาจารย์ประจ าหลกัสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศกึษา วิทยาลยันครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ 
 
 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

มัธยมศึกษา 2) เพื่อศกึษาระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา 3) เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา(ผู้อ านวยการโรงเรียนและรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการใน
กรณีที่ไม่มีรองผู้ อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการให้เอาครูวิชาการ โรงเรียนละ 2 คน) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 118 คน  ซึ่งได้มาโดยตารางก าหนดขนาด
กลุม่ตวัอย่างของเครจซี่ และเมอร์แกน และโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00  มีค่าความเชื่อมั่น ด้านทักษะการบริหารงาน 
เท่ากบั .941 และมีค่าความเชื่อมัน่ด้านการบริหารงานวิชาการเท่ากบั .948 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
 ผลการวิจยัพบว่า 

   1. ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 28 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกัษะการบริหารงานอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ คือ ทกัษะทางความรู้ความคิดทกัษะทางมนษุย์ส่วนทักษะการบริหารงานที่อยู่ในระดับมาก คือ ทกัษะทางการศึกษา
และการสอน ทกัษะทางความคิดรวบยอด และทกัษะทางเทคนิค ตามล าดบั 

   2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 28 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการบริหารงานวิชาการทกุด้านอยู่ใน
ระดบัมาก  

   3. ทกัษะการบริหารงานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียน
มธัยมศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษาเขต 28 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

ค าส าคัญ: ความสมัพนัธ์, การบริหาร 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

มัธยมศึกษา 2) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา 3) เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา(ผู้อ านวยการโรงเรียนและรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการใน
กรณีที่ไม่มีรองผู้ อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการให้เอาครูวิชาการ โรงเรียนละ 2 คน) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 118 คน  ซึ่งได้มาโดยตารางก าหนดขนาด
กลุม่ตวัอย่างของเครจซ่ี และเมอร์แกน และโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00  มีค่าความเชื่อมั่น ด้านทักษะการบริหารงาน 
เท่ากบั .941 และมีค่าความเชื่อมัน่ด้านการบริหารงานวิชาการเท่ากบั .948 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
 ผลการวิจยัพบว่า 

   1. ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 28 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกัษะการบริหารงานอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ คือ ทกัษะทางความรู้ความคิดทกัษะทางมนษุย์ส่วนทักษะการบริหารงานที่อยู่ในระดับมาก คือ ทกัษะทางการศึกษา
และการสอน ทกัษะทางความคิดรวบยอด และทกัษะทางเทคนิค ตามล าดบั 

   2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 28 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการบริหารงานวิชาการทกุด้านอยู่ใน
ระดบัมาก  

   3. ทกัษะการบริหารงานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียน
มธัยมศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษาเขต 28 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

ค าส าคัญ: ความสมัพนัธ์, การบริหาร 
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Abstract 
 This research aimed to (1) study the management skills of administrators in Secondary Schools             
(2) study the academic administration of administrators in Secondary Schools and (3) study the relationship 
between the management skills and academic administration of administrators in Secondary Schools.               
The sample was 118 administrators ( school director and vice-president of a school academic section 
corporation in case of have no vice-president of a school corporation take academic section school teacher 
replaces the school vacates 2  persons) working at Schools under the Secondary Educational Service Area 
Office 28; they were selected by sampling size of Krejcie & Morgan and by Stratified Random Sampling. The 
instrument was the five ratting scale questionnaire the management skills with 0.941 of reliability and the 
academic administration was 0.948. The statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation and 
Pearson Product Moment Correlation. 
  The research results were found as follows;  
  1. The management skills of administrators in Secondary Schools under the Secondary Educational 
Service Area Office 28 as overall was at highest level, ranking mean from highest to lowest; the knowledge and 
ideas skills, the human skills, the educational and teaching skills, the concepts skills, and the technical skills 
respectively. 
 2. The academic administration of administrators in Secondary Schools under the Secondary 
Educational Service Area Office 28as overall was at high level, ranking mean from highest to lowest;                     
the teaching supervision, the measurement and evaluation, the courses and curriculum implementation 
management, the teaching and learning management respectively.  
 3. The management skills had positive related to the academic administration of administrators in 
Secondary Schools under the Secondary Educational Service Area Office 28 by statistical significant at .01 level. 

Keyword: Relationship, Management 
 
ภูมิหลัง 

การศกึษาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพฒันาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม ทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมือในการสร้างก าลงัคนของประเทศให้มีคุณภาพและประสทิธิภาพ
ตามที่มุ่งหวัง เพราะฉะนัน้ก าลงัคนจะมีประสทิธิภาพเพียงใดนัน้ย่อมขึน้อยู่กบัประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเป็นส าคัญ 
บทบาทของการศึกษาจะแทรกซึมเข้าไปในกระบวนการถ่ายทอดค่านิยมและเจตคติ ให้ผู้ เ รียนมีความรู้ความสามารถตาม
ความจ าเป็น เพื่อพฒันาความเป็นอยู่ และมาตรฐานการด ารงชีวิตให้ดีขึน้ นอกจากนี ้การศกึษายงัเป็นกระบวนการที่จะช่วย
เปลี่ยนแปลงสังคมให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมอีกโสตหนึ่งด้วย สอดคล้องกับสมหวัง                  
พิธิยานวุฒัน์ และคณะ [14] 

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทัง้ประเทศไทยด้วย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลกัสตูรการศึกษาของชาติ ซึ่งถือเป็น
กลไกส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศกึษาของประเทศเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสขุ มีศกัยภาพพร้อม
ที่จะแข่งขนั และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2540 ก าหนดให้บุคคลมี

  วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถ่ินและชุมชน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของ
บคุคลและสงัคม โดยจดัการศึกษามุ่งเน้นความส าคญัทัง้ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คณุธรรม กระบวนการเรียนรู้
และความรับผิดชอบต่อสงัคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลกัผู้ เรียนส าคัญที่สดุ ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองได้ สง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของกรมวิชาการ 
กระทรวงศกึษาธิการ [1] 

การที่จะจดัการศึกษาให้ได้ผลดงักล่าว ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการปฏิบัติงานวิชาการ ซึง่
ถือเป็นงานที่ส าคัญและเป็นงานหลกัของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร ทองนาค [3] ซึ่งสอดคล้องกับ เกศนา     
พันทาเดช [2] ที่กล่าวไว้ว่า ภารกิจหลกัที่ส าคัญของผู้บริหารโรงเรียนจะต้องให้ความส าคัญกับงานบริหารด้านวิชาการเป็น
อนัดบัแรก ทัง้นีถื้อว่างานวิชาการ คือ คณุภาพของนกัเรียน ซึง่แสดงออกมาในของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและคุณลกัษณะที่
พึงประสงค์ตามความต้องการของหลกัสตูร นักการศึกษาหลายท่านยอมรับว่า การบริหารงานวิชาการมีความส าคัญมาก 
โรงเรียนจะดีหรือไม่ดี ให้ดทูี่งานวิชาการในโรงเรียน 

ดังนัน้ ผู้ บริหารสถานศึกษาจะต้องรู้ เข้าใจ และมีทักษะเก่ียวกับการบริหารวิชาการโดยเฉพาะในเร่ืองของ             
การบริหารหลกัสตูรและกระบวนการจดัการเรียนรู้ให้มากย่ิงขึน้ และโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงานวิชาการ 
ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าทางวิชาการทัง้ทางด้านหลกัสตูรและการเรียนการสอน ซึ่งหมายความว่า ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องทกุ
ฝ่ายต้องรู้และเข้าใจกรอบแนวคิดของหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และกระบวนการจัดท าหลกัสตูรสถานศึกษา
เป็นอย่างดี จนสามารถน าไปด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง และใน
ขณะเดียวกันก็สนองความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของผู้ เรียนผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถ่ิน รวมทัง้สามารถน า
หลกัสตูรไปสูก่ารปฏิบัติอย่างมีคณุภาพ ด้วยการจดักระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั การพฒันาสือ่และเทคโนโลยี
การเรียนรู้ที่เหมาะสมและการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของประสิทธ์ิ จัตวัฒนกุล 
[11] ซึง่สอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศกึษาดีเด่นที่เน้นทางด้านวิชาการเป็น
หลัก คือ ด้านการเรียนรู้ ด้านการสอน และด้านการบริหาร สอดคล้องกับงานวิจัยของปัญญา อภิปาลกุล [8] และ                   
รุ่ง แก้วแดง [6] ได้ให้นโยบายว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญกับงานวิชาการเป็นอันดับหนึง่ เพื่อจะได้มีเวลา
บริหารการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ 

ปัจจบุนัโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 มีจ านวน 83 โรงเรียน จงัหวดั
ศรีสะเกษ 56 โรงเรียน จังหวัดยโสธร 28 โรงเรียน มีครู 2,885 คน [1] ส านักงานเขตมีบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
กรุงเทพมหานคร ให้ด าเนินจดัการศกึษาแก่โรงเรียนในพืน้ที่ร่วมกบัส านกัการศกึษา การบริหารการศกึษาโรงเรียนเป็นอ านาจ
หน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน ดงันัน้ จงึได้เลง็เห็นถึงความส าคญัของการจดัการศึกษาเป็นอย่างมาก จงึได้เร่งปรับปรุงการจัด
การศกึษาให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ โดยการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาอย่าง เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในทกุด้าน โดยเร่ิมจากการเพิ่มประสิทธิภาพและความทั่วถึงในการจดัการศึกษาภาคบังคับ การปฏิรูป
การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียน มีความสมดุลทัง้ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
โดยยดึหลกัผู้ เรียนเป็นส าคญั สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ  

จากที่กลา่วมาย่ิงท าให้ผู้บริหารมีบทบาทและมีความส าคัญย่ิงต่อการด าเนินงานในฐานะที่เป็นผู้บงัคบับัญชา เป็น
ผู้ รับผิดชอบให้การปฏิบัติงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล ในองค์กรธุรกิจ เรียกว่า ผู้ จัดการ 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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Abstract 
 This research aimed to (1) study the management skills of administrators in Secondary Schools             
(2) study the academic administration of administrators in Secondary Schools and (3) study the relationship 
between the management skills and academic administration of administrators in Secondary Schools.               
The sample was 118 administrators ( school director and vice-president of a school academic section 
corporation in case of have no vice-president of a school corporation take academic section school teacher 
replaces the school vacates 2  persons) working at Schools under the Secondary Educational Service Area 
Office 28; they were selected by sampling size of Krejcie & Morgan and by Stratified Random Sampling. The 
instrument was the five ratting scale questionnaire the management skills with 0.941 of reliability and the 
academic administration was 0.948. The statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation and 
Pearson Product Moment Correlation. 
  The research results were found as follows;  
  1. The management skills of administrators in Secondary Schools under the Secondary Educational 
Service Area Office 28 as overall was at highest level, ranking mean from highest to lowest; the knowledge and 
ideas skills, the human skills, the educational and teaching skills, the concepts skills, and the technical skills 
respectively. 
 2. The academic administration of administrators in Secondary Schools under the Secondary 
Educational Service Area Office 28as overall was at high level, ranking mean from highest to lowest;                     
the teaching supervision, the measurement and evaluation, the courses and curriculum implementation 
management, the teaching and learning management respectively.  
 3. The management skills had positive related to the academic administration of administrators in 
Secondary Schools under the Secondary Educational Service Area Office 28 by statistical significant at .01 level. 

Keyword: Relationship, Management 
 
ภูมิหลัง 

การศกึษาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพฒันาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม ทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมือในการสร้างก าลงัคนของประเทศให้มีคุณภาพและประสทิธิภาพ
ตามที่มุ่งหวัง เพราะฉะนัน้ก าลงัคนจะมีประสทิธิภาพเพียงใดนัน้ย่อมขึน้อยู่กบัประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเป็นส าคัญ 
บทบาทของการศึกษาจะแทรกซึมเข้าไปในกระบวนการถ่ายทอดค่านิยมและเจตคติ ให้ผู้ เ รียนมีความรู้ความสามารถตาม
ความจ าเป็น เพื่อพฒันาความเป็นอยู่ และมาตรฐานการด ารงชีวิตให้ดีขึน้ นอกจากนี ้การศกึษายงัเป็นกระบวนการที่จะช่วย
เปลี่ยนแปลงสังคมให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมอีกโสตหนึ่งด้วย สอดคล้องกับสมหวัง                  
พิธิยานวุฒัน์ และคณะ [14] 

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทัง้ประเทศไทยด้วย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลกัสตูรการศึกษาของชาติ ซึ่งถือเป็น
กลไกส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศกึษาของประเทศเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสขุ มีศกัยภาพพร้อม
ที่จะแข่งขนั และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2540 ก าหนดให้บุคคลมี
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สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถ่ินและชุมชน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของ
บคุคลและสงัคม โดยจดัการศึกษามุ่งเน้นความส าคญัทัง้ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คณุธรรม กระบวนการเรียนรู้
และความรับผิดชอบต่อสงัคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลกัผู้ เรียนส าคัญที่สดุ ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองได้ สง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของกรมวิชาการ 
กระทรวงศกึษาธิการ [1] 

การที่จะจดัการศึกษาให้ได้ผลดงักล่าว ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการปฏิบัติงานวิชาการ ซึง่
ถือเป็นงานที่ส าคัญและเป็นงานหลกัของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร ทองนาค [3] ซึ่งสอดคล้องกับ เกศนา     
พันทาเดช [2] ที่กล่าวไว้ว่า ภารกิจหลกัที่ส าคัญของผู้บริหารโรงเรียนจะต้องให้ความส าคัญกับงานบริหารด้านวิชาการเป็น
อนัดบัแรก ทัง้นีถื้อว่างานวิชาการ คือ คณุภาพของนกัเรียน ซึง่แสดงออกมาในของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและคุณลกัษณะที่
พึงประสงค์ตามความต้องการของหลกัสตูร นักการศึกษาหลายท่านยอมรับว่า การบริหารงานวิชาการมีความส าคัญมาก 
โรงเรียนจะดีหรือไม่ดี ให้ดทูี่งานวิชาการในโรงเรียน 

ดังนัน้ ผู้ บริหารสถานศึกษาจะต้องรู้ เข้าใจ และมีทักษะเก่ียวกับการบริหารวิชาการโดยเฉพาะในเร่ืองของ             
การบริหารหลกัสตูรและกระบวนการจดัการเรียนรู้ให้มากย่ิงขึน้ และโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงานวิชาการ 
ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าทางวิชาการทัง้ทางด้านหลกัสตูรและการเรียนการสอน ซึ่งหมายความว่า ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องทกุ
ฝ่ายต้องรู้และเข้าใจกรอบแนวคิดของหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และกระบวนการจัดท าหลกัสตูรสถานศึกษา
เป็นอย่างดี จนสามารถน าไปด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง และใน
ขณะเดียวกันก็สนองความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของผู้ เรียนผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถ่ิน รวมทัง้สามารถน า
หลกัสตูรไปสูก่ารปฏิบัติอย่างมีคณุภาพ ด้วยการจดักระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั การพฒันาสือ่และเทคโนโลยี
การเรียนรู้ที่เหมาะสมและการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของประสิทธ์ิ จัตวัฒนกุล 
[11] ซึง่สอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศกึษาดีเด่นที่เน้นทางด้านวิชาการเป็น
หลัก คือ ด้านการเรียนรู้ ด้านการสอน และด้านการบริหาร สอดคล้องกับงานวิจัยของปัญญา อภิปาลกุล [8] และ                   
รุ่ง แก้วแดง [6] ได้ให้นโยบายว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญกับงานวิชาการเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อจะได้มีเวลา
บริหารการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ 

ปัจจบุนัโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 มีจ านวน 83 โรงเรียน จงัหวดั
ศรีสะเกษ 56 โรงเรียน จังหวัดยโสธร 28 โรงเรียน มีครู 2,885 คน [1] ส านักงานเขตมีบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
กรุงเทพมหานคร ให้ด าเนินจดัการศกึษาแก่โรงเรียนในพืน้ที่ร่วมกบัส านกัการศกึษา การบริหารการศกึษาโรงเรียนเป็นอ านาจ
หน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน ดงันัน้ จงึได้เลง็เห็นถึงความส าคญัของการจดัการศึกษาเป็นอย่างมาก จงึได้เร่งปรับปรุงการจัด
การศกึษาให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ โดยการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาอย่าง เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในทกุด้าน โดยเร่ิมจากการเพิ่มประสิทธิภาพและความทั่วถึงในการจดัการศึกษาภาคบังคับ การปฏิรูป
การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียน มีความสมดุลทัง้ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
โดยยดึหลกัผู้ เรียนเป็นส าคญั สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ  

จากที่กลา่วมาย่ิงท าให้ผู้บริหารมีบทบาทและมีความส าคัญย่ิงต่อการด าเนินงานในฐานะที่เป็นผู้บงัคบับัญชา เป็น
ผู้ รับผิดชอบให้การปฏิบัติงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล ในองค์กรธุรกิจ เรียกว่า ผู้ จัดการ 
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องค์การของรัฐ เรียกว่า ผู้บริหาร สอดคล้องกับงานวิจัยของวิโรจน์ สารรัตนะ [13] ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน หากพิจารณา
เปรียบเทียบกบัผู้บริหารในองค์การประเภทอื่นๆ แล้ว ถือว่ามีความส าคัญมากกว่า ทัง้นีเ้พราะโรงเรียนเป็นองค์การให้บริการ
ที่ผูกพันกับเร่ืองของการสอนและการเรียนรู้เป็นหลกั เป้าหมายสดุท้ายของโรงเรียนก็คือ การเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยเหตุ
ดังกล่าวผู้ บริหารโรงเรียนจึงได้รับความสนใจและคาดหวังจากสังคมอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของวิโรจน์          
สารรัตนะ [13] ซึ่งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาประสบผลส าเร็จได้ดีมีคุณภาพ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีผู้บริหารที่ตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษา และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารอย่างถ่องแท้ และน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่อง 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงนับเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของเอกรินทร์       
สมีหาศาล [12] ซึง่ความส าเร็จในการบริหารงานของโรงเรียนอยู่ที่การบริหารงานวิชาการ เพราะงานวิชาการเป็นหวัใจของ
โรงเรียน การที่จะดูว่าโรงเรียนใดมีมาตรฐานก็มักเอาผลงานทางวิชาการเป็นส าคัญ งานวิชาการจะสมัฤทธ์ิผลเพียงใดนัน้
ขึน้อยู่กบับทบาทของผู้บริหารโรงเรียน ว่าจะให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานวิชาการเพียงใด เม่ืองานวิชาการเป็นงานที่
ส าคัญดงักล่าว ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องใช้เวลาในการบริหารงานวิชาการให้มากกว่างานอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ ปรียาพร    
วงศ์อนุตรโรจน์ [11] ที่ได้กลา่วว่า เมื่อการปฏิบัติงานวิชาการเป็นงานท่ีส าคัญ ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนจึงต้องใช้
เวลาในการบริหารงานวิชาการมากกว่างานอื่นๆ หรือประมาณร้อยละ 35 ของเวลาทัง้หมด ดงันัน้ ผู้บริหารและบุคลากร
โรงเรียนจงึต้องตระหนกัในหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานวิชาการเพื่อประโยชน์ของนักเรียนให้มากที่สดุ ดงันัน้ 
สาระส าคญัของงานวิชาการ ผู้บริหารและบคุลากรในโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในขอบข่าย บทบาท และหน้าที่อัน
ส าคัญย่ิงต่องานวิชาการ ถ้าบุคลากรทุกคนมีความตระหนัก มีความเข้าใจในวัตถปุระสงค์ของการศกึษา และจุดมุ่งหมาย
ของการจัดการเรียนการสอนที่รับผิดชอบแล้ว ย่อมจะเป็นการง่ายที่จะท าให้การบริหารงานวิชาการนัน้บรรลวุัตถุประสงค์ 
และน าความส าเร็จมาสูส่ถานศกึษา 

จะเห็นได้ว่าการบริหารงานวิชาการจะมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลได้นัน้ ขึน้อยู่กบัผู้บริหารโรงเรียนเป็นส าคัญ 
ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจเร่ือง งานวิชาการ ตลอดจนเข้าใจในความหมาย ความส าคัญ และขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการ ทัง้นีเ้พื่อเป็นผู้ น าให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกันปฏิบัติงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ         
จนัทรา พกัตร์เพียง [3] ได้กลา่วว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารและบคุลากรในโรงเรียน เนื่องจาก
การบริหารงานวิชาการเก่ียวข้องกับกิจกรรมทกุชนิดในโรงเรียน โดยเฉพาะเก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
ซึง่เป็นจดุมุ่งหมายหลกัของสถานศกึษา และเป็นเคร่ืองชีค้วามส าเร็จและความสามารถของผู้บริหาร 

การที่ผู้บริหารสามารถบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพนัน้ ทักษะในการบริหารงานเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างย่ิง
ส าหรับผู้บริหาร เพราะทกัษะการบริหารงานมีความส าคัญต่อการบริหารงานของผู้บริหารทุกคน ผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบ
ผลส าเร็จในการบริหารงานต่างก็มีความรู้ความช านาญในการใช้ทักษะในการบริหารงานนัน้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ         
เกศนา พันทาเดชา [2] ซึ่งผู้บริหารที่มีทักษะการบริหารงานจะใช้เป็นเค ร่ืองมือที่จะผลกัดันกิจกรรมต่างๆ ให้ด าเนินไปสู่
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ [14] และการบริหารสิ่งใดก็ตามจ าเป็นจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจสิ่งนัน้ และพัฒนาสมรรถภาพและทักษะในการบริหารสิ่งนัน้ๆ ด้วย ซึ่งในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลนัน้ 
ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีทกัษะ 5 ทกัษะ คือ ทกัษะทางความรู้ความคิด ทกัษะทางเทคนิค ทกัษะทางการศึกษาและการสอน 
ทกัษะทางมนษุย์ และทกัษะทางความคิดรวบยอด เสนอแนะว่าทักษะที่จ าเป็นในการบริหารสถานศกึษา ควรจะมี 5 ทกัษะ 
คือ ทกัษะทางเทคนิคทกัษะทางมนษุย์ ทกัษะทางความคิดรวบยอด ทกัษะทางการศกึษาและการสอน และทกัษะทางความรู้
ความคิด  
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จะเห็นได้ว่า ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญมากต่อการบริหารงานโรงเรียน ซึ่งงาน
หลกัของผู้บริหารโรงเรียน ก็คือ การบริหารงานวิชาการให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยดจูากคณุภาพของนกัเรียนเป็น
ส าคัญ สอดคล้องกับสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ [14] ที่กลา่วไว้ว่า วิชาการเป็นงานหลกัที่ส าคัญ เป็นส่วนงานที่ใหญ่
ที่สดุของระบบการปฏิบติังาน เป็นหวัใจของโรงเรียนที่ใช้ก ากบัการจดัระบบการท างานของโรงเรียนและใช้ก ากบักระบวนการ
ด าเนินงานในส่วนต่างๆ ของโรงเรียนให้สอดคล้อง และสนับสนุนการท างานวิชาการ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็น         
คนเก่ง คนดี และมีความสุข งานวิชาการจึงกลายเป็นงานที่เป็นศูนย์กลางของโรงเรียน ครอบคลุมโรงเรียนทัง้ระบบ                   
ซึ่งโรงเรียนใดที่งานวิชาการก้าวหน้าโรงเรียนนัน้มักมีชื่อเสียงเป็นที่นิยม และเป็นที่ยอมรับ สว่นโรงเรียนใดงานวิชาการไม่  
โดดเด่น ท าให้โรงเรียนนัน้จะไม่เป็นที่นิยมขาดศรัทธาและไม่เป็นที่ยอมรับ ดังนัน้ การใช้ทักษะการบริหารงานน่าจะมี
ความสมัพนัธ์กบัการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วนัน้ชีใ้ห้เห็นว่าคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน         
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีผลเป็นอย่างไร ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างทักษะ        
การบริหารงานกบัการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา          
เขต 28 เพื่อเป็นข้อมลูในการสง่เสริมและพฒันาทักษะการบริหารงานกบัการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 

 
จุดประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อศกึษาระดบัทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 

2. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดส านกังานเข ต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 

3. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการบริหารงานวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 

 
วธีิด าเนินวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จ านวน 166 คน จากโรงเรียนจ านวน 83 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 44 
โรงเรียน ขนาดกลาง จ านวน 25 โรงเรียน และขนาดใหญ่ จ านวน 14 โรงเรียน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่าย

วิชาการกรณีไม่มีรองผู้อ านวยการให้เอาครูหัวหน้างานวิชาการ ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 28 จ านวน 118 คน ได้ตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนโดยใช้ตารางก าหนดขนาดของเคร็จซี่และมอร์แกนได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 118 คน 

2. ท าการสุม่แบบแบ่งชัน้โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นระดบัชัน้แล้วจงึสุม่แบบง่าย 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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องค์การของรัฐ เรียกว่า ผู้บริหาร สอดคล้องกับงานวิจัยของวิโรจน์ สารรัตนะ [13] ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน หากพิจารณา
เปรียบเทียบกบัผู้บริหารในองค์การประเภทอื่นๆ แล้ว ถือว่ามีความส าคัญมากกว่า ทัง้นีเ้พราะโรงเรียนเป็นองค์การให้บริการ
ที่ผูกพันกับเร่ืองของการสอนและการเรียนรู้เป็นหลกั เป้าหมายสดุท้ายของโรงเรียนก็คือ การเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยเหตุ
ดังกล่าวผู้ บริหารโรงเรียนจึงได้รับความสนใจและคาดหวังจากสังคมอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของวิโรจน์          
สารรัตนะ [13] ซึ่งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาประสบผลส าเร็จได้ดีมีคุณภาพ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีผู้บริหารที่ตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษา และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารอย่างถ่องแท้ และน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่อง 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงนับเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของเอกรินทร์       
สมีหาศาล [12] ซึง่ความส าเร็จในการบริหารงานของโรงเรียนอยู่ที่การบริหารงานวิชาการ เพราะงานวิชาการเป็นหวัใจของ
โรงเรียน การที่จะดูว่าโรงเรียนใดมีมาตรฐานก็มักเอาผลงานทางวิชาการเป็นส าคัญ งานวิชาการจะสมัฤทธ์ิผลเพียงใดนัน้
ขึน้อยู่กบับทบาทของผู้บริหารโรงเรียน ว่าจะให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานวิชาการเพียงใด เมื่องานวิชาการเป็นงานที่
ส าคัญดงักล่าว ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องใช้เวลาในการบริหารงานวิชาการให้มากกว่างานอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ ปรียาพร    
วงศ์อนุตรโรจน์ [11] ที่ได้กลา่วว่า เม่ือการปฏิบัติงานวิชาการเป็นงานท่ีส าคัญ ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนจึงต้องใช้
เวลาในการบริหารงานวิชาการมากกว่างานอื่นๆ หรือประมาณร้อยละ 35 ของเวลาทัง้หมด ดังนัน้ ผู้บริหารและบุคลากร
โรงเรียนจงึต้องตระหนกัในหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานวิชาการเพื่อประโยชน์ของนักเรียนให้มากที่สดุ ดงันัน้ 
สาระส าคญัของงานวิชาการ ผู้บริหารและบคุลากรในโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในขอบข่าย บทบาท และหน้าที่อัน
ส าคัญย่ิงต่องานวิชาการ ถ้าบุคลากรทุกคนมีความตระหนัก มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการศึกษา และจุดมุ่งหมาย
ของการจัดการเรียนการสอนที่รับผิดชอบแล้ว ย่อมจะเป็นการง่ายที่จะท าให้การบริหารงานวิชาการนัน้บรรลวุัตถุประสงค์ 
และน าความส าเร็จมาสูส่ถานศกึษา 

จะเห็นได้ว่าการบริหารงานวิชาการจะมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลได้นัน้ ขึน้อยู่กบัผู้บริหารโรงเรียนเป็นส าคัญ 
ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจเร่ือง งานวิชาการ ตลอดจนเข้าใจในความหมาย ความส าคัญ และขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการ ทัง้นีเ้พื่อเป็นผู้ น าให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกันปฏิบัติงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ         
จนัทรา พกัตร์เพียง [3] ได้กลา่วว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารและบคุลากรในโรงเรียน เนื่องจาก
การบริหารงานวิชาการเก่ียวข้องกับกิจกรรมทกุชนิดในโรงเรียน โดยเฉพาะเก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
ซึง่เป็นจดุมุ่งหมายหลกัของสถานศกึษา และเป็นเคร่ืองชีค้วามส าเร็จและความสามารถของผู้บริหาร 

การที่ผู้บริหารสามารถบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพนัน้ ทักษะในการบริหารงานเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างย่ิง
ส าหรับผู้บริหาร เพราะทกัษะการบริหารงานมีความส าคัญต่อการบริหารงานของผู้บริหารทุกคน ผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบ
ผลส าเร็จในการบริหารงานต่างก็มีความรู้ความช านาญในการใช้ทักษะในการบริหารงานนัน้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ         
เกศนา พันทาเดชา [2] ซึ่งผู้บริหารที่มีทักษะการบริหารงานจะใช้เป็นเค ร่ืองมือที่จะผลกัดันกิจกรรมต่างๆ ให้ด าเนินไปสู่
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ [14] และการบริหารสิ่งใดก็ตามจ าเป็นจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจสิ่งนัน้ และพัฒนาสมรรถภาพและทักษะในการบริหารสิ่งนัน้ๆ ด้วย ซึ่งในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลนัน้ 
ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีทกัษะ 5 ทกัษะ คือ ทกัษะทางความรู้ความคิด ทกัษะทางเทคนิค ทกัษะทางการศึกษาและการสอน 
ทกัษะทางมนษุย์ และทกัษะทางความคิดรวบยอด เสนอแนะว่าทักษะที่จ าเป็นในการบริหารสถานศกึษา ควรจะมี 5 ทกัษะ 
คือ ทกัษะทางเทคนิคทกัษะทางมนษุย์ ทกัษะทางความคิดรวบยอด ทกัษะทางการศกึษาและการสอน และทกัษะทางความรู้
ความคิด  
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จะเห็นได้ว่า ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคญัมากต่อการบริหารงานโรงเรียน ซึ่งงาน
หลกัของผู้บริหารโรงเรียน ก็คือ การบริหารงานวิชาการให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยดจูากคณุภาพของนกัเรียนเป็น
ส าคัญ สอดคล้องกับสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ [14] ที่กลา่วไว้ว่า วิชาการเป็นงานหลกัที่ส าคัญ เป็นส่วนงานที่ใหญ่
ที่สดุของระบบการปฏิบติังาน เป็นหวัใจของโรงเรียนที่ใช้ก ากบัการจดัระบบการท างานของโรงเรียนและใช้ก ากบักระบวนการ
ด าเนินงานในสว่นต่างๆ ของโรงเรียนให้สอดคล้อง และสนับสนุนการท างานวิชาการ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็น         
คนเก่ง คนดี และมีความสุข งานวิชาการจึงกลายเป็นงานที่เป็นศูนย์กลางของโรงเรียน ครอบคลุมโรงเรียนทัง้ระบบ                   
ซึ่งโรงเรียนใดที่งานวิชาการก้าวหน้าโรงเรียนนัน้มักมีชื่อเสียงเป็นที่นิยม และเป็นที่ยอมรับ สว่นโรงเรียนใดงานวิชาการไม่  
โดดเด่น ท าให้โรงเรียนนัน้จะไม่เป็นที่นิยมขาดศรัทธาและไม่เป็นที่ยอมรับ ดังนัน้ การใช้ทักษะการบริหารงานน่าจะมี
ความสมัพนัธ์กบัการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วนัน้ชีใ้ห้เห็นว่าคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน         
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีผลเป็นอย่างไร ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างทักษะ        
การบริหารงานกบัการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา          
เขต 28 เพื่อเป็นข้อมลูในการสง่เสริมและพฒันาทักษะการบริหารงานกบัการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 

 
จุดประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อศกึษาระดบัทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 

2. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดส านกังานเข ต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 

3. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการบริหารงานวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 

 
วธีิด าเนินวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จ านวน 166 คน จากโรงเรียนจ านวน 83 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 44 
โรงเรียน ขนาดกลาง จ านวน 25 โรงเรียน และขนาดใหญ่ จ านวน 14 โรงเรียน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่าย

วิชาการกรณีไม่มีรองผู้อ านวยการให้เอาครูหัวหน้างานวิชาการ ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 28 จ านวน 118 คน ได้ตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนโดยใช้ตารางก าหนดขนาดของเคร็จซี่และมอร์แกนได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 118 คน 

2. ท าการสุม่แบบแบ่งชัน้โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นระดบัชัน้แล้วจงึสุม่แบบง่าย 
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วิธีด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลบัคืนมา 
2. น าข้อมลูในแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึง่เป็นข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์

ด้วยสถิติร้อยละ 
 3. น าข้อมลูในแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึง่เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนมธัยมศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านความคิดรวบยอด ด้านมนษุย์ด้านการศกึษาและการสอน ด้านเทคนิค
และด้านความรู้ความคิดจากผู้บริหารสถานศึกษามาตรวจหาค่าสถิติเบือ้งต้นโดยการหาค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และน าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาแปลเป็นความหมายโดยแบ่งความหมายของคะแนนเฉลี่ยออกเป็น  5 ระดับ ซึ่งใช้เกณฑ์ของ
ประคองกรรณสตู 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
ลกัษณะของเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา เก่ียวกับ

ทักษะการบริหารงานกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 โดยผู้วิจยัได้ท าการออกแบบสอบถามโดยการศกึษารูปแบบทักษะการบริหารงานและขัน้ตอน
ในการบริหารงานวิชาการเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนมธัยมศกึษา โดยแบ่งการใช้

ทกัษะการบริหารออกเป็น 5 ด้าน คือ ทกัษะทางความคิดรวบยอดทกัษะทางมนษุย์ทักษะทางการศึกษาและการสอนทักษะ
ทางเทคนิคทักษะทางความรู้ความคิดลักษณะของแบบสอบถามเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่าซึ่งมี 5 ระดับ ได้แก่         
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมธัยมศกึษา รวม 4 ด้าน
คือ ด้านการบริหารหลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศการเรียนการสอนและ 
ด้านการวัดผลและประเมินผลลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าซึ่งมี  5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก     
ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองตามวิธีการและขัน้ตอน ดงันี ้

1. น าแบบสอบถามพร้อมหนังสือราชการจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยนครราชสีมาไปยังผู้ บ ริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อขอความร่วมมือโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลโดยเก็บข้อมูลจาก
ผู้บริหารสถานศกึษา 

2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นีผู้้ วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บด้วยตนเองจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่างตามก าหนดเวลาที่นดัหมายไว้และเก็บคืนได้ 100% 
 สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของเคร่ืองมือโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องและหาค่าคณุภาพของเคร่ืองมือ
โดยการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยหาค่าสมัประสทิธ์ิแอลฟา 

2. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนมธัยมศกึษา ใช้สถิติการหาค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สว่นใหญ่
เป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก รองลงมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ตามล าดับ มีต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 53.3 และรองผู้อ านวยการโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.7 โดยส่วนใหญ่มีวุฒิการศกึษา
ระดับปริญญาโทและมีประสบการณ์ในการบริหารงานในต าแหน่งผู้ บริหารสถานศึกษาระหว่าง 5-10 ปี รองลงมามี
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และที่มีประสบการณ์ต ่ากว่า 5 ปี ตามล าดบั 

2. ทกัษะการบริหารงานบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกัษะการบริหารงานด้านที่อยู่ในระดบัมากที่สดุโดยเรียงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 
คือ ทักษะทางความคิดรวบยอด ทักษะทางมนุษย์ ตามล าดับ ส่วนทักษะการบริหารงานท่ีอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ทักษะทางการศึกษาและการสอน ทักษะทางความรู้ความคิด และทักษะทางเทคนิค 
ตามล าดบั 

   2.1 ด้านทักษะทางความคิดรวบยอดโดยรวมมีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า            
มีทกัษะมากที่สดุโดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดบั ดงันี ้การวิเคราะห์จดุแข็งและจุดด้อยของโรงเรียนมา
ใช้ประโยชน์ต่อการบริหารงาน การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน การบริหารงานโดยยึด
นโยบายการศึกษาของรัฐ และแผนการศึกษาแห่งชาติมาก าหนดเป็นแผนงานของโรงเรียน ตามล าดับ ยกเว้นการจัดระบบ
โครงสร้างของงานเหมาะสมกบัความสามารถของบคุลากรมีทกัษะอยู่ในระดบัมาก 

   2.2 ด้านทกัษะทางมนษุย์โดยรวมมีทกัษะอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีทกัษะมากที่สดุ
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ดังนี ้การให้การยกย่องและชมเชยบุคลากรตามโอกาสที่เหมาะสม       
การมีมนษุยสมัพนัธไมตรีต่อบคุลากรร่วมงานและผู้อื่น การให้ค าปรึกษาแก่บคุลากรทุกคนทุกโอกาส สง่เสริมให้บคุลากรเกิด
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู และสร้างขวญัและก าลงัใจให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรในโรงเรียน ตามล าดบั สว่นการ
เอาใจใสด่แูลการปฏิบติังานของบุคลากรอย่างเหมาะสม การประสานความร่วมมือให้ชมุชนได้มีสว่นร่วมในการจดัการศึกษา 
และการควบคมุอารมณ์ได้ดีเมื่อเผชิญกบัปัญหาต่างๆ มีทกัษะอยู่ในระดบัมาก 

   2.3 ด้านทักษะทางการศึกษาและการสอนโดยรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี
ทกัษะมากที่สดุโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดบั ดงันี ้การสนบัสนนุให้บุคลากรแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
อย่างสม ่าเสมอ การสง่เสริมและพฒันาให้ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาการ และการแนะน าให้ครูพฒันาวิธีการวัดผลด้วยวิธีที่
หลากหลายและเป็นไปตามสภาพจริง ส่วนการส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิธีการเรียนการสอนแบบเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ          
การติดตามกระบวนการเปลีย่นแปลงของการศึกษาอย่างใกล้ชิด และการให้ข้อมูลย้อนกลบักับคณะครูได้อย่างเหมาะสมมี
ทกัษะอยู่ในระดบัมากตามล าดบั 

  2.4 ด้านทักษะทางเทคนิคโดยรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  มีทักษะอยู่ในระดับ
มากโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี ้การใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน
อย่างต่อเนื่อง การใช้วิธีประชาสมัพนัธ์โรงเรียนในรูปแบบต่างๆ และการใช้ภาษาสือ่สารแก่ครูเพื่อให้เข้าใจง่ายทัง้การพูดและ     
การเขียน ตามล าดบั 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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วิธีด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลบัคืนมา 
2. น าข้อมลูในแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึง่เป็นข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์

ด้วยสถิติร้อยละ 
 3. น าข้อมลูในแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึง่เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนมธัยมศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านความคิดรวบยอด ด้านมนษุย์ด้านการศกึษาและการสอน ด้านเทคนิค
และด้านความรู้ความคิดจากผู้บริหารสถานศึกษามาตรวจหาค่าสถิติเบือ้งต้นโดยการหาค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และน าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาแปลเป็นความหมายโดยแบ่งความหมายของคะแนนเฉลี่ยออกเป็น  5 ระดับ ซึ่งใช้เกณฑ์ของ
ประคองกรรณสตู 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
ลกัษณะของเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา เก่ียวกับ

ทักษะการบริหารงานกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 โดยผู้วิจยัได้ท าการออกแบบสอบถามโดยการศกึษารูปแบบทักษะการบริหารงานและขัน้ตอน
ในการบริหารงานวิชาการเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนมธัยมศกึษา โดยแบ่งการใช้

ทกัษะการบริหารออกเป็น 5 ด้าน คือ ทกัษะทางความคิดรวบยอดทกัษะทางมนษุย์ทักษะทางการศึกษาและการสอนทักษะ
ทางเทคนิคทักษะทางความรู้ความคิดลักษณะของแบบสอบถามเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่าซึ่งมี 5 ระดับ ได้แก่         
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมธัยมศกึษา รวม 4 ด้าน
คือ ด้านการบริหารหลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศการเรียนการสอนและ 
ด้านการวัดผลและประเมินผลลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าซึ่งมี  5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก     
ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองตามวิธีการและขัน้ตอน ดงันี ้

1. น าแบบสอบถามพร้อมหนังสือราชการจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยนครราชสีมาไปยังผู้ บ ริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อขอความร่วมมือโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลโดยเก็บข้อมูลจาก
ผู้บริหารสถานศกึษา 

2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นีผู้้ วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บด้วยตนเองจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่างตามก าหนดเวลาที่นดัหมายไว้และเก็บคืนได้ 100% 
 สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของเคร่ืองมือโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องและหาค่าคณุภาพของเคร่ืองมือ
โดยการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยหาค่าสมัประสทิธ์ิแอลฟา 

2. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนมธัยมศกึษา ใช้สถิติการหาค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สว่นใหญ่
เป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก รองลงมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ตามล าดับ มีต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 53.3 และรองผู้อ านวยการโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.7 โดยส่วนใหญ่มีวุฒิการศกึษา
ระดับปริญญาโทและมีประสบการณ์ในการบริหารงานในต าแหน่งผู้ บริหารสถานศึกษาระหว่าง 5-10 ปี รองลงมามี
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และที่มีประสบการณ์ต ่ากว่า 5 ปี ตามล าดบั 

2. ทกัษะการบริหารงานบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกัษะการบริหารงานด้านที่อยู่ในระดบัมากที่สดุโดยเรียงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 
คือ ทักษะทางความคิดรวบยอด ทักษะทางมนุษย์ ตามล าดับ ส่วนทักษะการบริหารงานท่ีอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ทักษะทางการศึกษาและการสอน ทักษะทางความรู้ความคิด และทักษะทางเทคนิค 
ตามล าดบั 

   2.1 ด้านทักษะทางความคิดรวบยอดโดยรวมมีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า            
มีทกัษะมากที่สดุโดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดบั ดงันี ้การวิเคราะห์จดุแข็งและจุดด้อยของโรงเรียนมา
ใช้ประโยชน์ต่อการบริหารงาน การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน การบริหารงานโดยยึด
นโยบายการศึกษาของรัฐ และแผนการศึกษาแห่งชาติมาก าหนดเป็นแผนงานของโรงเรียน ตามล าดับ ยกเว้นการจัดระบบ
โครงสร้างของงานเหมาะสมกบัความสามารถของบคุลากรมีทกัษะอยู่ในระดบัมาก 

   2.2 ด้านทกัษะทางมนษุย์โดยรวมมีทกัษะอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีทกัษะมากที่สดุ
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ดังนี ้การให้การยกย่องและชมเชยบุคลากรตามโอกาสที่เหมาะสม       
การมีมนษุยสมัพนัธไมตรีต่อบคุลากรร่วมงานและผู้อื่น การให้ค าปรึกษาแก่บคุลากรทุกคนทุกโอกาส สง่เสริมให้บคุลากรเกิด
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู และสร้างขวญัและก าลงัใจให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรในโรงเรียน ตามล าดบั สว่นการ
เอาใจใสด่แูลการปฏิบติังานของบุคลากรอย่างเหมาะสม การประสานความร่วมมือให้ชมุชนได้มีสว่นร่วมในการจดัการศึกษา 
และการควบคมุอารมณ์ได้ดีเมื่อเผชิญกบัปัญหาต่างๆ มีทกัษะอยู่ในระดบัมาก 

   2.3 ด้านทักษะทางการศึกษาและการสอนโดยรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี
ทกัษะมากที่สดุโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดบั ดงันี ้การสนบัสนนุให้บุคลากรแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
อย่างสม ่าเสมอ การสง่เสริมและพฒันาให้ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาการ และการแนะน าให้ครูพฒันาวิธีการวัดผลด้วยวิธีที่
หลากหลายและเป็นไปตามสภาพจริง ส่วนการส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิธีการเรียนการสอนแบบเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ          
การติดตามกระบวนการเปลีย่นแปลงของการศึกษาอย่างใกล้ชิด และการให้ข้อมูลย้อนกลบักับคณะครูได้อย่างเหมาะสมมี
ทกัษะอยู่ในระดบัมากตามล าดบั 

  2.4 ด้านทักษะทางเทคนิคโดยรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  มีทักษะอยู่ในระดับ
มากโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี ้การใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน
อย่างต่อเนื่อง การใช้วิธีประชาสมัพนัธ์โรงเรียนในรูปแบบต่างๆ และการใช้ภาษาสือ่สารแก่ครูเพื่อให้เข้าใจง่ายทัง้การพูดและ     
การเขียน ตามล าดบั 
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   2.5 ด้านทกัษะทางความรู้ความคิดโดยรวมมีทกัษะอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีทกัษะอยู่ใน
ระดบัมากทกุข้อโดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบั ดงันี ้การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปให้ คณะ
ครูอาจารย์ตามความเหมาะสม ความสามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบติัได้ และความสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท างานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั ตามล าดบั 

3. การบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการบริหารงานวิชาการ
ในแต่ละด้านอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ ดงันี ้การบริหารงานวิชาการด้านการจดัการเรียน
การสอน การบริหารงานวิชาการด้านการวัดผลและประเมินผล การบริหารงานวิชาการด้านการบริหารหลักสูตรและ            
การน าหลกัสตูรไปใช้ การบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศการเรียนการสอน และตามล าดบั 

    3.1 ด้านการบริหารหลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า    
มีการบริหารงานอยู่ในระดบัมากทุกข้อ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบั ดงันี ้การจดัให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการจัดท าหลกัสตูรสถานศึกษา การดูแลให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูร และการชีแ้จงและแนะน าการใช้หลกัสตูรสถานศกึษาแก่บุคลากรในโรงเรียน ตามล าดบั 

    3.2 ด้านการจดัการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการบริหารงานอยู่ใน
ระดับมากที่สดุโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ  ดังนี ้การจัดตารางสอนให้เหมาะสมกับเวลาเรียนที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร การส่งเสริมให้ครูใช้วิ ธีการสอนที่หลากหลายแก่นักเรียน และการให้ค าแนะน าในการจัดท า          
แผนการเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค านึงถึงคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนตามที่ก าหนดไว้ใน
หลกัสตูร ตามล าดับ ส่วนที่มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่       
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนเพื่อบริการแก่ครูอย่างเพียงพอ การจัดครูเข้าสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
ประสบการณ์และความถนดั และการครูจดัท าแผนการเรียนรู้และบนัทกึหลงัสอนอย่างสม ่าเสมอ ตามล าดบั 

    3.3 ด้านการนิเทศการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการบริหารงานอยู่
ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ดังนี ้การส่งเสริมให้ครูนิเทศการเรียนการสอน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบกัลยาณมิตร การสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของการนิเทศการเรียน       
การสอน และการให้ค าแนะน าช่วยเหลือและให้ก าลังใจครูเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
ตามล าดบั 
     3.4 ด้านการวดัผลและการประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการบริหารงาน
อยู่ในระดบัมากที่สดุโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดบั ดงันี ้การสง่เสริมให้ครูได้น าผลการประเมินไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน และการส่งเสริมให้ครูใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพที่แท้จริงของนักเรี ยน  
ตามล าดบั สว่นที่มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย ได้แก่ การสง่เสริมให้
ครูใช้เคร่ืองมือหลากหลายในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน การให้ค าแนะน าปรึกษากับครูในการวัดผล
ประเมินผลนกัเรียน และจดัประชมุอบรมให้ครูมีความรู้และความเข้าใจระเบียบวิธีการวดัผลและประเมินผล ตามล าดบั 

4. ทกัษะการบริหารงานมีความสมัพนัธ์กับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
โดยรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี ้        
ด้านทักษะทางความรู้ความคิด ด้านทักษะทางมนษุย์ (X2) ด้านทักษะทางการศึกษาและการสอน (X4) ด้านทักษะทาง
ความคิดรวบยอด (X1) และด้านทกัษะทางเทคนิค (X3) มีค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์อยู่ในระดบัสงู  
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อภปิรายผล 
ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาโรงเรียนมธัยมศกึษา ผู้วิจยัจะกลา่วถึงประเด็นส าคัญและอภิปรายผลจากข้อมูลค้นพบที่ได้
จากการศกึษาวิจยั ดงันี ้

1. ทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนมธัยมศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมากและเมื่อพิจารณา
รายด้าน ได้แก่ ทักษะทางความคิดรวบยอดทักษะทางมนุษย์ทักษะทางการศึกษาและการสอนทักษะทางความรู้ความคิด
และทักษะทางเทคนิคและรายข้อพบว่า มีทักษะอยู่ในระดับมากและมากที่สดุทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาได้
ตระหนักถึงความส าคัญของทักษะการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลเพื่อให้งานบริหารสถานศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ที่กล่าวถึงการบริหารโรงเรียนที่ว่าผู้ บริหารจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถต้องรู้จักใช้ทัง้ศาสตร์และศิลป์         
ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาและ
ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ จารุปกรณ์ [8] ได้ท าการวิจัยเร่ือง ความต้องการ
พัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเขตการศึกษา  1 ตามความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาและผู้ ช่วยของ
หัวหน้าสถานศึกษาผลการวิจยัพบว่า ผู้บริหารมีความต้องการพฒันาทักษะการบริหารในด้านความรู้ความสามารถด้าน
มนุษยสัมพันธ์และด้านเทคนิควิธีการอยู่ในระดับมากและผลงานวิจัยครัง้นีม้ีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์            
จารุปกรณ์ [8] ได้ศกึษาวิจัยเร่ือง ทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สงักดักรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 7 พบว่า 
วุฒิการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส่งผลถึงทักษะการบริหารงานอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ
การศึกษาของ [14] สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะได้ท าวิจัยเร่ืองศึกษาการใช้ทักษะการบริหารงานของหัวหน้าฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่ตามการรับรู้ของตนเองและของผู้อ านวยการประถมศึกษาจังหวัดสงักัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติพบว่า การใช้ทักษะการบริหารงานของหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ตามการรับรู้ของตนเองและของผู้ อ านวยการการ
ประถมศึกษาจังหวัดในทักษะ 3 ด้าน คือ ทักษะด้านเทคนิคทักษะด้านมนุษย์และทกัษะด้านความคิดรวบยอดอยู่ในระดบั
มากเช่นเดียวกับงานวิจัยของ เกศนา พันทาเดช [2] ได้ท าวิจัยเร่ืองศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้ บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตก าแพงนครเวียงจนัทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยศึกษาทกัษะ 5 ด้าน ตามแนวคิดของ
เดรคและโรว์ (Drake and Roe) คือ ทกัษะทางความรู้ความคิดทกัษะทางเทคนิคทักษะทางการศึกษาและการสอนทักษะทาง
มนษุย์และทกัษะทางความคิดรวบยอดผลการวิจยั พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาในเขตก าแพงนครเวียงจนัทร์มีทักษะ
การบริหารงานทัง้ 5 ด้านโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัดีมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นทกัษะทางความรู้ความคิดอยู่ในระดับ
ปานกลางและมีความต้องการ ในการพัฒนาทักษะทัง้ 5 ด้าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกันและ
งานวิจัยของ [14] สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะได้ท าวิจัยเร่ือง ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบความฉลาดทาง
อารมณ์กับทักษะ  การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางสงักัดกรมสามัญศึกษา พบว่า ผู้บริหารใน
ภาพรวมมีทักษะการบริหารงานอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทกัษะการบริหารงาน ได้แก่ ทกัษะทางความรู้
ความคิด ทกัษะทางเทคนิค ทกัษะทางการศกึษาและการสอนทกัษะทางมนษุย์ และทกัษะทางความคิดรวบยอดทัง้ผู้บริหาร
และผู้ช่วยผู้อ านวยการมีทักษะการบริหารงานทัง้  5 ด้านอยู่ในระดับมากทัง้สิน้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหาร
สถานศกึษาในโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มกรุงธนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร มีทกัษะการบริหารงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยมีทักษะทางความคิดรวบยอดเป็นล าดับแรก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มกรุงธนบรีุส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คือ ร้อยละ 88.8 และ
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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 74



 
วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

   2.5 ด้านทกัษะทางความรู้ความคิดโดยรวมมีทกัษะอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีทกัษะอยู่ใน
ระดบัมากทกุข้อโดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบั ดงันี ้การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปให้ คณะ
ครูอาจารย์ตามความเหมาะสม ความสามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบติัได้ และความสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท างานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั ตามล าดบั 

3. การบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการบริหารงานวิชาการ
ในแต่ละด้านอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ ดงันี ้การบริหารงานวิชาการด้านการจดัการเรียน
การสอน การบริหารงานวิชาการด้านการวัดผลและประเมินผล การบริหารงานวิชาการด้านการบริหารหลักสูตรและ            
การน าหลกัสตูรไปใช้ การบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศการเรียนการสอน และตามล าดบั 

    3.1 ด้านการบริหารหลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า    
มีการบริหารงานอยู่ในระดบัมากทุกข้อ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบั ดงันี ้การจดัให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการจัดท าหลกัสตูรสถานศึกษา การดูแลให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูร และการชีแ้จงและแนะน าการใช้หลกัสตูรสถานศกึษาแก่บุคลากรในโรงเรียน ตามล าดบั 

    3.2 ด้านการจดัการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการบริหารงานอยู่ใน
ระดับมากที่สดุโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ  ดังนี ้การจัดตารางสอนให้เหมาะสมกับเวลาเรียนที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร การส่งเสริมให้ครูใช้วิ ธีการสอนที่หลากหลายแก่นักเรียน และการให้ค าแนะน าในการจัดท า          
แผนการเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค านึงถึงคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนตามที่ก าหนดไว้ใน
หลกัสตูร ตามล าดับ ส่วนที่มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่       
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนเพื่อบริการแก่ครูอย่างเพียงพอ การจัดครูเข้าสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
ประสบการณ์และความถนดั และการครูจดัท าแผนการเรียนรู้และบนัทกึหลงัสอนอย่างสม ่าเสมอ ตามล าดบั 

    3.3 ด้านการนิเทศการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการบริหารงานอยู่
ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ดังนี ้การส่งเสริมให้ครูนิเทศการเรียนการสอน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบกัลยาณมิตร การสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของการนิเทศการเรียน       
การสอน และการให้ค าแนะน าช่วยเหลือและให้ก าลังใจครูเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
ตามล าดบั 
     3.4 ด้านการวดัผลและการประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการบริหารงาน
อยู่ในระดบัมากที่สดุโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดบั ดงันี ้การสง่เสริมให้ครูได้น าผลการประเมินไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน และการส่งเสริมให้ครูใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพที่แท้จริงของนักเรี ยน  
ตามล าดบั สว่นที่มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย ได้แก่ การสง่เสริมให้
ครูใช้เคร่ืองมือหลากหลายในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน การให้ค าแนะน าปรึกษากับครูในการวัดผล
ประเมินผลนกัเรียน และจดัประชมุอบรมให้ครูมีความรู้และความเข้าใจระเบียบวิธีการวดัผลและประเมินผล ตามล าดบั 

4. ทกัษะการบริหารงานมีความสมัพนัธ์กับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
โดยรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี ้        
ด้านทักษะทางความรู้ความคิด ด้านทักษะทางมนษุย์ (X2) ด้านทักษะทางการศึกษาและการสอน (X4) ด้านทักษะทาง
ความคิดรวบยอด (X1) และด้านทกัษะทางเทคนิค (X3) มีค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์อยู่ในระดบัสงู  
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อภปิรายผล 
ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาโรงเรียนมธัยมศกึษา ผู้วิจยัจะกลา่วถึงประเด็นส าคัญและอภิปรายผลจากข้อมูลค้นพบที่ได้
จากการศกึษาวิจยั ดงันี ้

1. ทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนมธัยมศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมากและเมื่อพิจารณา
รายด้าน ได้แก่ ทักษะทางความคิดรวบยอดทักษะทางมนุษย์ทักษะทางการศึกษาและการสอนทักษะทางความรู้ความคิด
และทักษะทางเทคนิคและรายข้อพบว่า มีทักษะอยู่ในระดับมากและมากที่สดุทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาได้
ตระหนักถึงความส าคัญของทักษะการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลเพื่อให้งานบริหารสถานศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ที่กล่าวถึงการบริหารโรงเรียนที่ว่าผู้ บริหารจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถต้องรู้จักใช้ทัง้ศาสตร์และศิลป์         
ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาและ
ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ จารุปกรณ์ [8] ได้ท าการวิจัยเร่ือง ความต้องการ
พัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเขตการศึกษา  1 ตามความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาและผู้ ช่วยของ
หัวหน้าสถานศึกษาผลการวิจยัพบว่า ผู้บริหารมีความต้องการพฒันาทักษะการบริหารในด้านความรู้ความสามารถด้าน
มนุษยสัมพันธ์และด้านเทคนิควิธีการอยู่ในระดับมากและผลงานวิจัยครัง้นีม้ีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์            
จารุปกรณ์ [8] ได้ศกึษาวิจัยเร่ือง ทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สงักดักรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 7 พบว่า 
วุฒิการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส่งผลถึงทักษะการบริหารงานอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ
การศึกษาของ [14] สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะได้ท าวิจัยเร่ืองศึกษาการใช้ทักษะการบริหารงานของหัวหน้าฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่ตามการรับรู้ของตนเองและของผู้อ านวยการประถมศึกษาจังหวัดสงักัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติพบว่า การใช้ทักษะการบริหารงานของหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ตามการรับรู้ของตนเองและของผู้ อ านวยการการ
ประถมศึกษาจังหวัดในทกัษะ 3 ด้าน คือ ทักษะด้านเทคนิคทักษะด้านมนุษย์และทกัษะด้านความคิดรวบยอดอยู่ในระดบั
มากเช่นเดียวกับงานวิจัยของ เกศนา พันทาเดช [2] ได้ท าวิจัยเร่ืองศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้ บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตก าแพงนครเวียงจนัทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยศึกษาทกัษะ 5 ด้าน ตามแนวคิดของ
เดรคและโรว์ (Drake and Roe) คือ ทกัษะทางความรู้ความคิดทกัษะทางเทคนิคทักษะทางการศึกษาและการสอนทักษะทาง
มนษุย์และทกัษะทางความคิดรวบยอดผลการวิจยั พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาในเขตก าแพงนครเวียงจนัทร์มีทักษะ
การบริหารงานทัง้ 5 ด้านโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัดีมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นทกัษะทางความรู้ความคิดอยู่ในระดับ
ปานกลางและมีความต้องการ ในการพัฒนาทักษะทัง้ 5 ด้าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกันและ
งานวิจัยของ [14] สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะได้ท าวิจัยเร่ือง ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบความฉลาดทาง
อารมณ์กับทักษะ  การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางสงักัดกรมสามัญศึกษา พบว่า ผู้บริหารใน
ภาพรวมมีทักษะการบริหารงานอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทกัษะการบริหารงาน ได้แก่ ทกัษะทางความรู้
ความคิด ทกัษะทางเทคนิค ทกัษะทางการศกึษาและการสอนทกัษะทางมนษุย์ และทกัษะทางความคิดรวบยอดทัง้ผู้บริหาร
และผู้ ช่วยผู้อ านวยการมีทักษะการบริหารงานทัง้  5 ด้านอยู่ในระดับมากทัง้สิน้เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหาร
สถานศกึษาในโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มกรุงธนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร มีทกัษะการบริหารงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยมีทักษะทางความคิดรวบยอดเป็นล าดับแรก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มกรุงธนบรีุส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คือ ร้อยละ 88.8 และ
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ปริญญาตรีร้อยละ 16.3 ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาใฝ่ที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองและทักษะทางความคิดรวบยอด
เป็นทกัษะที่จ าเป็นยิ่งส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่จะสามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดด้อยของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานเป็นผู้ก าหนดทิศทางและวางแผนหน่วยงานให้บรรลเุป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้อง
กันที่กลา่วว่าทักษะทางความคิดรวบยอดเป็นความสามารถท่ีจะประสานสิ่งต่างๆ  เข้าด้วยกันและสามารถท่ีจะมองเห็น
องค์การในภาพรวมซึง่ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องรู้ถึงการพึง่พาอาศยักนัของส่วนต่างๆ หรือหน้าที่ต่างๆ ขององค์การและเข้าใจได้
ว่าการเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งจะมีผลกระทบถึงส่วนอื่นๆ อย่างไรบ้างเป็นความสามารถของผู้ บริหารท่ีจะเข้าใจความ
ซับซ้อนขององค์การทัง้หมดมีความสามารถในการมององค์การในภาพรวมเหมือนกับการมองของนกที่มองลงมาจากที่สงู
มองเห็นองค์การทัง้หมดสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงหรือความสมัพันธ์ของสิง่ต่างๆ ภายในองค์การหรือเรียกว่า “ทกัษะ
ทางมโนมิติ” ชึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ เนาวรัตน์ แก้วสว่าง [10] เร่ืองการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างแบบความเป็นผู้น า
กับการใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ าเภอธัญบรีุจังหวัดปทมุธานี  พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการใช้
ทักษะทางความคิดรวบยอดมากกว่าด้านอื่นๆ ชีใ้ห้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของทักษะทาง
ความคิดรวบยอดซึง่จะต้องมองภาพรวมของโรงเรียนและศักยภาพของบคุลากรในโรงเรียนอย่างทะลปุรุโปรงมีวิสยัทศัน์และ
เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงรู้ทันต่อเหตุการณ์อย่างทันท่วงทีเพื่อที่จะก าหนดทิศทางและวางแผนในการบริหารจัดการใน
โรงเรียนให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลต่อไป 

2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 28 โดยรวมอยู่ในระดับมากและเม่ือพิจารณารายด้าน ได้แก่ การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียน     
การสอนการนิเทศการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรและน าหลักสูตรไปใช้และรายข้อ  พบว่า มีการบริหารงาน
วิชาการอยู่ในระดับมากทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิชาการเน่ืองจากงาน
วิชาการเป็นงานหลกัของสถานศึกษาถือเป็นหัวใจของสถานศึกษาซึง่การจัดการศึกษาจะบรรลเุป้าหมายหรือล้มเหลวขึน้อยู่
กับการบริหารวิชาการทัง้สิน้ ดังนัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงให้ความส าคัญและปฏิบัติภารกิจต่างๆ ที่จะช่วยให้การเรียน     
การสอนมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อผู้ เรียนให้มากที่สุดดังที่กล่าวว่า              
การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคญัส าหรับผู้บริหารโรงเรียนเพราะถือเป็นงานหลกัในการบริหารสถานศกึษาและถือเป็น
หัวใจของการจดัการศึกษาในท านองเดียวกับค ากล่าวของ จันทร ทองนาค [3] ที่กล่าวเป็นไปในท านองเดียวกับอุทัยบุญ
ประเสริฐที่ว่าผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการปฏิบัติงานวิชาการซึง่ถือเป็นงานที่ส าคัญและเป็นงานหลกั
ของโรงเรียนจะต้องให้ความส าคัญกับงานบริหารด้านวิชาการเป็นอันดับแรกซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  [5] จิราภัทร 
ศิริพรรณาภรณ์ได้ท าวิจัยเร่ือง การศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาสงักัดส านักงานการประถมศึกษา
จงัหวดัอดุรธานีพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้ากลุม่ประสบการณ์โดยสว่นรวมและโรงเรียนขนาดใหญ่มีการปฏิบัติงาน
วิชาการโรงเรียนประถมศกึษาโดยภาพรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดบัมากแต่ในด้านวดัผลประเมินผลผู้บริหารโรงเรียนและ
หัวหน้ากลุ่มประสบการณ์โดยภาพรวมปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางแต่ผู้บริหารและหัวหน้ากลุม่ประสบการณ์ในโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดเล็กมีการปฏิบัติงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ จิราภัทร        
ศิริพรรณาภรณ์ [5] ได้ท าวิจยัเร่ือง การปฏิบติังานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสงักัดส านกังานการประถมศกึษาอ าเภอ
เมืองจงัหวดันครพนม พบว่า ข้าราชการครูโดยรวมข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดใหญ่และข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
เห็นว่าโรงเรียนประถมศึกษาสงักัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม  มีการปฏิบัติงานวิชาการโดย
รวมอยู่ในระดบัมากจากผลการวิจยัชีใ้ห้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความส าคญัต่อการบริหารงานวิชาการเป็นอย่างย่ิง
เพราะวิชาการเป็นหัวใจส าคัญที่ช่วยพัฒนาสติปัญญาความเป็นนักคิดของผู้ เรียนท าให้ได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่
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สมบูรณ์เป็นคนดีคนเก่งมีความสขุเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยมีการบริหารงาน
วิชาการด้านการวัดผลและประเมินผลเป็นล าดบัแรกทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้ บริหารสถานศึกษามองว่าการวัดและประเมินผล
การเรียนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีจะช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกระบวนการที่
ตรวจสอบว่านักเรียนได้ถึงจุดหมายปลายทางตามที่หลกัสตูรต้องการหรือไม่เพียงใดผลจากการวัดและประเมินผลจะเป็น
ข้อมูลที่จะช่วยให้ครูผู้ สอนได้น าไปพิจารณาหาวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องและจุดอ่อนในด้านต่างๆ  ได้ดังนัน้ ผู้ บริหาร
สถานศึกษาจึงให้ความส าคัญในเร่ืองนีอ้ย่างจริงจังซึ่งสอดคล้องกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2544 เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษากระบวนการวัดผลและประเมินผลของ
หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานและถูกต้องตามหลักการวัดผลและประเมินผลการเรียนกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ  
สอดคล้องกับเอกรินทร์ สี่มหานคร [15] จากผลการวิจัยชีใ้ห้เห็นว่าการวัดผลและประเมินผลเป็นกระบวนการที่ส าคัญใน   
การจัดการเรียนการสอนผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าและเสนอแนะให้ความรู้แก่ครูในการสร้างและปรับปรุงเคร่ืองมือ       
การวดัผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐานจัดให้มีเอกสารและฟอร์มเก่ียวกบัการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงส่งเสริม
ให้มีการประเมินผลการเรียนตามวิธีการและเคร่ืองมือที่ก าหนดไว้น าผลการประเมินมาใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ เรียน
และปรับปรุงการเรียนการสอนของครูเพื่อให้ได้นกัเรียนที่มีคณุภาพเป็นดีคนเก่งอยู่ในสงัคมอย่างมีความสขุต่อไป 

3. ความสมัพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ประถมศกึษากลุม่กรุงธนบรีุ สงักดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และ
มีความสมัพันธ์อยู่ในระดับสงูและเมื่อพิจารณาแต่ละด้านก็พบว่า มีความสมัพันธ์ในระดับสงูซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน     
การวิจยัที่ตัง้ไว้ ทัง้นีเ้นื่องจากผู้บริหารสถานศกึษามีทกัษะการบริหารงานในระดบัมากจงึสง่ผลถงึการบริหารงานวิชาการได้ดี
ซึง่ผลการวิจัยครัง้นีม้ีผลสอดคล้องกบังานวิจัยของชาตรี รัตนพิพิธชยั [6] ได้ท าวิจยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้ทักษะ
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกบัการประกนัคุณภาพภายในของในโรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาราชบุรี
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า มีความสมัพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของภาพร เริงไชย [12] 
ได้ท าการวิจยัเร่ือง การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะของผู้บริหารโรงเรียนกบับทบาทการบริหารงานวิชาการระดับ
ปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครนายกอ าเภอเมืองจังหวัดนครนายก  พบว่า
คุณลักษณะของผู้ บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยในโรงเรียน
ประถมศึกษาในระดับสงูมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่าทักษะการบริหารงานเป็นสิ่งส าคัญและ
จ าเป็นส าหรับผู้บริหารสถานศกึษาที่น ามาใช้ในการบริหารงานวิชาการซึง่เป็นหวัใจส าคัญอย่างย่ิงในการบริหารงานในระดับ
โรงเรียนประถมศึกษาและพฒันาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมีชื่อเสยีงเป็นที่นิยมและเป็นที่ยอมรับซึ่งความส าเร็จ
ในการบริหารงานของโรงเรียนอยู่ที่การบริหารงานวิชาการ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปใช้ 

1. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า การบริหารหลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใช้มีระดับที่
น้อยกว่าด้านอื่นๆ ฉะนัน้ผู้ ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกระดับทุกหน่วยงานควรมีการกระตุ้ นปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเพิ่มเ ติม              
การบริหารหลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใช้ให้มากขึน้เน่ืองจากการจัดการศึกษาที่ให้ได้บรรลจุุดหมายปลายทางตามท่ี
ต้องการได้อย่างแท้จริงนัน้ต้องอาศัยหลกัสตูรเป็นเคร่ืองชีน้ าที่ส าคัญจึงเป็นความจ าเป็นอย่างย่ิงที่ผู้บริหารวิชาการของ
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ปริญญาตรีร้อยละ 16.3 ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาใฝ่ที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองและทักษะทางความคิดรวบยอด
เป็นทกัษะที่จ าเป็นยิ่งส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่จะสามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดด้อยของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานเป็นผู้ก าหนดทิศทางและวางแผนหน่วยงานให้บรรลเุป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้อง
กันที่กลา่วว่าทักษะทางความคิดรวบยอดเป็นความสามารถท่ีจะประสานสิ่งต่างๆ  เข้าด้วยกันและสามารถที่จะมองเห็น
องค์การในภาพรวมซึง่ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องรู้ถึงการพึง่พาอาศยักนัของส่วนต่างๆ หรือหน้าที่ต่างๆ ขององค์การและเข้าใจได้
ว่าการเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งจะมีผลกระทบถึงส่วนอื่นๆ อย่างไรบ้างเป็นความสามารถของผู้ บริหารท่ีจะเข้าใจความ
ซับซ้อนขององค์การทัง้หมดมีความสามารถในการมององค์การในภาพรวมเหมือนกับการมองของนกท่ีมองลงมาจากที่สงู
มองเห็นองค์การทัง้หมดสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงหรือความสมัพันธ์ของสิง่ต่างๆ ภายในองค์การหรือเรียกว่า “ทกัษะ
ทางมโนมิติ” ชึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ เนาวรัตน์ แก้วสว่าง [10] เร่ืองการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างแบบความเป็นผู้น า
กับการใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอ าเภอธัญบรีุจังหวัดปทมุธานี  พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการใช้
ทักษะทางความคิดรวบยอดมากกว่าด้านอื่นๆ ชีใ้ห้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของทักษะทาง
ความคิดรวบยอดซึง่จะต้องมองภาพรวมของโรงเรียนและศักยภาพของบคุลากรในโรงเรียนอย่างทะลปุรุโปรงมีวิสยัทศัน์และ
เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงรู้ทันต่อเหตุการณ์อย่างทันท่วงทีเพื่อที่จะก าหนดทิศทางและวางแผนในการบริหารจัดการใน
โรงเรียนให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลต่อไป 

2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 28 โดยรวมอยู่ในระดับมากและเม่ือพิจารณารายด้าน ได้แก่ การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียน     
การสอนการนิเทศการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรและน าหลักสูตรไปใช้และรายข้อ  พบว่า มีการบริหารงาน
วิชาการอยู่ในระดับมากทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิชาการเนื่องจากงาน
วิชาการเป็นงานหลกัของสถานศึกษาถือเป็นหัวใจของสถานศึกษาซึง่การจัดการศึกษาจะบรรลเุป้าหมายหรือล้มเหลวขึน้อยู่
กับการบริหารวิชาการทัง้สิน้ ดังนัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงให้ความส าคัญและปฏิบัติภารกิจต่างๆ ที่จะช่วยให้การเรียน     
การสอนมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อผู้ เรียนให้มากที่สุดดังที่กล่าวว่า              
การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคญัส าหรับผู้บริหารโรงเรียนเพราะถือเป็นงานหลกัในการบริหารสถานศกึษาและถือเป็น
หัวใจของการจดัการศึกษาในท านองเดียวกับค ากล่าวของ จันทร ทองนาค [3] ที่กล่าวเป็นไปในท านองเดียวกับอุทัยบุญ
ประเสริฐที่ว่าผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการปฏิบัติงานวิชาการซึง่ถือเป็นงานที่ส าคัญและเป็นงานหลกั
ของโรงเรียนจะต้องให้ความส าคัญกับงานบริหารด้านวิชาการเป็นอันดับแรกซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  [5] จิราภัทร 
ศิริพรรณาภรณ์ได้ท าวิจัยเร่ือง การศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาสงักัดส านักงานการประถมศึกษา
จงัหวดัอดุรธานีพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้ากลุม่ประสบการณ์โดยสว่นรวมและโรงเรียนขนาดใหญ่มีการปฏิบัติงาน
วิชาการโรงเรียนประถมศกึษาโดยภาพรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดบัมากแต่ในด้านวดัผลประเมินผลผู้บริหารโรงเรียนและ
หัวหน้ากลุ่มประสบการณ์โดยภาพรวมปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางแต่ผู้บริหารและหัวหน้ากลุม่ประสบการณ์ในโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดเล็กมีการปฏิบัติงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ จิราภัทร        
ศิริพรรณาภรณ์ [5] ได้ท าวิจยัเร่ือง การปฏิบติังานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสงักัดส านกังานการประถมศกึษาอ าเภอ
เมืองจงัหวดันครพนม พบว่า ข้าราชการครูโดยรวมข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดใหญ่และข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
เห็นว่าโรงเรียนประถมศึกษาสงักัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม  มีการปฏิบัติงานวิชาการโดย
รวมอยู่ในระดบัมากจากผลการวิจยัชีใ้ห้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความส าคญัต่อการบริหารงานวิชาการเป็นอย่างย่ิง
เพราะวิชาการเป็นหัวใจส าคัญที่ช่วยพัฒนาสติปัญญาความเป็นนักคิดของผู้ เรียนท าให้ได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่
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สมบูรณ์เป็นคนดีคนเก่งมีความสขุเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยมีการบริหารงาน
วิชาการด้านการวัดผลและประเมินผลเป็นล าดบัแรกทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้ บริหารสถานศึกษามองว่าการวัดและประเมินผล
การเรียนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีจะช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกระบวนการที่
ตรวจสอบว่านักเรียนได้ถึงจุดหมายปลายทางตามที่หลกัสตูรต้องการหรือไม่เพียงใดผลจากการวัดและประเมินผลจะเป็น
ข้อมูลที่จะช่วยให้ครูผู้ สอนได้น าไปพิจารณาหาวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องและจุดอ่อนในด้านต่างๆ  ได้ดังนัน้ ผู้ บริหาร
สถานศึกษาจึงให้ความส าคัญในเร่ืองนีอ้ย่างจริงจังซึ่งสอดคล้องกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2544 เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษากระบวนการวัดผลและประเมินผลของ
หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานและถูกต้องตามหลักการวัดผลและประเมินผลการเรียนกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ  
สอดคล้องกับเอกรินทร์ สี่มหานคร [15] จากผลการวิจัยชีใ้ห้เห็นว่าการวัดผลและประเมินผลเป็นกระบวนการที่ส าคัญใน   
การจัดการเรียนการสอนผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าและเสนอแนะให้ความรู้แก่ครูในการสร้างและปรับปรุงเคร่ืองมือ       
การวดัผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐานจัดให้มีเอกสารและฟอร์มเก่ียวกบัการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงส่งเสริม
ให้มีการประเมินผลการเรียนตามวิธีการและเคร่ืองมือที่ก าหนดไว้น าผลการประเมินมาใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ เรียน
และปรับปรุงการเรียนการสอนของครูเพื่อให้ได้นกัเรียนที่มีคณุภาพเป็นดีคนเก่งอยู่ในสงัคมอย่างมีความสขุต่อไป 

3. ความสมัพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ประถมศกึษากลุม่กรุงธนบรีุ สงักดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และ
มีความสมัพันธ์อยู่ในระดับสงูและเมื่อพิจารณาแต่ละด้านก็พบว่า มีความสมัพันธ์ในระดับสงูซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน     
การวิจยัที่ตัง้ไว้ ทัง้นีเ้นื่องจากผู้บริหารสถานศกึษามีทกัษะการบริหารงานในระดบัมากจงึสง่ผลถงึการบริหารงานวิชาการได้ดี
ซึง่ผลการวิจัยครัง้นีม้ีผลสอดคล้องกบังานวิจัยของชาตรี รัตนพิพิธชยั [6] ได้ท าวิจยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้ทักษะ
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกบัการประกนัคุณภาพภายในของในโรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาราชบุรี
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า มีความสมัพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของภาพร เริงไชย [12] 
ได้ท าการวิจยัเร่ือง การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะของผู้บริหารโรงเรียนกบับทบาทการบริหารงานวิชาการระดับ
ปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครนายกอ าเภอเมืองจังหวัดนครนายก  พบว่า
คุณลักษณะของผู้ บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยในโรงเรียน
ประถมศึกษาในระดับสงูมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่าทักษะการบริหารงานเป็นสิ่งส าคัญและ
จ าเป็นส าหรับผู้บริหารสถานศกึษาที่น ามาใช้ในการบริหารงานวิชาการซึง่เป็นหวัใจส าคัญอย่างย่ิงในการบริหารงานในระดับ
โรงเรียนประถมศึกษาและพฒันาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมีชื่อเสยีงเป็นที่นิยมและเป็นที่ยอมรับซึ่งความส าเร็จ
ในการบริหารงานของโรงเรียนอยู่ที่การบริหารงานวิชาการ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปใช้ 
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โรงเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการบริหารหลกัสตูรและการน าหลกัสูตรไปใช้เพราะจะเป็นผลดีต่อการบริหาร
วิชาการของโรงเรียนให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลย่ิงขึน้ 

2. ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 พบว่า ทักษะทางเทคนิคอยู่ในระดับน้อยกว่าด้านอื่นๆ ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากทักษะทางด้านเทคนิคเป็น
เทคนิคในการท างานกับสิ่งของกบัเทคโนโลยีหรือกับนวัตกรรมรู้จักใช้เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานซึง่ทกัษะนีผู้้บริหารมักจะ
ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบติัเองแต่ผู้บริหารจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจเพื่อตรวจสอบงานและสร้างศรัทธาให้กบัผู้ ใต้บงัคับบัญชาฉะนัน้ผู้ที่มี
สว่นเก่ียวข้องทกุระดบัทกุหน่วยงานควรมีการกระตุ้นปรับปรุงและเพิ่มเติมทกัษะทางด้านเทคนิคให้มากขึน้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 จากผลการศกึษาค้นคว้าผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในการศกึษาค้นคว้าครัง้ต่อไปดงัต่อไปนี ้

    1. ความสมัพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม
พบว่ามีความสมัพันธ์ต่อกนัทางบวกในระดบัสงูและเมื่อพิจารณารายด้านก็พบว่า แต่ละด้านมีความสมัพันธ์ต่อกนัทางบวก
ในระดับสงูเช่นกันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งดี ดังนัน้ ผู้ที่เก่ียวข้องทุกส่วนควรต้องส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหาร
และการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดบัสงูขึน้และควรหาทางปรับปรุงเพิ่มเติมทักษะการบริหารและการบริหารงานวิชาการให้          
ดีย่ิงๆ ขึน้ไป 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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โรงเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการบริหารหลกัสตูรและการน าหลกัสูตรไปใช้เพราะจะเป็นผลดีต่อการบริหาร
วิชาการของโรงเรียนให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลย่ิงขึน้ 

2. ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 พบว่า ทักษะทางเทคนิคอยู่ในระดับน้อยกว่าด้านอื่นๆ ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากทักษะทางด้านเทคนิคเป็น
เทคนิคในการท างานกับสิ่งของกับเทคโนโลยีหรือกับนวัตกรรมรู้จักใช้เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานซึง่ทกัษะนีผู้้บริหารมักจะ
ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบติัเองแต่ผู้บริหารจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจเพื่อตรวจสอบงานและสร้างศรัทธาให้กบัผู้ ใต้บงัคับบัญชาฉะนัน้ผู้ที่มี
สว่นเก่ียวข้องทกุระดบัทกุหน่วยงานควรมีการกระตุ้นปรับปรุงและเพิ่มเติมทกัษะทางด้านเทคนิคให้มากขึน้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 จากผลการศกึษาค้นคว้าผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในการศกึษาค้นคว้าครัง้ต่อไปดงัต่อไปนี ้

    1. ความสมัพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม
พบว่ามีความสมัพันธ์ต่อกนัทางบวกในระดบัสงูและเมื่อพิจารณารายด้านก็พบว่า แต่ละด้านมีความสมัพันธ์ต่อกนัทางบวก
ในระดับสงูเช่นกันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งดี ดังนัน้ ผู้ที่เก่ียวข้องทุกส่วนควรต้องส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหาร
และการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดบัสงูขึน้และควรหาทางปรับปรุงเพิ่มเติมทักษะการบริหารและการบริหารงานวิชาการให้          
ดีย่ิงๆ ขึน้ไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจยันีม้ีจดุมุ่งหมายเพื่อศกึษา 1) ระดบัภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ระดบัการบริหารความ

เสีย่งของโรงเรียน 3) เปรียบเทียบระดับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนตามปัจจัยด้านบุคคลของครู 4) ความสมัพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากบัการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน 5) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 359 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามโดยมีค่าความเชื่อมั่น .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกุด้านอยู่ในระดับมาก
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ รองลงมา คือ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์กรอย่างมี
ประสทิธิภาพและด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์กรให้สมดุล ตามล าดบั 2) การบริหารความเสีย่งของโรงเรียนโดยภาพรวมปฏิบัติอยู่
ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทกุด้านอยู่ในระดบัมากโดยด้านที่มีค่าเฉลีย่สงูสดุ คือ การก าหนดวตัถปุระสงค์
รองลงมา คือ การก ากบัติดตามและประเมินผลลพัธ์ความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง ตามล าดับ 
3) การรับรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน จ าแนกตามปัจจัยด้านบุคคลของครูพบว่า  ครูที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีการรับรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยครูที่มี
ระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรีมีการรับรู้ที่สงูกว่าครูที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 4) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศกึษากับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนโดยรวมมีความสมัพนัธ์กนัทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความสมัพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  5) ภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนโดยรวม ได้ร้อยละ 81.0 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านที่สง่ผลมากที่สดุ คือ การก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุน
วฒันธรรมองค์กร และการจดัตัง้ควบคมุองค์กรให้สมดุล ตามล าดบั 

ค าส าคัญ: การบริหารความเสีย่ง ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์  
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Abstract 
 The purpose of this research were to find: 1) the level of leadership strategies of school administrators; 
2) the level of school risk management; 3) the comparison of level of school risk management based on personal 
factors of the teachers; 4) the leadership between strategic leadership of school administrators and school risk 
management; 5) the strategic leadership of school administrators that can predict to school risk management. 
The samples were three hundred and fifty - nine teachers of the schools in Educational Service Area 1. The 
research instrument included a questionnaire form with reliability at .98, percentage value, variance and analyze 
the Pearson Product Moment Correlation and to analyze the equation of multiple regression were used to analyze 
the data. 
 The findings were as follows: 1) the overall strategic leadership of school administrators was at                  
a high level and considered that every other aspect was also at a high level. The highest average score was 
ranked and then defined the strategic direction, followed by the effective management of resources in the 
organization and the establishment of organizational control; 2) the factor of school risk management was at              
a high level overall and every other aspect was also at a high level. The highest average score was ranked first, 
followed by defining objectives, risk monitoring and evaluation, risk treatment and risk assessment, respectively; 
3) the perception of school risk management classified by personal factors were to find teachers with different 
education levels recognized that different levels of school risk management were at a .05 level of significance. 
The teachers with higher education levels were recognized at a higher rate than teachers with Bachelor’s degrees; 
4) the strategic leadership of school administrators and school risk management at an overall level had                        
a relationship in a positive way and at a .01 level of significance; 5) the strategic leadership of school 
administrators predicted that school risk management was at a percentage of 81.0 and an .01 level of significance. 
The highest effect of the prediction were the strategic direction followed by the support and establishment of 
organizational control, respectively. he findings were as follows: 1) the overall of the strategic leadership of school 
administrators was at high level and to consider every other aspect was also at a high level. The highest average 
score is ranked for the first were defined of the strategic direction, followed by effective management of resources 
in the organization and establishment of organizational control. 2) the overall of the school risk management was 
at a high level and every other aspect was also at a high level. The highest average score is ranked for the first 
were defining objectives, followed by risk monitoring and evaluation, risk treatment and risk assessment 
respectively. 3) The perception of school risk management classified by personal factors were to find teachers 
with different education levels have recognized about different school risk management were at .05 level of 
significance. The teachers with higher education recognize higher than teachers with bachelor degree. 4) The 
overall of strategic leadership of school administrators and school risk management have a relationship positive 
way were at .01 level of significance. 5) The overall of strategic leadership of school administrators that can predict 
the school risk management was at a percentage of 81.0, and was at .01 level of significance. The highest 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจยันีม้ีจดุมุ่งหมายเพื่อศกึษา 1) ระดบัภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ระดบัการบริหารความ

เสีย่งของโรงเรียน 3) เปรียบเทียบระดับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนตามปัจจัยด้านบุคคลของครู 4) ความสมัพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากบัการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน 5) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 359 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามโดยมีค่าความเชื่อมั่น .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกุด้านอยู่ในระดับมาก
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ รองลงมา คือ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์กรอย่างมี
ประสทิธิภาพและด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์กรให้สมดุล ตามล าดบั 2) การบริหารความเสีย่งของโรงเรียนโดยภาพรวมปฏิบัติอยู่
ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทกุด้านอยู่ในระดบัมากโดยด้านที่มีค่าเฉลีย่สงูสดุ คือ การก าหนดวตัถปุระสงค์
รองลงมา คือ การก ากบัติดตามและประเมินผลลพัธ์ความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง ตามล าดับ 
3) การรับรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน จ าแนกตามปัจจัยด้านบุคคลของครูพบว่า  ครูที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีการรับรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยครูที่มี
ระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรีมีการรับรู้ที่สงูกว่าครูที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 4) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศกึษากับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนโดยรวมมีความสมัพนัธ์กนัทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความสมัพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  5) ภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนโดยรวม ได้ร้อยละ 81.0 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านที่สง่ผลมากที่สดุ คือ การก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุน
วฒันธรรมองค์กร และการจดัตัง้ควบคมุองค์กรให้สมดุล ตามล าดบั 

ค าส าคัญ: การบริหารความเสีย่ง ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์  
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Abstract 
 The purpose of this research were to find: 1) the level of leadership strategies of school administrators; 
2) the level of school risk management; 3) the comparison of level of school risk management based on personal 
factors of the teachers; 4) the leadership between strategic leadership of school administrators and school risk 
management; 5) the strategic leadership of school administrators that can predict to school risk management. 
The samples were three hundred and fifty - nine teachers of the schools in Educational Service Area 1. The 
research instrument included a questionnaire form with reliability at .98, percentage value, variance and analyze 
the Pearson Product Moment Correlation and to analyze the equation of multiple regression were used to analyze 
the data. 
 The findings were as follows: 1) the overall strategic leadership of school administrators was at                  
a high level and considered that every other aspect was also at a high level. The highest average score was 
ranked and then defined the strategic direction, followed by the effective management of resources in the 
organization and the establishment of organizational control; 2) the factor of school risk management was at              
a high level overall and every other aspect was also at a high level. The highest average score was ranked first, 
followed by defining objectives, risk monitoring and evaluation, risk treatment and risk assessment, respectively; 
3) the perception of school risk management classified by personal factors were to find teachers with different 
education levels recognized that different levels of school risk management were at a .05 level of significance. 
The teachers with higher education levels were recognized at a higher rate than teachers with Bachelor’s degrees; 
4) the strategic leadership of school administrators and school risk management at an overall level had                        
a relationship in a positive way and at a .01 level of significance; 5) the strategic leadership of school 
administrators predicted that school risk management was at a percentage of 81.0 and an .01 level of significance. 
The highest effect of the prediction were the strategic direction followed by the support and establishment of 
organizational control, respectively. he findings were as follows: 1) the overall of the strategic leadership of school 
administrators was at high level and to consider every other aspect was also at a high level. The highest average 
score is ranked for the first were defined of the strategic direction, followed by effective management of resources 
in the organization and establishment of organizational control. 2) the overall of the school risk management was 
at a high level and every other aspect was also at a high level. The highest average score is ranked for the first 
were defining objectives, followed by risk monitoring and evaluation, risk treatment and risk assessment 
respectively. 3) The perception of school risk management classified by personal factors were to find teachers 
with different education levels have recognized about different school risk management were at .05 level of 
significance. The teachers with higher education recognize higher than teachers with bachelor degree. 4) The 
overall of strategic leadership of school administrators and school risk management have a relationship positive 
way were at .01 level of significance. 5) The overall of strategic leadership of school administrators that can predict 
the school risk management was at a percentage of 81.0, and was at .01 level of significance. The highest 
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effecting prediction were the strategic direction followed by the support and establishment of organizational 
control respectively. 

Keywords: Risk Management and Strategic Leadership 
 
บทน า 

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่มีคณุค่าและเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยป้องกนั
รักษาและสง่เสริมให้องค์กรสามารถบรรลวุัตถปุระสงค์และเป้าหมายซึง่จะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัองค์กรทัง้ยังเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี [1] สถานศึกษาในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่หล่อหลอมพลเมืองของชาติเพื่อ       
การพัฒนาประเทศในอนาคตจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้
ครอบคลมุทกุกระบวนการ ทัง้ยงัเพื่อให้สอดรับกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการล่วงหน้า โดยในมิติที่  4 ด้าน      
การพัฒนาองค์กรก าหนดให้ “การบริหารความเสี่ยง” เป็นตัวชีว้ัดในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อส่งเสริมและผลกัดันให้มี  
การบริหารความเสี่ยงที่ดี [2] หากในสถานศึกษาเกิดการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบและไม่ครอบคลมุทกุกระบวนการ
การด าเนินงานจะสง่ผลให้เกิดปัจจยัเสี่ยงต่อการบริหารจดัการสถานศึกษาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ผู้บริหารสถานศกึษาจึงเป็น
บุคคลที่มีบทบาทส าคัญอย่างย่ิงในการตัดสินใจ การวางแผนและก ากับการด าเนินงานในการบริหารความเสี่ยงภายใน
สถานศกึษาให้ทัว่ทกุด้านหากผู้บริหารสถานศกึษาไม่ตระหนกัถงึความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ย่อมสง่ผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในหลายประการซึ่งผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องจ าเป็นต้องมีมาตรการในการรับมืออย่างเร่งด่วนเพราะ
การศกึษาเป็นระบบเก่ียวข้องกับการพฒันาคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ ธร สนุทรายทุธ [3] ดงันัน้ ผู้น าจงึเป็นหวัใจส าคัญของ
องค์กร สามารถใช้ศาสตร์และศิลป์เพื่อการบริหารจัดการและการประสานงานระหว่างตนเอง  คนในองค์กรและ                    
การปฏิบัติงานให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร ศรุดา ชัยสวุรรณ [4] ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีส่วนช่วยผลกัดนั
และสนบัสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศกึษาให้ประสบความส าเร็จได้ในอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาวะผู้น า
เชิงกลยทุธ์เนื่องจากภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์นีจ้ะช่วยให้ผู้บริหารมีความสามารถในการคาดการณ์ มีวิสยัทศัน์กว้างไกล มีความ
ยืดหยุ่น และสามารถน าวิสยัทัศน์ไปสูก่ารปฏิบัติ เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรได้ รังสรรค์ ประเสริฐศรี [5] ภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์เป็นลกัษณะของผู้น าที่จะแสดงถึงวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ส าหรับองค์กรเพื่อกระตุ้นและชักชวนคนอื่นๆ ให้ได้รับ
วิสยัทศัน์ในการจดัการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรรวมทัง้การปรับปรุงและพฒันากลยทุธ์ให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จ ฉลวย คงแป้น  [6] ด้วยสาเหตุ
ดังกล่าวนีภ้าวะผู้ เชิงกลยุทธ์จึงเป็นปัจจัยความส าเร็จประการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา
ประสบความส าเร็จ ทัง้นีจ้ากการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่สร้างความล้มเหลวให้กับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร พบว่า        
การขาดการสนับสนุนจากผู้ บริหารระดับกลางและระดับสูง การขาดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการวางแผนกลยุทธ์ การขาด       
การสือ่สารให้พนกังานทุกคนทราบถึงวิสยัทัศน์และสิ่งที่ก าลงัจะเกิดขึน้ในอนาคต การขาดการสร้างทีมสนบัสนนุ การมองทุก
อย่างเป็นอุปสรรค และการก าหนดกลยุทธ์ที่ล้มเหลว ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงไม่ประสบความส าเร็จ [7] จึงนับได้ว่า
การบริหารความเสี่ยงจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวนัน้ ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนส าคัญอย่างย่ิงต่อ     
การสง่เสริมและยกระดบัคณุภาพการบริหารความเสีย่งให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 

จากที่กลา่วมาข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยมีความสนใจในการศกึษาการรับรู้และปัจจยัที่สง่ผลต่อการบริหารความเสีย่งของ
โรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 ซึง่เป็นโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยัได้ท าการศึกษา
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ภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ซึง่สามารถน ามาเป็นแนวทางให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ 
และขัน้ตอนการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนให้มากขึน้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนให้มีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล สามารถรับมือกบัความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคตอีกทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมือช่วย
ในการสร้างวฒันธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสีย่งไปยงัผู้ บริหารและครูได้ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อศกึษาระดบัการบริหารความเสีย่งของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
2. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา 

เขต 1 
 3. เพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 1 จ าแนกตามปัจจยัด้านบคุคลของครู 

4. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์กบัการบริหารความเสีย่งของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
 5. เพื่อศกึษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศกึษาที่สามารถพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 1. ประชากร ได้แก่ ครูในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ปีการศกึษา 
2560 จ านวนทัง้สิน้ 5,586 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รวมทัง้สิน้ 359 คน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชัน้ 
(Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นชัน้ในการแบ่ง จากนัน้ท าการสุม่อย่างง่ายตามสดัส่วน 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามที่ผู้ วิจยัได้สร้างขึน้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วย
เพศ อาย ุระดบัทางการศกึษา และประสบการณ์ในการท างาน ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนเป็น
แบบสอบถามซึง่มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 25 ข้อ ซึง่ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากบั .97 ตอนที่ 3 แบบสอบภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบสอบถามซึง่มีลกัษณะเป็นแบบมาตรา
สว่นประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 26 ข้อ ซึง่ได้ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั .98 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง น าหนังสือจากเขตพืน้ที่การศึกษาพร้อมกับหนงัสือที่ได้ขอไว้จากบัณฑิตวิทยาลยัเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้กลุม่
ตัวอย่าง จ านวน 359 คน และรวบรวมแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ได้แบบสอบถาม
กลบัมาศกึษา จ านวน 299 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 83.29 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าที (t-test) ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว          
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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effecting prediction were the strategic direction followed by the support and establishment of organizational 
control respectively. 

Keywords: Risk Management and Strategic Leadership 
 
บทน า 

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่มีคณุค่าและเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยป้องกนั
รักษาและสง่เสริมให้องค์กรสามารถบรรลวุัตถปุระสงค์และเป้าหมายซึง่จะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัองค์กรทัง้ยังเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี [1] สถานศึกษาในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่หล่อหลอมพลเมืองของชาติเพ่ือ       
การพัฒนาประเทศในอนาคตจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้
ครอบคลมุทกุกระบวนการ ทัง้ยงัเพื่อให้สอดรับกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการล่วงหน้า โดยในมิติที่  4 ด้าน      
การพัฒนาองค์กรก าหนดให้ “การบริหารความเสี่ยง” เป็นตัวชีว้ัดในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อส่งเสริมและผลกัดันให้มี  
การบริหารความเสี่ยงที่ดี [2] หากในสถานศึกษาเกิดการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบและไม่ครอบคลมุทกุกระบวนการ
การด าเนินงานจะสง่ผลให้เกิดปัจจยัเสี่ยงต่อการบริหารจดัการสถานศึกษาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ผู้บริหารสถานศกึษาจึงเป็น
บุคคลที่มีบทบาทส าคัญอย่างย่ิงในการตัดสินใจ การวางแผนและก ากับการด าเนินงานในการบริหารความเสี่ยงภายใน
สถานศกึษาให้ทัว่ทกุด้านหากผู้บริหารสถานศกึษาไม่ตระหนกัถงึความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ย่อมสง่ผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในหลายประการซึ่งผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องจ าเป็นต้องมีมาตรการในการรับมืออย่างเร่งด่วนเพราะ
การศกึษาเป็นระบบเก่ียวข้องกับการพฒันาคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ ธร สนุทรายทุธ [3] ดงันัน้ ผู้น าจงึเป็นหวัใจส าคัญของ
องค์กร สามารถใช้ศาสตร์และศิลป์เพื่อการบริหารจัดการและการประสานงานระหว่างตนเอง  คนในองค์กรและ                    
การปฏิบัติงานให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร ศรุดา ชัยสวุรรณ [4] ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีส่วนช่วยผลกัดนั
และสนบัสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศกึษาให้ประสบความส าเร็จได้ในอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาวะผู้น า
เชิงกลยทุธ์เนื่องจากภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์นีจ้ะช่วยให้ผู้บริหารมีความสามารถในการคาดการณ์ มีวิสยัทศัน์กว้างไกล มีความ
ยืดหยุ่น และสามารถน าวิสยัทัศน์ไปสูก่ารปฏิบัติ เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรได้ รังสรรค์ ประเสริฐศรี [5] ภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์เป็นลกัษณะของผู้น าที่จะแสดงถึงวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ส าหรับองค์กรเพื่อกระตุ้นและชักชวนคนอื่นๆ ให้ได้รับ
วิสยัทศัน์ในการจดัการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรรวมทัง้การปรับปรุงและพฒันากลยทุธ์ให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จ ฉลวย คงแป้น  [6] ด้วยสาเหตุ
ดังกล่าวนีภ้าวะผู้ เชิงกลยุทธ์จึงเป็นปัจจัยความส าเร็จประการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา
ประสบความส าเร็จ ทัง้นีจ้ากการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่สร้างความล้มเหลวให้กับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร พบว่า        
การขาดการสนับสนุนจากผู้ บริหารระดับกลางและระดับสูง การขาดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการวางแผนกลยุทธ์ การขาด       
การสือ่สารให้พนกังานทุกคนทราบถึงวิสยัทัศน์และสิ่งที่ก าลงัจะเกิดขึน้ในอนาคต การขาดการสร้างทีมสนบัสนนุ การมองทุก
อย่างเป็นอุปสรรค และการก าหนดกลยุทธ์ที่ล้มเหลว ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงไม่ประสบความส าเร็จ [7] จึงนับได้ว่า
การบริหารความเสี่ยงจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวนัน้ ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนส าคัญอย่างย่ิงต่อ     
การสง่เสริมและยกระดบัคณุภาพการบริหารความเสีย่งให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 

จากที่กลา่วมาข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยมีความสนใจในการศกึษาการรับรู้และปัจจยัที่สง่ผลต่อการบริหารความเสีย่งของ
โรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 ซึง่เป็นโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยัได้ท าการศึกษา
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ภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ซึง่สามารถน ามาเป็นแนวทางให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ 
และขัน้ตอนการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนให้มากขึน้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนให้มีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล สามารถรับมือกบัความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคตอีกทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมือช่วย
ในการสร้างวฒันธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสีย่งไปยงัผู้ บริหารและครูได้ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อศกึษาระดบัการบริหารความเสีย่งของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
2. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา 

เขต 1 
 3. เพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 1 จ าแนกตามปัจจยัด้านบคุคลของครู 

4. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์กบัการบริหารความเสีย่งของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
 5. เพื่อศกึษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศกึษาที่สามารถพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 1. ประชากร ได้แก่ ครูในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ปีการศกึษา 
2560 จ านวนทัง้สิน้ 5,586 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รวมทัง้สิน้ 359 คน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชัน้ 
(Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นชัน้ในการแบ่ง จากนัน้ท าการสุม่อย่างง่ายตามสดัส่วน 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามที่ผู้ วิจยัได้สร้างขึน้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วย
เพศ อาย ุระดบัทางการศกึษา และประสบการณ์ในการท างาน ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนเป็น
แบบสอบถามซึง่มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 25 ข้อ ซึง่ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากบั .97 ตอนที่ 3 แบบสอบภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบสอบถามซึง่มีลกัษณะเป็นแบบมาตรา
สว่นประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 26 ข้อ ซึง่ได้ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั .98 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง น าหนังสือจากเขตพืน้ที่การศึกษาพร้อมกับหนงัสือที่ได้ขอไว้จากบัณฑิตวิทยาลยัเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้กลุม่
ตัวอย่าง จ านวน 359 คน และรวบรวมแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ได้แบบสอบถาม
กลบัมาศกึษา จ านวน 299 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 83.29 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าที (t-test) ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว          
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(จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา). มหาสารคาม: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
[19] ราณี วงศ์คงเดช. (2549). การเสริมสร้างทกัษะชีวิตกบัแรงสนบัสนนุทางสงัคมเพือ่ป้องกนัการดื่มแอลกอฮอล์ใน 
 นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนขยายโอกาสการทางการศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น.  
 ปริญญานิพนธ์ สธ.ม. (สขุศกึษาและการสง่เสริมสขุภาพ). ขอนแก่น: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัขอนแก่น.   
[20] ดนพุล สนุทรรัตน์. (2550). การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพือ่พฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียน 
 มธัยมศึกษาเอกชน. ปริญญานิพนธ์กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). ชลบรีุ: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยับรูพา.   
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(one-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของเซฟเฟ (Scheffe’s test) ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเอนเทอร์  (Multiple 
Regression Analysis: Enter Method) 
 
ผลการวจิัย 
 ผลจาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย เร่ือง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหาร
ความเสีย่งของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 สามารถสรุปผลได้ ดงันี ้
 1. การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅�𝑥= 3.64, S.D. = 0.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง และการก ากับติดตามและประเมินผลลพัธ์ความเสี่ยง พบว่า  ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมี
ค่าเฉลีย่สงูสดุ คือ การก าหนดวตัถปุระสงค์ รองลงมา คือ การก ากบัติดตามและประเมินผลลพัธ์ความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง 
การประเมินความเสีย่ง ส าหรับการระบคุวามเสีย่งมีค่าเฉลี่ยต ่าที่สดุ 
 2. ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.80, S.D. = 1.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์      
ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการสนบัสนนุวฒันธรรมองค์กร ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบติัอย่าง
มีคุณธรรม และด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์การให้สมดุล พบว่า  ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ         
ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ รองลงมา คือ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการจัดตัง้
ควบคุมองค์กรให้สมดุล ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ส าหรับด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมมีค่าเฉลี่ย     
ต ่าที่สดุ 
 3. การรับรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน จ าแนกตามปัจจัยด้านบุคคลของครู ได้แก่ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู้เ ก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ในภาพรวมการบริหารความเสี่ยง ด้านการ
ระบุความเสี่ยง ด้านการประเมินความเสี่ยง และด้านการก ากับติดตามและประเมินผลลพัธ์ความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อ 1 สว่นปัจจยัของครูด้านประสบการณ์การท างานมีการรับรู้การบริหารความเสีย่งของโรงเรียนแตกต่างกนัอย่าง
ไม่มีนยัส าคญั  
 4. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากบัการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนโดยรวมมีความสมัพันธ์กัน
ทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และเมื่อพิจารณาภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศกึษากบัการบริหาร
ความเสี่ยงของโรงเรียนเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม และด้านการจัดตัง้ควบคุม
องค์กรให้สมดลุ ปรากฏว่าทกุด้านมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

5. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสทิธิภาพ ด้านการสนบัสนนุวฒันธรรมองค์กร ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบติัอย่างมีคุณธรรม และ
ด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์กรให้สมดุล ร่วมกันพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนโดยรวม ได้ร้อยละ 81.0 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาในด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์      
ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร และด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์กรให้สมดุลส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน
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โดยรวม อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติระดับ .01 ตามล าดบั จากผลการวิเคราะห์สามารถน ามาเขียนในรูปสมการพยากรณ์ได้ 2 
รูปแบบ ดงันี ้

1) รูปของสมการคะแนนดิบ 
Ŷ =   0.292 + 0.275𝑥𝑥1 + 0.223𝑥𝑥3  + 0.219𝑥𝑥5 

2) รูปของสมการคะแนนมาตรฐาน 
ẐY =   0.287𝑧𝑧1 + 0.255𝑧𝑧3 + 0.235𝑧𝑧5 

 
อภปิรายผล 
 จากการวิจัยภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน           
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 ผู้วิจยัสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดงันี ้
 1. การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึง่การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ครอบคลมุการบริหารงานในสถานศึกษาตัง้แต่ระดบัผู้บริหาร ครู และ
นกัเรียน ผู้บริหารจงึต้องปรับเปลีย่นแนวคิด มีการก าหนดวตัถปุระสงค์ วิธีการในการบริหารให้มีประสทิธิภาพและตระหนักใน
ความส าคญัของการบริหารความเสีย่ง โดยการด าเนินการดังกลา่วต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน 
ซึ่งบุคลากรทุกคนต้องถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินงานของทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน เพื่อเป็น             
การป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งพส ุ เดชะรินทร์ [8] ได้กล่าวไว้ว่า                
สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือ ไม่มีองค์กรหรือบุคคลใด ที่จะด าเนินงานอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง ทุกคน
หรือทุกองค์กรจะด ารงอยู่ภายใต้ความเสี่ยงทัง้นัน้ หลักการในการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เป็นแนวทางในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง แต่เป็นการท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารและด าเนินงานได้อย่างมีประสทิธิผลภายใต้
สภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสงวน ช้างฉัตร [9] ที่กล่าวว่าการบริหารความเสี่ยงอาจ
ด าเนินการโดยการวางแผน การระบคุวามเสีย่ง การวิเคราะห์ความเสีย่ง การวางแผนตอบสนองความเสี่ยง การตรวจติดตาม
และการควบคุมการบริหารความเสี่ยงหรือการวางแผนการบริหารความเสีย่งที่รอบคอบในขัน้ตอนที่เหมาะสม ซึ่งจะต้อง
ค านงึถงึวฒันธรรมองค์การ ใช้ข้อมลูเชิงคณุภาพประกอบการตดัสนิใจ มีคณุธรรมจริยธรรม มีความเป็นมืออาชีพและจะต้อง
ปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินงานให้มีคุณภาพสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสนัต์ิ จันทร์เขียว [10] 
การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา 
พบว่า ผู้บริหารมีการปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งอยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก โดยผู้บริหารมีการปฏิบติัเก่ียวกับการ
บริหารความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการโรงเรียน โดยปฏิบัติในเร่ืองช่วยเหลือโรงเรียนในเครือข่ายด้านวิชาการอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่วนในด้านทรัพยากรบุคคลที่เก่ียวข้องกับระบบการศึกษาผู้บริหารมีการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความเสีย่งโดยน าภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอีกทัง้ควรมีการจัดสรร
งบประมาณที่ใช้ในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญญานันท์ แก้วนุชธนาวัชร [11] พบว่า 
การบริหารจัดการความเสี่ยงในการท างานของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่าใหม่ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 17 จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  และสอดคล้องกบังานวิจัยของปราโมทย์ เอมมา 
[12] พบว่า การบริหารความเสีย่งของโรงเรียนสรวงสทุธาวิทยา จงัหวดัสพุรรณบรีุ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  

2. ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารสถานศกึษาเป็นบคุคลที่นับได้ว่ามีความส าคัญต่อองค์กรที่ช่วยส่งเสริมและน าองค์กรไป      
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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(one-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของเซฟเฟ (Scheffe’s test) ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเอนเทอร์  (Multiple 
Regression Analysis: Enter Method) 
 
ผลการวจิัย 
 ผลจาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย เร่ือง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหาร
ความเสีย่งของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 สามารถสรุปผลได้ ดงันี ้
 1. การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅�𝑥= 3.64, S.D. = 0.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง และการก ากับติดตามและประเมินผลลพัธ์ความเสี่ยง พบว่า  ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมี
ค่าเฉลีย่สงูสดุ คือ การก าหนดวตัถปุระสงค์ รองลงมา คือ การก ากบัติดตามและประเมินผลลพัธ์ความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง 
การประเมินความเสีย่ง ส าหรับการระบคุวามเสีย่งมีค่าเฉลี่ยต ่าที่สดุ 
 2. ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.80, S.D. = 1.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์      
ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการสนบัสนนุวฒันธรรมองค์กร ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบติัอย่าง
มีคุณธรรม และด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์การให้สมดุล พบว่า  ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ         
ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ รองลงมา คือ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการจัดตัง้
ควบคุมองค์กรให้สมดุล ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ส าหรับด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมมีค่าเฉลี่ย     
ต ่าที่สดุ 
 3. การรับรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน จ าแนกตามปัจจัยด้านบุคคลของครู ได้แก่ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู้เ ก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ในภาพรวมการบริหารความเสี่ยง ด้านการ
ระบุความเสี่ยง ด้านการประเมินความเสี่ยง และด้านการก ากับติดตามและประเมินผลลพัธ์ความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อ 1 สว่นปัจจยัของครูด้านประสบการณ์การท างานมีการรับรู้การบริหารความเสีย่งของโรงเรียนแตกต่างกนัอย่าง
ไม่มีนยัส าคญั  
 4. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากบัการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนโดยรวมมีความสมัพันธ์กัน
ทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และเมื่อพิจารณาภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศกึษากบัการบริหาร
ความเสี่ยงของโรงเรียนเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม และด้านการจัดตัง้ควบคุม
องค์กรให้สมดลุ ปรากฏว่าทกุด้านมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

5. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสทิธิภาพ ด้านการสนบัสนนุวฒันธรรมองค์กร ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบติัอย่างมีคุณธรรม และ
ด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์กรให้สมดุล ร่วมกันพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนโดยรวม ได้ร้อยละ 81.0 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาในด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์      
ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร และด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์กรให้สมดุลส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน
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โดยรวม อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติระดับ .01 ตามล าดบั จากผลการวิเคราะห์สามารถน ามาเขียนในรูปสมการพยากรณ์ได้ 2 
รูปแบบ ดงันี ้

1) รูปของสมการคะแนนดิบ 
Ŷ =   0.292 + 0.275𝑥𝑥1 + 0.223𝑥𝑥3  + 0.219𝑥𝑥5 

2) รูปของสมการคะแนนมาตรฐาน 
ẐY =   0.287𝑧𝑧1 + 0.255𝑧𝑧3 + 0.235𝑧𝑧5 

 
อภปิรายผล 
 จากการวิจัยภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน           
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 ผู้วิจยัสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดงันี ้
 1. การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึง่การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ครอบคลมุการบริหารงานในสถานศึกษาตัง้แต่ระดบัผู้บริหาร ครู และ
นกัเรียน ผู้บริหารจงึต้องปรับเปลีย่นแนวคิด มีการก าหนดวตัถปุระสงค์ วิธีการในการบริหารให้มีประสทิธิภาพและตระหนักใน
ความส าคญัของการบริหารความเสีย่ง โดยการด าเนินการดังกลา่วต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน 
ซึ่งบุคลากรทุกคนต้องถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินงานของทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน เพื่อเป็น             
การป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งพส ุ เดชะรินทร์ [8] ได้กล่าวไว้ว่า                
สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือ ไม่มีองค์กรหรือบุคคลใด ที่จะด าเนินงานอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง ทุกคน
หรือทุกองค์กรจะด ารงอยู่ภายใต้ความเสี่ยงทัง้นัน้ หลักการในการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เป็นแนวทางในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง แต่เป็นการท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารและด าเนินงานได้อย่างมีประสทิธิผลภายใต้
สภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสงวน ช้างฉัตร [9] ที่กล่าวว่าการบริหารความเสี่ยงอาจ
ด าเนินการโดยการวางแผน การระบคุวามเสีย่ง การวิเคราะห์ความเสีย่ง การวางแผนตอบสนองความเสี่ยง การตรวจติดตาม
และการควบคุมการบริหารความเสี่ยงหรือการวางแผนการบริหารความเสีย่งท่ีรอบคอบในขัน้ตอนที่เหมาะสม ซึ่งจะต้อง
ค านงึถงึวฒันธรรมองค์การ ใช้ข้อมลูเชิงคณุภาพประกอบการตดัสนิใจ มีคณุธรรมจริยธรรม มีความเป็นมืออาชีพและจะต้อง
ปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินงานให้มีคุณภาพสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสนัต์ิ จันทร์เขียว [10] 
การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา 
พบว่า ผู้บริหารมีการปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งอยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก โดยผู้บริหารมีการปฏิบติัเก่ียวกับการ
บริหารความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการโรงเรียน โดยปฏิบัติในเร่ืองช่วยเหลือโรงเรียนในเครือข่ายด้านวิชาการอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่วนในด้านทรัพยากรบุคคลที่เก่ียวข้องกับระบบการศึกษาผู้บริหารมีการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความเสีย่งโดยน าภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอีกทัง้ควรมีการจัดสรร
งบประมาณที่ใช้ในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญญานันท์ แก้วนุชธนาวัชร [11] พบว่า 
การบริหารจัดการความเสี่ยงในการท างานของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่าใหม่ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 17 จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  และสอดคล้องกบังานวิจัยของปราโมทย์ เอมมา 
[12] พบว่า การบริหารความเสีย่งของโรงเรียนสรวงสทุธาวิทยา จงัหวดัสพุรรณบรีุ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  

2. ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารสถานศกึษาเป็นบคุคลที่นับได้ว่ามีความส าคัญต่อองค์กรที่ช่วยส่งเสริมและน าองค์กรไป      
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สู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยต้องมีการศึกษาปัจจัยน าเข้าต่างๆ วิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก 
เปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับองค์กรได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ มณัฑนา กองเงิน [13] พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส านกังานเขต
พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกบังานวิจยัของ พฏัชรี สขุจรุ่ง [14] 
ที่พบว่า ครูมีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาสงขลาเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
 3. การรับรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
จ าแนกตามปัจจัยด้านบคุคลของครู ได้แก่ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน พบว่า  ครูที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งของโรงเรียนโดยรวมที่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 โดยครู
ที่มีการศึกษาระดับสงูกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยในการรับรู้สงูกว่าครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากผู้ที่มีระดับ
การศึกษาที่สูงกว่าจะรับรู้บริบทด้านต่างๆ มีความเข้าใจเหตุผลนโยบายขององค์กรท่ีมากกว่า เป็นผู้ ที่มีความเป็นผู้น า
สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบติังานได้ จงึมีความเข้าใจขัน้ตอนการวิเคราะห์ความเสีย่งทัง้ปัจจยัภายในและ
ภายนอก ประเมินโอกาสถึงผลที่อาจจะเกิดขึน้และการก ากับติดตามและประเมินผลลพัธ์ความเสี่ยง จิรพร สเุมธีประสิทธ์ิ 
[15] กล่าวว่าผู้บริหารองค์กรต้องพยายามรุกคืบเข้าไปให้ใกล้กับการท่ีจะสามารถรับรู้และเกิดความเข้าใจให้ได้ดีขึน้เร่ือยๆ 
เก่ียวกบัการรับรู้ การตระหนกั การยอมรับและปรับเปลีย่นพฤติกรรมเก่ียวกบัความเสี่ยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากร
ทกุระดบัภายในองค์กร จนกระทัง่มัน่ใจว่าเร่ืองของความเสี่ยงเป็นที่เข้าใจ ตระหนกั ยอมรับ และท้ายที่สดุเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ คนอย่างเพียงพอและอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในด้านการมีส่วนร่วม เข้ามารับผิดชอบ และมีปรัชญา      
ด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจดัการในทางทฤษฎีมีความเชื่อกนัว่าการรับรู้เก่ียวกบัความเสีย่งของ
ผู้คนสามารถปรับเปลีย่นไป เมื่อผู้คนมีข้อมลูใหม่ที่เพิ่มขึน้อย่างเพียงพอ แต่การท าให้มัน่ใจว่ากระบวนการการรับรู้และความ
เข้าใจในผู้ คนเก่ียวกับการรับรู้ความเสี่ยงนัน้มีความถูกต้องเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญและต้องมีการประเมินด้วยความ
เหมาะสมด้วยการรับรู้ด้านความเสี่ยงยังคงเป็นเร่ืองของดลุยพินิจ ที่เกิดมาจากการตีความเกี่ยวกบัเหตกุารณ์ความเสีย่งที่มา
จากความไม่แน่นอน ที่มาจากการน าเอาสิ่งที่มีอยู่จากวฒุิภาวะ ระดบัการศกึษา และประสบการณ์ในอดีตมาช่วย จึงอาจจะ
แตกต่างกนัไปเป็นรายบคุคล  
 4. ภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียนทัง้โดยรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากผู้บริหารมีความสามารถในการก าหนด
ทิศทางและถ่ายทอดวิสยัทัศน์ในการบริหารมีการกระตุ้นส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ ใต้บังคับบัญชาบริหาร
จดัการทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและคุ้มทนุอย่างมีประสทิธิภาพ มีการตรวจสอบและติดตามอย่างเป็นระบบ
ด้วยกระบวนการ PDCA พร้อมทัง้สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร สร้างจิตส านึกร่วมกันภายในองค์กรเพื่อ
ความส าเร็จที่ยั่งยืนมีความยุติธรรมและโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ยึดหลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบัติตนอีกทัง้ยังมีความ
ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม จึงมีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนได้
อย่างเหมาะสม เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ภาวะผู้ เชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ             
การบริหารความเสีย่งของโรงเรียนด้านการจัดการความเสี่ยงมากที่สดุ เนื่องจากผู้บริหารที่มีวิสยัทัศน์ มีการวางแผนกลยุทธ์
ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนในการจัดการกับความเสี่ยงโดยค านงึถึงประสิทธิผลขององค์กรเป็นส าคญั
รองลงมาภาวะผู้ เชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการบริหารความเสี่ยงของโรงเ รียน              
ด้านการประเมินความเสี่ยง อาจเป็นเพราะผู้บริหารที่เห็นความส าคัญกับการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร มีการ
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ด าเนินการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยง ประเมินความรุนแรงเพื่อวิเคราะห์และจัดล าดบั
ความเสีย่งขององค์กร สว่นภาวะผู้ เชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมมีความสมัพนัธ์กับการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียนด้านการก าหนดวัตถุประสงค์น้อยที่สดุ อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ไม่เห็นถงึความส าคัญของ
การบริหารความเสี่ยง จงึขาดการด าเนินการในการก าหนดเป้าหมาย ก าหนดวตัถปุระสงค์ในแต่ละหน่วยงานให้ไปในทิศทาง
เดียวกันเพื่อให้เกิดการบรรลผุลส าเร็จในระดับองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉลวย คงแป้น [6] พบว่า องค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จมีความต้องการพลงัอ านาจและประสทิธิภาพของผู้น า ดงันัน้ พลงัอ านาจขององค์กรจงึถกูชกัน าโดยผู้น าที่มีพลัง
อ านาจมีความสามารถที่เป็นเลศิซึง่เกี่ยวพนักบัเร่ืองของความรู้และบคุคลแนวคิดนีเ้ชื่อมโยงไปสูภ่าวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ส าหรับ
องค์กรในศตวรรษใหม่ซึ่งผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่กล่าวถึงนีป้ระกอบด้วยคุณลกัษณะ  3 ประการ คือ 1) เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการ
บริหารจัดการมีวิธีการคิดและขับเคลื่อนวิสยัทัศน์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ และการสร้างสรรค์โดยการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี และการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสงัคมรวมทัง้การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมจากการวิเคราะห์สภาพนอก
องค์กร 2) ความมีไหวพริบเฉียบแหลมในการน าองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่ศตวรรษใหม่โดยอาศัยการท างานเป็นทีม
และการสร้างระบบเครือข่าย 3) การก าหนดทิศทางใหม่ขององค์กรสู่ความเป็นสากลซึ่งเป็นความสามารถของผู้น าที่จะ
ขบัเคลือ่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอนัเนื่องมาจากความแตกต่างด้านวฒันธรรมชุมชนและบริบทอนัจะน าไปสูค่วามเป็นสากล
ซึง่สิง่เหลา่นีจ้ าเป็นต้องอาศยัการจัดการของผู้น าเชิงกลยทุธ์ขององค์กร 

5. ภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาสามารถกันพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน            
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 โดยภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้ บริหารสถานศึกษาทุกด้านร่วมกันพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 1 ได้ร้อยละ 81.0 โดย ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ มีอ านาจการพยากรณ์การบริหารความเสีย่งของ
โรงเรียนโดยรวมสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร และด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์กรให้สมดุล 
ตามล าดบั 

5.1 ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยง
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 เนื่องจาก            
การบริหารจัดการของสถานศึกษาต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม มีการศึกษาบริบทประเมินปัจจัยทัง้ภายในและ
ภายนอก เปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของสถานศึกษาเพื่อให้ได้วิสยัทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษาสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กัณฑ์กณัฐ สวุรรณรัชภูม์ [16] กล่าวว่า 
ปัจจยัภาวะผู้น ากลยุทธ์เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพฒันาคุณภาพขององค์การเพราะผู้บริหารต้องมีวิสยัทัศน์มีการก าหนด
ทิศทางขององค์การวางแผนกลยุทธ์และมีการใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ตลอดจนมีการควบคุมอย่างมีกลยุทธ์ซึ่งจะท าให้
เป้าหมายองค์การส าเร็จรวมถึงใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารกับผู้ ร่วมงานให้ความร่วมมือเพื่อบรรลเุป้าหมายของ          
การท างานด้วยกันและสอดคล้องกบังานวิจยัของ กมล โสวาปี [17] เพื่อศกึษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์และความมีประสิทธิผล
ของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 3 เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้ น า
เชิงกลยุทธ์กับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 3 และเพื่อ
ศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน  สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 
พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 3 โดยภาพรวมมี     
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ด้านการก าหนดทิศทางขององค์การมีการปฏิบัติที่สูงสุด 
รองลงมา คือ ด้านการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัและด้านการควบคุมและประเมินกลยทุธ์ ตามล าดบั ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาที่
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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สู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยต้องมีการศึกษาปัจจัยน าเข้าต่างๆ วิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก 
เปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับองค์กรได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ มณัฑนา กองเงิน [13] พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส านกังานเขต
พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกบังานวิจยัของ พฏัชรี สขุจรุ่ง [14] 
ที่พบว่า ครูมีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาสงขลาเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
 3. การรับรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
จ าแนกตามปัจจัยด้านบคุคลของครู ได้แก่ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน พบว่า  ครูที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งของโรงเรียนโดยรวมที่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 โดยครู
ที่มีการศึกษาระดับสงูกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยในการรับรู้สงูกว่าครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากผู้ที่มีระดับ
การศึกษาที่สูงกว่าจะรับรู้บริบทด้านต่างๆ มีความเข้าใจเหตุผลนโยบายขององค์กรท่ีมากกว่า เป็นผู้ ที่มีความเป็นผู้น า
สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบติังานได้ จงึมีความเข้าใจขัน้ตอนการวิเคราะห์ความเสีย่งทัง้ปัจจยัภายในและ
ภายนอก ประเมินโอกาสถึงผลที่อาจจะเกิดขึน้และการก ากับติดตามและประเมินผลลพัธ์ความเสี่ยง จิรพร สเุมธีประสิทธ์ิ 
[15] กล่าวว่าผู้บริหารองค์กรต้องพยายามรุกคืบเข้าไปให้ใกล้กับการที่จะสามารถรับรู้และเกิดความเข้าใจให้ได้ดีขึน้เร่ือยๆ 
เก่ียวกบัการรับรู้ การตระหนกั การยอมรับและปรับเปลีย่นพฤติกรรมเก่ียวกบัความเสี่ยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากร
ทกุระดบัภายในองค์กร จนกระทัง่มัน่ใจว่าเร่ืองของความเสี่ยงเป็นที่เข้าใจ ตระหนกั ยอมรับ และท้ายที่สดุเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ คนอย่างเพียงพอและอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในด้านการมีส่วนร่วม เข้ามารับผิดชอบ และมีปรัชญา      
ด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจดัการในทางทฤษฎีมีความเชื่อกนัว่าการรับรู้เก่ียวกบัความเสีย่งของ
ผู้คนสามารถปรับเปลีย่นไป เมื่อผู้คนมีข้อมลูใหม่ที่เพิ่มขึน้อย่างเพียงพอ แต่การท าให้มัน่ใจว่ากระบวนการการรับรู้และความ
เข้าใจในผู้ คนเก่ียวกับการรับรู้ความเสี่ยงนัน้มีความถูกต้องเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญและต้องมีการประเมินด้วยความ
เหมาะสมด้วยการรับรู้ด้านความเสี่ยงยังคงเป็นเร่ืองของดลุยพินิจ ที่เกิดมาจากการตีความเกี่ยวกบัเหตกุารณ์ความเสีย่งที่มา
จากความไม่แน่นอน ที่มาจากการน าเอาสิ่งที่มีอยู่จากวฒุิภาวะ ระดบัการศกึษา และประสบการณ์ในอดีตมาช่วย จึงอาจจะ
แตกต่างกนัไปเป็นรายบคุคล  
 4. ภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียนทัง้โดยรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากผู้บริหารมีความสามารถในการก าหนด
ทิศทางและถ่ายทอดวิสยัทัศน์ในการบริหารมีการกระตุ้นส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ ใต้บังคับบัญชาบริหาร
จดัการทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและคุ้มทนุอย่างมีประสทิธิภาพ มีการตรวจสอบและติดตามอย่างเป็นระบบ
ด้วยกระบวนการ PDCA พร้อมทัง้สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร สร้างจิตส านึกร่วมกันภายในองค์กรเพื่อ
ความส าเร็จที่ยั่งยืนมีความยุติธรรมและโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ยึดหลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบัติตนอีกทัง้ยังมีความ
ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม จึงมีความสามารถในการบริหารความเสีย่งของโรงเรียนได้
อย่างเหมาะสม เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ภาวะผู้ เชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ             
การบริหารความเสีย่งของโรงเรียนด้านการจัดการความเสี่ยงมากที่สดุ เนื่องจากผู้บริหารที่มีวิสยัทัศน์ มีการวางแผนกลยุทธ์
ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนในการจัดการกับความเสี่ยงโดยค านงึถึงประสิทธิผลขององค์กรเป็นส าคญั
รองลงมาภาวะผู้ เชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการบริหารความเสี่ยงของโรงเ รียน              
ด้านการประเมินความเสี่ยง อาจเป็นเพราะผู้บริหารที่เห็นความส าคัญกับการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร มีการ
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ด าเนินการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยง ประเมินความรุนแรงเพื่อวิเคราะห์และจัดล าดบั
ความเสีย่งขององค์กร สว่นภาวะผู้ เชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมมีความสมัพนัธ์กับการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียนด้านการก าหนดวัตถุประสงค์น้อยที่สดุ อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ไม่เห็นถงึความส าคัญของ
การบริหารความเสี่ยง จงึขาดการด าเนินการในการก าหนดเป้าหมาย ก าหนดวตัถปุระสงค์ในแต่ละหน่วยงานให้ไปในทิศทาง
เดียวกันเพื่อให้เกิดการบรรลผุลส าเร็จในระดับองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉลวย คงแป้น [6] พบว่า องค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จมีความต้องการพลงัอ านาจและประสทิธิภาพของผู้น า ดงันัน้ พลงัอ านาจขององค์กรจงึถกูชกัน าโดยผู้น าที่มีพลัง
อ านาจมีความสามารถที่เป็นเลศิซึง่เกี่ยวพนักบัเร่ืองของความรู้และบคุคลแนวคิดนีเ้ชื่อมโยงไปสูภ่าวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ส าหรับ
องค์กรในศตวรรษใหม่ซึ่งผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่กล่าวถึงนีป้ระกอบด้วยคุณลกัษณะ  3 ประการ คือ 1) เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการ
บริหารจัดการมีวิธีการคิดและขับเคลื่อนวิสยัทัศน์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ และการสร้างสรรค์โดยการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี และการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสงัคมรวมทัง้การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมจากการวิเคราะห์สภาพนอก
องค์กร 2) ความมีไหวพริบเฉียบแหลมในการน าองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่ศตวรรษใหม่โดยอาศัยการท างานเป็นทีม
และการสร้างระบบเครือข่าย 3) การก าหนดทิศทางใหม่ขององค์กรสู่ความเป็นสากลซึ่งเป็นความสามารถของผู้น าที่จะ
ขบัเคลือ่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอนัเนื่องมาจากความแตกต่างด้านวฒันธรรมชุมชนและบริบทอนัจะน าไปสูค่วามเป็นสากล
ซึง่สิง่เหลา่นีจ้ าเป็นต้องอาศยัการจัดการของผู้น าเชิงกลยทุธ์ขององค์กร 

5. ภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาสามารถกันพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน            
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 โดยภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้ บริหารสถานศึกษาทุกด้านร่วมกันพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 1 ได้ร้อยละ 81.0 โดย ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ มีอ านาจการพยากรณ์การบริหารความเสีย่งของ
โรงเรียนโดยรวมสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร และด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์กรให้สมดุล 
ตามล าดบั 

5.1 ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยง
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 เนื่องจาก            
การบริหารจัดการของสถานศึกษาต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม มีการศึกษาบริบทประเมินปัจจัยทัง้ภายในและ
ภายนอก เปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของสถานศึกษาเพื่อให้ได้วิสยัทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษาสอดคล้องกับผลงานวิ จัยของ กัณฑ์กณัฐ สวุรรณรัชภูม์ [16] กล่าวว่า 
ปัจจยัภาวะผู้น ากลยุทธ์เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพฒันาคุณภาพขององค์การเพราะผู้บริหารต้องมีวิสยัทัศน์มีการก าหนด
ทิศทางขององค์การวางแผนกลยุทธ์และมีการใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ตลอดจนมีการควบคุมอย่างมีกลยุทธ์ซึ่งจะท าให้
เป้าหมายองค์การส าเร็จรวมถึงใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารกับผู้ ร่วมงานให้ความร่วมมือเพื่อบรรลเุป้าหมายของ          
การท างานด้วยกันและสอดคล้องกบังานวิจยัของ กมล โสวาปี [17] เพื่อศกึษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์และความมีประสิทธิผล
ของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 3 เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้ น า
เชิงกลยุทธ์กับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 3 และเพื่อ
ศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน  สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 
พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 3 โดยภาพรวมมี     
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ด้านการก าหนดทิศทางขององค์การมีการปฏิบัติท่ีสูงสุด 
รองลงมา คือ ด้านการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัและด้านการควบคุมและประเมินกลยทุธ์ ตามล าดบั ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาที่

 

วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

[8] Wenzel, V., Weichold, K. and Silbereisen, R. K. (2009, December). “The Life Skills Program IPSY:  
 Positive Influences on School Bonding and Prevention of Substance Misuse”, in Journal of  
 Adolescence. Vol.32 (No.6): pp.1391-1401. 
[9] Benson, P. L. and Scales, P. C. (2009, April). “Positive Youth Development and the Prevention of  
 Youth Aggression and Violence”, in European Journal of Developmental Science. Vol.3  
 (No.3): pp.218 - 234. 
[10] Butler, H. A. (2012, June). “Halpern Critical Thinking Assessment Predicts Real-World Outcomes of  
            Critical Thinking”, in Applied Cognitive Psychology.  Vol.26 (No.5): pp.721-729. 
[11] Weiss, S., Marian, H.  (August 2007).  “Student Communication Motives and Interpersonal Attraction 
 Toward Instructor”, in Communication Research Reports. Vol.3 (No.24): pp.215-224. 
[12] Kluemper, D.H.  (2008, April). “Trait Emotional Intelligence: The Impact of Core-Self Evaluations and   
            Social Desirability”, in Personality and Individual Differences. Vol.44 (No.6): pp. 1402-1412. 
[13] Pearson, J.C. and Nelson, P.E. (1997). An introduction to human communication understanding & 
 sharing. The United States of America: McGraw-Hill. 
[14] Patterson, S.M. and Vitello, E. M. (2006, January). “Key Influences Shaping Health Education: Progress  
 Toward Accreditation”, in The Health Education Monograph Series. Vol.23 (No.1): pp.14-19. 
[15] กิตติมา จัน่บ ารุง. (2548). ประสิทธิผลของโปรแกรมการพฒันาทกัษะชีวิตต่อพฤติกรรมการป้องกนั ปัญหาทางเพศใน 
 วยัเรียน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
 จงัหวดันนทบุรี.  วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบติัครอบครัว).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัคริสเตียน. 
[16] อจัฉรา ฉายวิวฒัน์. (2551, มิถนุายน - กนัยายน). การพฒันาหลกัสูตรเสริมด้านทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน. วารสารศกึษาศาสตร์. 19 (3): 65-66. 
[17] ธนียา เทียนค าศรี. (2557, มกราคม - มิถนุายน). “การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูเพือ่การออกแบบกิจกรรมพฒันา 
 ทกัษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา”  ในวารสารคณะมนษุยศาสตร์และ 
 สงัคมศาสตร์. 12(1): 115-121. 
 [18] สภุัทรา สามงั. (2548). ผลการใชโ้ปรแกรมการเสริมสร้างทกัษะชีวิตทีมี่ต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการมี 
 เพศสมัพนัธ์ในนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 เขตอ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธุ์.  วิทยานิพนธ์ กศ.ม.  

(จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา). มหาสารคาม: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
[19] ราณี วงศ์คงเดช. (2549). การเสริมสร้างทกัษะชีวิตกบัแรงสนบัสนนุทางสงัคมเพือ่ป้องกนัการดื่มแอลกอฮอล์ใน 
 นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนขยายโอกาสการทางการศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น.  
 ปริญญานิพนธ์ สธ.ม. (สขุศกึษาและการสง่เสริมสขุภาพ). ขอนแก่น: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัขอนแก่น.   
[20] ดนพุล สนุทรรัตน์. (2550). การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพือ่พฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียน 
 มธัยมศึกษาเอกชน. ปริญญานิพนธ์กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). ชลบรีุ: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยับรูพา.   
 
 

87



 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

มีความเป็นผู้น าเชิงกลยทุธ์จะมีวิสยัทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กร บริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ จึงควรได้รับการ
พฒันาความเป็นผู้น าอย่างต่อเนื่อง  
 5.2 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อการบริหารความ
เสี่ยงของโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 เนื่องจาก
วัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการธ ารงอยู่ขององค์กรที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่ด าเนินงานภายใต้
เป้าหมายเดียวกนั ซึง่วฒันธรรมองค์กรที่เข้มแข็งจะช่วยให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ ผู้บริหารจึง
ควรตระหนักในวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรเพื่อกระตุ้นผู้ ใต้บังคับบัญชาพึงมีและปฏิบัติตามแนวทางการบรรลุผลส าเร็จใน
งาน พร้อมทัง้ ยดึมัน่ในค าสัง่ ข้อบงัคบัและให้ความเคารพต่อผู้บังคบับัญชาอย่างเคร่งครัด เอือ้เฟ่ือเผ่ือแผ่ เสยีสละ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม และเน้นการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธี ปิลนัธนานนท์ [18] กล่าวว่า 
ผู้บริหารต้องรู้จกัใช้ทกัษะสือ่สารเพื่อท าให้ผู้ใต้บงัคบับัญชาเกิดความพงึพอใจเพื่อพฒันาองค์กรให้บรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว้  
 5.3 ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศกึษาด้านการจดัตัง้ควบคมุองค์กรให้สมดลุพยากรณ์การบริหารความ
เสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 เนื่องจาก
ผู้บริหารมีการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ติดตามผลและมีการเปรียบเทียบผลและน าผลมาปรับปรุง 
พัฒนาต่อไป โดยผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการ สร้างจิตส านกึ
และวางแนวทางปฏิบติัตัง้แต่ประชาธิปไตยภายในโรงเรียนการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน นอกจากนีย้ังให้
ค าแนะน าแก่คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนที่มาติดต่องานราชการซึ่งได้น าหลกัการมีส่วนร่วมผนวกกับ
ความเป็น สอดคล้องกบั ประทิน วิเศษสวุรรณ [19] ที่ว่าการเป็นผู้บริหารยคุใหม่ ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีพฤติกรรมที่ชัดเจน  
มีสมัพันธ์ที่ดีกับคนทุกระดับชัน้ เป็นผู้ที่มีทักษะในการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและมีทักษะในการให้ค าปรึกษา 
แนะน า สนับสนุน ช่วยเหลือ ฝึกอบรม และให้การศึกษาแก่กลุ่มคนที่จะได้รู้ผลจากการการเปลี่ยนแปลง เข้าใจในการริเร่ิม
สร้างสรรค์ สามารถให้ค าปรึกษาผู้ใต้บังคบับัญชาได้ 

5.4 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลต่อ      
การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หากผู้บริหารสถานศึกษาขาด        
การการบริหารจัดการทรัพยากร ทัง้การจัดการด้านงบประมาณ จัดการเวลาได้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้บคุลากรได้รับ      
การอบรมพัฒนาศกัยภาพอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้สมาชิกในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด และมีการตรวจสอบการจัดการทรัพยากรจากภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการ PDCA จะส่งผลให้ภายในสถานศกึษาเกิดความเสี่ยงขึน้ได้ ดังนัน้  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญใน
การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพเพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารความเสี่ยงได้มากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบันโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 2554 [20] หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามาตร 58 (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชมุชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่นระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา บริจาคทรัพย์สนิและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา 
และมีสว่นร่วมในค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม 

5.5 ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการปฏิบติัอย่างมีคุณธรรมไม่สง่ผลต่อการบริหารความเสี่ยง
ของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เนื่องจากการที่สถานศึกษาจะสามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึน้ หรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ได้นัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบติั
ตนตามระเบียบของสถานศึกษา ยดึหลกัธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งมัน่ ตัง้ใจปฏิบติังานโดย
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ค านงึถงึผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตน และมีความยติุธรรม ให้ความเสมอภาคต่อผู้ ร่วมงานอย่างเท่าเทียม 
หากผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนได้อย่างมีคุณธรรมก็จะส่งผลให้สถานศกึษาสามารถบริหารความเสี่ยงได้มากย่ิงขึน้ 
สอดคล้องกบั นิภาพร รุ้งโรจน์สากล [21] ศกึษาเร่ือง พฤติกรรมทางคณุธรรมตามระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมที่ดี
ของผู้บริหารสถานศึกษา จงัหวดัสมทุรสาคร พบว่า ผู้บริหารสถานศกึษามีระดบัการปฏิบติัตามระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสงัคมที่ดีอยู่ในระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้วิจยัได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 สว่น มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1.1 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลมากที่สดุ ต่อการบริหารความ

เสีย่งของโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 คือ การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ดงันัน้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีศึกษาบริบท วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร และเปิดโอกาสให้บุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ของสถานศกึษา 

 1.2 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ดังนัน้
ผู้บริหารสถานศกึษาควรตระหนกัในวฒันธรรมขององค์กรเพื่อกระตุ้นผู้ใต้บงัคบับญัชาพงึมีและปฏิบติัตามหากภายในองค์กร
มีวฒันธรรมองค์กรที่เข้มแข็งจะช่วยให้การด าเนินงานเกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 

 1.3 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 รองลงมา คือ ด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์กรให้สมดุล ดงันัน้
ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการติดตามผลและเปรียบเทียบผลและน าผลมา
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป โดยการส่งเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยวางตนเป็นกลางรับฟังความคิดเห็นของบคุลากรใน
องค์กร 

 1.4 สถานศึกษาควรตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา มีการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร 
เพื่อศกึษาการบริหารความเสีย่งจากงานวิจยัน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
จากการวิจยั ผู้วิจยัได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจยัครัง้ต่อไป ดังนี ้
 2.1 ควรมีการศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในด้านอื่นๆ เพื่อเป็นเคร่ืองมือให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ด าเนิน       

การบริหารความเสีย่งของโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนในด้านอื่นๆ เพื่อมีแนวทางใน          

การบริหารความเสีย่งอย่างรอบด้าน 
 2.3 ควรมีการศึกษากระบวนการในการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอย่างเป็นล าดบัขัน้ เพื่อท่ีจะสามารถ

บริหารจดัการกบัความเสีย่งได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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มีความเป็นผู้น าเชิงกลยทุธ์จะมีวิสยัทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กร บริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ จึงควรได้รับการ
พฒันาความเป็นผู้น าอย่างต่อเนื่อง  
 5.2 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อการบริหารความ
เสี่ยงของโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 เนื่องจาก
วัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการธ ารงอยู่ขององค์กรที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่ด าเนินงานภายใต้
เป้าหมายเดียวกนั ซึง่วฒันธรรมองค์กรที่เข้มแข็งจะช่วยให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ ผู้บริหารจึง
ควรตระหนักในวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรเพื่อกระตุ้นผู้ ใต้บังคับบัญชาพึงมีและปฏิบัติตามแนวทางการบรรลุผลส าเร็จใน
งาน พร้อมทัง้ ยดึมัน่ในค าสัง่ ข้อบงัคบัและให้ความเคารพต่อผู้บังคบับัญชาอย่างเคร่งครัด เอือ้เฟ่ือเผ่ือแผ่ เสยีสละ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม และเน้นการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธี ปิลนัธนานนท์ [18] กล่าวว่า 
ผู้บริหารต้องรู้จกัใช้ทกัษะสือ่สารเพื่อท าให้ผู้ใต้บงัคบับัญชาเกิดความพงึพอใจเพื่อพฒันาองค์กรให้บรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว้  
 5.3 ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศกึษาด้านการจดัตัง้ควบคมุองค์กรให้สมดลุพยากรณ์การบริหารความ
เสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 เนื่องจาก
ผู้บริหารมีการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ติดตามผลและมีการเปรียบเทียบผลและน าผลมาปรับปรุง 
พัฒนาต่อไป โดยผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการ สร้างจิตส านกึ
และวางแนวทางปฏิบติัตัง้แต่ประชาธิปไตยภายในโรงเรียนการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน นอกจากนีย้ังให้
ค าแนะน าแก่คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนที่มาติดต่องานราชการซึ่งได้น าหลกัการมีส่วนร่วมผนวกกับ
ความเป็น สอดคล้องกบั ประทิน วิเศษสวุรรณ [19] ที่ว่าการเป็นผู้บริหารยคุใหม่ ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีพฤติกรรมที่ชัดเจน  
มีสมัพันธ์ที่ดีกับคนทุกระดับชัน้ เป็นผู้ที่มีทักษะในการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและมีทักษะในการให้ค าปรึกษา 
แนะน า สนับสนุน ช่วยเหลือ ฝึกอบรม และให้การศึกษาแก่กลุ่มคนที่จะได้รู้ผลจากการการเปลี่ยนแปลง เข้าใจในการริเร่ิม
สร้างสรรค์ สามารถให้ค าปรึกษาผู้ใต้บังคบับัญชาได้ 

5.4 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลต่อ      
การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หากผู้บริหารสถานศึกษาขาด        
การการบริหารจัดการทรัพยากร ทัง้การจัดการด้านงบประมาณ จัดการเวลาได้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้บคุลากรได้รับ      
การอบรมพัฒนาศกัยภาพอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้สมาชิกในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด และมีการตรวจสอบการจัดการทรัพยากรจากภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการ PDCA จะส่งผลให้ภายในสถานศึกษาเกิดความเสี่ยงขึน้ได้ ดังนัน้  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญใน
การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพเพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารความเสี่ยงได้มากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบันโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 2554 [20] หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามาตร 58 (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชมุชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่นระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา บริจาคทรัพย์สนิและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา 
และมีสว่นร่วมในค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม 

5.5 ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการปฏิบติัอย่างมีคุณธรรมไม่สง่ผลต่อการบริหารความเสี่ยง
ของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เนื่องจากการที่สถานศึกษาจะสามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึน้ หรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ได้นัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบติั
ตนตามระเบียบของสถานศึกษา ยดึหลกัธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งมัน่ ตัง้ใจปฏิบติังานโดย
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ค านงึถงึผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตน และมีความยติุธรรม ให้ความเสมอภาคต่อผู้ ร่วมงานอย่างเท่าเทียม 
หากผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนได้อย่างมีคุณธรรมก็จะส่งผลให้สถานศกึษาสามารถบริหารความเสี่ยงได้มากย่ิงขึน้ 
สอดคล้องกบั นิภาพร รุ้งโรจน์สากล [21] ศกึษาเร่ือง พฤติกรรมทางคณุธรรมตามระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมที่ดี
ของผู้บริหารสถานศึกษา จงัหวดัสมทุรสาคร พบว่า ผู้บริหารสถานศกึษามีระดบัการปฏิบติัตามระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสงัคมที่ดีอยู่ในระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้วิจยัได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 สว่น มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1.1 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลมากที่สดุ ต่อการบริหารความ

เสีย่งของโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 คือ การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ดงันัน้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีศึกษาบริบท วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร และเปิดโอกาสให้บุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ของสถานศกึษา 

 1.2 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ดังนัน้
ผู้บริหารสถานศกึษาควรตระหนกัในวฒันธรรมขององค์กรเพื่อกระตุ้นผู้ใต้บงัคบับญัชาพงึมีและปฏิบติัตามหากภายในองค์กร
มีวฒันธรรมองค์กรที่เข้มแข็งจะช่วยให้การด าเนินงานเกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 

 1.3 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 รองลงมา คือ ด้านการจัดตัง้ควบคุมองค์กรให้สมดุล ดงันัน้
ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการติดตามผลและเปรียบเทียบผลและน าผลมา
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป โดยการส่งเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยวางตนเป็นกลางรับฟังความคิดเห็นของบคุลากรใน
องค์กร 

 1.4 สถานศึกษาควรตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา มีการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร 
เพื่อศกึษาการบริหารความเสีย่งจากงานวิจยัน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
จากการวิจยั ผู้วิจยัได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจยัครัง้ต่อไป ดังนี ้
 2.1 ควรมีการศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในด้านอื่นๆ เพื่อเป็นเคร่ืองมือให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ด าเนิน       

การบริหารความเสีย่งของโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนในด้านอื่นๆ เพื่อมีแนวทางใน          

การบริหารความเสีย่งอย่างรอบด้าน 
 2.3 ควรมีการศึกษากระบวนการในการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอย่างเป็นล าดบัขัน้ เพื่อที่จะสามารถ

บริหารจดัการกบัความเสีย่งได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศกึษาองค์ประกอบ 2. สร้างรูปแบบ 3. ประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด
อบุลราชธานี จ านวน 8 แห่ง  ปีการศกึษา  2560 จ านวน 234  คน การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie 
& Morgan [1] ท าการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ชนิดสดัส่วน  (Proportional Stratified  Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของของสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน 12  ด้าน รวม 79 ข้อ มีค่า  IOC ระหว่าง 0.67 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ตอนที่ 1-12 เท่ากับ 0.95, 0.93, 0.92, 0.95, 0.91, 0.92, 0.92, 0.93, 0.91, 0.94, 0.96, 0.96 ตามล าดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  (Exploratory Factor Analysis : EFA) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก  (Principal Component Analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบแบบตัง้ฉาก  (Orthogonal Rotation)          
ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation)  

ผลการวิจยัพบว่า 
 1. องค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า           

มี 9 องค์ประกอบ ทกุองค์ประกอบมีค่าน า้หนกัระหว่าง 0.516 - 0.816 คือ 1.ภาวะผู้น าและคุณธรรมจริยธรรม มี 13 ตวัแปร 
2. การบริหารหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน มี 9 ตวัแปร 3. การวิจยัในชัน้เรียน มี 7 ตวัแปร 4. การประสานความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ มี 7 ตัวแปร 5. การประเมินตามสภาพจริง และการวัดแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ มี 4 ตัวแปร            
6. การจดัการกิจกรรมเสริมหลกัสตูรและกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน มี 5 ตวัแปร 7. การมีวิสยัทัศน์ เป้าหมาย และยทุธศาสตร์ใน
การท างานมี 3 ตวัแปร 8. การใช้เทคโนโลยี นวตักรรม มี 5 ตวัแปร และ 9. ระบบการประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา
มี 3 ตัวแปร สามารถอธิบายองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
อบุลราชธานี ได้ร้อยละ 74.96 

 2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีประกอบ ด้วย                    
9 องค์ประกอบ คือ 1. ภาวะผู้น าและคณุธรรมจริยธรรม  2. การบริหารหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน 3. การวิจยัใน
ชัน้เรียน 4. การประสานความร่วมมือกบัสถานประกอบการ 5. การประเมินตามสภาพจริง และการวดัแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ 
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6. การจัดการกิจกรรมเสริมหลกัสตูรและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 7. การมีวิสยัทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการท างาน  
8. การใช้เทคโนโลยี นวตักรรม และ 9. ระบบการประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา 

3. การประเมินรูปแบบ โดยการจัดกลุ่มสนทนาผู้ เชี่ยวชาญ 9 คน สรุปว่าองค์ประกอบรูปแบบทัง้ 9 องค์ประกอบ         
มีความถกูต้อง เหมาะสม มีประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ได้ร้อยละ 100 
 

ค าส าคัญ: การบริหารงานวิชาการ, รูปแบบการบริหารวิชาการ, การบริหารวิชาการอาชีวศกึษา 
 
Abstract 
 This research aimed to study 1) the factors of academic administration 2) create the model, and                       
3) evaluate of an academic administration model for college under UbonRatchathani provincial vocational office. 
The sample comprised 234teachers from 8 college underUbonRatchathani provincial vocational office, obtained 
by stratified random sampling. The tool used for data collecting was a 5-level rating scale questionnaire with the 
reliability part 1-12 at 0.95, 0.93, 0.92, 0.95, 0.91, 0.92, 0.92, 0.93, 0.91, 0.94, 0.96, 0.96 level. The statistics used 
for data analysis were Exploratory Factor Analysis: EFA) Principal Component Analysis, Orthogonal Rotation, 
Varimax Rotation method. 
 The research results revealed that:  
 1. The factor of an academic administration model for college under UbonRatchathani provincial vocational 
office comprised 9 factors and the variables in every factor weight between 0.516 - 0.814 arrange order total 
weight factor : leadership virtue and morality with 13  variables, curriculum and learning process with 9 variables, 
classroom action research with 7 variables, co-operating to establishment with 7 variables, authentic 
assessmentand competencies evaluation with 4 variables, curriculum and development activities with 5  variables, 
vision goal and strategies  with 3  variables, technology and innovation with 5 variables, and quality assurance 
standard with 3  variables, and explained 9 appropriate factors at 74.96 % 
 2. The academic administration modelfor college under UbonRatchathani provincial vocational office, was 
9 appropriate factors, comprised leadership virtue and morality, curriculum and learning process, classroom 
action research, co-operating to establishment, authentic assessment and competencies evaluation, curriculum 
and development activities, vision goal and strategies, technology and innovation, and quality assurance 
standard. 
 3. The evaluation of an academic administration model for college under UbonRatchathani provincial 
vocational office by experts every appropriate were correct, suitable, useful and implementation at 100%. 

Keywords: Academic administration, Academic administration model, Vocational academic administration. 
 
ภูมิหลัง 

 การจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเป็นกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลงัคนระดบักึ่งฝีมือ ระดบัฝีมือและ
ระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลยีที่มีลกัษณะเฉพาะสมัพันธ์อย่างชัดเจนกบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแต่
ละภาคเศรษฐกิจ เจตนารมณ์เพื่อให้บคุคล มีความรู้ มีทกัษะในวิชาชีพพืน้ฐานและวิชาชีพเฉพาะทาง พร้อมทัง้มีคณุลกัษณะ
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
 
เอกสารอ้างองิ 
[1] ลอืชัย ศรีเงินยวง. (2552).  คู่มือการท างานเพือ่น าหลกัพทุธธรรมมาแก้ปัญหาสขุภาพทางเพศและการเจริญพนัธุ์ของวยัรุ่น.  
 กรุงเทพฯ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ.    
[2] บญุฤทธ์ิ สขุรัตน์. (2557). การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น: นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และติดตามประเมินผล. นนทบรีุ :  
 กระทรวงสาธารณสขุ.    
[3] พชัรินทร์ ทาน้อย. (2551). ประสิทธิผลของการสร้างเสริมทกัษะชีวิตและการจูงใจในการป้องกนัอุบัติภยั 
 จากรถจกัรยานยนต์ในนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมธัยมศึกษา จังหวดัหนองบัวล าภู. วิทยานิพนธ์ 
 สธ.ม. (สขุศึกษา). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
[4] กสุมุาวดี ค าเกลีย้ง และคณะ. (2554). หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐานสขุศึกษา 6 ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6. กรุงเทพฯ:  
 ส านกัพิมพ์เอมพนัธ์.   
[5] นพสัชวินทร์ มูลทาทอง. (2555, มกราคม - มิถนุายน). ทกัษะชีวิตกบัการศึกษาเพือ่พฒันาเด็กและเยาวชน.  
 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม. 9 (1): 23 - 30. 
[6] วิชยั วงษ์ใหญ่. (2552). หลกัสูตร. กรุงเทพฯ: ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา.    
[7] มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช. (2550). เอกสารการสอนชดุวิชาทกัษะชีวิต. (พิมพ์ครัง้ที่ 9). นนทบรีุ :   
 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 

 92



 
วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

การศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  
สังกัดอาชีวศึกษา จงัหวัดอุบลราชธานี 
A STUDY MODEL OF ACADEMIC ADMINISTRATION FOR COLLEGE UNDER 
UBONRATCHATHANI PROVINCIAL VOCATIONAL OFFICE 
ดร.จิรวฒัน์  กิติพิเชฐสรรค์1 ธนพร กิติพิเชฐสรรค์ 2 
Jirawat Kitipichedsun1, Thanaporn Kitipichedsun2 
1อาจารย์ประจ าหลกัสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา วิทยาลยันครราชสมีา 
2นกัวิจยัอิสระ 

 
 
บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศกึษาองค์ประกอบ 2. สร้างรูปแบบ 3. ประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด
อบุลราชธานี จ านวน 8 แห่ง  ปีการศกึษา  2560 จ านวน 234  คน การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie 
& Morgan [1] ท าการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ชนิดสดัส่วน  (Proportional Stratified  Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของของสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน 12  ด้าน รวม 79 ข้อ มีค่า  IOC ระหว่าง 0.67 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ตอนที่ 1-12 เท่ากับ 0.95, 0.93, 0.92, 0.95, 0.91, 0.92, 0.92, 0.93, 0.91, 0.94, 0.96, 0.96 ตามล าดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  (Exploratory Factor Analysis : EFA) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก  (Principal Component Analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบแบบตัง้ฉาก  (Orthogonal Rotation)          
ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation)  

ผลการวิจยัพบว่า 
 1. องค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า           

มี 9 องค์ประกอบ ทกุองค์ประกอบมีค่าน า้หนกัระหว่าง 0.516 - 0.816 คือ 1.ภาวะผู้น าและคุณธรรมจริยธรรม มี 13 ตวัแปร 
2. การบริหารหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน มี 9 ตวัแปร 3. การวิจยัในชัน้เรียน มี 7 ตวัแปร 4. การประสานความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ มี 7 ตัวแปร 5. การประเมินตามสภาพจริง และการวัดแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ มี 4 ตัวแปร            
6. การจดัการกิจกรรมเสริมหลกัสตูรและกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน มี 5 ตวัแปร 7. การมีวิสยัทัศน์ เป้าหมาย และยทุธศาสตร์ใน
การท างานมี 3 ตวัแปร 8. การใช้เทคโนโลยี นวตักรรม มี 5 ตวัแปร และ 9. ระบบการประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา
มี 3 ตัวแปร สามารถอธิบายองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
อบุลราชธานี ได้ร้อยละ 74.96 

 2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีประกอบ ด้วย                    
9 องค์ประกอบ คือ 1. ภาวะผู้น าและคณุธรรมจริยธรรม  2. การบริหารหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน 3. การวิจยัใน
ชัน้เรียน 4. การประสานความร่วมมือกบัสถานประกอบการ 5. การประเมินตามสภาพจริง และการวดัแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ 
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6. การจัดการกิจกรรมเสริมหลกัสตูรและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 7. การมีวิสยัทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการท างาน  
8. การใช้เทคโนโลยี นวตักรรม และ 9. ระบบการประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา 

3. การประเมินรูปแบบ โดยการจัดกลุ่มสนทนาผู้ เชี่ยวชาญ 9 คน สรุปว่าองค์ประกอบรูปแบบทัง้ 9 องค์ประกอบ         
มีความถกูต้อง เหมาะสม มีประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ได้ร้อยละ 100 
 

ค าส าคัญ: การบริหารงานวิชาการ, รูปแบบการบริหารวิชาการ, การบริหารวิชาการอาชีวศกึษา 
 
Abstract 
 This research aimed to study 1) the factors of academic administration 2) create the model, and                       
3) evaluate of an academic administration model for college under UbonRatchathani provincial vocational office. 
The sample comprised 234teachers from 8 college underUbonRatchathani provincial vocational office, obtained 
by stratified random sampling. The tool used for data collecting was a 5-level rating scale questionnaire with the 
reliability part 1-12 at 0.95, 0.93, 0.92, 0.95, 0.91, 0.92, 0.92, 0.93, 0.91, 0.94, 0.96, 0.96 level. The statistics used 
for data analysis were Exploratory Factor Analysis: EFA) Principal Component Analysis, Orthogonal Rotation, 
Varimax Rotation method. 
 The research results revealed that:  
 1. The factor of an academic administration model for college under UbonRatchathani provincial vocational 
office comprised 9 factors and the variables in every factor weight between 0.516 - 0.814 arrange order total 
weight factor : leadership virtue and morality with 13  variables, curriculum and learning process with 9 variables, 
classroom action research with 7 variables, co-operating to establishment with 7 variables, authentic 
assessmentand competencies evaluation with 4 variables, curriculum and development activities with 5  variables, 
vision goal and strategies  with 3  variables, technology and innovation with 5 variables, and quality assurance 
standard with 3  variables, and explained 9 appropriate factors at 74.96 % 
 2. The academic administration modelfor college under UbonRatchathani provincial vocational office, was 
9 appropriate factors, comprised leadership virtue and morality, curriculum and learning process, classroom 
action research, co-operating to establishment, authentic assessment and competencies evaluation, curriculum 
and development activities, vision goal and strategies, technology and innovation, and quality assurance 
standard. 
 3. The evaluation of an academic administration model for college under UbonRatchathani provincial 
vocational office by experts every appropriate were correct, suitable, useful and implementation at 100%. 

Keywords: Academic administration, Academic administration model, Vocational academic administration. 
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ที่พึงประสงค์  มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ สามารถน าทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ             
สร้างผลผลิตและรายได้เกิดการพัฒนาอาชีพอย่างมัน่คงและยั่งยืน โดยมีส านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดัการศึกษาวิชาชีพ โดยจ าแนกตามหลกัสตูรการสอนคือ ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชัน้สงู หลกัสตูรวิชาชีพ
ระยะสัน้ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ ประกอบด้วย วิทยาลยัเทคนิค  วิทยาลยัอาชีวศึกษา 
วิทยาลยัสารพดัช่าง วิทยาลยัการอาชีพ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลยัการท่องเที่ยว เป็นสถาบนัการศกึษาของรัฐที่
มีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการศึกษาฝึกอบรม และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลและแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาก าลงัคนในภาคอุตสาหกรรม ภาค
การเกษตรและชนบท  ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลีย่นแปลงของสงัคม การจดัการอาชีวศกึษา จ าเป็นต้องมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ
ทางวิชาการ สามารถต่อสู้ในสงัคมแห่งการแข่งขันได้แต่รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีผ่าน
มายงัเป็นปัญหาขาดรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เหมาะสม หลกัการในการจัดการอาชีวศึกษา เป็นการฝึกอบรมวิชาชีพที่จัดใน
สถานศกึษาของรัฐ เอกชนหรือร่วมมือกับสถาน ซึง่จ าเป็นต้องมีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและ
มีมาตรฐานการอาชีวศึกษาในทุกระดบั จ านวน  7  มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี ้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [2]            
การจัดการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาสงักัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังมีปัญหาและอปุสรรคในหลายๆ              
ด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการบริหารและการจัดรูปแบบการจดัการศึกษายังไม่มีความหลากหลาย และยงัไม่ตอบสนอง
ผู้ เรียนเท่าที่ควร สถานศกึษาซึง่เป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติได้ด าเนินการแล้วยงัมีปัญหาทัง้ระดับองค์การ ระดบับคุคล อยู่ใน
ระดบัมาก จงึเป็นที่ท้าทายผู้บริหารสถานศึกษาที่ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ให้ทุกฝ่าย ทกุองค์การเข้า
มามีส่วนร่วมให้มากที่สดุ ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่เปิดใจยอมรับการท างานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
แม้ว่าจะมีกฎหมายทางการศึกษาและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกระตุ้นและผลกัดนัให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศกึษามากขึน้ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [3] สอดคล้องกบัรุ่ง แก้วแดง (2546) [4] การบริหารสถานศึกษา
ของภาครัฐในทุกระดับการศึกษา มีระบบและขัน้ตอนในการบริหารจัดการที่ค่อนข้างมาก ไม่คล่องตัว และขาดความเป็น
เอกภาพในบางกรณีเพราะมีระเบียบที่ต้องปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด มีการรวบอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง ซึง่นโยบายและค าสัง่
ต่างๆ มาจากส่วนกลาง บางครัง้อาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างหน่วยงานในภาครัฐกบัเอกชน ชุมชน และสถาน
ประกอบการ ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาศึกษาของภาครัฐกับชุมชน และสถานประกอบการ
เกิดขึน้ไม่มากเท่าที่ควร สอดคล้องกบัผลการวิจัย เก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา พบว่า องค์ประกอบความ
เป็นผู้ น าทางวิชาการ องค์ประกอบกระบวนการบริหารงานวิชาการสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของ
สถานศึกษา การใช้ รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่ เห มาะสมช่วยให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพ                             
เพชริน  สงค์ประเสริฐ [5] 

จงัหวดัอบุลราชธานี มีสถานศกึษาอาชีวศกึษา จ านวน 7 แห่ง คือ วิทยาลยัเทคนิคอบุลราชธานี วิทยาลยัเทคนิคเดช
อุดม วิทยาลยัสารพัดช่างอุบลราชธานี วิทยาลยัการอาชีพเขมราฐ วิทยาลยัการอาชีพวารินช าราบ วิทยาลยัการอาชีพ
ตระการพืชผล วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีอบุลราชธานี อาชีวศกึษาจงัหวดัอบุลราชธานี [6] การจดัการศกึษาอาชีวศึกษา
ของสถานศกึษาสงักดัอาชีวศกึษาจงัหวดัอบุลราชธานีจึงมีความส าคญัในการความรู้ ทกัษะ เจตคติ สร้างงานสร้างอาชีพ อนั
เป็นผลมาจากการบริหารงานภายใต้การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยงัไม่มีรูปแบบการบริหารวิชาการอย่างชัดเจน  
จากความเป็นมาและปัญหาที่กล่าวถึงข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศกึษาจงัหวัดอบุลราชธานีเพื่อให้ ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวดัอบุลราชธานี ทราบแนวทางในการบริหาร
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วิชาการ เพ่ิมคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาตามที่
ก าหนด สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ตามแนวทางของ การบริหารวิชาการ           
ตามมาตรฐานการอาชีวศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศกึษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัอาชีวศึกษา จงัหวดัอบุลราชธานี 
 2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักัดอาชีวศกึษา จงัหวดัอบุลราชธานี 
 3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักัดอาชีวศกึษา จงัหวดัอบุลราชธานี 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่างที่ผู้วิจยัศึกษา ดงันี ้
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีป้ระกอบด้วย ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีจ านวน         
8แห่ง ปีการศกึษา 2560 จ านวน 602 คน  
  1.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีจ านวน 8 แห่ง ปีการศึกษา 2560
จ านวน 234 คน การก าหนดจ านวนกลุม่ตวัอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan [1] ท าการสุม่ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้
ชนิดสดัสว่น (Proportional Stratified Random Sampling) ได้กลุม่ตวัอย่าง จากวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีอบุลราชธานี  
29 คน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีและเดชอุดม 88 คน วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 28 คน วิทยาลัยการอาชีพ         
วารินช าราบ, ตระการพืชผล, เขมราฐ 42 คน วิทยาลยัอาชีวศกึษาอบุลราชธานี 47 คน 
 2. วิธีด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
  ขัน้ตอนที่ 1 ศกึษาองค์ประกอบของรูปแบบ 
   1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อก าหนดขอบเขตด้านเนือ้หาโดยศึกษากระบวนการการบริหารวิชาการของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มาตรฐานการอาชีวศึกษาจาก
เอกสารวารสารแนวคิดหลกัการทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศเพื่อก าหนดองค์ประกอบการบริหาร
วิชาการของอาชีวศึกษาประกอบด้วย 12 ด้าน ดงันี ้1. ด้านวิสยัทศัน์ เป้าหมาย และยทุธศาสตร์ในการท างาน 2. ด้านบริหาร
หลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสตูรที่เปิดสอน 3. ด้านการวดัและประเมินผลการศึกษาตามหลกัสตูรที่เปิด
สอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 4. ด้านการวิจยัในชัน้เรียนและวิจัยทางการศึกษาและน าผลการวิจัยมาพัฒนา        
การจดัการศกึษา 5. ด้านการประสานความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจดัการศึกษาและฝึกงาน 6. ด้านการเลือกใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการเรียนรู้  7. ด้านใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมใน            
การจัดการเรียนการสอน 8. ด้านการใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม (สร้างทีมงาน)  9. ด้านการจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ชมรม/ชุมนุม 10. ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานศึกษา 11. ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และประพฤติตนตามจรรยาบรรณครูของผู้บริหารและ 12. ด้านภาวะผู้น าและความเป็นผู้น า 
   1.2 น าขอบเขตเนือ้หามา วิเคราะห์และสงัเคราะห์สร้างร่างแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสงักัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อหาองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการสร้างร่างรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของสถานศกึษาสงักดัอาชีวศึกษาจงัหวัดอบุลราชธานี 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ที่พึงประสงค์  มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ สามารถน าทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ             
สร้างผลผลิตและรายได้เกิดการพัฒนาอาชีพอย่างมัน่คงและยั่งยืน โดยมีส านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดัการศึกษาวิชาชีพ โดยจ าแนกตามหลกัสตูรการสอนคือ ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชัน้สงู หลกัสตูรวิชาชีพ
ระยะสัน้ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ ประกอบด้วย วิทยาลยัเทคนิค  วิทยาลยัอาชีวศึกษา 
วิทยาลยัสารพดัช่าง วิทยาลยัการอาชีพ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลยัการท่องเที่ยว เป็นสถาบนัการศกึษาของรัฐที่
มีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการศึกษาฝึกอบรม และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลและแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาก าลงัคนในภาคอุตสาหกรรม ภาค
การเกษตรและชนบท  ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลีย่นแปลงของสงัคม การจดัการอาชีวศกึษา จ าเป็นต้องมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ
ทางวิชาการ สามารถต่อสู้ในสงัคมแห่งการแข่งขันได้แต่รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ผ่าน
มายงัเป็นปัญหาขาดรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เหมาะสม หลกัการในการจัดการอาชีวศึกษา เป็นการฝึกอบรมวิชาชีพที่จัดใน
สถานศกึษาของรัฐ เอกชนหรือร่วมมือกับสถาน ซึง่จ าเป็นต้องมีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและ
มีมาตรฐานการอาชีวศึกษาในทุกระดบั จ านวน  7  มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี ้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [2]            
การจัดการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาสงักัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังมีปัญหาและอปุสรรคในหลายๆ              
ด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการบริหารและการจัดรูปแบบการจดัการศึกษายังไม่มีความหลากหลาย และยงัไม่ตอบสนอง
ผู้ เรียนเท่าที่ควร สถานศกึษาซึง่เป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติได้ด าเนินการแล้วยงัมีปัญหาทัง้ระดับองค์การ ระดบับคุคล อยู่ใน
ระดบัมาก จงึเป็นที่ท้าทายผู้บริหารสถานศึกษาที่ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ให้ทุกฝ่าย ทกุองค์การเข้า
มามีส่วนร่วมให้มากที่สดุ ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่เปิดใจยอมรับการท างานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
แม้ว่าจะมีกฎหมายทางการศึกษาและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกระตุ้นและผลกัดนัให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศกึษามากขึน้ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [3] สอดคล้องกบัรุ่ง แก้วแดง (2546) [4] การบริหารสถานศึกษา
ของภาครัฐในทุกระดับการศึกษา มีระบบและขัน้ตอนในการบริหารจัดการที่ค่อนข้างมาก ไม่คล่องตัว และขาดความเป็น
เอกภาพในบางกรณีเพราะมีระเบียบที่ต้องปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด มีการรวบอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง ซึง่นโยบายและค าสัง่
ต่างๆ มาจากส่วนกลาง บางครัง้อาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างหน่วยงานในภาครัฐกบัเอกชน ชุมชน และสถาน
ประกอบการ ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาศึกษาของภาครัฐกับชุมชน และสถานประกอบการ
เกิดขึน้ไม่มากเท่าที่ควร สอดคล้องกบัผลการวิจัย เก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา พบว่า องค์ประกอบความ
เป็นผู้ น าทางวิชาการ องค์ประกอบกระบวนการบริหารงานวิชาการสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของ
สถานศึกษา การใช้ รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่ เห มาะสมช่วยให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพ                             
เพชริน  สงค์ประเสริฐ [5] 

จงัหวดัอบุลราชธานี มีสถานศกึษาอาชีวศกึษา จ านวน 7 แห่ง คือ วิทยาลยัเทคนิคอบุลราชธานี วิทยาลยัเทคนิคเดช
อุดม วิทยาลยัสารพัดช่างอุบลราชธานี วิทยาลยัการอาชีพเขมราฐ วิทยาลยัการอาชีพวารินช าราบ วิทยาลยัการอาชีพ
ตระการพืชผล วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีอบุลราชธานี อาชีวศกึษาจงัหวดัอบุลราชธานี [6] การจดัการศกึษาอาชีวศึกษา
ของสถานศกึษาสงักดัอาชีวศกึษาจงัหวดัอบุลราชธานีจึงมีความส าคญัในการความรู้ ทกัษะ เจตคติ สร้างงานสร้างอาชีพ อนั
เป็นผลมาจากการบริหารงานภายใต้การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยงัไม่มีรูปแบบการบริหารวิชาการอย่างชัดเจน  
จากความเป็นมาและปัญหาที่กล่าวถึงข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศกึษาจงัหวัดอบุลราชธานีเพื่อให้ ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวดัอบุลราชธานี ทราบแนวทางในการบริหาร
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วิชาการ เพ่ิมคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาตามที่
ก าหนด สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ตามแนวทางของ การบริหารวิชาการ           
ตามมาตรฐานการอาชีวศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศกึษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัอาชีวศึกษา จงัหวดัอบุลราชธานี 
 2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักัดอาชีวศกึษา จงัหวดัอบุลราชธานี 
 3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักัดอาชีวศกึษา จงัหวดัอบุลราชธานี 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่างที่ผู้วิจยัศึกษา ดงันี ้
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีจ านวน         
8แห่ง ปีการศกึษา 2560 จ านวน 602 คน  
  1.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีจ านวน 8 แห่ง ปีการศึกษา 2560
จ านวน 234 คน การก าหนดจ านวนกลุม่ตวัอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan [1] ท าการสุม่ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้
ชนิดสดัสว่น (Proportional Stratified Random Sampling) ได้กลุม่ตวัอย่าง จากวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีอบุลราชธานี  
29 คน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีและเดชอุดม 88 คน วิทยาลยัสารพัดช่างอุบลราชธานี 28 คน วิทยาลัยการอาชีพ         
วารินช าราบ, ตระการพืชผล, เขมราฐ 42 คน วิทยาลยัอาชีวศกึษาอบุลราชธานี 47 คน 
 2. วิธีด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
  ขัน้ตอนที่ 1 ศกึษาองค์ประกอบของรูปแบบ 
   1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อก าหนดขอบเขตด้านเนือ้หาโดยศึกษากระบวนการการบริหารวิชาการของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มาตรฐานการอาชีวศึกษาจาก
เอกสารวารสารแนวคิดหลกัการทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศเพื่อก าหนดองค์ประกอบการบริหาร
วิชาการของอาชีวศึกษาประกอบด้วย 12 ด้าน ดงันี ้1. ด้านวิสยัทศัน์ เป้าหมาย และยทุธศาสตร์ในการท างาน 2. ด้านบริหาร
หลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสตูรที่เปิดสอน 3. ด้านการวดัและประเมินผลการศึกษาตามหลกัสตูรที่เปิด
สอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 4. ด้านการวิจัยในชัน้เรียนและวิจัยทางการศึกษาและน าผลการวิจัยมาพัฒนา        
การจดัการศกึษา 5. ด้านการประสานความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจดัการศึกษาและฝึกงาน 6. ด้านการเลือกใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการเรียนรู้  7. ด้านใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเหมาะสมใน            
การจัดการเรียนการสอน 8. ด้านการใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม (สร้างทีมงาน)  9. ด้านการจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ชมรม/ชุมนุม 10. ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานศึกษา 11. ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และประพฤติตนตามจรรยาบรรณครูของผู้บริหารและ 12. ด้านภาวะผู้น าและความเป็นผู้น า 
   1.2 น าขอบเขตเนือ้หามา วิเคราะห์และสงัเคราะห์สร้างร่างแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสงักัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อหาองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการสร้างร่างรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของสถานศกึษาสงักดัอาชีวศึกษาจงัหวัดอบุลราชธานี 
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  ขัน้ตอนที่ 2 สร้างรูปแบบ 
   2.1 สร้างแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักัดอาชีวศกึษา จงัหวดัอบุลราชธานี
ให้ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 คน ประเมินความเที่ยงตรง โดยใช้ค่า IOC ได้ค่าระหว่าง 0.67-1.00  
   2.2 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
จากครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดอบุลราชธานีจ านวน 8 แห่งรวม 30 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์
หาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม 12 ด้าน โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- coefficient) พบว่า ค่าความ
เชื่อมัน่ตอนที่ 1-12 เท่ากบั 0.95, 0.93, 0.92, 0.95, 0.91, 0.92, 0.92, 0.93, 0.91, 0.94, 0.96, 0.96 ตามล าดบั  
   2.3 น าแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี         
สง่เก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 234 คน (234 ชดุ)  
   2.4 น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติจัดท า รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศกึษาจงัหวดัอบุลราชธานี 
  ขัน้ตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบ 
   จดัท าแบบประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักดัอาชีวศึกษา จงัหวดัอบุลราชธานีโดย
การประชมุกลุม่สนมนาผู้ เชี่ยวชาญจานวน 9 คน พบว่า โดยภาพรวมทัง้ 9 องค์ประกอบ มีค่าระดบัคณุภาพด้านความถูกต้อง 
เหมาะสม มีประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ได้ของรูปแบบอยู่ในระดับร้อยละ 100 ทกุองค์ประกอบ 
 
สรุปผลการวจิัย 
 การวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สงักัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ครัง้นีผู้้ วิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัยดงันี ้
 1. องค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้จาก         
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีการสกดัปัจจัยและหมุนแกน พบว่า มี 9 องค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบมีค่า
น า้หนักระหว่าง 0.516 - 0.816 คือ 1. ภาวะผู้น าและคุณธรรมจริยธรรม มี 13 ตัวแปร 2. การบริหารหลกัสตูรและกระบวน 
การเรียนการสอน มี 9 ตัวแปร 3. การวิจัยในชัน้เรียน มี 7 ตัวแปร 4. การประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ               
มี 7 ตวัแปร  5. การประเมินตามสภาพจริง และการวดัแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ มี 4 ตวัแปร 6. การจดัการกิจกรรมเสริมหลกัสตูร
และกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียน มี 5 ตัวแปร 7. การมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการท างาน มี 3 ตัวแปร                       
8. การใช้เทคโนโลยี นวตักรรม มี 5 ตวัแปร และ 9. ระบบการประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษามี 3 ตวัแปร สามารถ
อธิบายองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของของสถานศึกษาสงักัดอาชีวศึกษาจังหวัดอบุลราชธานี ได้ร้อยละ 
74.96 
 2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักัดอาชีวศึกษาจังหวดัอบุลราชธานีประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 
คือ 1. ภาวะผู้ น าและคุณธรรมจริยธรรม 2. การบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 3. การวิจัยในชัน้เรียน               
4. การประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ 5. การประเมินตามสภาพจริง และการวัดแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ              
6. การจัดการกิจกรรมเสริมหลกัสตูรและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 7. การมีวิสยัทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการท างาน      
8. การใช้เทคโนโลยี นวตักรรม และ 9. ระบบการประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา 
 3. การประเมินรูปแบบ โดยการจัดกลุ่มสนทนาผู้ เชี่ยวชาญ 9 คน สรุปว่า องค์ประกอบรูปแบบทัง้ 9 องค์ประกอบ       
มีความถกูต้อง เหมาะสม มีประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ได้ร้อยละ 100 
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อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักดัอาชีวศกึษาจังหวัดอบุลราชธานี ข้อค้นพบ
มีประเด็นส าคญัที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดงันี ้
 1. ผลการวิจยั พบว่ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัอบุลราชธานีที่ได้จาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีการสกดัปัจจัยและหมุนแกน และพิจารณาองค์ประกอบที่บรรยายด้วยแปรตัง้แต่
3 ตัวแปรขึน้ไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) พบว่า มี 9 องค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบมีค่าน า้หนักระหว่าง 0.516 - 0.816 
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ 1. ภาวะผู้น าและคณุธรรมจริยธรรม 2. การบริหารหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน 
3. การวิจัยในชัน้เรียน 4. การประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ 5. การประเมินตามสภาพจริง และการวัดแบบ
มุ่งเน้นสมรรถนะ 6. การจดัการกิจกรรมเสริมหลกัสตูรและกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 7. การมีวิสยัทศัน์ เป้าหมาย และยทุธศาสตร์ใน
การท างาน  8. การใช้เทคโนโลยี นวตักรรม และ 9. ระบบการประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาองค์ประกอบที่ค้นพบมี
ความสอดคล้องกบั อิษยาสาธรสนัติกลุ, ทศันาแสวงศกัด์ิ, สมชาย เทพแสง [7] พบว่า มีด้านวิสยัทศัน์ด้านการสร้างเครือข่าย
ประทีปหวานชิต, วชัรีชชูาติ [8] มีการวางแผนด าเนินการใช้หลกัสตูร  การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาการปรับปรุงพฒันาการ
บริหารหลกัสตูรการด าเนินการบริหารหลกัสตูร ฉฏัฐมณฑน์ ฟักแย้ม, มารศรี สธุานิธิ, สรายทุธ์ เศรษฐขจร [9] มีองค์ประกอบ
ด้านการก าหนดวิสยัทัศน์และเป้าหมายโรงเรียนด้านการบริหารหลกัสตูรการเรียนการสอนวีระหมายมัน่, สมบรูณ์บรู ศิริรักษ์, 
สมชาย เทพแสง [10] พบว่า มีด้านการใช้เทคโนโลยีและด้านการสื่อสาร สมัคร์ รู้รักดี, สิทธิพร นิยมศรีสมศักด์ิ, เสรี ชัดแช้ม 
[11] มีด้านจัดท าหลกัสตูรและแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย การประกัน
คณุภาพภายใน และยงัสอดคล้องกบัพีรานชุ ไชยพิเดช, พีรพงศ์ ทิพนาค, วรัทยา ธรรมกิตติภพ, จิรวฒัน์ กิติพิเชฐสรรค์ [12] 
ด้านการก าหนดวิสยัทศัน์ นริศ แก้วสีนวล, ชูศักด์ิ เอกเพชร, วันชัย ธรรมสจัการ [13] ประกอบด้านการพัฒนาหลกัสตูรและ
การสอนการบริหารจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และแหล่งการเรียนรู้การวัดผลประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มศักด์ิ บัวรักษ์, ช่อเพชร เบ้าเงิน, สมชัย ชวลิตธาดา 
[14] ประกอบด้วย การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การพัฒนาสื่อ
นวตักรรมและการวิจัย การพฒันาระบบการประกนั สรีุรัตน์ ดวงสวุรรณ. ประกอบด้วยการพฒันาหลกัสตูร และการประกัน
คุณภาพ ขจรศักด์ิ อินทรโสภา และ ประเสริฐ อินทร์รักษ์ [15] ด้านการพัฒนาและบริหารหลักสูตร และสอดคล้องกับ           
สนั่น ใจโชติ, ดิเรก แสสนธ์ิ, สุวรรณ เดชน้อย, ศิริพร ชินวงศ์ [16] พบว่า มีองค์ประกอบ การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้               
การก าหนดพนัธกิจและเป้าหมายของสถานศกึษาการบริหารจดัการหลกัสตูรการก าหนดวิสยัทศัน์ของสถานศกึษา 
 2. ผลการวิจัย พบว่า การประเมินรูปแบบ โดยการจัดกลุ่มสนทนาผู้ เชี่ยวชาญ 9 คน สรุปว่าองค์ประกอบรูปแบบทัง้   
9 องค์ประกอบ มีความถกูต้อง เหมาะสม มีประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ได้ร้อยละ 100 สอดคล้องกบัแนวคิดของ Steiner 
[17] และ Keeve [18] รูปแบบควรประกอบด้วยความสมัพนัธ์อย่างมีโครงสร้างใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึน้
จากการใช้รูปแบบ ต้องระบุหรือชีใ้ห้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา ส่วนการทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบเป็น         
การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินตามแนวคิดของ Madaus, Scriven and Stufflebeam [18] มาตรฐานด้านความ
เหมาะสม (propriety standards) มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (feasibility standards) มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ 
(utility standards) และมาตรฐานด้านความถูกต้อง (accuracy standards) และสอดคล้องกับสอดคล้องกับ อิษยา            
สาธรสนัติกุล, ทศันา แสวงศกัด์ิ, สมชาย เทพแสง [7] ประทีปหวานชิต, วชัรีชชูาติ [8] ฉฏัฐมณฑน์ ฟักแย้ม, มารศรี สธุานิธิ,         
สรายุทธ์ เศรษฐขจร [9] พีรานุช ไชยพิเดช, พีรพงศ์  ทิพนาค, วรัทยา ธรรมกิตติภพ, จิรวัฒน์ กิติพิเชฐสรรค์  [12]                        
สรีุรัตน์ ดวงสวุรรณ [20] ที่พบว่า การประเมินรูปแบบ พบว่า ทกุองค์ประกอบมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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  ขัน้ตอนที่ 2 สร้างรูปแบบ 
   2.1 สร้างแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักัดอาชีวศกึษา จงัหวดัอบุลราชธานี
ให้ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 คน ประเมินความเที่ยงตรง โดยใช้ค่า IOC ได้ค่าระหว่าง 0.67-1.00  
   2.2 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
จากครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดอบุลราชธานีจ านวน 8 แห่งรวม 30 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม 12 ด้าน โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- coefficient) พบว่า ค่าความ
เชื่อมัน่ตอนที่ 1-12 เท่ากบั 0.95, 0.93, 0.92, 0.95, 0.91, 0.92, 0.92, 0.93, 0.91, 0.94, 0.96, 0.96 ตามล าดบั  
   2.3 น าแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี         
สง่เก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 234 คน (234 ชดุ)  
   2.4 น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติจัดท า รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศกึษาจงัหวดัอบุลราชธานี 
  ขัน้ตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบ 
   จดัท าแบบประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักดัอาชีวศึกษา จงัหวดัอบุลราชธานีโดย
การประชมุกลุม่สนมนาผู้ เชี่ยวชาญจานวน 9 คน พบว่า โดยภาพรวมทัง้ 9 องค์ประกอบ มีค่าระดบัคณุภาพด้านความถูกต้อง 
เหมาะสม มีประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ได้ของรูปแบบอยู่ในระดับร้อยละ 100 ทกุองค์ประกอบ 
 
สรุปผลการวจิัย 
 การวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สงักัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ครัง้นีผู้้ วิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัยดงันี ้
 1. องค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้จาก         
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีการสกดัปัจจัยและหมุนแกน พบว่า มี 9 องค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบมีค่า
น า้หนักระหว่าง 0.516 - 0.816 คือ 1. ภาวะผู้น าและคุณธรรมจริยธรรม มี 13 ตัวแปร 2. การบริหารหลกัสตูรและกระบวน 
การเรียนการสอน มี 9 ตัวแปร 3. การวิจัยในชัน้เรียน มี 7 ตัวแปร 4. การประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ               
มี 7 ตวัแปร  5. การประเมินตามสภาพจริง และการวดัแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ มี 4 ตวัแปร 6. การจดัการกิจกรรมเสริมหลกัสตูร
และกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียน มี 5 ตัวแปร 7. การมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการท างาน มี 3 ตัวแปร                       
8. การใช้เทคโนโลยี นวตักรรม มี 5 ตวัแปร และ 9. ระบบการประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษามี 3 ตวัแปร สามารถ
อธิบายองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของของสถานศึกษาสงักัดอาชีวศึกษาจังหวัดอบุลราชธานี ได้ร้อยละ 
74.96 
 2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักัดอาชีวศึกษาจังหวดัอบุลราชธานีประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 
คือ 1. ภาวะผู้ น าและคุณธรรมจริยธรรม 2. การบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 3. การวิจัยในชัน้เรียน               
4. การประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ 5. การประเมินตามสภาพจริง และการวัดแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ              
6. การจัดการกิจกรรมเสริมหลกัสตูรและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 7. การมีวิสยัทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการท างาน      
8. การใช้เทคโนโลยี นวตักรรม และ 9. ระบบการประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา 
 3. การประเมินรูปแบบ โดยการจัดกลุ่มสนทนาผู้ เชี่ยวชาญ 9 คน สรุปว่า องค์ประกอบรูปแบบทัง้ 9 องค์ประกอบ       
มีความถกูต้อง เหมาะสม มีประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ได้ร้อยละ 100 
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อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักดัอาชีวศกึษาจังหวัดอบุลราชธานี ข้อค้นพบ
มีประเด็นส าคญัที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดงันี ้
 1. ผลการวิจยั พบว่ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัอบุลราชธานีที่ได้จาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีการสกดัปัจจัยและหมุนแกน และพิจารณาองค์ประกอบที่บรรยายด้วยแปรตัง้แต่
3 ตัวแปรขึน้ไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) พบว่า มี 9 องค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบมีค่าน า้หนักระหว่าง 0.516 - 0.816 
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ 1. ภาวะผู้น าและคณุธรรมจริยธรรม 2. การบริหารหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน 
3. การวิจัยในชัน้เรียน 4. การประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ 5. การประเมินตามสภาพจริง และการวัดแบบ
มุ่งเน้นสมรรถนะ 6. การจดัการกิจกรรมเสริมหลกัสตูรและกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 7. การมีวิสยัทศัน์ เป้าหมาย และยทุธศาสตร์ใน
การท างาน  8. การใช้เทคโนโลยี นวตักรรม และ 9. ระบบการประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาองค์ประกอบที่ค้นพบมี
ความสอดคล้องกบั อิษยาสาธรสนัติกลุ, ทศันาแสวงศกัด์ิ, สมชาย เทพแสง [7] พบว่า มีด้านวิสยัทศัน์ด้านการสร้างเครือข่าย
ประทีปหวานชิต, วชัรีชชูาติ [8] มีการวางแผนด าเนินการใช้หลกัสตูร  การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาการปรับปรุงพฒันาการ
บริหารหลกัสตูรการด าเนินการบริหารหลกัสตูร ฉฏัฐมณฑน์ ฟักแย้ม, มารศรี สธุานิธิ, สรายทุธ์ เศรษฐขจร [9] มีองค์ประกอบ
ด้านการก าหนดวิสยัทัศน์และเป้าหมายโรงเรียนด้านการบริหารหลกัสตูรการเรียนการสอนวีระหมายมัน่, สมบรูณ์บรู ศิริรักษ์, 
สมชาย เทพแสง [10] พบว่า มีด้านการใช้เทคโนโลยีและด้านการสื่อสาร สมัคร์ รู้รักดี, สิทธิพร นิยมศรีสมศักด์ิ, เสรี ชัดแช้ม 
[11] มีด้านจัดท าหลกัสตูรและแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย การประกัน
คณุภาพภายใน และยงัสอดคล้องกบัพีรานชุ ไชยพิเดช, พีรพงศ์ ทิพนาค, วรัทยา ธรรมกิตติภพ, จิรวฒัน์ กิติพิเชฐสรรค์ [12] 
ด้านการก าหนดวิสยัทศัน์ นริศ แก้วสีนวล, ชูศักด์ิ เอกเพชร, วันชัย ธรรมสจัการ [13] ประกอบด้านการพัฒนาหลกัสตูรและ
การสอนการบริหารจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และแหล่งการเรียนรู้การวัดผลประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มศักด์ิ บัวรักษ์, ช่อเพชร เบ้าเงิน, สมชัย ชวลิตธาดา 
[14] ประกอบด้วย การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การพัฒนาสื่อ
นวตักรรมและการวิจัย การพฒันาระบบการประกนั สรีุรัตน์ ดวงสวุรรณ. ประกอบด้วยการพฒันาหลกัสตูร และการประกัน
คุณภาพ ขจรศักด์ิ อินทรโสภา และ ประเสริฐ อินทร์รักษ์ [15] ด้านการพัฒนาและบริหารหลักสูตร และสอดคล้องกับ           
สนั่น ใจโชติ, ดิเรก แสสนธ์ิ, สุวรรณ เดชน้อย, ศิริพร ชินวงศ์ [16] พบว่า มีองค์ประกอบ การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้               
การก าหนดพนัธกิจและเป้าหมายของสถานศกึษาการบริหารจดัการหลกัสตูรการก าหนดวิสยัทศัน์ของสถานศกึษา 
 2. ผลการวิจัย พบว่า การประเมินรูปแบบ โดยการจัดกลุ่มสนทนาผู้ เชี่ยวชาญ 9 คน สรุปว่าองค์ประกอบรูปแบบทัง้   
9 องค์ประกอบ มีความถกูต้อง เหมาะสม มีประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ได้ร้อยละ 100 สอดคล้องกบัแนวคิดของ Steiner 
[17] และ Keeve [18] รูปแบบควรประกอบด้วยความสมัพนัธ์อย่างมีโครงสร้างใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึน้
จากการใช้รูปแบบ ต้องระบุหรือชีใ้ห้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา ส่วนการทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบเป็น         
การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินตามแนวคิดของ Madaus, Scriven and Stufflebeam [18] มาตรฐานด้านความ
เหมาะสม (propriety standards) มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (feasibility standards) มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ 
(utility standards) และมาตรฐานด้านความถูกต้อง (accuracy standards) และสอดคล้องกับสอดคล้องกับ อิษยา            
สาธรสนัติกุล, ทศันา แสวงศกัด์ิ, สมชาย เทพแสง [7] ประทีปหวานชิต, วชัรีชชูาติ [8] ฉฏัฐมณฑน์ ฟักแย้ม, มารศรี สธุานิธิ,         
สรายุทธ์ เศรษฐขจร [9] พีรานุช ไชยพิเดช, พีรพงศ์  ทิพนาค, วรัทยา ธรรมกิตติภพ, จิรวัฒน์ กิติพิเชฐสรรค์  [12]                        
สรีุรัตน์ ดวงสวุรรณ [20] ที่พบว่า การประเมินรูปแบบ พบว่า ทกุองค์ประกอบมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 จากผลการวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีผู้ วิจัยมี
ข้อเสนอแนะต่อบคุคลที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการจดัการอาชีวศกึษา ดงันี ้
 1. สถานศึกษาสงักัดอาชีวศึกษาจังหวัดอบุลราชธานีและแห่งอื่นๆ สามารถน ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
สถานศกึษาสงักดัอาชีวศกึษาจงัหวัดอบุลราชธานีไปปรับใช้ในการบริหารงานวิชาการได้ตามความเหมาะสม 
 2. สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาสามารถน ารูปแบบไปใช้เป็นแนวทางการบริหารทางวิชาการอันจะส่งผลดีต่อ
คณุภาพสถานศกึษาคณุภาพผู้ เรียนและคุณภาพการศกึษาโดยรวมมากย่ิงขึน้ 
 3. ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สามารถน าไปก าหนดเป็นนโยบายกลยุทธ์หรือแนวทางในการพัฒนา         
การบริหารทางวิชาการและพฒันาคณุภาพการศกึษาโดยรวมในสถานศกึษาในสงักัด  
 4. สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ สามารถนารูปแบบไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพให้เหมาะสมกับภารกิจและ
บริบทของแต่ละหน่วยงาน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัในครัง้ต่อไป 
 ผลการวิจยัครัง้นีม้ีประเด็นที่น่าจะศกึษาค้นคว้าต่อไป ดงันี ้
 1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา                
ขัน้พืน้ฐานเพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้ เ รียนได้เกิดทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและสอดคล้องกบักรอบมาตรฐานการอาชีวศกึษา 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเ ร่ือง  รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามประเภทของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา เพื่อมุ่งเน้นการบริหารวิชาการของแต่ละประเภทสถานศกึษาเพิ่มมากขึน้ต่อไป 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยและพฒันารูปแบบการบริหารงานวิชาการฐานสมรรถนะ เพื่อการเรียนการสอนวิชาชีพของ
ผู้สอนและสะท้อนการจดัการเรียนรู้เป็นการพฒันาศกัยภาพผู้สอนและผู้ เรียนให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 จากผลการวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีผู้ วิจัยมี
ข้อเสนอแนะต่อบคุคลที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการจดัการอาชีวศกึษา ดงันี ้
 1. สถานศึกษาสงักัดอาชีวศึกษาจังหวัดอบุลราชธานีและแห่งอื่นๆ สามารถน ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
สถานศกึษาสงักดัอาชีวศกึษาจงัหวัดอบุลราชธานีไปปรับใช้ในการบริหารงานวิชาการได้ตามความเหมาะสม 
 2. สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาสามารถน ารูปแบบไปใช้เป็นแนวทางการบริหารทางวิชาการอันจะส่งผลดีต่อ
คณุภาพสถานศกึษาคณุภาพผู้ เรียนและคุณภาพการศกึษาโดยรวมมากย่ิงขึน้ 
 3. ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สามารถน าไปก าหนดเป็นนโยบายกลยุทธ์หรือแนวทางในการพัฒนา         
การบริหารทางวิชาการและพฒันาคณุภาพการศกึษาโดยรวมในสถานศกึษาในสงักัด  
 4. สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ สามารถนารูปแบบไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพให้เหมาะสมกับภารกิจและ
บริบทของแต่ละหน่วยงาน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัในครัง้ต่อไป 
 ผลการวิจยัครัง้นีม้ีประเด็นที่น่าจะศกึษาค้นคว้าต่อไป ดงันี ้
 1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา                
ขัน้พืน้ฐานเพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้ เ รียนได้เกิดทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและสอดคล้องกบักรอบมาตรฐานการอาชีวศกึษา 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเ ร่ือง  รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามประเภทของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา เพื่อมุ่งเน้นการบริหารวิชาการของแต่ละประเภทสถานศกึษาเพิ่มมากขึน้ต่อไป 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการฐานสมรรถนะ เพื่อการเรียนการสอนวิชาชีพของ
ผู้สอนและสะท้อนการจดัการเรียนรู้เป็นการพฒันาศกัยภาพผู้สอนและผู้ เรียนให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] Krejcie, R.V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and  
 psychological measurement, 30(3), 607-610. 
[2] ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา. (2549). มาตรฐานการอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ: วิทยาลยัสารพดัช่างพระนคร. 
[3] ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา. (2546) หลกัการ ทฤษฎี และนโยบายการปฏิรูปการอาชีวศึกษา.  
 กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ. 
[4] รุ่ง แก้วแดง. (2546). โรงเรียนนิติบุคคล. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
[5] เพชริน สงค์ประเสริฐ. (2550). การพฒันารูปแบบการบริหารวิชาการทีเ่นน้การท างานเป็นทีมของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน.  
 วิทยานิพนธ์การศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษาบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร. 
[6] อาชีวศกึษาจงัหวัดอบุลราชธานี. (2556). ยทุธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพของอาชีวศึกษา. อบุลราชธานี:  
 อาชีวศกึษาจงัหวดัอบุลราชธานี. 
[7] อิษยา สาธรสนัติกลุ, ทศันาแสวงศกัด์ิ, สมชายเทพแสง. (2550). การพฒันารูปแบบภาวะผูน้าวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหาร 
 โรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั. 
 

  วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

 

[8] ประทีป หวานชิต, วชัรีชูชาติ. (2550). รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพือ่พฒันาทกัษะชีวิตในศตวรรษที ่21  
 ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา. ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพฒันาการศกึษามหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบรีุ. วารสารบริหารการศกึษา มศว 4(26).  
[9] ฉฏัฐมณฑน์ ฟักแย้ม, มารศรีสธุานิธิ, สรายทุธ์ เศรษฐขจร. (2560). รูปแบบภาวะผูน้ าทางวิชาการที่มีประสิทธิผลของ 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีดษุฎีนิพนธ์ สาขาการบริหารการศึกษา  
 มหาวิทยาลยัปทุมธานี. วารสารบริหารการศึกษา มศว 14(26).  
[10] วีระ หมายมัน่, สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์, สมชาย เทพแสง. (2560). การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่
 ส่งผลต่อสมรรถนะหลกัของผูเ้รียนในโรงเรียนสงักัดสานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2.  
 วิทยานิพนธ์การศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  
 วารสารบริหารการศึกษา มศว 14(26). 
[11] สมคัร์ รู้รักดี, สทิธิพร นิยมศรีสมศกัด์ิ, เสรี ชดัแช้ม. (2554). รูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานส าหรับ 
 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาตราด. วารสารการบริหารการศึกษา  
 มหาวิทยาลยับูรพา 6(1): 143-144 
[12] พีรานชุ ไชยพิเดช, พีรพงศ์ ทิพนาค, วรัทยา ธรรมกิตติภพ, จิรวฒัน์ กิติพิเชฐสรรค์. (2558). รูปแบบการบริหาร 
 จดัการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากบัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน. ดษุฎีนิพนธ์ศกึษาดษุฎับณัฑิต  
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 6(2): 235-245  
[13] นริศ แก้วสนีวล, ชศูกัด์ิ เอกเพชร, วนัชยั ธรรมสจัการ. (2556). การพฒันารูปแบบการบริหารวิชาการในสถานศึกษา 
 อาชีวศึกษาของรัฐ. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 5(2): 61 
[14] เพิ่มศกัด์ิ บวัรักษ์, ช่อเพชร เบ้าเงิน, สมชัย ชวลติธาดา. (2559). การพฒันารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการ 
 ของสถานศึกษาสงักดั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
 การศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์. วารสารบริหารการศกึษา มศว 13(24): 14-21   
[15] ขจรศกัด์ิ อินทรโสภา และ ประเสริฐ อนิทร์รักษ์. (2560). รูปแบบการบริหารการศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษา 
 เอกชนสู่ประชาคมอาเซียน. Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology  
 NorthBangkok. 8(1): 136 
[16] สนัน่ ใจโชติ, ดิเรก แสสนธ์ิ, สวุรรณ เดชน้อย, ศิริพร ชินวงศ์. (2560). ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารศูนย์การศึกษา 
 นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอจงัหวดัอ านาจเจริญ. Journal of Nakhonratchasima College  
 11(1): 229-230. 
[17] Steiner, E. (1990). Boston: Khuwer-Nijhoff. Ecology. Sydney: NSW. 
[18] Keeves, J. P. (1988). Educational research, methodology and measurement: An international handbook.  
 Oxford: Pergamon Press.  
[19] Madaus, G.F., Scriven, M.S., & Stufflebeam, D.L. (1983). Evaluation models viewpoints on educational  
 and human services evaluation (8th ed.).  
[20] สรีุรัตน์ ดวงสวุรรณ. (2558). รูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง. วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา. 10(2). 

 

วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

[8] Wenzel, V., Weichold, K. and Silbereisen, R. K. (2009, December). “The Life Skills Program IPSY:  
 Positive Influences on School Bonding and Prevention of Substance Misuse”, in Journal of  
 Adolescence. Vol.32 (No.6): pp.1391-1401. 
[9] Benson, P. L. and Scales, P. C. (2009, April). “Positive Youth Development and the Prevention of  
 Youth Aggression and Violence”, in European Journal of Developmental Science. Vol.3  
 (No.3): pp.218 - 234. 
[10] Butler, H. A. (2012, June). “Halpern Critical Thinking Assessment Predicts Real-World Outcomes of  
            Critical Thinking”, in Applied Cognitive Psychology.  Vol.26 (No.5): pp.721-729. 
[11] Weiss, S., Marian, H.  (August 2007).  “Student Communication Motives and Interpersonal Attraction 
 Toward Instructor”, in Communication Research Reports. Vol.3 (No.24): pp.215-224. 
[12] Kluemper, D.H.  (2008, April). “Trait Emotional Intelligence: The Impact of Core-Self Evaluations and   
            Social Desirability”, in Personality and Individual Differences. Vol.44 (No.6): pp. 1402-1412. 
[13] Pearson, J.C. and Nelson, P.E. (1997). An introduction to human communication understanding & 
 sharing. The United States of America: McGraw-Hill. 
[14] Patterson, S.M. and Vitello, E. M. (2006, January). “Key Influences Shaping Health Education: Progress  
 Toward Accreditation”, in The Health Education Monograph Series. Vol.23 (No.1): pp.14-19. 
[15] กิตติมา จัน่บ ารุง. (2548). ประสิทธิผลของโปรแกรมการพฒันาทกัษะชีวิตต่อพฤติกรรมการป้องกนั ปัญหาทางเพศใน 
 วยัเรียน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
 จงัหวดันนทบุรี.  วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบติัครอบครัว).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัคริสเตียน. 
[16] อจัฉรา ฉายวิวฒัน์. (2551, มิถนุายน - กนัยายน). การพฒันาหลกัสูตรเสริมด้านทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน. วารสารศกึษาศาสตร์. 19 (3): 65-66. 
[17] ธนียา เทียนค าศรี. (2557, มกราคม - มิถนุายน). “การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูเพือ่การออกแบบกิจกรรมพฒันา 
 ทกัษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา”  ในวารสารคณะมนษุยศาสตร์และ 
 สงัคมศาสตร์. 12(1): 115-121. 
 [18] สภุัทรา สามงั. (2548). ผลการใชโ้ปรแกรมการเสริมสร้างทกัษะชีวิตทีมี่ต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการมี 
 เพศสมัพนัธ์ในนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 เขตอ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธุ์.  วิทยานิพนธ์ กศ.ม.  

(จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา). มหาสารคาม: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
[19] ราณี วงศ์คงเดช. (2549). การเสริมสร้างทกัษะชีวิตกบัแรงสนบัสนนุทางสงัคมเพือ่ป้องกนัการดื่มแอลกอฮอล์ใน 
 นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนขยายโอกาสการทางการศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น.  
 ปริญญานิพนธ์ สธ.ม. (สขุศกึษาและการสง่เสริมสขุภาพ). ขอนแก่น: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัขอนแก่น.   
[20] ดนพุล สนุทรรัตน์. (2550). การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพือ่พฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียน 
 มธัยมศึกษาเอกชน. ปริญญานิพนธ์กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). ชลบรีุ: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยับรูพา.   
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ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทมีของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จงัหวัดนนทบุรี 
FACTORS AFFECTING TEAM WORK EFFICIENCY OF TEACHERSIN SCHOOLS 
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1 นิสติการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
2 ที่ปรึกษาหลกั อาจารย์ประจ าภาควิชาการบริหารการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
3 ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ประจ าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
 
 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี          
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
นนทบุรี ปีการศึกษา 2560 จ านวน 334 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ และการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือที่ใช้ใน        
การวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่มีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับ เท่ ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย               
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 
 ผลการวิจยั พบว่า  
 1. ระดบัประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดั
นนทบรีุ มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (  = 4.13, S = .50) 
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ปัจจัยด้านทักษะการติดต่อสื่อสาร (X1) ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นของ
ทีมงาน (X3) ปัจจัยด้านขนาดของทีม (X2) และปัจจัยสถานภาพของทีมงาน (X5) สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพ      
การท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ ได้ร้อยละ 72.1 และ
น ามาสร้างสมการพยากรณ์ประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูได้ ดงันี ้  
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 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
  Y = .788 + .397 (X1) + .222(X3) + .084(X2) + .099(X5) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Zy = .431(ZX1) + .280(ZX3) + .106(ZX2) + .120(ZX5) 
 

ค าส าคัญ: ประสทิธิภาพ การท างานเป็นทีมครู 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study level team work efficiency and study factors affecting Team 
Work Efficiency of Teachers in School Under the Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 3 
Nonthaburi Province. The research samples were 334 teachers from teachers in school under the Jurisdiction of 
the secondary educational service area office 3 Nonthaburi Province in the academic year of 2017 selected by 
stratified random sampling technique and the reliabilities of the questionnaire was 0.99. The tool used in study 
was questionnaire. The research statistics were as follows: The results from the questionnaire were analyzed 
statistically using percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient and stepwise multiple 
regression Analysis.  
 The research results were as follows: 
 1. The level of factors affecting team work efficiency of teachers in school under the Jurisdiction of the 
secondary educational service area office 3 Nonthaburi province was at high level (  = 4.13, S = .50) 
 2. The factors affecting team work efficiency of teachers in school under the Jurisdiction of the secondary 
educational service area office 3 Nonthaburiprovince included the factors of communication (X1) cohesiveness of 
teamwork (X3) size of team (X2) and status of team work members (X5). The results were used to predict ( the 
efficient coordinated)  efficiency of teachers in school under the jurisdiction of the secondary educational service 
area office 3 Nonthaburi province at 72.1%. This was brought to construct predicting equations as follows: 
 The predicting equation of raw scores was 
  Y = .788 + .397 (X1) + .222(X3) + .084(X2) + .099(X5) 
 The predicting equation of standard scors was 
  Zy = .431(ZX1) + .280(ZX3) + .106(ZX2) + .120(ZX5) 
 

Keyword: Efficiency, Team work, Teacher 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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นนทบุรี ปีการศึกษา 2560 จ านวน 334 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ และการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือที่ใช้ใน        
การวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่มีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับ เท่ ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย               
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 
 ผลการวิจยั พบว่า  
 1. ระดบัประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดั
นนทบรีุ มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (  = 4.13, S = .50) 
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ปัจจัยด้านทักษะการติดต่อสื่อสาร (X1) ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นของ
ทีมงาน (X3) ปัจจัยด้านขนาดของทีม (X2) และปัจจัยสถานภาพของทีมงาน (X5) สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพ      
การท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ ได้ร้อยละ 72.1 และ
น ามาสร้างสมการพยากรณ์ประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูได้ ดงันี ้  
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 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
  Y = .788 + .397 (X1) + .222(X3) + .084(X2) + .099(X5) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Zy = .431(ZX1) + .280(ZX3) + .106(ZX2) + .120(ZX5) 
 

ค าส าคัญ: ประสทิธิภาพ การท างานเป็นทีมครู 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study level team work efficiency and study factors affecting Team 
Work Efficiency of Teachers in School Under the Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 3 
Nonthaburi Province. The research samples were 334 teachers from teachers in school under the Jurisdiction of 
the secondary educational service area office 3 Nonthaburi Province in the academic year of 2017 selected by 
stratified random sampling technique and the reliabilities of the questionnaire was 0.99. The tool used in study 
was questionnaire. The research statistics were as follows: The results from the questionnaire were analyzed 
statistically using percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient and stepwise multiple 
regression Analysis.  
 The research results were as follows: 
 1. The level of factors affecting team work efficiency of teachers in school under the Jurisdiction of the 
secondary educational service area office 3 Nonthaburi province was at high level (  = 4.13, S = .50) 
 2. The factors affecting team work efficiency of teachers in school under the Jurisdiction of the secondary 
educational service area office 3 Nonthaburiprovince included the factors of communication (X1) cohesiveness of 
teamwork (X3) size of team (X2) and status of team work members (X5). The results were used to predict ( the 
efficient coordinated)  efficiency of teachers in school under the jurisdiction of the secondary educational service 
area office 3 Nonthaburi province at 72.1%. This was brought to construct predicting equations as follows: 
 The predicting equation of raw scores was 
  Y = .788 + .397 (X1) + .222(X3) + .084(X2) + .099(X5) 
 The predicting equation of standard scors was 
  Zy = .431(ZX1) + .280(ZX3) + .106(ZX2) + .120(ZX5) 
 

Keyword: Efficiency, Team work, Teacher 
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ภูมิหลัง 
 สถานศึกษาเป็นองค์กรหนึง่ที่ประกอบด้วยคณะท างานที่ต้องประสานความร่วมมือกนัในการท างานของผู้บริหาร 
คณะครู และบุคลากร ซึ่งจะต้องพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็ว เพราะสถานศกึษาเป็นที่ถ่ายทอดความรู้และสรรพการต่างๆ แก่เยาวชนให้สามารถไปแข่งขนักบัอารยประเทศ
ได้ สถานศกึษาจงึมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพฒันาองค์กรของตนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสงัคม ดงันัน้ ผู้ที่จะ
สามารถน าการเปลี่ยน ท าให้องค์กรอยู่รอดและประสบความส าเร็จก็คือ  ผู้บริหารนั่นเอง [11] ในอดีตที่ผ่านมาผู้บริหารที่มี
ความสามารถดี มีความรู้ดีมีบคุลกิดี มีความเชื่อมัน่ในตนเองสงู ต่างมีโอกาสประสบความส าเร็จกนัทัว่หน้า แต่ในปัจจบุนันัน้
การบริหารที่จะประสบความส าเร็จก็จะแตกต่างกันออกไป ถึงแม้ผู้บริหารจะมีความสามารถดังที่กล่าวมา แต่ก็ต้องประสบ
กับความล้มเหลวในการบริหารงาน เพราะยังมีความคิดแบบเก่า อีกทัง้ผู้ บริหารหลายๆ คน ยังท างานแบบคนเดียว            
(One Man Show) ไม่มอบหมายงาน สัง่งานไม่เป็น ไม่มีการวางแผน หวงอ านาจและไม่ยอมเปิดโอกาสให้พนักงานหรือ
ลกูน้องคนอื่นๆ ได้ท างานเลย สง่ผลให้ผลงานไม่พัฒนา และไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในปัจจุบัน
ผู้บริหารจึงได้ยอมรับความจริงว่าความหลากหลายของงานในปัจจุบันท าให้ผู้ บริหารต้องรู้จักแบ่งงาน การมอบอ านาจ      
การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ผู้ ใต้บงัคบับัญชาท าแทน เพราะผู้บริหารนัน้ไม่สามารถท างานให้เกิดประสทิธิภาพได้เพียงล าพัง 
ผู้ บริหารจะต้องเรียนรู้การพัฒนาตนเอง และการท างานเป็นทีม (Teamwork) และสามารถสร้างประสิทธิภาพของทีม        
(Team Build Efficiency) ผู้บริหารควรเปลี่ยนจากการสัง่งานเพียงอย่างเดียว มาท าหน้าที่เป็นการชีแ้นะ สอนงาน ควบคุมงาน 
และร่วมมือกับคนอื่นๆ เพื่อจะท าให้งานบรรลุผลตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ทีมต้องการและเพื่อให้สอดคล้องกับ               
การปฏิรูปการศกึษาในปัจจบุนั [2] 
 ปัจจบุนั ผู้บริหารสถานศกึษาในยคุปฏิรูปการศกึษาซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้มีสว่นส าคญัในการสง่เสริมและสนบัสนุนให้
ครู คณาจารย์ได้ปฏิบติัหน้าที่อย่างเต็มศกัยภาพ และให้มีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีคณุลกัษณะ บทบาทตามภารกิจ
หน้าที่ และยทุธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน [15] คณุลกัษณะของผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้นอกจาก
จะต้องมีลกัษณะที่ส าคัญ คือ มีความรู้ มีเทคนิคการบริหารที่ทันสมัยแล้ว ผู้บริหารจะต้องสร้างบรรยากาศของการท างานใน
ทีม เปิดเผย ร่วมมือ เน้นการมีฉนัทามติ บริหารโดยอาศยักระบวนการการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [16]   
มีภาวะผู้น า ตระหนักในความส าคัญของการปฏิรูป ให้การยอมรับและรับฟังความคิดเห็น บริการและสนับสนุนการพัฒนา
บคุลากร ให้ความส าคัญงานวิชาการมากขึน้ และมีการท างานเป็นทีม [14] บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับ
การปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ การพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการแสวงหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทัง้สง่เสริมและ
สนบัสนนุให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกบัการศึกษาของโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา จดัท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลการจัดการศึกษา และน าผลการจัดการศึกษามาปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพต่อไป [8] ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย ยทุธศาสตร์ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ยทุธศาสตร์การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ และที่ส าคญั คือ 
ยทุธศาสตร์การท างานเป็นทีม กลา่วคือ การปฏิรูปการเรียนรู้เป็นเร่ืองของบคุลากรทุกคนในสถานศกึษา ต้องท างานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง และมีความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจต่างๆ ของสถานศกึษา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ ด้านบริหาร กิจกรรม
นักเรียน ฯลฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาที่ต้องการ โดยจะต้องร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วางแผน             
การท างาน ออกแบบการปฏิบติังาน แล้วช่วยกนัท าและพัฒนาปรับปรุง โดยแลกเปลีย่นเรียนรู้ ปรึกษาหารือและพึง่พาอาศัย
ซึง่กนัและกนั การท างานเป็นทีมจะท าให้บคุลากรรู้สกึอบอุ่น สบายใจ เพราะมีเพื่อนร่วมทาง ไม่โดดเด่ียว ซึง่ถ้าสถานศกึษามี
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การท างานเป็นทีมที่เข้มแข็ง ก็จะท าให้การปฏิรูปการเรียนรู้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ถงึแม้จะเปลี่ยนผู้บริหารหรือบุคลากร
บางคนก็ยงัด าเนินการต่อไปได้เพราะทีมงานยังอยู่ นอกจากจะต้องท างานเป็นทีมระหว่างบคุลากรภายในสถานศึกษาเอง
แล้ว ควรจะต้องท างานร่วมกับบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานในเขตพื น้ที่
การศึกษา และหน่วยงานที่ก ากับดูแลในส่วนกลาง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ที่เก่ียวข้อง และเป็น           
การระดมการมีสว่นร่วมจากทกุฝ่าย เพื่อช่วยกนัพฒันาคณุภาพของสถานศกึษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ [15] 
 จากสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของโรงเรียน การสอบถามและการสงัเกตระหว่างการปฏิบัติงาน พบว่า 
การด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมเป็นการร่วมกันท างานระหว่างบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป มีการมอบหมายงานอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ผลการด าเนินงานบรรลตุามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตัง้ไว้ คิดเป็นร้อยละ 90 บางกิจกรรม
เสร็จทันตามก าหนดเวลา บางกิจกรรมเกิดความล่าช้าไปบ้าง บางครัง้เกิดความขัดแย้งระหว่างการท างาน เนื่องจากความ
คิดเห็นไม่ตรงกัน บางครัง้เกิดความเหนื่อยล้า เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ซ า้ซ้อนในกิจกรรมเดียวกนั และ
บางครัง้เกิดความเบื่อหน่าย ท างานด้วยความเต็มใจและบางครัง้ท างานไปตามหน้าท่ี เนื่องจากเป็นภาระงานและหน้าท่ี       
ที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าและต่อเนื่อง สง่ผลให้ไม่เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในโรงเรียน เป็นต้น ซึง่ปัญหาต่างๆ สง่ผลให้มีการ
ใช้คน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ มากเกินความจ าเป็น อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และคุณภาพ
ผู้ เรียนได้ และจากการสอบถามผู้อ านวยการ สรุปได้ว่า พฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึน้ในโรงเรียนแสดงให้เห็นว่ามีการท างานเป็น
ทีมเกิดขึน้ และท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จแต่ยังขาดประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม สเุมธ งามกนก [12] 
นกัวิชาการ ได้เขียนบทความเร่ืองการสร้างทีม สรุปว่า การท างานเป็นทีมก่อให้เกิดประโยชน์หลากหลายประการด้วยกนั เช่น 
งานที่ออกมาดี มีคุณภาพ และสามารถลดความขัดแย้งแล้ว หากสมาชิกทีมได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมปัจจัยด้านต่างๆ        
ก็จะสง่ผลให้ประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมเพิ่มมากขึน้ 
 แม้ว่าการท างานเป็นทีมจะมีความส าคัญย่ิงต่อการปฏิบัติงานให้บรรลวุัตถุประสงค์ขององค์กร และสถานศึกษา  
แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่า ในแต่ละองค์กรมีสภาพการท างานเป็นทีมที่แท้จริงหรือไม่ และมี
ประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัใด หากมีแล้วจะมีปัจจัยใดบ้างที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครู
ในโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ และในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ท าการวิจัยเก่ียวประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมของพนกังานบริษัทเอกชน อาจารย์มหาวิทยาลยั และผู้บริหารสถานศึกษา มีผู้ท าวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนจ านวนน้อยมาก ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี ผลจากการวิจัย
ครัง้นีจ้ะเป็นข้อมูลให้ทราบว่ามีปัจจัยตวัใดบ้างที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน และจะน าไปสู่
การพฒันาปรับปรุงองค์ความรู้ที่เก่ียวกบัประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวจิยั 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ มีวตัถปุระสงค์ 2 ข้อ ดงันี ้
 1. เพื่อศกึษาระดบัประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ 
 2. เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ 
 

 

 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 

และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ภูมิหลัง 
 สถานศึกษาเป็นองค์กรหนึง่ที่ประกอบด้วยคณะท างานที่ต้องประสานความร่วมมือกนัในการท างานของผู้บริหาร 
คณะครู และบุคลากร ซึง่จะต้องพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็ว เพราะสถานศกึษาเป็นที่ถ่ายทอดความรู้และสรรพการต่างๆ แก่เยาวชนให้สามารถไปแข่งขนักบัอารยประเทศ
ได้ สถานศกึษาจงึมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพฒันาองค์กรของตนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสงัคม ดงันัน้ ผู้ที่จะ
สามารถน าการเปลี่ยน ท าให้องค์กรอยู่รอดและประสบความส าเร็จก็คือ  ผู้บริหารนั่นเอง [11] ในอดีตที่ผ่านมาผู้บริหารที่มี
ความสามารถดี มีความรู้ดีมีบคุลกิดี มีความเชื่อมัน่ในตนเองสงู ต่างมีโอกาสประสบความส าเร็จกนัทัว่หน้า แต่ในปัจจบุนันัน้
การบริหารที่จะประสบความส าเร็จก็จะแตกต่างกันออกไป ถึงแม้ผู้บริหารจะมีความสามารถดังที่กล่าวมา แต่ก็ต้องประสบ
กับความล้มเหลวในการบริหารงาน เพราะยังมีความคิดแบบเก่า อีกทัง้ผู้ บริหารหลายๆ คน ยังท างานแบบคนเดียว            
(One Man Show) ไม่มอบหมายงาน สัง่งานไม่เป็น ไม่มีการวางแผน หวงอ านาจและไม่ยอมเปิดโอกาสให้พนักงานหรือ
ลกูน้องคนอื่นๆ ได้ท างานเลย สง่ผลให้ผลงานไม่พัฒนา และไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในปัจจุบัน
ผู้บริหารจึงได้ยอมรับความจริงว่าความหลากหลายของงานในปัจจุบันท าให้ผู้ บริหารต้องรู้จักแบ่งงาน การมอบอ านาจ      
การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ผู้ ใต้บงัคบับัญชาท าแทน เพราะผู้บริหารนัน้ไม่สามารถท างานให้เกิดประสทิธิภาพได้เพียงล าพัง 
ผู้ บริหารจะต้องเรียนรู้การพัฒนาตนเอง และการท างานเป็นทีม (Teamwork) และสามารถสร้างประสิทธิภาพของทีม        
(Team Build Efficiency) ผู้บริหารควรเปลี่ยนจากการสัง่งานเพียงอย่างเดียว มาท าหน้าที่เป็นการชีแ้นะ สอนงาน ควบคุมงาน 
และร่วมมือกับคนอื่นๆ เพื่อจะท าให้งานบรรลุผลตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ทีมต้องการและเพื่อให้สอดคล้องกับ               
การปฏิรูปการศกึษาในปัจจบุนั [2] 
 ปัจจบุนั ผู้บริหารสถานศกึษาในยคุปฏิรูปการศกึษาซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้มีสว่นส าคญัในการสง่เสริมและสนบัสนุนให้
ครู คณาจารย์ได้ปฏิบติัหน้าที่อย่างเต็มศกัยภาพ และให้มีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีคณุลกัษณะ บทบาทตามภารกิจ
หน้าที่ และยทุธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน [15] คณุลกัษณะของผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้นอกจาก
จะต้องมีลกัษณะที่ส าคัญ คือ มีความรู้ มีเทคนิคการบริหารที่ทันสมัยแล้ว ผู้บริหารจะต้องสร้างบรรยากาศของการท างานใน
ทีม เปิดเผย ร่วมมือ เน้นการมีฉนัทามติ บริหารโดยอาศยักระบวนการการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [16]   
มีภาวะผู้น า ตระหนักในความส าคัญของการปฏิรูป ให้การยอมรับและรับฟังความคิดเห็น บริการและสนับสนุนการพฒันา
บคุลากร ให้ความส าคัญงานวิชาการมากขึน้ และมีการท างานเป็นทีม [14] บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับ
การปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ การพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการแสวงหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทัง้สง่เสริมและ
สนบัสนนุให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกบัการศึกษาของโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา จดัท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลการจัดการศึกษา และน าผลการจัดการศึกษามาปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพต่อไป [8] ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย ยทุธศาสตร์ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ยทุธศาสตร์การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ และที่ส าคญั คือ 
ยทุธศาสตร์การท างานเป็นทีม กลา่วคือ การปฏิรูปการเรียนรู้เป็นเร่ืองของบคุลากรทุกคนในสถานศกึษา ต้องท างานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง และมีความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจต่างๆ ของสถานศกึษา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ ด้านบริหาร กิจกรรม
นักเรียน ฯลฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาที่ต้องการ โดยจะต้องร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วางแผน             
การท างาน ออกแบบการปฏิบติังาน แล้วช่วยกนัท าและพัฒนาปรับปรุง โดยแลกเปลีย่นเรียนรู้ ปรึกษาหารือและพึง่พาอาศัย
ซึง่กนัและกนั การท างานเป็นทีมจะท าให้บคุลากรรู้สกึอบอุ่น สบายใจ เพราะมีเพื่อนร่วมทาง ไม่โดดเด่ียว ซึง่ถ้าสถานศกึษามี
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การท างานเป็นทีมที่เข้มแข็ง ก็จะท าให้การปฏิรูปการเรียนรู้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ถงึแม้จะเปลี่ยนผู้บริหารหรือบุคลากร
บางคนก็ยงัด าเนินการต่อไปได้เพราะทีมงานยังอยู่ นอกจากจะต้องท างานเป็นทีมระหว่างบคุลากรภายในสถานศึกษาเอง
แล้ว ควรจะต้องท างานร่วมกับบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานในเขตพื น้ที่
การศึกษา และหน่วยงานที่ก ากับดูแลในส่วนกลาง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ที่เก่ียวข้อง และเป็น           
การระดมการมีสว่นร่วมจากทกุฝ่าย เพื่อช่วยกนัพฒันาคณุภาพของสถานศกึษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ [15] 
 จากสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของโรงเรียน การสอบถามและการสงัเกตระหว่างการปฏิบัติงาน พบว่า 
การด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมเป็นการร่วมกันท างานระหว่างบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป มีการมอบหมายงานอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ผลการด าเนินงานบรรลตุามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตัง้ไว้ คิดเป็นร้อยละ 90 บางกิจกรรม
เสร็จทันตามก าหนดเวลา บางกิจกรรมเกิดความล่าช้าไปบ้าง บางครัง้เกิดความขัดแย้งระหว่างการท างาน เนื่องจากความ
คิดเห็นไม่ตรงกัน บางครัง้เกิดความเหนื่อยล้า เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ซ า้ซ้อนในกิจกรรมเดียวกนั และ
บางครัง้เกิดความเบื่อหน่าย ท างานด้วยความเต็มใจและบางครัง้ท างานไปตามหน้าท่ี เนื่องจากเป็นภาระงานและหน้าท่ี       
ที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าและต่อเนื่อง สง่ผลให้ไม่เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในโรงเรียน เป็นต้น ซึง่ปัญหาต่างๆ สง่ผลให้มีการ
ใช้คน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ มากเกินความจ าเป็น อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และคุณภาพ
ผู้ เรียนได้ และจากการสอบถามผู้อ านวยการ สรุปได้ว่า พฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึน้ในโรงเรียนแสดงให้เห็นว่ามีการท างานเป็น
ทีมเกิดขึน้ และท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จแต่ยังขาดประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม สเุมธ งามกนก [12] 
นกัวิชาการ ได้เขียนบทความเร่ืองการสร้างทีม สรุปว่า การท างานเป็นทีมก่อให้เกิดประโยชน์หลากหลายประการด้วยกนั เช่น 
งานที่ออกมาดี มีคุณภาพ และสามารถลดความขัดแย้งแล้ว หากสมาชิกทีมได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมปัจจัยด้านต่างๆ        
ก็จะสง่ผลให้ประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมเพิ่มมากขึน้ 
 แม้ว่าการท างานเป็นทีมจะมีความส าคัญย่ิงต่อการปฏิบัติงานให้บรรลวุัตถุประสงค์ขององค์กร และสถานศึกษา  
แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่า ในแต่ละองค์กรมีสภาพการท างานเป็นทีมที่แท้จริงหรือไม่ และมี
ประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัใด หากมีแล้วจะมีปัจจัยใดบ้างที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครู
ในโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ และในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ท าการวิจัยเก่ียวประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมของพนกังานบริษัทเอกชน อาจารย์มหาวิทยาลยั และผู้บริหารสถานศึกษา มีผู้ท าวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนจ านวนน้อยมาก ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี ผลจากการวิจัย
ครัง้นีจ้ะเป็นข้อมูลให้ทราบว่ามีปัจจัยตวัใดบ้างที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน และจะน าไปสู่
การพฒันาปรับปรุงองค์ความรู้ที่เก่ียวกบัประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวจิยั 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ มีวตัถปุระสงค์ 2 ข้อ ดงันี ้
 1. เพื่อศกึษาระดบัประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ 
 2. เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ 
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วธีิด าเนินการวจิัย 
 ประชากร คือ ครูในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี จากจ านวน 2,016 
คน กลุม่ตวัอย่างใช้วิธีการสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นเกณฑ์ แล้วจงึท าการสุ่ม
ครูในโรงเรียนแต่ละขนาดโรงเรียน โดยวิธีการสุม่ตวัอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) การค านวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง     
(Sample Size) ตามสตูรค านวณ Taro Yamane [19] ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จ านวน 334 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั
ครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลกัษณะแบบสอบถาม เป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) มีจ านวน 3 ข้อ ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา และอายุ ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
จงัหวดันนทบุรี มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จ านวน 40 ข้อ มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
ระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ ระหว่าง 0.80 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.98 และ    
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน เป็นทีมของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี จ านวน 34 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง     
ข้อค าถามกับนิยามศัพท์ ระหว่าง 0.80 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามปัจจัยด้านทักษะ                    
การติดต่อสื่อสารเท่ากับ 0.97 ปัจจัยด้านขนาดของทีมเท่ากับ 0.95 ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นของทีมงานเท่ากับ 0.93 
ปัจจยัด้านปทัสถานของทีมงานเท่ากับ 0.94 และปัจจยัด้านสถานภาพของทีมงานเท่ากบั 0.89 ค่าความเชื่อมัน่เฉลี่ยรวมทัง้
ฉบบัเท่ากบั 0.99 
 การวิเคราะห์ข้อมลูส าหรับการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการ ดงันี ้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลระดับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ รายด้าน และรวมทกุด้าน 
 3. การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยใช้สตูรการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั 
(Pearson Product-Moment Correlation)  
 4. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสร้างสมการท านายตัวแปรตามหนึ่งตัว จากตัวแปรอิสระ
มากกว่าหนึง่ตวั 
 
สรุปผลการวจิัย 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ ได้ผลดงันี ้
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 และ    
เพศชาย จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 67.4  และ             
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จบการศึกษาสงูกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 109 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.6 และส่วนใหญ่อายุต ่ากว่า 30 ปี จ านวน 100 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.9 อาย ุ30 ถงึ 40 ปี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 อาย ุ41 ถงึ 50 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.4 และอายมุากกว่า 50 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ พบว่า ระดบัประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.13, S = .50)  
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ พบว่า ปัจจยัด้านทกัษะการติดต่อสือ่สาร (X1) ปัจจยัด้านความเป็นปึกแผ่นของ
ทีมงาน (X3) ปัจจัยด้านขนาดของทีม (X2) และปัจจัยสถานภาพของทีมงาน (X5)  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม
ของครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 
.05 กลา่วคือปัจจัยด้านทักษะการติดต่อสื่อสาร (X1) ปัจจยัด้านความเป็นปึกแผ่นของงทีมงาน (X3) ปัจจยัด้านขนาดของทีม 
(X2) และสถานภาพของทีมงาน (X5)  สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี ได้ร้อยละ 72.1 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 
.849 ค่าความคลาดเคลือ่นที่เกิดขึน้จากการพยากรณ์เท่ากับ .266  
 
ตาราง  แสดงผลการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการถดถอยพหคุูณ แบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple regression Analysis) 
ของปัจจัยที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 3 
 

ล าดับการเข้าสมการของตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted R2 F 
(X1) .810 .656 .655 633.809** 
(X1) (X3) .842 .709 .707 59.848** 
(X1) (X3) (X2) .847 .717 .714 9.154** 
(X1) (X3) (X2) (X5) .849 .721 .718 5.104* 

 

หมายเหต ุ: ** หมายถงึ มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
      * หมายถงึ มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ สามารถอภิปรายผลการวิจยัในประเด็นส าคัญได้ ดงันี ้
 1. อภิปรายผลเก่ียวกับระดบัประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ ดงันี ้ 
 โดยภาพรวมครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 3 จังหวัดนนทบุรี มีระดับ
ประสทิธิภาพการท างานเป็นทีม มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.13, S = .50) ทัง้นีเ้นื่องมาจาก การท างานเป็นทีมของครู
ในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ มีลกัษณะของการที่กลุ่มคนตัง้แต่ 2 คนขึน้
ไปมีการสื่อสารอย่างเปิดเผย ทัง้ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีเป้าหมายเดียวกัน  มีการปฏิสมัพันธ์กันอยู่
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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วธีิด าเนินการวจิัย 
 ประชากร คือ ครูในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี จากจ านวน 2,016 
คน กลุม่ตวัอย่างใช้วิธีการสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นเกณฑ์ แล้วจงึท าการสุ่ม
ครูในโรงเรียนแต่ละขนาดโรงเรียน โดยวิธีการสุม่ตวัอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) การค านวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง     
(Sample Size) ตามสตูรค านวณ Taro Yamane [19] ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จ านวน 334 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั
ครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลกัษณะแบบสอบถาม เป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) มีจ านวน 3 ข้อ ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา และอายุ ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
จงัหวดันนทบุรี มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จ านวน 40 ข้อ มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
ระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ ระหว่าง 0.80 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.98 และ    
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน เป็นทีมของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี จ านวน 34 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง     
ข้อค าถามกับนิยามศัพท์ ระหว่าง 0.80 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามปัจจัยด้านทักษะ                    
การติดต่อสื่อสารเท่ากับ 0.97 ปัจจัยด้านขนาดของทีมเท่ากับ 0.95 ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นของทีมงานเท่ากับ 0.93 
ปัจจยัด้านปทัสถานของทีมงานเท่ากับ 0.94 และปัจจยัด้านสถานภาพของทีมงานเท่ากบั 0.89 ค่าความเชื่อมัน่เฉลี่ยรวมทัง้
ฉบบัเท่ากบั 0.99 
 การวิเคราะห์ข้อมลูส าหรับการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการ ดงันี ้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลระดับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ รายด้าน และรวมทกุด้าน 
 3. การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจยักับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยใช้สตูรการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั 
(Pearson Product-Moment Correlation)  
 4. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสร้างสมการท านายตัวแปรตามหนึ่งตัว จากตัวแปรอิสระ
มากกว่าหนึง่ตวั 
 
สรุปผลการวจิัย 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ ได้ผลดงันี ้
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 และ    
เพศชาย จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 67.4  และ             
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จบการศึกษาสงูกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 109 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.6 และส่วนใหญ่อายุต ่ากว่า 30 ปี จ านวน 100 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.9 อาย ุ30 ถงึ 40 ปี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 อาย ุ41 ถงึ 50 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.4 และอายมุากกว่า 50 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ พบว่า ระดบัประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.13, S = .50)  
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ พบว่า ปัจจยัด้านทกัษะการติดต่อสือ่สาร (X1) ปัจจยัด้านความเป็นปึกแผ่นของ
ทีมงาน (X3) ปัจจัยด้านขนาดของทีม (X2) และปัจจัยสถานภาพของทีมงาน (X5)  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม
ของครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 
.05 กลา่วคือปัจจัยด้านทักษะการติดต่อสื่อสาร (X1) ปัจจยัด้านความเป็นปึกแผ่นของงทีมงาน (X3) ปัจจยัด้านขนาดของทีม 
(X2) และสถานภาพของทีมงาน (X5)  สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี ได้ร้อยละ 72.1 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 
.849 ค่าความคลาดเคลือ่นที่เกิดขึน้จากการพยากรณ์เท่ากับ .266  
 
ตาราง  แสดงผลการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการถดถอยพหคุูณ แบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple regression Analysis) 
ของปัจจัยที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 3 
 

ล าดับการเข้าสมการของตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted R2 F 
(X1) .810 .656 .655 633.809** 
(X1) (X3) .842 .709 .707 59.848** 
(X1) (X3) (X2) .847 .717 .714 9.154** 
(X1) (X3) (X2) (X5) .849 .721 .718 5.104* 

 

หมายเหต ุ: ** หมายถงึ มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
      * หมายถงึ มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ สามารถอภิปรายผลการวิจยัในประเด็นส าคัญได้ ดงันี ้
 1. อภิปรายผลเก่ียวกับระดบัประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ ดงันี ้ 
 โดยภาพรวมครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 3 จังหวัดนนทบุรี มีระดับ
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ตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกัน  ท าให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจกัน เม่ือได้รับมอบภารกิจ ก็จะมีการมอบหมายงานตาม
บทบาทหน้าที่ของแต่ละคน ท าให้งานนัน้เกิดความส าเร็จโดยเร็วและมีประสทิธิภาพ และด้วยพระราชบญัญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 ก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล ท าให้โรงเรียนมีความคล่องตัว มี
อิสระและความเข้มแข็ง ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)             
พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารไปยงัโรงเรียน ท าให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดงันัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบติั ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องจึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้อ งประสานความ
ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมท างาน เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ ซึ่งในการปฏิบัติงานจะต้องมีความสัมพันธ์เช่ือมโยง ท าให้
ผู้ รับผิดชอบงานแต่ละด้านมีโอกาสท างานร่วมกนั ให้ความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั มีสมัพนัธ์อนัดี สง่ผลให้มีสภาพการท างาน
เป็นทีมในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึน้ซึง่สอดคล้องกับแนวคิดของ รัชนี สงิห์บญุตา [9] กลา่วถงึ ประสทิธิภาพการท างาน
เป็นทีมว่า เกิดจากการที่บุคคลมากกว่า 2 คน ขึน้ไปมาร่วมกันท างานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ร่วมกัน มีการประสาน การวางแผน การตดัสนิใจและการสนบัสนุนเพื่อให้งานที่ตนรับผิดชอบได้บรรลเุป้าหมาย
ที่ตัง้ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ริชาร์ดลุ๊ก และเจฟฟ์พอลเซอร์ [9] ยังได้กล่าวถึงประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมว่า 
การที่กลุ่มบุคคลมีจุดมุ่งหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การร่วมมือกัน และในบางครัง้ยังหมายถึง ความเท่ าเทียมกันของ
สมาชิกในทีมด้วย และประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมยังเป็นการรวมตวักนัของกลุ่มบุคคลที่แต่ละคนมีทักษะความสามารถ
ในการท างานที่เติมเต็มซึง่กนัและกนั และทกุคนต่างก็ยดึมัน่ในเป้าหมายเดียวกนั สง่ผลให้การท างานเป็นทีมมีประสทิธิภาพ
มากขึน้ซึง่สอดคล้องกบังานวิจัยของ ปัทมา สายสะอาด [6] พบว่า ประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก งานวิจัยของสมัมนาสีหมุ่ย [13] ศึกษาประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมของบคุลากร องค์การบริหารสว่นต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา พบว่า ว่ามีระดบัประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมทัง้ 5 ด้าน สรุปได้ ดงันี ้ด้านการตดัสินใจ
ร่วมกนัมีประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก ด้านการกระจายความเป็นผู้น า มีประสทิธิภาพการท างาน
เป็นทีมอยู่ในระดับมากเป็นอันดับที่สอง ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย มีประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก
เป็นอนัดบัที่สาม ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่มีประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัที่สี ่ และ
ด้านการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน 
 2. อภิปรายผลเก่ียวกบัปัจจยัที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ 
 ปัจจยัที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา        
เขต 3 จังหวัดนนทบรีุ ประกอบด้วย ทักษะการติดต่อสื่อสาร ขนาดของทีมงานความเป็นปึกแผ่นของทีมงานและสถานภาพ
ของทีมงาน สามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดงันี ้
 1. ปัจจัยด้านทักษะการติดต่อสื่อสาร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู เป็นล าดับที่หนึ่ง มีค่า
สมัประสทิธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั .656 สามารถท านายประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .01 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากการที่ครูในโรงเรียน มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสิง่ที่ต้องการสื่อสาร แล้วน าความเข้าใจ
นัน้ ส่งต่อไปยังผู้ รับสาร ให้มีความเข้าใจในสิ่งนัน้เหมือนกับตนเอง และทุกคนที่รับสาร มีความเข้าใจที่เหมือนกัน รวมถึง 
ความสามารถในการส่งต่อสาระ ส าคญัของสาร โดยตดัอารมณ์ในเชิงลบของผู้ส่งสารออก เพื่อลดความขดัแย้งที่อาจจะเกิดขึน้
ระหว่างผู้ ส่งสารกับผู้ รับสารซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Wynn and Guditus [18] ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านทักษะ                     
การติดต่อสื่อสารว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารอย่างมีกระบวนการโดยใช้ความเชื่อ ความรู้สกึ ความปรารถนา และความ
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เข้าใจระหว่างบุคคลทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ซึง่รูปแบของการสือ่สารสามารถเป็นการสือ่สารแบบเป็นค าพูด ข้อเขียน 
หรือเป็นสญัลกัษณ์ และมีทิศทางการสง่ข่าวสารทัง้จากบนลงล่าง จากลา่งขึน้บน ระดบัเดียวกนั หรือระหว่างองค์การ เพื่อให้
การสง่สารเกิดความเข้าใจร่วมกัน สามารถท างานร่วมกนัให้บรรลวุตัถุประสงค์ และก่อให้เกิดประสทิธิภาพในการท างานมาก
ที่สดุ นอกจากนี ้รังสาด จนัทรวิสตูร์ อ้างถงึใน ปัทมา สายสะอาด [6]  มีความเห็นว่า การติดต่อสือ่สารนัน้มีความส าคัญมากใน
การบริหารงานต่างๆ ของโรงเรียน ถ้าขาดการติดต่อสื่อสารที่ดีย่อมท าให้การบริหารงานในโรงเรียนประสบผลส าเร็จได้ยาก 
รวมถงึ Woodcock [17] ได้อธิบายว่า ลกัษณะของประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมจะมีลกัษณะที่ส าคญั 11 ประการ ด้วยกนั 
เรียกว่า “Building Blocks” สาระที่ส าคญัประการหนึง่ คือ การติดต่อสือ่สารที่ดี (Good communication) คือ การติดต่อสือ่สารหรือ
แลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน โดยทั่วไปจะต้องมีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ ใต้บังคับบัญชา อันจะก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ท่ีดี ซึ่งสมาชิกในทีมทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทักษะ และได้รับข้อมูลข่าวสารในการติดต่อสื่อสารอย่าง
เพียงพอ การสือ่สารถ้าเป็นค าพดู ผู้พดูต้องใช้ศิลปะทัง้การพูด และการเขียน ซึง่มีอิทธิพลต่อการสือ่สาร ถ้าการสือ่สารที่ไม่ดี
จะท าให้เข้าใจไม่ตรงกนั การติดต่อสือ่สารมี 2 วิธี ได้แก่ การติดต่อสือ่สารแบบเป็นทางการ เช่น ใบสมคัรงาน ค าสัง่ จดหมาย
ของทางราชการ และการติดต่อสือ่สารแบบไม่เป็นทางการ เช่น การทักทายปราศรัยพูดคยุกันระหว่าง เพื่อนร่วมงาน เหมาะ
ส าหรับการติดต่อสื่อสารที่ ต้องการความเร่งด่วนและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา สายสะอาด [6] ศึกษาทักษะ                   
การติดต่อสื่อสารของผู้ บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 พบว่า 1) ทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบรีุ   เขต 2 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
กาญจนบรีุ เขต 2 โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ทกัษะการติดต่อสือ่สารของผู้บริหารที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพ
การท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษากาญจนบุรีเขต 2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกัษะ                   
การติดต่อสือ่สารด้านความสม ่าเสมอต่อเนื่องกนั ความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและความแจ่มแจ้งของข่าวสารส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดบั 0.05 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ คมกฤช จนัทร์โอภาส [1] ศกึษาปัจจยัที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีม
ของข้าราชการส านักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็น ทีมของ
ข้าราชการส านกังานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจยัด้านการสื่อ
ความหมายและการประสานทีมงานสงูที่สดุอยู่ในระดบัมาก (  = 4.41) 
 2.  ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นของทีมงานส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครู เป็นล าดับที่สองมี          
ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .709 แสดงว่า ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นของงทีมงาน (X3) สามารถเพิ่ม
ประสทิธิภาพการพยากรณ์ได้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากสมาชิกทุกคนในทีม มีความร่วมมือร่วม
ใจกันท างาน โดยมุ่งสู่ความส าเร็จของงานเป็นหลกั มีความเป็นห่วงสมาชิกทุกคนในทีม หากงานนัน้ไม่อาจส าเร็จลงได้ก็        
ไม่ละความพยายามในการช่วยเหลือกัน หรือทิง้สมาชิกในทีมไปก่อนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บุตรี จารุโรจน์ [5]              
ได้กลา่วถึงความเป็นปึกแผ่นของทีมงานไว้ว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของงาน คือ ระดับความเป็นปึกแผ่น
ของทีมงาน ซึง่เป็นแรงดงึดดูใจให้สมาชิกมีความปรารถนาจะธ ารงไว้ซึง่สมาชิกภาพของทีมงาน ต้องการให้กลุม่คงอยู่ มีพลงั
ที่แสดงถงึความแข็งแกร่งของความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในกลุ่ม เป็นความเหนียวแน่นของทีมที่มีอิทธิพลต่อบุคคล และ
ระดบัปฏิกิริยาของทีมต่อกลุม่อื่น ต่อองค์กร หรือหน่วยงานอื่น ตราบใดที่สมาชิกยังรู้สกึว่าทีมยังเป็นสิ่งที่น่าดงึดูดให้เขาเป็น
สมาชิกอยู่ ตราบนัน้ทีมก็ยงัมีความเป็นปึกแผ่น แต่ถ้าทีมไม่สามารถดงึดูดใจสมาชิกต่อไปได้ สมาชิกก็จะไม่ค านึงถึงมิตรภาพ 
และความนบัถือซึง่มีต่อกนั ก็จะค่อยๆ จืดจางลงไปในที่สดุ ผลการวิจยัของนักจิตวิทยาพบว่า ทีมที่มีความเป็นปึกแผ่นภายในทีม
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกัน  ท าให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจกัน เมื่อได้รับมอบภารกิจ ก็จะมีการมอบหมายงานตาม
บทบาทหน้าที่ของแต่ละคน ท าให้งานนัน้เกิดความส าเร็จโดยเร็วและมีประสทิธิภาพ และด้วยพระราชบญัญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 ก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล ท าให้โรงเรียนมีความคล่องตัว มี
อิสระและความเข้มแข็ง ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)             
พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารไปยงัโรงเรียน ท าให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดงันัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบติั ผู้มีส่วนเก่ียวข้องจึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้อ งประสานความ
ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมท างาน เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ ซึ่งในการปฏิบัติงานจะต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง ท าให้
ผู้ รับผิดชอบงานแต่ละด้านมีโอกาสท างานร่วมกนั ให้ความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั มีสมัพนัธ์อนัดี สง่ผลให้มีสภาพการท างาน
เป็นทีมในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึน้ซึง่สอดคล้องกับแนวคิดของ รัชนี สงิห์บญุตา [9] กลา่วถงึ ประสทิธิภาพการท างาน
เป็นทีมว่า เกิดจากการที่บุคคลมากกว่า 2 คน ขึน้ไปมาร่วมกันท างานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ร่วมกัน มีการประสาน การวางแผน การตดัสนิใจและการสนบัสนุนเพื่อให้งานที่ตนรับผิดชอบได้บรรลเุป้าหมาย
ที่ตัง้ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ริชาร์ดลุ๊ก และเจฟฟ์พอลเซอร์ [9] ยังได้กล่าวถึงประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมว่า 
การที่กลุ่มบุคคลมีจุดมุ่งหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การร่วมมือกัน และในบางครัง้ยังหมายถึง ความเท่ าเทียมกันของ
สมาชิกในทีมด้วย และประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมยังเป็นการรวมตวักนัของกลุ่มบุคคลที่แต่ละคนมีทักษะความสามารถ
ในการท างานที่เติมเต็มซึง่กนัและกนั และทกุคนต่างก็ยดึมัน่ในเป้าหมายเดียวกนั สง่ผลให้การท างานเป็นทีมมีประสทิธิภาพ
มากขึน้ซึง่สอดคล้องกบังานวิจัยของ ปัทมา สายสะอาด [6] พบว่า ประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก งานวิจัยของสมัมนาสีหมุ่ย [13] ศึกษาประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมของบคุลากร องค์การบริหารสว่นต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา พบว่า ว่ามีระดบัประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมทัง้ 5 ด้าน สรุปได้ ดงันี ้ด้านการตดัสินใจ
ร่วมกนัมีประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก ด้านการกระจายความเป็นผู้น า มีประสทิธิภาพการท างาน
เป็นทีมอยู่ในระดับมากเป็นอันดับที่สอง ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย มีประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก
เป็นอนัดบัที่สาม ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่มีประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัที่สี ่ และ
ด้านการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน 
 2. อภิปรายผลเก่ียวกบัปัจจยัที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ 
 ปัจจยัที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา        
เขต 3 จังหวัดนนทบรีุ ประกอบด้วย ทักษะการติดต่อสื่อสาร ขนาดของทีมงานความเป็นปึกแผ่นของทีมงานและสถานภาพ
ของทีมงาน สามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดงันี ้
 1. ปัจจัยด้านทักษะการติดต่อสื่อสาร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู เป็นล าดับที่หนึ่ง มีค่า
สมัประสทิธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั .656 สามารถท านายประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .01 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากการที่ครูในโรงเรียน มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสิง่ที่ต้องการสื่อสาร แล้วน าความเข้าใจ
นัน้ ส่งต่อไปยังผู้ รับสาร ให้มีความเข้าใจในสิ่งนัน้เหมือนกับตนเอง และทุกคนที่รับสาร มีความเข้าใจที่เหมือนกัน รวมถึง 
ความสามารถในการส่งต่อสาระ ส าคญัของสาร โดยตดัอารมณ์ในเชิงลบของผู้ส่งสารออก เพื่อลดความขดัแย้งที่อาจจะเกิดขึน้
ระหว่างผู้ ส่งสารกับผู้ รับสารซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Wynn and Guditus [18] ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านทักษะ                     
การติดต่อสื่อสารว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารอย่างมีกระบวนการโดยใช้ความเช่ือ ความรู้สกึ ความปรารถนา และความ
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เข้าใจระหว่างบุคคลทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ซึง่รูปแบของการสือ่สารสามารถเป็นการสือ่สารแบบเป็นค าพูด ข้อเขียน 
หรือเป็นสญัลกัษณ์ และมีทิศทางการสง่ข่าวสารทัง้จากบนลงล่าง จากลา่งขึน้บน ระดบัเดียวกนั หรือระหว่างองค์การ เพื่อให้
การสง่สารเกิดความเข้าใจร่วมกัน สามารถท างานร่วมกนัให้บรรลวุตัถุประสงค์ และก่อให้เกิดประสทิธิภาพในการท างานมาก
ที่สดุ นอกจากนี ้รังสาด จนัทรวิสตูร์ อ้างถงึใน ปัทมา สายสะอาด [6]  มีความเห็นว่า การติดต่อสือ่สารนัน้มีความส าคัญมากใน
การบริหารงานต่างๆ ของโรงเรียน ถ้าขาดการติดต่อสื่อสารที่ดีย่อมท าให้การบริหารงานในโรงเรียนประสบผลส าเร็จได้ยาก 
รวมถงึ Woodcock [17] ได้อธิบายว่า ลกัษณะของประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมจะมีลกัษณะที่ส าคญั 11 ประการ ด้วยกนั 
เรียกว่า “Building Blocks” สาระที่ส าคญัประการหนึง่ คือ การติดต่อสือ่สารที่ดี (Good communication) คือ การติดต่อสือ่สารหรือ
แลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน โดยทั่วไปจะต้องมีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ ใต้บังคับบัญชา อันจะก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ท่ีดี ซึ่งสมาชิกในทีมทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทักษะ และได้รับข้อมูลข่าวสารในการติดต่อสื่อสารอย่าง
เพียงพอ การสือ่สารถ้าเป็นค าพดู ผู้พดูต้องใช้ศิลปะทัง้การพูด และการเขียน ซึง่มีอิทธิพลต่อการสือ่สาร ถ้าการสือ่สารที่ไม่ดี
จะท าให้เข้าใจไม่ตรงกนั การติดต่อสือ่สารมี 2 วิธี ได้แก่ การติดต่อสือ่สารแบบเป็นทางการ เช่น ใบสมคัรงาน ค าสัง่ จดหมาย
ของทางราชการ และการติดต่อสือ่สารแบบไม่เป็นทางการ เช่น การทักทายปราศรัยพูดคยุกันระหว่าง เพื่อนร่วมงาน เหมาะ
ส าหรับการติดต่อสื่อสารที่ ต้องการความเร่งด่วนและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา สายสะอาด [6] ศึกษาทักษะ                   
การติดต่อสื่อสารของผู้ บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 พบว่า 1) ทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบรีุ   เขต 2 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
กาญจนบรีุ เขต 2 โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ทกัษะการติดต่อสือ่สารของผู้บริหารที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพ
การท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษากาญจนบุรีเขต 2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกัษะ                   
การติดต่อสือ่สารด้านความสม ่าเสมอต่อเนื่องกนั ความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและความแจ่มแจ้งของข่าวสารส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดบั 0.05 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ คมกฤช จนัทร์โอภาส [1] ศกึษาปัจจยัที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีม
ของข้าราชการส านักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็น ทีมของ
ข้าราชการส านกังานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจยัด้านการสื่อ
ความหมายและการประสานทีมงานสงูที่สดุอยู่ในระดบัมาก (  = 4.41) 
 2.  ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นของทีมงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู เป็นล าดับที่สองมี          
ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .709 แสดงว่า ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นของงทีมงาน (X3) สามารถเพิ่ม
ประสทิธิภาพการพยากรณ์ได้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากสมาชิกทุกคนในทีม มีความร่วมมือร่วม
ใจกันท างาน โดยมุ่งสู่ความส าเร็จของงานเป็นหลกั มีความเป็นห่วงสมาชิกทุกคนในทีม หากงานนัน้ไม่อาจส าเร็จลงได้ก็        
ไม่ละความพยายามในการช่วยเหลือกัน หรือทิง้สมาชิกในทีมไปก่อนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บุตรี จารุโรจน์ [5]              
ได้กลา่วถึงความเป็นปึกแผ่นของทีมงานไว้ว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของงาน คือ ระดับความเป็นปึกแผ่น
ของทีมงาน ซึง่เป็นแรงดงึดดูใจให้สมาชิกมีความปรารถนาจะธ ารงไว้ซึง่สมาชิกภาพของทีมงาน ต้องการให้กลุม่คงอยู่ มีพลงั
ที่แสดงถงึความแข็งแกร่งของความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในกลุ่ม เป็นความเหนียวแน่นของทีมที่มีอิทธิพลต่อบุคคล และ
ระดบัปฏิกิริยาของทีมต่อกลุม่อื่น ต่อองค์กร หรือหน่วยงานอื่น ตราบใดที่สมาชิกยังรู้สกึว่าทีมยังเป็นสิ่งที่น่าดงึดูดให้เขาเป็น
สมาชิกอยู่ ตราบนัน้ทีมก็ยงัมีความเป็นปึกแผ่น แต่ถ้าทีมไม่สามารถดงึดูดใจสมาชิกต่อไปได้ สมาชิกก็จะไม่ค านึงถึงมิตรภาพ 
และความนบัถือซึง่มีต่อกนั ก็จะค่อยๆ จืดจางลงไปในที่สดุ ผลการวิจยัของนักจิตวิทยาพบว่า ทีมที่มีความเป็นปึกแผ่นภายในทีม
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ที่สงูก็จะมีประสิทธิภาพในการท างานที่สงูด้วย และมีแนวโน้ม จะท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย ได้ดีกว่าทีมงานที่ไม่ค่อยมีความ
เป็นปึกแผ่น และสอดคล้องกบังานวิจยัของ เบญจมาภรณ์ ค าหาญพล [4] ศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีม  
ด้านความเป็นปึกแผ่นของทีมงานไว้ว่า ความเป็นปึกแผ่นของทีมงาน คือ แรงจงูใจ ให้สมาชิกมีความปรารถนาจะธ ารงไว้ซึ่ง
สมาชิกภาพของทีมงานต้องให้กลุ่มคงพลงัที่แสดงถงึความแข็งแกร่งของความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในกลุม่อื่นต่อองค์กร
ท าให้การท างานเป็นทีมมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 
 3. ปัจจยัด้านขนาดของทีมส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู เป็นล าดบัที่สาม ปัจจยัด้านขนาดของ
ทีม (X2) มีค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .717 แสดงว่า ปัจจัยด้านขนาดของทีม (X2) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การพยากรณ์ได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก ผู้บริหารค านงึถงึจ านวนคนในสมาชิกที่อยู่ในทีม       
ซึง่การที่กลา่วถึงขนาดของทีมอาจจะต้อง อิงกบัลกัษณะความยากง่ายของงานเป็นหลกั เช่น งานที่ง่าย ทีมที่มีจ านวนสมาชิก 
จ านวน 5 คน อาจจะถือว่าเป็นทีมที่ใหญ่ ส่วนบางงานที่ยาก ต้องการความรู้ความสามารถของหลายๆ คน หลายๆ ฝ่าย 
จ านวนสมาชิก จ านวน 20 คน อาจจะเป็นทีมที่เล็กก็เป็นได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ บุตรี จารุโรจน์ [5] ได้กลา่วถึงขนาด
ของทีมงานไว้ว่า ขนาดของทีมงานมีผลต่อประสทิธิภาพของการท างานเป็นทีม กลา่วคือ เมื่อทีมงานมีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึน้ 
ทีมงานจะมี “พลงั” ที่จะบงัคับหรือผลกัดนัให้ประสิทธิภาพในการท างานสงูขึน้ หรือต ่าลงได้ จ านวนของสมาชิกที่ต้องการ
ส าหรับแต่ละทีมนัน้จะขึน้อยู่กับธรรมชาติของงาน และวัตถุประสงค์ของทีม ขนาดของทีมงานเป็นดัชนีวัดประสิทธิภาพ        
การท างานเป็นทีมได้ ทงันีเ้นื่องจากขนาดของทีมงานจะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลกับางองค์ประกอบของการท างาน
เป็นทีม ซึ่งได้แก่ ภาวะผู้น าสมาชิกของทีม และกระบวนการกลุ่มผู้ บริหารหรือผู้น าที่ปรารถนาจะเพิ่มประสิทธิผลใ นการ
ท างานของทีม โดยการเปลีย่นแปลงจ านวนสมาชิกควรพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดจากกลุ่มที่ไม่เป็นทางการประกอบด้วย 
นอกจากนี ้นรินทร์ แจ่มจรัส [3] ได้กลา่วถงึขนาดของกลุ่มไว้ว่าขนาดของกลุ่ม (Group Size) ที่มีผลต่อความสามคัคีภายใน
กลุม่ ทัง้นีส้บืเนื่องมาจากความยากล าบาก ความสบัสนจากการสื่อสาร และการปฏิสมัพันธ์ที่อาจล้มเหลวได้ กลุม่ที่มีขนาด
พอดีจะมีสมาชิกประมาณ 7-8 คน กลุ่มงานขนาดใหญ่จะมีสมาชิกประมาณ 11-15 คน ข้อที่น่าสงัเกตก็คือ ถ้ามีสมาชิก         
3 คน ขึน้ไป จะเร่ิมมี “คนวงใน” และ “คนวงนอก” เกิดขึน้และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาภรณ์ ค าหาญพล [4]        
ได้กลา่วถงึขนาดของทีมไว้ว่า ขนาดของทีม คือจ านวนทีมนัน้ สมาชิกทีมงานที่มีจ านวนเพิ่มขึน้ จะท าให้ทีมงานจะมีพลงัที่จะ
บังคับหรือผลกัดันให้ประสิทธิภาพในการท างานสงูขึน้หรือต ่าลงได้ จ านวนสมาชิกที่ต้องการส าหรับแต่ละทีมนัน้ขึน้อยู่กับ
ธรรมชาติของงานและวตัถปุระสงค์ของทีม ขนาดของทีมเป็นดชันีวดัประสทิธิภาพของทีมได้ เพราะขนาดของทีมงานจะส่งผล
กระทบต่อองค์ประกอบหลกับางองค์ประกอบของการท างานเป็นทีม ได้แก่ ภาวะผู้น า สมาชิกของทีม และกระบวนการกลุ่ม 
ผู้บริหาร หรือผู้น ากลุม่ 
 4. ปัจจัยด้านด้านสถานภาพของทีมงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู เป็นล าดับที่ สี่ มีค่า
สมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .721 แสดงว่า ปัจจัยด้านสถานภาพของทีมงาน (X5) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
พยากรณ์ได้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก ผู้บริหารค านงึถงึความพร้อมของสมาชิกทุกคนในทีม 
ประกอบไปด้วย ก าลงักาย ก าลงัใจ ก าลงัสติปัญญา ซึง่จะเป็นสว่นช่วยให้ภารกิจของทีมบรรลผุลส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Luthans อ้างถึงใน เบญจมาภรณ์ ค าหาญพล [4] ว่าต าแหน่งของสมาชิกใน
ทีมงานเมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกคนอื่นๆ โดยทั่วไปสถานของแต่ละคนจะถูกก าหนดโดยคุณลักษณะทัง้ที่สัมพันธ์กับ         
การท างานและบทบาทของสมาชิกภายในทีมและคุณลกัษณะที่ไม่สมัพนัธ์กับงาน ตัวก าหนดสถานภาพที่สมัพนัธ์กับงาน 
ได้แก่ ต าแหน่ง ตารางการท างาน และบางครัง้ยงัรวมถงึจ านวนเงินเดือนที่สมาชิกได้รับด้วย สมาชิกที่มีสถานภาพต่างกันจะ
ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกนัจากองค์กร เช่น ผู้บริหารระดบัสงูจะมีที่จอดรถส ารองไว้ที่ด้านหน้าของส านักงานใหญ่ ขณะที่
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พนักงานทั่วไปต้องหาที่จอดรถเอง นอกจากนี  ้ยังเห็นความแตกต่างจากโต๊ะท างาน การจัดส านักงาน การตกแต่งประดับ
ประดาสถานที่ท างาน เป็นต้น ซึง่สญัลกัษณ์ของสถานภาพจะสะท้อนให้เห็นระดับความส าคัญของบุคคลที่องค์กรให้การยก
ย่องหรือเพิ่มประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงานของทีมงาน ผู้ บริหารควรพิจารณาสถานภาพของสมาชิกกลุ่มที่ไม่เป็น
ทางการซึง่แฝงอยู่ในทีมงาน เช่น ภายในทีมงานที่เป็นทางการ หวัหน้าทีมจะมีสถานภาพสงูกว่าสมาชิกคนอื่นๆ กลุม่ที่ไม่เป็น
ทางการซึ่งแฝงอยู่ก็จะมีหัวหน้ากลุ่มซึง่โดยทั่วไปจะมีลกัษณะแตกต่างจากหัวหน้าที่ไม่เป็นทางการ และมีสถานภาพสูงกว่า
สมาชิกกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการคนอื่นๆ ผู้ บริหารจึงพบว่าการจะเพิ่มผลผลิตของทีมงานที่เป็นทางการจ าเป็นจะต้องให้            
การสนับสนุนแก่หัวหน้าทีมของทัง้สองกลุ่มควบคู่กนัไป ย่ิงกว่านัน้ได้มีหลกัฐานทางการวิจัยซึ่งเสนอแนะว่าที่จริงแล้วผล      
การปฏิบัติงานจะสัมพันธ์กับการสนับสนุนจากหัวหน้าทีมที่ไม่เป็นทางการมากกว่าการสนับสนุนจากหัวหน้าทีมที่เป็น
ทางการนอกจากนี ้นรินทร์ แจ่มจรัส [3] ได้กลา่วถึงสถานภาพของทีมงาน ไว้ว่า สถานภาพของกลุ่มและของบคุคลในกลุม่ 
(Status) คือ สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่บุคคลยินดีเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การนัน้ เพื่อแสวงหาความเจริญเติบโต
ก้าวหน้า อนัหมายถงึ การได้รับการยอมรับ การมีช่ือเสยีงจากการมีสถานภาพหรือต าแหน่งนัน่เองและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เบญจมาภรณ์ ค าหาญพล [4] ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงาน : กรณีศกึษา 
บริษัท ฟาร์มเฮ้าส์ จ ากัด พบว่า แนวคิดองค์ประกอบพืน้ฐานการท างานเป็นทีม ได้แก่ ขนาดของทีม ความเป็นปึกแผ่นของ
ทีมงาน ปทัสถานของทีมงาน และสถานภาพของสมาชิกของทีมงานมีความสมัพนัธ์และสง่ผลเชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีม 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
     1.1 หน่วยงานต้นสงักดัของสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศกึษา สามารถน าผลการศกึษาด้านปัจจัยที่สง่ผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ประกอบด้วย ทักษะการติดต่อสื่อสารขนาดของทีมงานความเป็นปึกแผ่นของทีมงาน
ปทัสถานของทีมงานและสถานภาพของทีมงาน ไปก าหนดเป็นแนวนโยบายในการพัฒนาครู  และบุคลากร ในสงักัด และ
สถานศกึษาของตนเอง 
     1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัทกัษะการติดต่อสือ่สารของผู้บริหารที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของ
ครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยที่ ความสม ่าเสมอต่อเนื่อง ความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความแจ่มแจ้งของข่าวสาร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรีฉะนัน้ ผู้บริหารควรวิเคราะห์สิง่แวดล้อมภายในและ
ภายนอก มาจดัท ากลยทุธ์ในการหาแนวทางการพฒันาการติดต่อสือ่สารกบันกัเรียน ครู ผู้ปกครอง และชมุชน อย่างต่อเนื่อง 
สม ่าเสมอ ให้ครอบคลมุเนือ้หาสาระ และปริมาณ แต่งตัง้คณะกรรมการหรือทีมงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กบับุคลที่
เก่ียวข้องได้รับทราบความเคลื่อนไหวภายในโรงเรียนได้อย่างทันเหตุการณ์ อย่างตรงไปตรงมา เพื่อความชดัเจน ถูกต้อง 
โปร่งใส และยงัเป็นการรายงานความก้าวหน้า ความเคลือ่นไหวในการปฏิบติังานทางการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรท าการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมในด้านอื่ นๆ เช่น ด้านการลดความ
ขัดแย้งในองค์กร ด้านความเป็นผู้ น าและผู้ ตามในการท างานเป็นทีม การจัดโครงสร้างองค์การ การให้ค า ปรึกษา และ          
การพฒันานวตักรรมใหม่ๆ เป็นต้น 
     2.2 ควรท าการศึกษาวิจัย และน ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมระหว่างพนักงานบริษัทกับ
หน่วยงานราชการ หรือสถานศกึษา 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ที่สงูก็จะมีประสิทธิภาพในการท างานที่สงูด้วย และมีแนวโน้ม จะท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย ได้ดีกว่าทีมงานที่ไม่ค่อยมีความ
เป็นปึกแผ่น และสอดคล้องกบังานวิจยัของ เบญจมาภรณ์ ค าหาญพล [4] ศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีม  
ด้านความเป็นปึกแผ่นของทีมงานไว้ว่า ความเป็นปึกแผ่นของทีมงาน คือ แรงจงูใจ ให้สมาชิกมีความปรารถนาจะธ ารงไว้ซึ่ง
สมาชิกภาพของทีมงานต้องให้กลุ่มคงพลงัที่แสดงถงึความแข็งแกร่งของความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในกลุม่อื่นต่อองค์กร
ท าให้การท างานเป็นทีมมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 
 3. ปัจจยัด้านขนาดของทีมส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู เป็นล าดบัที่สาม ปัจจยัด้านขนาดของ
ทีม (X2) มีค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .717 แสดงว่า ปัจจัยด้านขนาดของทีม (X2) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การพยากรณ์ได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก ผู้บริหารค านงึถงึจ านวนคนในสมาชิกที่อยู่ในทีม       
ซึง่การที่กลา่วถึงขนาดของทีมอาจจะต้อง อิงกบัลกัษณะความยากง่ายของงานเป็นหลกั เช่น งานที่ง่าย ทีมที่มีจ านวนสมาชิก 
จ านวน 5 คน อาจจะถือว่าเป็นทีมที่ใหญ่ ส่วนบางงานที่ยาก ต้องการความรู้ความสามารถของหลายๆ คน หลายๆ ฝ่าย 
จ านวนสมาชิก จ านวน 20 คน อาจจะเป็นทีมที่เล็กก็เป็นได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ บุตรี จารุโรจน์ [5] ได้กลา่วถึงขนาด
ของทีมงานไว้ว่า ขนาดของทีมงานมีผลต่อประสทิธิภาพของการท างานเป็นทีม กลา่วคือ เมื่อทีมงานมีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึน้ 
ทีมงานจะมี “พลงั” ที่จะบงัคับหรือผลกัดนัให้ประสิทธิภาพในการท างานสงูขึน้ หรือต ่าลงได้ จ านวนของสมาชิกที่ต้องการ
ส าหรับแต่ละทีมนัน้จะขึน้อยู่กับธรรมชาติของงาน และวัตถุประสงค์ของทีม ขนาดของทีมงานเป็นดัชนีวัดประสิทธิภาพ        
การท างานเป็นทีมได้ ทงันีเ้นื่องจากขนาดของทีมงานจะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลกับางองค์ประกอบของการท างาน
เป็นทีม ซึ่งได้แก่ ภาวะผู้น าสมาชิกของทีม และกระบวนการกลุ่มผู้ บริหารหรือผู้น าที่ปรารถนาจะเพิ่มประสิทธิผลใ นการ
ท างานของทีม โดยการเปลีย่นแปลงจ านวนสมาชิกควรพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดจากกลุ่มที่ไม่เป็นทางการประกอบด้วย 
นอกจากนี ้นรินทร์ แจ่มจรัส [3] ได้กลา่วถงึขนาดของกลุ่มไว้ว่าขนาดของกลุ่ม (Group Size) ที่มีผลต่อความสามคัคีภายใน
กลุม่ ทัง้นีส้บืเนื่องมาจากความยากล าบาก ความสบัสนจากการสื่อสาร และการปฏิสมัพันธ์ที่อาจล้มเหลวได้ กลุม่ที่มีขนาด
พอดีจะมีสมาชิกประมาณ 7-8 คน กลุ่มงานขนาดใหญ่จะมีสมาชิกประมาณ 11-15 คน ข้อที่น่าสงัเกตก็คือ ถ้ามีสมาชิก         
3 คน ขึน้ไป จะเร่ิมมี “คนวงใน” และ “คนวงนอก” เกิดขึน้และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาภรณ์ ค าหาญพล [4]        
ได้กลา่วถงึขนาดของทีมไว้ว่า ขนาดของทีม คือจ านวนทีมนัน้ สมาชิกทีมงานที่มีจ านวนเพิ่มขึน้ จะท าให้ทีมงานจะมีพลงัที่จะ
บังคับหรือผลกัดันให้ประสิทธิภาพในการท างานสงูขึน้หรือต ่าลงได้ จ านวนสมาชิกที่ต้องการส าหรับแต่ละทีมนัน้ขึน้อยู่กับ
ธรรมชาติของงานและวตัถปุระสงค์ของทีม ขนาดของทีมเป็นดชันีวดัประสทิธิภาพของทีมได้ เพราะขนาดของทีมงานจะส่งผล
กระทบต่อองค์ประกอบหลกับางองค์ประกอบของการท างานเป็นทีม ได้แก่ ภาวะผู้น า สมาชิกของทีม และกระบวนการกลุ่ม 
ผู้บริหาร หรือผู้น ากลุม่ 
 4. ปัจจัยด้านด้านสถานภาพของทีมงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู เป็นล าดับที่ สี่ มีค่า
สมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .721 แสดงว่า ปัจจัยด้านสถานภาพของทีมงาน (X5) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
พยากรณ์ได้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก ผู้บริหารค านงึถงึความพร้อมของสมาชิกทุกคนในทีม 
ประกอบไปด้วย ก าลงักาย ก าลงัใจ ก าลงัสติปัญญา ซึง่จะเป็นสว่นช่วยให้ภารกิจของทีมบรรลผุลส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Luthans อ้างถึงใน เบญจมาภรณ์ ค าหาญพล [4] ว่าต าแหน่งของสมาชิกใน
ทีมงานเมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกคนอื่นๆ โดยทั่วไปสถานของแต่ละคนจะถูกก าหนดโดยคุณลักษณะทัง้ที่สัมพันธ์กับ         
การท างานและบทบาทของสมาชิกภายในทีมและคุณลกัษณะที่ไม่สมัพนัธ์กับงาน ตัวก าหนดสถานภาพที่สมัพนัธ์กับงาน 
ได้แก่ ต าแหน่ง ตารางการท างาน และบางครัง้ยงัรวมถงึจ านวนเงินเดือนที่สมาชิกได้รับด้วย สมาชิกที่มีสถานภาพต่างกันจะ
ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกนัจากองค์กร เช่น ผู้บริหารระดบัสงูจะมีที่จอดรถส ารองไว้ที่ด้านหน้าของส านักงานใหญ่ ขณะที่
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พนักงานทั่วไปต้องหาที่จอดรถเอง นอกจากนี  ้ยังเห็นความแตกต่างจากโต๊ะท างาน การจัดส านักงาน การตกแต่งประดับ
ประดาสถานที่ท างาน เป็นต้น ซึง่สญัลกัษณ์ของสถานภาพจะสะท้อนให้เห็นระดับความส าคัญของบุคคลที่องค์กรให้การยก
ย่องหรือเพิ่มประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงานของทีมงาน ผู้ บริหารควรพิจารณาสถานภาพของสมาชิกกลุ่มที่ไม่เป็น
ทางการซึง่แฝงอยู่ในทีมงาน เช่น ภายในทีมงานที่เป็นทางการ หวัหน้าทีมจะมีสถานภาพสงูกว่าสมาชิกคนอื่นๆ กลุม่ที่ไม่เป็น
ทางการซึ่งแฝงอยู่ก็จะมีหัวหน้ากลุ่มซึง่โดยทั่วไปจะมีลกัษณะแตกต่างจากหัวหน้าที่ไม่เป็นทางการ และมีสถานภาพสูงกว่า
สมาชิกกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการคนอื่นๆ ผู้ บริหารจึงพบว่าการจะเพิ่มผลผลิตของทีมงานที่เป็นทางการจ าเป็นจะต้องให้            
การสนับสนุนแก่หัวหน้าทีมของทัง้สองกลุ่มควบคู่กนัไป ย่ิงกว่านัน้ได้มีหลกัฐานทางการวิจัยซึ่งเสนอแนะว่าที่จริงแล้วผล      
การปฏิบัติงานจะสัมพันธ์กับการสนับสนุนจากหัวหน้าทีมที่ไม่เป็นทางการมากกว่าการสนับสนุนจากหัวหน้าทีมที่เป็น
ทางการนอกจากนี ้นรินทร์ แจ่มจรัส [3] ได้กลา่วถึงสถานภาพของทีมงาน ไว้ว่า สถานภาพของกลุ่มและของบคุคลในกลุม่ 
(Status) คือ สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่บุคคลยินดีเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การนัน้ เพื่อแสวงหาความเจริญเติบโต
ก้าวหน้า อนัหมายถงึ การได้รับการยอมรับ การมีช่ือเสยีงจากการมีสถานภาพหรือต าแหน่งนัน่เองและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เบญจมาภรณ์ ค าหาญพล [4] ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงาน : กรณีศกึษา 
บริษัท ฟาร์มเฮ้าส์ จ ากัด พบว่า แนวคิดองค์ประกอบพืน้ฐานการท างานเป็นทีม ได้แก่ ขนาดของทีม ความเป็นปึกแผ่นของ
ทีมงาน ปทัสถานของทีมงาน และสถานภาพของสมาชิกของทีมงานมีความสมัพนัธ์และสง่ผลเชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีม 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
     1.1 หน่วยงานต้นสงักดัของสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศกึษา สามารถน าผลการศกึษาด้านปัจจัยที่สง่ผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ประกอบด้วย ทักษะการติดต่อสื่อสารขนาดของทีมงานความเป็นปึกแผ่นของทีมงาน
ปทัสถานของทีมงานและสถานภาพของทีมงาน ไปก าหนดเป็นแนวนโยบายในการพัฒนาครู  และบุคลากร ในสงักัด และ
สถานศกึษาของตนเอง 
     1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัทกัษะการติดต่อสือ่สารของผู้บริหารที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพการท างานเป็นทีมของ
ครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยที่ ความสม ่าเสมอต่อเนื่อง ความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความแจ่มแจ้งของข่าวสาร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรีฉะนัน้ ผู้บริหารควรวิเคราะห์สิง่แวดล้อมภายในและ
ภายนอก มาจดัท ากลยทุธ์ในการหาแนวทางการพฒันาการติดต่อสือ่สารกบันกัเรียน ครู ผู้ปกครอง และชมุชน อย่างต่อเนื่อง 
สม ่าเสมอ ให้ครอบคลมุเนือ้หาสาระ และปริมาณ แต่งตัง้คณะกรรมการหรือทีมงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กบับุคลที่
เก่ียวข้องได้รับทราบความเคลื่อนไหวภายในโรงเรียนได้อย่างทันเหตุการณ์ อย่างตรงไปตรงมา เพื่อความชดัเจน ถูกต้อง 
โปร่งใส และยงัเป็นการรายงานความก้าวหน้า ความเคลือ่นไหวในการปฏิบติังานทางการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรท าการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมในด้านอื่ นๆ เช่น ด้านการลดความ
ขัดแย้งในองค์กร ด้านความเป็นผู้ น าและผู้ ตามในการท างานเป็นทีม การจัดโครงสร้างองค์การ การให้ค า ปรึกษา และ          
การพฒันานวตักรรมใหม่ๆ เป็นต้น 
     2.2 ควรท าการศึกษาวิจัย และน ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมระหว่างพนักงานบริษัทกับ
หน่วยงานราชการ หรือสถานศกึษา 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นี ้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา      
2) ระดบัภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 3) ความสมัพนัธ์ของภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์กบัการบริหารองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษา 4) ภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหาร
สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จ านวน         
274 คน ซึง่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชัน้ ผู้วิจยัเก็บแบบสอบถามมาได้จ านวน 254 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 92.70 เคร่ืองมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึง่มีดชันีความสอดคล้องตัง้แต่ .60 ถงึ 1.00 
และค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั .98  โดยค่าความเชื่อมัน่การบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาเท่ากับ .95 และค่าความเชื่อมั่นภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาเท่ากับ  .97 สถิติที่ใช้ใน              
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์          
การถดถอยพหคุณูแบบคดัเลอืกเข้า 
 ผลการวิจยัพบว่า  
 1) การบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ของผู้ บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  3) ภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์กับการบริหารองค์การแห่ง          
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยมีค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) = .90 แสดงว่า
ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในระดับสูง และ 4) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศกึษา ได้ร้อยละ 81.90 อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบติัสง่ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสงูสดุ รองลงมา คือ การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 
การควบคมุและประเมินกลยทุธ์ และการก าหนดกลยทุธ์ ตามล าดบั 

ค าส าคัญ: การบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้, ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ 
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Abstract  
 The purposes of this research were as follows: 1) to study the levels of learning organization management 
among school administrators; 2) to compare the levels of strategic leadership among school administrators;              
3) to identify relationships between strategic leadership and effective learning organization management among 
school administrators; 4) to examine the levels of strategic leadership affecting learning organization management 
under the authority of the Prachinburi Primary Educational Service Area, Office Two.The sample consisted of two 
hundred and seventy-four teachers employed in schools under the authority of the Prachinburi Primary Educational 
Service Area, Office Two, and using stratified random sampling. There were two hundred and fifty-four questionnaires 
collected, which accounted for 92.70% of the total. The instruments used for data collection included a five- point 
rating scale questionnaire. The IOC was valued from .60  to 1.00 and the reliability of the questionnaire was at .98, 
the learning organization management of school administrators was .95, and the strategic leadership of school 
administrators was .97. The data analysis was performed by mean, standard deviation, the Pearson product-
moment correlation coefficient and multiple regression analysis - enter method. 
 The results of the research were as follows: 1) the level of learning organization management among 
school administrators was at a high level as a whole; 2) The level of strategic leadership among school administrators 
was at a high level as a whole; 3) There was a statistically significant positive relationship of .01 between strategic 
leadership and learning organization management among school administrators. The Pearson’s correlation 
coefficient (r) = .90 showed that the two variables had a relationship at a high level; and 4) strategic leadership 
affected the learning organization management of school administrators, with a predictive power of 81.90 and          
a .05 level of statistical significance.Strategic leadershipcould be seen as an implementation of strategy that 
affects learning organization management among school administrators at the highest level, as follows; determining 
strategic directions, strategic cortege and evaluation and strategy formulation. 
 

Keywords: Learning organization management, Strategic leadership 
 
ภูมิหลัง 
 ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ได้ก าหนดให้ม ี 
“ยทุธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาประเทศในระยะยาว พร้อมกบัการปฏิรูปและการพฒันาระบบและกลไก
การบริหารราชการแผ่นดินในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ ให้สามารถน าไปสูก่ารปฏิบติัอย่างจริงจัง ซึง่จะช่วยยกระดบัคุณภาพ
ของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึน้ใน
ปัจจุบัน และสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไปพร้อมๆ กบัการเปลีย่นแปลงภูมิทศัน์ใหม่ของโลกได้ ซึง่จะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคญัของเวทีโลก 
สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติให้มีความมั่นคง และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสขุอย่างถ้วนหน้ากัน  [1] ปัจจุบัน
องค์การต่างๆ ต้องเผชิญกบัสภาวะการเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมการเมือง และเทคโนโลยีอย่างมากมายสง่ผลให้
ทกุองค์การต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และการพฒันาอย่างต่อเนื่อง องค์การการศึกษาซึง่เป็นองค์การที่ช่วยพัฒนา
คนให้มีความรู้ความสามารถ มีค่านิยมที่ดีในการด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมดงันัน้องค์การที่จะประสบความส าเร็จและอยู่รอดได้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นี ้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา      
2) ระดบัภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 3) ความสมัพนัธ์ของภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์กบัการบริหารองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษา 4) ภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหาร
สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จ านวน         
274 คน ซึง่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชัน้ ผู้วิจยัเก็บแบบสอบถามมาได้จ านวน 254 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 92.70 เคร่ืองมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึง่มีดชันีความสอดคล้องตัง้แต่ .60 ถงึ 1.00 
และค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั .98  โดยค่าความเชื่อมัน่การบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาเท่ากับ .95 และค่าความเชื่อมั่นภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาเท่ากับ  .97 สถิติที่ใช้ใน              
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์          
การถดถอยพหคุณูแบบคดัเลอืกเข้า 
 ผลการวิจยัพบว่า  
 1) การบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ของผู้ บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  3) ภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์กับการบริหารองค์การแห่ง          
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยมีค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) = .90 แสดงว่า
ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในระดับสูง และ 4) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศกึษา ได้ร้อยละ 81.90 อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบติัสง่ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสงูสดุ รองลงมา คือ การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 
การควบคมุและประเมินกลยทุธ์ และการก าหนดกลยทุธ์ ตามล าดบั 

ค าส าคัญ: การบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้, ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ 
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Abstract  
 The purposes of this research were as follows: 1) to study the levels of learning organization management 
among school administrators; 2) to compare the levels of strategic leadership among school administrators;              
3) to identify relationships between strategic leadership and effective learning organization management among 
school administrators; 4) to examine the levels of strategic leadership affecting learning organization management 
under the authority of the Prachinburi Primary Educational Service Area, Office Two.The sample consisted of two 
hundred and seventy-four teachers employed in schools under the authority of the Prachinburi Primary Educational 
Service Area, Office Two, and using stratified random sampling. There were two hundred and fifty-four questionnaires 
collected, which accounted for 92.70% of the total. The instruments used for data collection included a five- point 
rating scale questionnaire. The IOC was valued from .60  to 1.00 and the reliability of the questionnaire was at .98, 
the learning organization management of school administrators was .95, and the strategic leadership of school 
administrators was .97. The data analysis was performed by mean, standard deviation, the Pearson product-
moment correlation coefficient and multiple regression analysis - enter method. 
 The results of the research were as follows: 1) the level of learning organization management among 
school administrators was at a high level as a whole; 2) The level of strategic leadership among school administrators 
was at a high level as a whole; 3) There was a statistically significant positive relationship of .01 between strategic 
leadership and learning organization management among school administrators. The Pearson’s correlation 
coefficient (r) = .90 showed that the two variables had a relationship at a high level; and 4) strategic leadership 
affected the learning organization management of school administrators, with a predictive power of 81.90 and          
a .05 level of statistical significance.Strategic leadershipcould be seen as an implementation of strategy that 
affects learning organization management among school administrators at the highest level, as follows; determining 
strategic directions, strategic cortege and evaluation and strategy formulation. 
 

Keywords: Learning organization management, Strategic leadership 
 
ภูมิหลัง 
 ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ได้ก าหนดให้ม ี 
“ยทุธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาประเทศในระยะยาว พร้อมกบัการปฏิรูปและการพฒันาระบบและกลไก
การบริหารราชการแผ่นดินในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ ให้สามารถน าไปสูก่ารปฏิบติัอย่างจริงจัง ซึง่จะช่วยยกระดบัคุณภาพ
ของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึน้ใน
ปัจจุบัน และสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไปพร้อมๆ กบัการเปลีย่นแปลงภูมิทศัน์ใหม่ของโลกได้ ซึง่จะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคญัของเวทีโลก 
สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติให้มีความมั่นคง และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสขุอย่างถ้วนหน้ากัน  [1] ปัจจุบัน
องค์การต่างๆ ต้องเผชิญกบัสภาวะการเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมการเมือง และเทคโนโลยีอย่างมากมายสง่ผลให้
ทกุองค์การต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และการพฒันาอย่างต่อเนื่อง องค์การการศึกษาซึง่เป็นองค์การที่ช่วยพัฒนา
คนให้มีความรู้ความสามารถ มีค่านิยมที่ดีในการด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมดงันัน้องค์การที่จะประสบความส าเร็จและอยู่รอดได้ 
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ต้องเป็นองค์การที่สามารถกระตุ้นและส่งเสริมความสามารถของบุคลากรในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั่วทุกระบบในองค์การ
ซึ่งก็หมายถึงการพัฒนาไปสู่ “องค์การแห่งการเรียนรู้” นั่นเององค์การที่จะได้เปรียบในการแข่งขันแบบยั่งยืนได้ ในสภาพที่
เปลีย่นแปลงไปนัน้ จ าเป็นอย่างย่ิงที่องค์การจะต้องเรียนรู้ได้ดีกว่าและเร็วกว่า [2]  องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีโครงสร้างที่
เหมาะสม ไม่มีสายการบังคับบัญชามากเกินไป มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การทุกคนมีส่วนส ร้างและถ่ายโอนความรู้        
มีเทคโนโลยีสนับสนนุการเรียนรู้ มุ่งเน้นคุณภาพ ย า้เน้นความมีกลยุทธ์ มีบรรยากาศที่เกือ้หนุน มีการท างานเป็นทีม และมี
วิสยัทัศน์ร่วมกัน หัวใจขององค์การแห่งการเรียนรู้ คือ องค์การมีผู้น าที่เป็นเลิศ มีรูปแบบการคิด มีวิสยัทัศน์กว้างไกล  [3]
 การบริหารจดัการของผู้น าสถานศึกษา หากสถานศกึษาใดมีผู้น าและการจัดการที่ดี ก็จะสง่ผลให้สถานศกึษานัน้มี
ภาพลกัษณ์ที่ดีและได้รับความนิยมชมชอบจากผู้มารับบริการ สถานศกึษาที่มีการบริหารจัดการที่ดี ผู้น าสถานศกึษาถือเป็น
บคุคลส าคญัในการขบัเคลือ่นกระบวนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ตัง้ไว้ให้บรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว้ โดยผู้น า
ระดับองค์กรซึ่งเป็นระดับกลยุทธ์เป็นบุคคลที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์กรในทุก
ขัน้ตอน [4] ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันจึงต้องมีรูปแบบของความเป็นผู้ น าที่ เปลี่ยนแปลงไปและผู้น าเชิงกลยุทธ์  
(Strategic leadership) เป็นรูปแบบของผู้น าชนิดที่น าความเจริญก้าวหน้ามาสูอ่งค์การผู้น าขององค์การหลายแห่งที่ประสบ
ความส าเร็จล้วนแต่มีความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ทัง้สิน้ความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์เร่ิมจากการมีคุณสมบัติส าคัญ  คือ เป็นผู้ มี
วิสยัทศัน์กว้างไกลและน าวิสยัทศัน์มาสูก่ารปฏิบติัได้อย่างเป็นผลส าเร็จตามขัน้ตอน [5] 
 ผู้น าเชิงกลยทุธ์จงึต้องสนใจจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายขององค์การเป็นอย่างมากการเป็นผู้น าที่มุ่งเน้นเป้าหมาย
ต้องอาศยัการประเมินซ า้ที่เป้าหมายและคุณค่าขององค์การรวมทัง้ก าหนดทิศทางขององค์การที่จะเดินไปและให้อ านาจแก่
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานด้วย [6] ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการก าหนดทิศทางการสร้าง
ทางเลอืกและการน าไปสูก่ารปฏิบติัผู้น าตามทฤษฎีนีจ้ะเชื่อว่าการที่จะให้บรรลวุัตถปุระสงค์ขององค์การนัน้ไม่ใช่จะอาศัยโชค
ช่วยแต่จะต้องเป็นผลจากการที่ต้องคอยติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในภายนอกองค์การการคาดการณ์ถงึ
อนาคตขององค์การในระยะยาวและการพฒันายุทธศาสตร์เพ่ือมุ่งไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ในปัจจุบนัสภาวะแวดล้อมของ
องค์การมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหากผู้น าองค์การไม่มีการปรับตวัก็ยากที่จะบริหารองค์การให้ประสบความส าเร็จได้ [7] 
 ดังนัน้ ผู้น าองค์การจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะของการเปลี่ยนแปลงพร้อมทัง้ปรับความคิดการกระท า
และวิธีการในการท างานโดยยดึเป้าหมายขององค์การเป็นส าคญัรวมถึงการท าให้บคุลากรในองค์การและบคุคลภายนอกมี
เจตคติที่ดีกบัองค์การและผู้น าด้วย [8] ผู้บริหารจงึต้องเห็นความส าคญัของความรู้ ความสามารถของบคุลากรแต่ละคนมาก
ขึน้ รวมทัง้การหาวิธีใช้ประโยชน์จากความรู้และความเชี่ยวชาญนัน้ สง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปน
ความรู้ จนท าให้เกิดการไหลเวียนของความรู้ในองค์การได้ อย่างรวดเร็ว  [9] องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่มุ่งเน้น    
การกระตุ้น เร่งเร้าและจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์การมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาท าให้
องค์การมีความรู้ของบุคลากรเป็นทุนและสามารถน าความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในองค์การมาใช้ได้อย่างเห็นผลร่วมกับการเอือ้
อ านาจให้แก่บคุคลที่เก่ียวข้องกบัการจัดการความรู้ และประยกุต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อขยายศกัยภาพทัง้ของตนเอง ทีมงาน และ
องค์การให้สามารถปฏิบติังานได้ส าเร็จและบรรลตุามเป้าหมายขององค์การ [10] 
 ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาการศกึษาประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2 เป็นหน่วยงานรัฐ สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานศกึษาในสงักัด 113 แห่ง ครอบคลมุพืน้ที่ 2 อ าเภอ คือ อ าเภอกบินทร์บุรีและ
อ าเภอนาดี ท าหน้าที่ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการปลกูฝังให้เป็นบุคคลที่มีคณุธรรม        
มีความส านึกในความเป็นไทยตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา นอกจากนีย้ังท าหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา          
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โดยก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษาในสงักัด น านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งต่างก็มุ่งให้สถานศึกษามีลักษณะเป็นองค์การ               
แห่งการเรียนรู้ ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ปฏิบติัตามหลกัยทุธศาสตร์โดยการน าเอาหลัก
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสงัคมแหล่งการเรียนรู้ มาก าหนดเป็นพนัธกิจและเป้าประสงค์ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศกึษา 
2560 ดงันี ้พนัธกิจของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 คือ 1) พฒันาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ 2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และ 3) พัฒนาส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
และสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งคุณภาพ จากพันธกิจดังกล่าว ก็ได้น ามาใช้จัดท าเป้าประสงค์ของส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 คือ  1) พัฒนาศักยภาพของผู้ เ รียนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 2) เพิ่มขีด
ความสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานของวิชาชีพ และ 3) พัฒนาส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาและสถานศกึษาให้เป็นองค์การแห่งคุณภาพ [11] 
 จากการศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องพบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นปัจจัยส าคัญที่จะก าหนด
ทิศทางการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรีเขต 2 เพราะเป็นเร่ืองที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและปรากฏการณ์ในปัจจบุัน และส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ก าหนดพันธกิจในแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานในการท่ีจะพัฒนาส านักงาน       
เขตพืน้ที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งคุณภาพและเพื่อให้ผู้ รับบริการสามารถเชื่อมั่นได้ว่าสถานศึกษา        
ทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ เ รียนให้             
เป็นบคุคลที่เป่ียมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ทัง้ทางด้านวิชาการ ทักษะทางด้านอาชีพ มีความรู้ความสามารถ 
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ครบถ้วน เป็นคนเก่ง คนดี มีความสขุ และต่อยอดไปยงัการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เป็นพลโลกที่
เป่ียมไปด้วยความสมบูรณ์ทัง้สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม และเพ่ือน าผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเตรียมพร้อมผู้บริหารโรงเรียนให้มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพิ่มมากขึน้ เพื่อน าทักษะทางด้านความเป็น
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการบริหารและยกระดับสถานศึกษาทกุแห่งในสงักัดสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศกึษาระดบัการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2  
 2.  เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2  
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์กับการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหาร
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปราจีนบุรี เขต 2  
 4. เพื่อศกึษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปราจีนบุรี เขต 2  
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ต้องเป็นองค์การที่สามารถกระตุ้นและส่งเสริมความสามารถของบุคลากรในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั่วทุกระบบในองค์การ
ซึ่งก็หมายถึงการพัฒนาไปสู่ “องค์การแห่งการเรียนรู้” นั่นเององค์การที่จะได้เปรียบในการแข่งขันแบบยั่งยืนได้ ในสภาพที่
เปลีย่นแปลงไปนัน้ จ าเป็นอย่างย่ิงที่องค์การจะต้องเรียนรู้ได้ดีกว่าและเร็วกว่า [2]  องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีโครงสร้างที่
เหมาะสม ไม่มีสายการบังคับบัญชามากเกินไป มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การทุกคนมีส่วนส ร้างและถ่ายโอนความรู้        
มีเทคโนโลยีสนับสนนุการเรียนรู้ มุ่งเน้นคุณภาพ ย า้เน้นความมีกลยุทธ์ มีบรรยากาศที่เกือ้หนุน มีการท างานเป็นทีม และมี
วิสยัทัศน์ร่วมกัน หัวใจขององค์การแห่งการเรียนรู้ คือ องค์การมีผู้น าที่เป็นเลิศ มีรูปแบบการคิด มีวิสยัทัศน์กว้างไกล  [3]
 การบริหารจดัการของผู้น าสถานศึกษา หากสถานศกึษาใดมีผู้น าและการจัดการที่ดี ก็จะสง่ผลให้สถานศกึษานัน้มี
ภาพลกัษณ์ที่ดีและได้รับความนิยมชมชอบจากผู้มารับบริการ สถานศกึษาที่มีการบริหารจัดการที่ดี ผู้น าสถานศกึษาถือเป็น
บคุคลส าคญัในการขบัเคลือ่นกระบวนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ตัง้ไว้ให้บรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว้ โดยผู้น า
ระดับองค์กรซึ่งเป็นระดับกลยุทธ์เป็นบุคคลที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์กรในทุก
ขัน้ตอน [4] ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันจึงต้องมีรูปแบบของความเป็นผู้ น าที่ เปลี่ยนแปลงไปและผู้น าเชิงกลยุทธ์  
(Strategic leadership) เป็นรูปแบบของผู้น าชนิดที่น าความเจริญก้าวหน้ามาสูอ่งค์การผู้น าขององค์การหลายแห่งที่ประสบ
ความส าเร็จล้วนแต่มีความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ทัง้สิน้ความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์เร่ิมจากการมีคุณสมบัติส าคัญ  คือ เป็นผู้ มี
วิสยัทศัน์กว้างไกลและน าวิสยัทศัน์มาสูก่ารปฏิบติัได้อย่างเป็นผลส าเร็จตามขัน้ตอน [5] 
 ผู้น าเชิงกลยทุธ์จงึต้องสนใจจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายขององค์การเป็นอย่างมากการเป็นผู้น าที่มุ่งเน้นเป้าหมาย
ต้องอาศยัการประเมินซ า้ที่เป้าหมายและคุณค่าขององค์การรวมทัง้ก าหนดทิศทางขององค์การที่จะเดินไปและให้อ านาจแก่
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานด้วย [6] ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการก าหนดทิศทางการสร้าง
ทางเลอืกและการน าไปสูก่ารปฏิบติัผู้น าตามทฤษฎีนีจ้ะเชื่อว่าการที่จะให้บรรลวุัตถปุระสงค์ขององค์การนัน้ไม่ใช่จะอาศัยโชค
ช่วยแต่จะต้องเป็นผลจากการที่ต้องคอยติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในภายนอกองค์การการคาดการณ์ถงึ
อนาคตขององค์การในระยะยาวและการพฒันายุทธศาสตร์เพ่ือมุ่งไปสูอ่นาคตที่พึงประสงค์ในปัจจุบนัสภาวะแวดล้อมของ
องค์การมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหากผู้น าองค์การไม่มีการปรับตวัก็ยากที่จะบริหารองค์การให้ประสบความส าเร็จได้ [7] 
 ดังนัน้ ผู้น าองค์การจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะของการเปลี่ยนแปลงพร้อมทัง้ปรับความคิดการกระท า
และวิธีการในการท างานโดยยดึเป้าหมายขององค์การเป็นส าคญัรวมถึงการท าให้บคุลากรในองค์การและบคุคลภายนอกมี
เจตคติที่ดีกบัองค์การและผู้น าด้วย [8] ผู้บริหารจงึต้องเห็นความส าคญัของความรู้ ความสามารถของบคุลากรแต่ละคนมาก
ขึน้ รวมทัง้การหาวิธีใช้ประโยชน์จากความรู้และความเชี่ยวชาญนัน้ สง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปน
ความรู้ จนท าให้เกิดการไหลเวียนของความรู้ในองค์การได้ อย่างรวดเร็ว  [9] องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่มุ่งเน้น    
การกระตุ้น เร่งเร้าและจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์การมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาท าให้
องค์การมีความรู้ของบุคลากรเป็นทุนและสามารถน าความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในองค์การมาใช้ได้อย่างเห็นผลร่วมกับการเอือ้
อ านาจให้แก่บคุคลที่เก่ียวข้องกบัการจัดการความรู้ และประยกุต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อขยายศกัยภาพทัง้ของตนเอง ทีมงาน และ
องค์การให้สามารถปฏิบติังานได้ส าเร็จและบรรลตุามเป้าหมายขององค์การ [10] 
 ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาการศกึษาประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2 เป็นหน่วยงานรัฐ สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานศกึษาในสงักัด 113 แห่ง ครอบคลมุพืน้ที่ 2 อ าเภอ คือ อ าเภอกบินทร์บุรีและ
อ าเภอนาดี ท าหน้าที่ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการปลกูฝังให้เป็นบุคคลที่มีคณุธรรม        
มีความส านึกในความเป็นไทยตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา นอกจากนีย้ังท าหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา          
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โดยก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษาในสงักัด น านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งต่างก็มุ่งให้สถานศึกษามีลักษณะเป็นองค์การ               
แห่งการเรียนรู้ ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ปฏิบติัตามหลกัยทุธศาสตร์โดยการน าเอาหลัก
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสงัคมแหล่งการเรียนรู้ มาก าหนดเป็นพนัธกิจและเป้าประสงค์ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศกึษา 
2560 ดงันี ้พนัธกิจของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 คือ 1) พฒันาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ 2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และ 3) พัฒนาส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
และสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งคุณภาพ จากพันธกิจดังกล่าว ก็ได้น ามาใช้จัดท าเป้าประสงค์ของส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 คือ  1) พัฒนาศักยภาพของผู้ เ รียนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 2) เพิ่มขีด
ความสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานของวิชาชีพ และ 3) พัฒนาส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาและสถานศกึษาให้เป็นองค์การแห่งคุณภาพ [11] 
 จากการศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องพบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นปัจจัยส าคัญที่จะก าหนด
ทิศทางการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้ วิจัยจึง มีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรีเขต 2 เพราะเป็นเร่ืองที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและปรากฏการณ์ในปัจจบุัน และส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ก าหนดพันธกิจในแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานในการที่จะพัฒนาส านักงาน       
เขตพืน้ที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งคุณภาพและเพื่อให้ผู้ รับบริการสามารถเชื่อมั่นได้ว่าสถานศึกษา        
ทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ เ รียนให้             
เป็นบคุคลที่เป่ียมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ทัง้ทางด้านวิชาการ ทักษะทางด้านอาชีพ มีความรู้ความสามารถ 
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ครบถ้วน เป็นคนเก่ง คนดี มีความสขุ และต่อยอดไปยงัการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เป็นพลโลกที่
เป่ียมไปด้วยความสมบูรณ์ทัง้สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อน าผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเตรียมพร้อมผู้บริหารโรงเรียนให้มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพิ่มมากขึน้ เพื่อน าทักษะทางด้านความเป็น
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการบริหารและยกระดับสถานศึกษาทกุแห่งในสงักัดสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศกึษาระดบัการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2  
 2.  เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2  
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์กับการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหาร
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปราจีนบุรี เขต 2  
 4. เพื่อศกึษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปราจีนบุรี เขต 2  
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วธีิด าเนินการวจิัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ ได้แก่ ครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาปราจีนบุรี 
เขต 2 จ านวนโรงเรียน 113 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 62 แห่ง ขนาดกลาง 48 แห่ง และขนาดใหญ่ 3 แห่ง จ านวนครู
ทัง้หมด 938 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือ ครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบรีุ เขต 2 จ านวน 254 คน ซึง่ได้มาจากการเปิดตารางส าเร็จรูปเครจซีและมอร์แกน [12] โดยการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่ง
ชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชัน้แล้วจึงท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยวิธีจบัสลากเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึง่มี
ค่าดชันีความสอดคล้องตัง้แต่ .60 ถงึ 1.00 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากับ .98 โดยค่าความ
เชื่อมัน่ของการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา .95 และค่าความเชื่อมัน่ของภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของ
ผู้บริหารสถานศกึษา เท่ากบั .97 วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าเฉลีย่ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบ
เพียร์สนั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือก
เข้า (Multiple Regression Analysis- Enter Method) 
 
สรุปผลการวจิัย 
 1. ระดับการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.28, SD = .58) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมาก
ทกุด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านพลวตัแห่งการเรียนรู้ ( X = 4.31, SD = .58) ด้านการปรับเปลี่ยน
องค์การ ( X = 4.30, SD = .64) ด้านการเพ่ิมอ านาจแก่บุคคลและด้านการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบ น
มาตรฐานเท่ากนั คือ ( X = 4.27, SD = .64 และด้านการจดัการความรู้  ( X = 4.26, SD = .63)  
 2. ระดับภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.24, SD = .58) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ( X = 4.28, SD = .61) การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์          
( X = 4.25, SD = .60) การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ( X = 4.25, SD = .62) การก าหนดกลยุทธ์ ( X = 4.21, SD = .65) 
และการคิดเชิงกลยทุธ์ ( X = 4.21, SD = .66) 
 3. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า อยู่ในระดับสงู (r = .900) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะ
ผู้น าเชิงกลยทุธ์ด้านการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั (X4) (r = .879) มีความสมัพนัธ์กบัการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสูงสุด รองลงมา  คือ ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์  (X5) (r = .861) ด้านการก าหนดทิศทาง                    
เชิงกลยุทธ์ (X2) (r = .857) ด้านการก าหนดกลยุทธ์ (X3) (r = .843) และด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ (X1) (r = .753) ตามล าดับ      
4. ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ ร่วมกนัสง่ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ร้อยละ 81.90 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ของผู้ บริหารสถานศึกษา ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (X4) ( = .340) ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียน รู้ของ
ผู้บริหารสถานศกึษาสงูสดุ รองลงมา ได้แก่ การก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ (X2) ( = .248) การควบคมุและประเมินกลยุทธ์ 
(X5) ( = .168) และการก าหนดกลยทุธ์ (X3) ( = .128) ตามล าดบัผลการวิจยัสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้
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 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Ŷ  = .461 + .325(X4) + .240(X2) + .157(X5) + .114(X3) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 ˆ

YZ  = .340(
4XZ ) + .248( 2XZ ) + .168( 5XZ ) + .128( 3XZ ) 

 
อภปิรายผล 
 จากการศึกษาผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายตามประเด็นส าคัญได้ ดงันี ้
 1. ระดับการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คือ พลวตัแห่งการเรียนรู้ การปรับเปลีย่นองค์การ การเพิ่มอ านาจแก่บุคคลและการใช้เทคโนโลยี 
มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากัน และการจัดการความรู้  จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่า พลวัตแห่งการเรียนรู้มี
คะแนนเฉลี่ยสงูสดุ ทัง้นีอ้าจเพราะสถานศึกษามุ่งพัฒนาให้องค์การของตนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ จึงได้มี
การจดับรรยากาศในองค์การให้เอือ้ต่อบคุลากรในองค์การให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัทัง้องค์การ ประกอบกบับคุลากรจะต้องมี
การพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในองค์การ มีการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายขององค์การ 
และมีการท างานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกบัแนวคิดของ ศมุรรษตรา แสนวา [13] มีแนวคิดว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็น
องค์การท่ีมุ่งเน้นการกระตุ้น เร่งเร้าและจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์การมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลาท าให้องค์การมีความรู้ของบคุลากรเป็นทนุและสามารถน าความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในองค์การมาใช้ได้อย่างเห็นผล
ร่วมกับการเอือ้อ านาจให้แก่บุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อขยายศักยภาพทัง้ของ
ตนเอง ทีมงาน และองค์การให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ ซึ่งเม่ือผู้ บริหารให้
ความส าคัญต่อการเรียนรู้ จงึมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศกึษาของตน ได้แสวงหาความรู้ เพื่อให้เกิด        
การเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง รวมถงึผู้บริหารเองที่มีการพฒันาตนเองด้วยการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากทัง้แหล่ง
การเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วันเพ็ญ หมอนทอง [14] ได้ศึกษาความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปรียบเทียบความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยใช้กรอบแนวคิดความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เชิงระบบของมาร์ควอดต์ประกอบด้วย             
5 องค์ประกอบ คือ พลวตัการเรียนรู้ การปฏิรูปองค์การ การเอือ้อ านาจให้แก่บุคคลการจัดการความรู้ และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี ้บุคลากรมีความคิดเห็นต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบัน 
อดุมศกึษาของรัฐในภาพรวมอยู่ในระดับสงู ระดบัการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษาด้านพลวัตแห่ง
การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสงูสุด ผลการวิจัยท าให้ทราบว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญกับส่งเสริมบุคลากรได้แสวงหาความรู้และ
แลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างสม ่าเสมอ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วจี สมทบ. [14] ศึกษาระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาและศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็น      
องค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบรีุ เขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบติัอยู่ในระดับมากทุก
ด้านเรียงตามค่าเฉลีย่ คือ ด้านความรู้ ด้านบคุคลด้านองค์การ ด้านการเรียนรู้ และด้านเทคโนโลยี 
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วธีิด าเนินการวจิัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ ได้แก่ ครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาปราจีนบุรี 
เขต 2 จ านวนโรงเรียน 113 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 62 แห่ง ขนาดกลาง 48 แห่ง และขนาดใหญ่ 3 แห่ง จ านวนครู
ทัง้หมด 938 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือ ครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบรีุ เขต 2 จ านวน 254 คน ซึง่ได้มาจากการเปิดตารางส าเร็จรูปเครจซีและมอร์แกน [12] โดยการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่ง
ชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชัน้แล้วจึงท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยวิธีจบัสลากเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึง่มี
ค่าดชันีความสอดคล้องตัง้แต่ .60 ถงึ 1.00 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากับ .98 โดยค่าความ
เชื่อมัน่ของการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา .95 และค่าความเชื่อมัน่ของภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของ
ผู้บริหารสถานศกึษา เท่ากบั .97 วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าเฉลีย่ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบ
เพียร์สนั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือก
เข้า (Multiple Regression Analysis- Enter Method) 
 
สรุปผลการวจิัย 
 1. ระดับการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.28, SD = .58) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมาก
ทกุด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านพลวตัแห่งการเรียนรู้ ( X = 4.31, SD = .58) ด้านการปรับเปลี่ยน
องค์การ ( X = 4.30, SD = .64) ด้านการเพ่ิมอ านาจแก่บุคคลและด้านการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบ น
มาตรฐานเท่ากนั คือ ( X = 4.27, SD = .64 และด้านการจดัการความรู้  ( X = 4.26, SD = .63)  
 2. ระดับภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.24, SD = .58) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ( X = 4.28, SD = .61) การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์          
( X = 4.25, SD = .60) การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ( X = 4.25, SD = .62) การก าหนดกลยุทธ์ ( X = 4.21, SD = .65) 
และการคิดเชิงกลยทุธ์ ( X = 4.21, SD = .66) 
 3. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า อยู่ในระดับสงู (r = .900) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะ
ผู้น าเชิงกลยทุธ์ด้านการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั (X4) (r = .879) มีความสมัพนัธ์กบัการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสูงสุด รองลงมา  คือ ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์  (X5) (r = .861) ด้านการก าหนดทิศทาง                    
เชิงกลยุทธ์ (X2) (r = .857) ด้านการก าหนดกลยุทธ์ (X3) (r = .843) และด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ (X1) (r = .753) ตามล าดับ      
4. ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ ร่วมกนัสง่ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ร้อยละ 81.90 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ของผู้ บริหารสถานศึกษา ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (X4) ( = .340) ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียน รู้ของ
ผู้บริหารสถานศกึษาสงูสดุ รองลงมา ได้แก่ การก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ (X2) ( = .248) การควบคมุและประเมินกลยุทธ์ 
(X5) ( = .168) และการก าหนดกลยทุธ์ (X3) ( = .128) ตามล าดบัผลการวิจยัสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้
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 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Ŷ  = .461 + .325(X4) + .240(X2) + .157(X5) + .114(X3) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 ˆ

YZ  = .340(
4XZ ) + .248( 2XZ ) + .168( 5XZ ) + .128( 3XZ ) 

 
อภปิรายผล 
 จากการศึกษาผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายตามประเด็นส าคัญได้ ดงันี ้
 1. ระดับการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คือ พลวตัแห่งการเรียนรู้ การปรับเปลีย่นองค์การ การเพิ่มอ านาจแก่บุคคลและการใช้เทคโนโลยี 
มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน และการจัดการความรู้  จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่า พลวัตแห่งการเรียนรู้มี
คะแนนเฉลี่ยสงูสดุ ทัง้นีอ้าจเพราะสถานศึกษามุ่งพัฒนาให้องค์การของตนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ จึงได้มี
การจดับรรยากาศในองค์การให้เอือ้ต่อบคุลากรในองค์การให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัทัง้องค์การ ประกอบกบับคุลากรจะต้องมี
การพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในองค์การ มีการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายขององค์การ 
และมีการท างานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกบัแนวคิดของ ศมุรรษตรา แสนวา [13] มีแนวคิดว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็น
องค์การท่ีมุ่งเน้นการกระตุ้น เร่งเร้าและจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์การมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลาท าให้องค์การมีความรู้ของบคุลากรเป็นทนุและสามารถน าความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในองค์การมาใช้ได้อย่างเห็นผล
ร่วมกับการเอือ้อ านาจให้แก่บุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อขยายศักยภาพทัง้ของ
ตนเอง ทีมงาน และองค์การให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ ซึ่งเมื่อผู้ บริหารให้
ความส าคัญต่อการเรียนรู้ จงึมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศกึษาของตน ได้แสวงหาความรู้ เพื่อให้เกิด        
การเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง รวมถงึผู้บริหารเองที่มีการพฒันาตนเองด้วยการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากทัง้แหล่ง
การเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วันเพ็ญ หมอนทอง [14] ได้ศึกษาความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปรียบเทียบความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยใช้กรอบแนวคิดความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เชิงระบบของมาร์ควอดต์ประกอบด้วย             
5 องค์ประกอบ คือ พลวตัการเรียนรู้ การปฏิรูปองค์การ การเอือ้อ านาจให้แก่บุคคลการจัดการความรู้ และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี ้บุคลากรมีความคิดเห็นต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบัน 
อดุมศกึษาของรัฐในภาพรวมอยู่ในระดับสงู ระดบัการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษาด้านพลวัตแห่ง
การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสงูสุด ผลการวิจัยท าให้ทราบว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญกับส่งเสริมบุคลากรได้แสวงหาความรู้และ
แลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างสม ่าเสมอ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วจี สมทบ. [14] ศึกษาระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาและศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็น      
องค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบรีุ เขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบติัอยู่ในระดับมากทุก
ด้านเรียงตามค่าเฉลีย่ คือ ด้านความรู้ ด้านบคุคลด้านองค์การ ด้านการเรียนรู้ และด้านเทคโนโลยี 
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 2. ระดับภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบรีุ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การก าหนด       
กลยทุธ์ และการคิดเชิงกลยุทธ์ ทัง้นีอ้าจสืบเนื่องมาจากการน ากลยทุธ์ไปปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินการ
แปลงกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดผล ตามนโยบายการด าเนินการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ก าหนดไว้ในวิสยัทัศน์และพนัธกิจของส านกังานเขตพืน้ที่ ผู้บริหารศกึษาจงึด าเนินการตาม
นโยบายอย่างเคร่งครัด ซึ่งผลจาการน ากลยทุธ์ไปปฏิบัติ ท าให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับรู้ว่าผู้บริหารมีกระบวนการ
ด าเนินงานที่จริงจรัง เห็นได้จากผู้บริหารมีการแต่งตัง้คณะกรรมการในการปฏิบัติงานและมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นรูปแบบของผู้น าชนิดที่น าความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ
คุณสมบัติที่ส าคัญของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ คือ เป็นผู้มีวิสยัทัศน์กว้างไกลและน าวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
ผลส าเร็จตามขัน้ตอนและใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงองค์กรให้อยู่รอดปลอดภัยจากสิ่งต่างๆ 
ที่มากระทบเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางท่ีตัง้ใจไว้ มีมุมมองระยะยาวและสร้างความยืดหยุ่นให้องค์การบรรลเุป้าหมาย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สวิุทย์ ครึกกระโทก [15] ได้ศึกษาความสมัพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อผลลพัธ์ทางการศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์
ของผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยภาพรวม อยู่ ในระดับมาก งานวิจัยของณษฐ์ชาญประเสริฐ  [16] ได้ศึกษา               
แนวทางการใช้ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น พบว่า ภาวะผู้ น า         
เชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ภาวะผู้น า
เชิงกลยทุธ์ด้านการน ากลยทุธ์ไปปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ ผลการวิจัยท าให้ทราบว่า การน ากลยทุธ์ไปปฏิบัติมีการด าเนินงาน
อยู่ในระดบัมากกว่าการด าเนินงานในด้านอื่นๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา ทัง้ที่การน ากลยทุธ์สู่การปฏิบัติเป็นพฤติกรรมการ
แสดงออกของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่เป็นล าดบัที่สี่ซึง่เกือบล าดบัสดุท้ายของพฤติกรรม ทัง้นีอ้าจ
เป็นขัน้ตอนที่คณะครูได้รับรู้และเห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน ในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติเพื่อให้การด าเนินงานต่างๆ 
ของสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ ก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนิรัญ พุทธิเสน [17] ท าการวิจัยเ ร่ือง 
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองจากการก าหนดทิศทางของ
องค์การ และการควบคมุและประเมินกลยทุธ์ 
 3. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กบัการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2 พบว่า มีความสมัพนัธ์เชิงบวกอยู่ในระดบัสงู อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
โดยภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ มีความสมัพันธ์กับการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสงูสดุ รองลงมา คือ ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้านการก าหนด     
กลยทุธ์ และด้านการคิดเชิงกลยทุธ์ ผลการวิจยัสรุปได้ว่า ผู้น าได้มีการน าเอากลยทุธ์ที่วางไว้ลงสูไ่ปการปฏิบัติ มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการปฏิบัติงานต่างๆ ตามโครงการที่ได้วางกลยุทธ์ไว้ ผู้บริหารได้มีการลงไปติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน       
การท างาน เมื่อเกิดปัญหาก็ได้ให้การช่วยเหลอืแก้ไข นอกจากนัน้ ผู้บริหารยงัได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์
เพื่อให้การด าเนินงานของสถานศึกษามุ่งไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการ
เปลีย่นแผนกลยทุธ์ที่ได้จัดท าขึน้ เพื่อน าไปสูก่ารปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ตามที่ตัง้เป้าหมายไว้ การน ากลยทุธ์ไปปฏิบัติ
มีความยากมากกว่าการท ากลยทุธ์ เพราะการน ากลยทุธ์ไปสูก่ารปฏิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายหลายกิจกรรม 
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ผู้บริหารจะต้องมีลักษณะความเป็นผู้น า สามารถท างานร่วมกับบุคลากรได้ดี จึงจะท าให้แผนกลยุทธ์น าไปสู่การ ปฏิบัติ
บรรลผุลส าเร็จตามแผนที่วางไว้ ซึง่สอดคล้องกบั นาถธิดา เจริญสขุ [18] ได้ท าการศึกษา ความสมัพันธ์ระหว่างการบริหาร
เชิงกลยทุธ์กบัองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 
พบว่า ความสมัพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในแต่ละด้านโดยรวมมีความสัมพันธ์ในทางบวก อยู่ในระดับสูง  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของเพียร์สนัอยู่ระหว่าง .515-.786 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัสงูเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบั ได้แก่ การน ากลยทุธ์ของสถานศกึษาไป
ปฏิบติัมีความสมัพนัธ์กบัการบริหารงานของสถานศึกษา โดยมีค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั เท่ากบั .786 
 4. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงาน  
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศกึษา คือ การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั สง่ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสงูสดุ รองลงมา
ได้แก่ การก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ การควบคมุและประเมินกลยทุธ์ และการก าหนดกลยทุธ์ ตามล าดับโดยตวัแปรทัง้ 4 ตวั 
ร่วมกนัสง่ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษาได้ร้อยละ 81.90 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องจาก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ก าหนดให้การบริหารงานของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้น าเอานโยบายดังกล่าว มาก าหนดเป็น
นโยบาย พันธกิจของโรงเรียน ซึ่งผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นผู้ น าที่ต้องมีวิสยัทัศน์ รู้จัดการวิเคราะห์สถานการณ์ทัง้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อน ามาเป็นเป้าหมายในการพฒันาสถานศึกษา และน าเป้าหมายที่ตัง้ไว้ลงการปฏิบัติ ซึง่สอดคล้อง
กับสมชาย เทพแสง [19] ได้อธิบายว่า การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ เป็นการน ากลยุทธ์ที่ได้มาแปลงสู่แผนปฏิบัติการ โดย          
การสร้างแผนที่กลยทุธ์ หรือแผนกลยทุธ์หลกัโดยเน้นการกระจายสูร่ะดบัแผนงานและโครงการ เมื่อผู้บริหารน าเอากลยุทธ์ลง
สู่การปฏิบัติอันเกิดจากการกระบวนการด าเนินงานที่เกิดจากตัวผู้บริหาร บุคลากรในสถานศกึษาจึงได้ด าเนินงานไปตาม      
กลยุทธ์ที่ได้วางไว้ ท าให้การบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารส าเร็จตามที่ได้ตัง้เป้าหมายไว้ สอดคล้องกับ
แนวความคิดของเมธี จันทโร [20] ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพบว่า ผู้น าเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลาอย่างมีนยัส าคญัที่ .05 ผู้น าที่ดี คือ ผู้ที่สามารถดึงศักยภาพและท าให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ขณะเดียวกัน
ผู้น าที่ดีต้องรับผิดชอบในการน าองค์การไปสู่ทิศทางที่ก าหนดไว้โดยการใช้วิสยัทัศน์และกลยุทธ์ที่วางไว้ ผู้น าที่ดีต้องแปลง
วิสยัทศัน์ให้กลายเป็นพันธกิจ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และ กลยทุธ์ เพื่อเป็นแนวทางให้บคุลากรใช้ปฏิบติัในการน าองค์การไปสู่
ความส าเร็จ พิชาภพ พนัธุ์แข [21] นอกจากนัน้ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธที่มีความสมัพันธ์แต่ไม่ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษา 1 ด้าน คือ การคิดเชิงกลยทุธ์ ซึง่ผลที่เกิดขึน้ในลกัษณะนีอ้าจเนื่องจาก ตวัแปรด้านนี ้เป็น
กระบวนการคิดหรือชดุความคิด ที่เหมือนเป็นนามธรรม เป็นความสามารถเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล การคิดเป็นการปรุงแต่ง
ขัน้สงูที่เกิดขึน้จากการก าหนดรู้ การคิดเชิงกลยทุธ์ เป็นการคิดในภาพองค์รวมเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ เพื่อก าหนดเป้าหมาย
และทิศทางในอนาคต ซึง่ลกัษณะการคิดเชิงกลยุทธ์นีเ้ป็นลักษณะและความสามารถเฉพาะตัวของผู้บริหารแต่ละคน ซึ่ง
สอดคล้องกบั จอร์นสนั และสโควร์ [22] ได้ศกึษากลยทุธ์การพฒันา พบว่า ผู้น าเชิงกลยทุธ์เป็นผู้ที่มีเอกลกัษณะเฉพาะตัวใน
การพฒันากลยทุธ์และเป็นผู้ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยข้อมูลในการออกแบบองค์การผ่านกลยทุธ์ในการวิเคราะห์
การวางแผนกลยุทธ์นอกจากนีก้ลยทุธ์ที่จัดหามานัน้เป็นรูปแบบท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของประสบการณ์ส่วนบุคคลและการ
ก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรเป็นผลกระทบจากความเป็นมาขององค์กรและวัฒนธรรมขององค์กรในอดีต ดังนัน้ บทบาทด้าน
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 2. ระดับภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบรีุ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การก าหนด       
กลยทุธ์ และการคิดเชิงกลยุทธ์ ทัง้นีอ้าจสืบเนื่องมาจากการน ากลยทุธ์ไปปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินการ
แปลงกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดผล ตามนโยบายการด าเนินการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ก าหนดไว้ในวิสยัทัศน์และพนัธกิจของส านกังานเขตพืน้ที่ ผู้บริหารศกึษาจงึด าเนินการตาม
นโยบายอย่างเคร่งครัด ซึ่งผลจาการน ากลยทุธ์ไปปฏิบัติ ท าให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับรู้ว่าผู้บริหารมีกระบวนการ
ด าเนินงานที่จริงจรัง เห็นได้จากผู้บริหารมีการแต่งตัง้คณะกรรมการในการปฏิบัติงานและมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นรูปแบบของผู้น าชนิดที่น าความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ
คุณสมบัติที่ส าคัญของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ คือ เป็นผู้มีวิสยัทัศน์กว้างไกลและน าวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
ผลส าเร็จตามขัน้ตอนและใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงองค์กรให้อยู่รอดปลอดภัยจากสิ่งต่างๆ 
ที่มากระทบเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางท่ีตัง้ใจไว้ มีมุมมองระยะยาวและสร้างความยืดหยุ่นให้องค์การบรรลเุป้าหมาย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สวุิทย์ ครึกกระโทก [15] ได้ศึกษาความสมัพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อผลลพัธ์ทางการศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์
ของผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยภาพรวม อยู่ ในระดับมาก งานวิจัยของณษฐ์ชาญประเสริฐ  [16] ได้ศึกษา               
แนวทางการใช้ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น พบว่า ภาวะผู้ น า         
เชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ภาวะผู้น า
เชิงกลยทุธ์ด้านการน ากลยทุธ์ไปปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ ผลการวิจัยท าให้ทราบว่า การน ากลยทุธ์ไปปฏิบัติมีการด าเนินงาน
อยู่ในระดบัมากกว่าการด าเนินงานในด้านอื่นๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา ทัง้ที่การน ากลยทุธ์สู่การปฏิบัติเป็นพฤติกรรมการ
แสดงออกของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่เป็นล าดบัที่สี่ซึง่เกือบล าดบัสดุท้ายของพฤติกรรม ทัง้นีอ้าจ
เป็นขัน้ตอนที่คณะครูได้รับรู้และเห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน ในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติเพื่อให้การด าเนินงานต่างๆ 
ของสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ ก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนิรัญ พุทธิเสน [17] ท าการวิจัยเ ร่ือง 
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองจากการก าหนดทิศทางของ
องค์การ และการควบคมุและประเมินกลยทุธ์ 
 3. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กบัการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2 พบว่า มีความสมัพนัธ์เชิงบวกอยู่ในระดบัสงู อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
โดยภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ มีความสมัพันธ์กับการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสงูสดุ รองลงมา คือ ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้านการก าหนด     
กลยทุธ์ และด้านการคิดเชิงกลยทุธ์ ผลการวิจยัสรุปได้ว่า ผู้น าได้มีการน าเอากลยทุธ์ที่วางไว้ลงสูไ่ปการปฏิบัติ มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการปฏิบัติงานต่างๆ ตามโครงการที่ได้วางกลยุทธ์ไว้ ผู้บริหารได้มีการลงไปติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน       
การท างาน เมื่อเกิดปัญหาก็ได้ให้การช่วยเหลอืแก้ไข นอกจากนัน้ ผู้บริหารยงัได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์
เพื่อให้การด าเนินงานของสถานศึกษามุ่งไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการ
เปลีย่นแผนกลยทุธ์ที่ได้จัดท าขึน้ เพื่อน าไปสูก่ารปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ตามที่ตัง้เป้าหมายไว้ การน ากลยทุธ์ไปปฏิบัติ
มีความยากมากกว่าการท ากลยทุธ์ เพราะการน ากลยทุธ์ไปสูก่ารปฏิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายหลายกิจกรรม 
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ผู้บริหารจะต้องมีลักษณะความเป็นผู้น า สามารถท างานร่วมกับบุคลากรได้ดี จึงจะท าให้แผนกลยุทธ์น าไปสู่การ ปฏิบัติ
บรรลผุลส าเร็จตามแผนที่วางไว้ ซึง่สอดคล้องกบั นาถธิดา เจริญสขุ [18] ได้ท าการศึกษา ความสมัพันธ์ระหว่างการบริหาร
เชิงกลยทุธ์กบัองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 
พบว่า ความสมัพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในแต่ละด้านโดยรวมมีความสัมพันธ์ในทางบวก อยู่ในระดับสูง  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของเพียร์สนัอยู่ระหว่าง .515-.786 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัสงูเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบั ได้แก่ การน ากลยทุธ์ของสถานศกึษาไป
ปฏิบติัมีความสมัพนัธ์กบัการบริหารงานของสถานศึกษา โดยมีค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั เท่ากบั .786 
 4. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงาน  
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศกึษา คือ การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั สง่ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสงูสดุ รองลงมา
ได้แก่ การก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ การควบคมุและประเมินกลยทุธ์ และการก าหนดกลยทุธ์ ตามล าดับโดยตวัแปรทัง้ 4 ตวั 
ร่วมกนัสง่ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษาได้ร้อยละ 81.90 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องจาก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ก าหนดให้การบริหารงานของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้น าเอานโยบายดังกล่าว มาก าหนดเป็น
นโยบาย พันธกิจของโรงเรียน ซึ่งผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นผู้ น าที่ต้องมีวิสยัทัศน์ รู้จัดการวิเคราะห์สถานการณ์ทัง้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อน ามาเป็นเป้าหมายในการพฒันาสถานศึกษา และน าเป้าหมายที่ตัง้ไว้ลงการปฏิบัติ ซึง่สอดคล้อง
กับสมชาย เทพแสง [19] ได้อธิบายว่า การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ เป็นการน ากลยุทธ์ที่ได้มาแปลงสู่แผนปฏิบัติการ โดย          
การสร้างแผนที่กลยทุธ์ หรือแผนกลยทุธ์หลกัโดยเน้นการกระจายสูร่ะดบัแผนงานและโครงการ เมื่อผู้บริหารน าเอากลยุทธ์ลง
สู่การปฏิบัติอันเกิดจากการกระบวนการด าเนินงานที่เกิดจากตัวผู้บริหาร บุคลากรในสถานศึกษาจึงได้ด าเนินงานไปตาม      
กลยุทธ์ที่ได้วางไว้ ท าให้การบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารส าเร็จตามที่ได้ตัง้เป้าหมายไว้ สอดคล้องกับ
แนวความคิดของเมธี จันทโร [20] ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพบว่า ผู้น าเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลาอย่างมีนยัส าคญัที่ .05 ผู้น าที่ดี คือ ผู้ที่สามารถดึงศักยภาพและท าให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ขณะเดียวกัน
ผู้น าที่ดีต้องรับผิดชอบในการน าองค์การไปสู่ทิศทางที่ก าหนดไว้โดยการใช้วิสยัทัศน์และกลยุทธ์ที่วางไว้ ผู้น าที่ดีต้องแปลง
วิสยัทศัน์ให้กลายเป็นพันธกิจ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และ กลยทุธ์ เพื่อเป็นแนวทางให้บคุลากรใช้ปฏิบติัในการน าองค์การไปสู่
ความส าเร็จ พิชาภพ พนัธุ์แข [21] นอกจากนัน้ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธที่มีความสมัพันธ์แต่ไม่ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษา 1 ด้าน คือ การคิดเชิงกลยทุธ์ ซึง่ผลที่เกิดขึน้ในลกัษณะนีอ้าจเนื่องจาก ตวัแปรด้านนี ้เป็น
กระบวนการคิดหรือชดุความคิด ที่เหมือนเป็นนามธรรม เป็นความสามารถเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล การคิดเป็นการปรุงแต่ง
ขัน้สงูที่เกิดขึน้จากการก าหนดรู้ การคิดเชิงกลยทุธ์ เป็นการคิดในภาพองค์รวมเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ เพื่อก าหนดเป้าหมาย
และทิศทางในอนาคต ซึง่ลกัษณะการคิดเชิงกลยุทธ์นีเ้ป็นลักษณะและความสามารถเฉพาะตัวของผู้บริหารแต่ละคน ซึ่ง
สอดคล้องกบั จอร์นสนั และสโควร์ [22] ได้ศกึษากลยทุธ์การพฒันา พบว่า ผู้น าเชิงกลยทุธ์เป็นผู้ที่มีเอกลกัษณะเฉพาะตัวใน
การพฒันากลยทุธ์และเป็นผู้ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยข้อมูลในการออกแบบองค์การผ่านกลยทุธ์ในการวิเคราะห์
การวางแผนกลยุทธ์นอกจากนีก้ลยทุธ์ที่จัดหามานัน้เป็นรูปแบบท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของประสบการณ์ส่วนบุคคลและการ
ก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรเป็นผลกระทบจากความเป็นมาขององค์กรและวัฒนธรรมขององค์กรในอดีต ดังนัน้ บทบาทด้าน
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ความคิดที่เพิ่มเติมอย่างเด่นชดัของผู้น ากลยทุธ์ คือ การมีวิสยัทศัน์พนัธกิจ จดุประสงค์ที่ชดัเจนอนัน าไปสู่การก าหนดตัวอื่นๆ 
ในองค์กรที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงเพราะการมีเอกลกัษณะเฉพาะตวันีน้ าไปสู่ความส าเร็จของกลยทุธ์องค์กร ด้วยเหตุ
นี ้ผู้บริหารควรมีการพัฒนาตนเองด้วยการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกองค์การอย่าง
สม ่าเสมอ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  1.1 จากการศึกษาการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด คือ
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสงักัดได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารร่วมกนั และส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการศึกษาข้อมูลจากสถานศึกษาในเขตที่ประสบความส าเร็จเพื่อน าความรู้มา
ประยกุต์ใช้ในการพฒันาสถานศกึษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป 
  1.2 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ควรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ เ น้น          
การเพ่ิมพูนภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ให้กบัผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถเพิ่มพูนทักษะ
ด้านการคิดเชิงกลยทุธ์ให้มากขึน้ เพื่อที่จะได้น าทักษะด้านการคิดเชิงกลยทุธ์ไปใช้ในการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ที่มีคณุภาพและยัง่ยืนต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัในครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่สง่ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้จากกลุ่มตัวอย่างในระดบั
อื่น ๆ และเขตพืน้ที่การศกึษาอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคณุภาพการศกึษาในโอกาสต่อไป 
  2.2 ควรท าวิจัยรูปแบบอื่น เช่น วิจัยเชิงคุณภาพ การหาองค์ประกอบอื่นที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อจะได้ข้อมูลเชิงลกึในการน าไปเป็นส่วนประกอบในการพฒันาสถานศึกษาให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีคณุภาพมากย่ิงขึน้ 
  2.3 ควรศกึษาแนวทางในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ในด้านการคิดเชิงกลยทุธ์ว่ามีกระบวนการใดหรือ
องค์ประกอบใดที่สามารถพฒันาการคิดเชิงกลยทุธ์ของภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ให้เป็นการคิดในระดบัสงูและสามารถเกิดขึน้ได้
กบัผู้บริหารสถานศกึษาทกุคน  
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ความคิดที่เพิ่มเติมอย่างเด่นชดัของผู้น ากลยทุธ์ คือ การมีวิสยัทศัน์พนัธกิจ จดุประสงค์ที่ชดัเจนอนัน าไปสู่การก าหนดตัวอื่นๆ 
ในองค์กรที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงเพราะการมีเอกลกัษณะเฉพาะตวันีน้ าไปสู่ความส าเร็จของกลยทุธ์องค์กร ด้วยเหตุ
นี ้ผู้บริหารควรมีการพัฒนาตนเองด้วยการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกองค์การอย่าง
สม ่าเสมอ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  1.1 จากการศึกษาการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด คือ
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสงักัดได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารร่วมกนั และส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการศึกษาข้อมูลจากสถานศึกษาในเขตที่ประสบความส าเร็จเพื่อน าความรู้มา
ประยกุต์ใช้ในการพฒันาสถานศกึษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป 
  1.2 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ควรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ เ น้น          
การเพ่ิมพูนภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ให้กบัผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถเพิ่มพูนทักษะ
ด้านการคิดเชิงกลยทุธ์ให้มากขึน้ เพื่อที่จะได้น าทักษะด้านการคิดเชิงกลยทุธ์ไปใช้ในการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ที่มีคณุภาพและยัง่ยืนต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัในครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่สง่ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้จากกลุม่ตัวอย่างในระดบั
อื่น ๆ และเขตพืน้ที่การศกึษาอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคณุภาพการศกึษาในโอกาสต่อไป 
  2.2 ควรท าวิจัยรูปแบบอื่น เช่น วิจัยเชิงคุณภาพ การหาองค์ประกอบอื่นที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อจะได้ข้อมูลเชิงลกึในการน าไปเป็นส่วนประกอบในการพฒันาสถานศึกษาให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีคณุภาพมากย่ิงขึน้ 
  2.3 ควรศกึษาแนวทางในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ในด้านการคิดเชิงกลยทุธ์ว่ามีกระบวนการใดหรือ
องค์ประกอบใดที่สามารถพฒันาการคิดเชิงกลยทุธ์ของภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ให้เป็นการคิดในระดบัสงูและสามารถเกิดขึน้ได้
กบัผู้บริหารสถานศกึษาทกุคน  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ACADEMIC ADMINISTRATION AND THE 
INTERNAL SCHOOL QUALITIES ASSURANCE UNDER BANGKOK 
METROPOLITANT PRIMARY EDUCATION AREA SERVICE. 
วชิรา  สมพงษ์1 
Wachira  Sompong1 
1ต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญการ  โรงเรียนวดันาคปรก ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบติัการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสงักัดส านกังาน
การศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศกึษาระดบัการปฏิบัติการประกนัคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างระดบัการปฏิบัติการบริหารงาน
วิชาการกบัการปฏิบติัการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสงักดัส านักงานการศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา  กรุงเทพมหานคร จ านวน                     
37 โรงเรียน สุ่มตัวอย่างได้ 34 โรงเรียน ผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ครูวิชาการและ
ครูผู้สอน รวมจ านวน 170 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตรประมาณค่าประยกุต์ตาม
แบบของลิเคิร์ท 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ                        
ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั ที่นยัส าคญัทางสถิติที่  .01 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษาสงักัดส านักงานการศึกษาประถม 
ศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สงูที่สดุ คือ การพัฒนากระบวน       
การเรียนรู้ อยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมา คือ การวดัผลประเมินผลการเรียน อยู่ในระดบัมากที่สดุ และต ่าที่สดุ คือ การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศกึษา         
สงักดัส านกังานการศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า       
สูงที่สุด คือ คุณภาพระบบประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ คุณภาพด้านการบริหารจัดการ            
ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สดุ และต ่าที่สดุ คือ คุณภาพด้านผู้ เรียน อยู่ในระดับมากที่สดุ  3) ความสมัพันธ์ระหว่าง
ระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกับระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพในสถานศึกษาสงักัดส านักงานการศึกษา
ประถม ศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความสมัพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสงูมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  
ระดบั .01 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ACADEMIC ADMINISTRATION AND THE 
INTERNAL SCHOOL QUALITIES ASSURANCE UNDER BANGKOK 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบติัการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสงักัดส านกังาน
การศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศกึษาระดบัการปฏิบัติการประกนัคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างระดบัการปฏิบัติการบริหารงาน
วิชาการกบัการปฏิบติัการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสงักดัส านักงานการศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา  กรุงเทพมหานคร จ านวน                     
37 โรงเรียน สุ่มตัวอย่างได้ 34 โรงเรียน ผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ครูวิชาการและ
ครูผู้สอน รวมจ านวน 170 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตรประมาณค่าประยกุต์ตาม
แบบของลิเคิร์ท 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ                        
ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั ที่นยัส าคญัทางสถิติที่  .01 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสงักัดส านักงานการศึกษาประถม 
ศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สงูที่สดุ คือ การพัฒนากระบวน       
การเรียนรู้ อยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมา คือ การวดัผลประเมินผลการเรียน อยู่ในระดบัมากที่สดุ และต ่าที่สดุ คือ การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศกึษา         
สงักดัส านกังานการศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า       
สูงที่สุด คือ คุณภาพระบบประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ คุณภาพด้านการบริหารจัดการ            
ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สดุ และต ่าที่สดุ คือ คุณภาพด้านผู้ เรียน อยู่ในระดับมากที่สดุ  3) ความสมัพันธ์ระหว่าง
ระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกับระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพในสถานศึกษาสงักัดส านักงานการศึกษา
ประถม ศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความสมัพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสงูมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  
ระดบั .01 
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Abstract 
This proposal research objective were to 1) Investigate ; the academic administration levels in schools 

under Bangkok Metropolitant Primary Educational Area Service, 2) The Internal School Qualities assurance under 
Bangkok Metropolitant Primary Educational Area Service, 3) The relationship between the Academic administration and 
The Internal School Qualities Assurance under Bangkok Metropolitant Primary Education Area Service.                  
The population were 37 schools under Bangkok Metropolitant Primary Education Area Service witch got 34 sample 
schools. The respondents were 156 of school directors, deputy school directors, academic affaire teachers, and 
Teacher staffs. The instrument was applied from Likert’ spatern of 5 levels rating scale. Finally, the information 
wereanalized by frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product. Moment correlation 
coefficient as .01 significance statistical test. 

The research finding found that : 1) The academic administration levels in schools under Bangkok 
Metropolitant Primary Educational Area Service got highest level totally, when determind as each aspect found 
that ; the first one was learning procedure development, the secondly one was learning evaluation, and the action  
research was the last level  which all of them  got highest level. 2) The Internal School Qualities assurance under 
Bangkok Metropolitant Primary Educational Area Service got highest level totally, when determind as each aspect found 
that ; the internal assurance system quality got the first one, the secondly was internal schooling, and students 
qualities was the last one, which all of them were highest level. 3)  The relationship between the Academic 
administration and The Internal School Qualities Assurance under Bangkok Metropolitant Primary Education Area 
Service got positive correlation as highest totally, .01 statistically significant. 

 

Keywords: The Academic administration, The Internal School Qualities Assurance 
 
ภูมิหลัง 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) [3] มีขอบข่ายและภารกิจงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมี
17 งาน 1. การพัฒนาหรือด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพฒันาสาระหลกัสตูรท้องถ่ิน 2. การวางแผนงาน ด้านวิชาการ  
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 5. การพัฒนากระบวนการเ รียนรู้                
6. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา            
8. การพฒันาสง่เสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9. การนิเทศการศึกษา 10. การแนะแนว 11. การพฒันาระบบการประกันคุณภาพใน
และมาตรฐานการศึกษา 12. การสง่เสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13. การประสานความร่วมมือในการพฒันา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 14. การสง่เสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บคุคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 15. การจัดท าระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาซึง่
บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาด้านวิชาการ ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ ให้จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษา               
ด้านวิชาการ บคุคล งบประมาณ บริหารทั่วไปพัฒนาหลกัสตูร พร้อมจัดการเรียนการสอนก ากับ ติดตามประเมินผลตาม
แผนงานโครงการและจัดระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษานอกจากนีพ้ระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรา 47 ก าหนดให้โรงเรียนมีระบบการประกนั
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คณุภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยให้ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นสว่นหนึ่ง ของการบริหารจัดการในสถานศึกษา
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา จงึเป็นกลไกส าคัญในการพฒันาคณุภาพ ซึง่ทกุโรงเรียนจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษาให้เป็ น ไปตามที่ก าหนด                
ในกฎกระทรวง และก าหนดไว้ในมาตรฐาน 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
สถานศึกษาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2558           
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ของ สพป. กทม. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด       
ส านกัเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ต้องได้รับการปรับปรุง เปลีย่นแปลงและพฒันา (รายงานการพฒันา
คณุภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศกึษา ระดบัเขตพืน้ที่การศึกษา. 2559) [3] เป็นที่มาของการวิจยั เร่ือง “ความสมัพันธ์
ระหว่างการบริหารงานวิชาการกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร” 
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาระดบัการปฏิบติัการประกนัคณุภาพการศึกษาในสถานศกึษา สงักดัส านกังานการศกึษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัการปฏิบติัการบริหารงานวิชาการกบัระดบัการปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานการศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 เพื่อให้การด าเนินการวิจัยด าเนินไปสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผู้ วิจัยได้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานไว้       
2 ขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนท่ี 1 จดัเตรียมโครงการวิจยัโดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารต่างๆ เก่ียวกบัการบริหารวิชาการ และ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานซึ่งรวบรวมจากเอกสาร ผลงานวิจัย หนังสือ 
บทความวิชาการและเว็บไซท์ต่างๆ โดยท าการวิเคราะห์เอกสาร 
 ขัน้ตอนที่  2 ด าเนินการวิจัยผู้ วิจัยน าประเด็นต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ตัวแปร คดัเลือกตัว
แปร สงัเคราะห์ตัวแปรเพื่อก าหนดตัวแปรหลักและตัวแปรย่อยน ามาสู่การพัฒนาเคร่ืองมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม เพื่อ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความสมัพันธ์ระหว่างการบริหารวิชาการกบัการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 34 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ ผู้ที่
ผู้ อ านวยการโรงเรียนมอบหมายให้ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 34 คน ครูวิชาการโรงเรียน 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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Abstract 
This proposal research objective were to 1) Investigate ; the academic administration levels in schools 

under Bangkok Metropolitant Primary Educational Area Service, 2) The Internal School Qualities assurance under 
Bangkok Metropolitant Primary Educational Area Service, 3) The relationship between the Academic administration and 
The Internal School Qualities Assurance under Bangkok Metropolitant Primary Education Area Service.                  
The population were 37 schools under Bangkok Metropolitant Primary Education Area Service witch got 34 sample 
schools. The respondents were 156 of school directors, deputy school directors, academic affaire teachers, and 
Teacher staffs. The instrument was applied from Likert’ spatern of 5 levels rating scale. Finally, the information 
wereanalized by frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product. Moment correlation 
coefficient as .01 significance statistical test. 

The research finding found that : 1) The academic administration levels in schools under Bangkok 
Metropolitant Primary Educational Area Service got highest level totally, when determind as each aspect found 
that ; the first one was learning procedure development, the secondly one was learning evaluation, and the action  
research was the last level  which all of them  got highest level. 2) The Internal School Qualities assurance under 
Bangkok Metropolitant Primary Educational Area Service got highest level totally, when determind as each aspect found 
that ; the internal assurance system quality got the first one, the secondly was internal schooling, and students 
qualities was the last one, which all of them were highest level. 3)  The relationship between the Academic 
administration and The Internal School Qualities Assurance under Bangkok Metropolitant Primary Education Area 
Service got positive correlation as highest totally, .01 statistically significant. 

 

Keywords: The Academic administration, The Internal School Qualities Assurance 
 
ภูมิหลัง 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) [3] มีขอบข่ายและภารกิจงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมี
17 งาน 1. การพัฒนาหรือด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพฒันาสาระหลกัสตูรท้องถ่ิน 2. การวางแผนงาน ด้านวิชาการ  
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 5. การพัฒนากระบวนการเ รียนรู้                
6. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา            
8. การพฒันาสง่เสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9. การนิเทศการศึกษา 10. การแนะแนว 11. การพฒันาระบบการประกันคุณภาพใน
และมาตรฐานการศึกษา 12. การสง่เสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13. การประสานความร่วมมือในการพฒันา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 14. การสง่เสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บคุคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 15. การจัดท าระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาซึง่
บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาด้านวิชาการ ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ ให้จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษา               
ด้านวิชาการ บคุคล งบประมาณ บริหารทั่วไปพัฒนาหลกัสตูร พร้อมจัดการเรียนการสอนก ากับ ติดตามประเมินผลตาม
แผนงานโครงการและจัดระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษานอกจากนีพ้ระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรา 47 ก าหนดให้โรงเรียนมีระบบการประกนั

  วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

คณุภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยให้ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นสว่นหนึ่ง ของการบริหารจัดการในสถานศึกษา
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา จงึเป็นกลไกส าคัญในการพฒันาคณุภาพ ซึง่ทกุโรงเรียนจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษาให้เป็ น ไปตามที่ก าหนด                
ในกฎกระทรวง และก าหนดไว้ในมาตรฐาน 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
สถานศึกษาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2558           
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ของ สพป. กทม. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด       
ส านกัเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ต้องได้รับการปรับปรุง เปลีย่นแปลงและพฒันา (รายงานการพฒันา
คณุภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศกึษา ระดบัเขตพืน้ที่การศึกษา. 2559) [3] เป็นที่มาของการวิจยั เร่ือง “ความสมัพันธ์
ระหว่างการบริหารงานวิชาการกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร” 
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาระดบัการปฏิบติัการประกนัคณุภาพการศึกษาในสถานศกึษา สงักดัส านกังานการศกึษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัการปฏิบติัการบริหารงานวิชาการกบัระดบัการปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานการศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 เพื่อให้การด าเนินการวิจัยด าเนินไปสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผู้ วิจัยได้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานไว้       
2 ขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนท่ี 1 จดัเตรียมโครงการวิจยัโดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารต่างๆ เก่ียวกบัการบริหารวิชาการ และ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานซึ่งรวบรวมจากเอกสาร ผลงานวิจัย หนังสือ 
บทความวิชาการและเว็บไซท์ต่างๆ โดยท าการวิเคราะห์เอกสาร 
 ขัน้ตอนที่  2 ด าเนินการวิจัยผู้ วิจัยน าประเด็นต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ตัวแปร คดัเลือกตัว
แปร สงัเคราะห์ตัวแปรเพื่อก าหนดตัวแปรหลักและตัวแปรย่อยน ามาสู่การพัฒนาเคร่ืองมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม เพื่อ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความสมัพันธ์ระหว่างการบริหารวิชาการกบัการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 34 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ ผู้ที่
ผู้ อ านวยการโรงเรียนมอบหมายให้ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 34 คน ครูวิชาการโรงเรียน 
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ละ 1 คน รวมจ านวน 34 คน ครูผู้สอน โรงเรียนละ 2 คน รวมจ านวน 68 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทัง้สิน้ จ านวน 170 คน ใช้ตาราง
เกรจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จากจ านวน 37 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 34 โรงเรียนและใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (simple random sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากได้ 34 โรงเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการจ านวน 5 ด้าน ได้แก่ การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้การวัดผล
ประเมินผลการเรียน การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาการพฒันาสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศกึษา จ านวน 53 ข้อ
และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในคุณภาพด้านผู้ เรียน 
คณุภาพด้านการจดัการเรียนการสอน คณุภาพด้านการบริหารจดัการในสถานศึกษา จ านวน 40 ข้อ รวมแบบสอบถามทัง้สิน้ 
93 ข้อวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติหาค่าเฉลี่ย (X ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อตอบวตัถปุระสงค์ข้อที่ 1 และ 2 
และใช้การวิเคราะห์ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่าย (simple correlation) ของเพียร์สนั (Pearson’s product–movement  
correlation  coefficient) ส าหรับวตัถปุระสงค์การวิจัยข้อที่ 3  

ขอบเขตด้านตัวแปร 
1 ตัวแปรต้น คือ การบริหารงานวิชาการ ของผู้ บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 5 ด้าน ซึง่มีปัญหาของสถานศกึษาแบ่งเป็น ดงันี ้
 1.1   การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา  

1.2   การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
1.3   การวดัผลประเมินผลการเรียน  
1.4   การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา 
1.5   การพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา  

2 ตวัแปรตาม คือ การประกนัคณุภาพ 4 ด้าน ได้แก่ 
 2.1   คณุภาพระบบประกนัคุณภาพภายใน 

2.2   คณุภาพด้านผู้ เรียน  
2.3  คณุภาพด้านการจัดการเรียนการสอน   
2.4  คณุภาพด้านการบริหารจดัการในสถานศกึษา 

      ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 วิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกับระดับการปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษาสงักัดส านักงานการศึกษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร ซึง่การบริหารวิชาการได้มาจาก
แนวคิดตามกระทรวงศกึษาธิการ [3] นิลวรรณ วฒันา [9] ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ [12] ได้น ามาสงัเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด
การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลการเรียน การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา จากประกาศกระทรวง
ศกึษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา (2559) ซึง่ได้สงัเคราะห์
แนวคิดการประกนัคุณภาพไว้ 4  ด้าน ประกอบด้วย คณุภาพระบบประกนัคณุภาพภายใน คณุภาพด้านผู้ เรียน คณุภาพด้านการ
จดัการเรียนการสอน คณุภาพด้านการบริหารจดัการในสถานศกึษา 
 
สถติิท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (Coefficient of relation) 
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สรุปผลการวจิัย 
 1. วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสงักัดส านักงานการศึกษา
ประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร ค่าเฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวม (Xtot)  

การบริหารงานวิชาการ 
n = 156 

X  S.D. ระดับ ล าดับที่ 
1. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา (X1) 4.54 0.48 มากที่สดุ 4 
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ (X2) 4.65 0.44 มากที่สดุ 1 
3. การวดัผลประเมินผลการเรียน (X3) 4.63 0.47 มากที่สดุ 2 
4. การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา(X4) 4.51 0.54 มากที่สดุ 5 
5. การพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา (X5) 4.60 0.53 มากที่สดุ 3 
เฉลี่ยรวม 4.59 0.45 มากที่สุด  

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดบัการปฏิบติัการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษาสงักดัส านักงาน
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า สงูที่สดุ คือ การพฒันากระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมา คือ การวดัผลประเมินผลการเรียน อยู่
ในระดบัมากที่สดุ และต ่าที่สดุ คือ การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา อยู่ในระดบัมากที่สดุ 
 2. วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
การศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร ค่าเฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวม  

การประกันคุณภาพการศึกษา 
  n =34  

X  S.D. ระดับ ล าดับที่ 
1. คณุภาพระบบประกนัคณุภาพภายใน  4.73 0.45 มากที่สดุ 1 
2. คณุภาพด้านผู้ เรียน 4.63 0.52 มากที่สดุ 4 
3. คณุภาพด้านการจดัการเรียนการสอน   4.64 0.54 มากที่สดุ 3 
4. คณุภาพด้านการบริหารจดัการในสถานศกึษา 4.68 0.50 มากที่สดุ 2 
เฉลี่ยรวม 4.67 0.47 มากที่สุด  

  

 จากตารางที่ 2  พบว่า ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สงูที่สดุ คือ คุณภาพ
ระบบประกนัคุณภาพภายในอยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมา คือ คณุภาพด้านการบริหารจัดการในสถานศึกษา และต ่าที่สดุ 
คือ คณุภาพด้านผู้ เรียนอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ละ 1 คน รวมจ านวน 34 คน ครูผู้สอน โรงเรียนละ 2 คน รวมจ านวน 68 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทัง้สิน้ จ านวน 170 คน ใช้ตาราง
เกรจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จากจ านวน 37 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 34 โรงเรียนและใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (simple random sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากได้ 34 โรงเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการจ านวน 5 ด้าน ได้แก่ การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้การวัดผล
ประเมินผลการเรียน การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาการพฒันาสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศกึษา จ านวน 53 ข้อ
และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในคุณภาพด้านผู้ เรียน 
คณุภาพด้านการจดัการเรียนการสอน คณุภาพด้านการบริหารจดัการในสถานศึกษา จ านวน 40 ข้อ รวมแบบสอบถามทัง้สิน้ 
93 ข้อวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติหาค่าเฉลี่ย (X ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อตอบวตัถปุระสงค์ข้อที่ 1 และ 2 
และใช้การวิเคราะห์ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่าย (simple correlation) ของเพียร์สนั (Pearson’s product–movement  
correlation  coefficient) ส าหรับวตัถปุระสงค์การวิจัยข้อที่ 3  

ขอบเขตด้านตัวแปร 
1 ตัวแปรต้น คือ การบริหารงานวิชาการ ของผู้ บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 5 ด้าน ซึง่มีปัญหาของสถานศกึษาแบ่งเป็น ดงันี ้
 1.1   การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา  

1.2   การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
1.3   การวดัผลประเมินผลการเรียน  
1.4   การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา 
1.5   การพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา  

2 ตวัแปรตาม คือ การประกนัคณุภาพ 4 ด้าน ได้แก่ 
 2.1   คณุภาพระบบประกนัคุณภาพภายใน 

2.2   คณุภาพด้านผู้ เรียน  
2.3  คณุภาพด้านการจัดการเรียนการสอน   
2.4  คณุภาพด้านการบริหารจดัการในสถานศกึษา 

      ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 วิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกับระดับการปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษาสงักัดส านักงานการศึกษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร ซึง่การบริหารวิชาการได้มาจาก
แนวคิดตามกระทรวงศกึษาธิการ [3] นิลวรรณ วฒันา [9] ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ [12] ได้น ามาสงัเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด
การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลการเรียน การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา จากประกาศกระทรวง
ศกึษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา (2559) ซึง่ได้สงัเคราะห์
แนวคิดการประกนัคุณภาพไว้ 4  ด้าน ประกอบด้วย คณุภาพระบบประกนัคณุภาพภายใน คณุภาพด้านผู้ เรียน คณุภาพด้านการ
จดัการเรียนการสอน คณุภาพด้านการบริหารจดัการในสถานศกึษา 
 
สถติิท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (Coefficient of relation) 
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สรุปผลการวจิัย 
 1. วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสงักัดส านักงานการศึกษา
ประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร ค่าเฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวม (Xtot)  

การบริหารงานวิชาการ 
n = 156 

X  S.D. ระดับ ล าดับที่ 
1. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา (X1) 4.54 0.48 มากที่สดุ 4 
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ (X2) 4.65 0.44 มากที่สดุ 1 
3. การวดัผลประเมินผลการเรียน (X3) 4.63 0.47 มากที่สดุ 2 
4. การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา(X4) 4.51 0.54 มากที่สดุ 5 
5. การพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา (X5) 4.60 0.53 มากที่สดุ 3 
เฉลี่ยรวม 4.59 0.45 มากที่สุด  

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดบัการปฏิบติัการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษาสงักดัส านักงาน
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า สงูที่สดุ คือ การพฒันากระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมา คือ การวดัผลประเมินผลการเรียน อยู่
ในระดบัมากที่สดุ และต ่าที่สดุ คือ การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา อยู่ในระดบัมากที่สดุ 
 2. วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
การศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร ค่าเฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวม  

การประกันคุณภาพการศึกษา 
  n =34  

X  S.D. ระดับ ล าดับที่ 
1. คณุภาพระบบประกนัคณุภาพภายใน  4.73 0.45 มากที่สดุ 1 
2. คณุภาพด้านผู้ เรียน 4.63 0.52 มากที่สดุ 4 
3. คณุภาพด้านการจดัการเรียนการสอน   4.64 0.54 มากที่สดุ 3 
4. คณุภาพด้านการบริหารจดัการในสถานศกึษา 4.68 0.50 มากที่สดุ 2 
เฉลี่ยรวม 4.67 0.47 มากที่สุด  

  

 จากตารางที่ 2  พบว่า ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สงูที่สดุ คือ คุณภาพ
ระบบประกนัคุณภาพภายในอยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมา คือ คณุภาพด้านการบริหารจัดการในสถานศึกษา และต ่าที่สดุ 
คือ คณุภาพด้านผู้ เรียนอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
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 มธัยมศึกษาเอกชน. ปริญญานิพนธ์กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). ชลบรีุ: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยับรูพา.   
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3.  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเสนอตามตารางได้ ดังนี ้

 การประกนัคุณภาพ 
Y1 Y2 Y3 Y4 Ytot 

X1 .739** .800** .852** .859** .882** 
X2 .726** .752** .842** .835** .856** 
X3 .729** .704** .787** .796** .817** 
X4 .680** .762** .855** .836** .851** 
X5 .619** .711** .764** .681** .754** 
Xtot .759** .813** .894** .872** .906** 

*   มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
** มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 

สรุปจากตาราง พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกบัระดบัการปฏิบติัการประกัน
คณุภาพในสถานศึกษา สงักดัส านักงานการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนัทางบวก
อยู่ในระดบัสงูมาก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อพิจารณารายด้านของระดบัการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการมี
ความสัมพันธ์กับระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพในสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร พบว่า สูงที่สุด ได้แก่ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กับด้านคุณภาพด้านการบริหารจัดการใน
สถานศกึษามีความสมัพนัธ์กนัทางบวก อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รองลงมา ได้แก่ ด้านวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศกึษากบัด้านคณุภาพด้านการจัดการเรียนการสอน มีความสมัพนัธ์กนัทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และ
ต ่าสดุ ได้แก่ ด้านพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษาและด้านคณุภาพระบบประกนัคุณภาพภายในมีความสัมพันธ์
กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า เมื่อระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพเพิ่มขึน้ก็จะท าให้         
การบริหารวิชาการสงูขึน้ อย่างมีนยัส าคญั 

 
อภปิรายผล 
 จากผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกบัประสทิธิภาพการประกนัคุณภาพในสถานศึกษา
สงักดัส านกังานการศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครมีประเด็นส าคญัที่น ามาอภิปราย ดงันี ้
 1. ระดบัการปฏิบติัการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสงักัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ด้านที่สงูสดุ คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวนสงูที่สดุเป็นเพศหญิง จ านวน 105 คน มีอายุคน 51 ปีขึน้ไป จ านวน 44  คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน          
87 คน มีต าแหน่งหน้าที่เป็นครูผู้ สอน จ านวน 68 คน มีประสบการณ์การสอน 16 ปีขึน้ไป จ านวน 58 คน และทัง้นี  ้               
การบริหารงานวิชาการ ท าให้ผู้บริหารและครูเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ซึง่เป็นงาน
หลกัในการบริหารวิชาการและเป็นสิง่ส าคัญในการจดัการเรียนรู้ให้มีประสทิธิภาพ พฒันาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ กระตุ้น
สง่เสริมสนับสนุนตามที่ผู้ เรียนสนใจ และให้ผู้ เรียนเป็นจุดศนูย์กลาง พฒันาการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ สิง่ที่เกิดขึน้ได้ด้วย
ตวัเอง ผู้สอนควรแสวงหาความรู้อยู่สม ่าเสมอ น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา และพฒันาตนเอง พฒันาผู้ เรียนให้มี
คุณภาพมากย่ิงขึน้ ดังจะเห็นได้จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ที่ได้กล่าวไว้ว่างานบริหารวิชาการ
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ประกอบด้วย 17 ด้าน  มีงานวิจยัของ อ านาจ นาคแก้ว ได้กลา่วถงึการบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญและเป็นงานหลัก
ในการบริหารของสถานศกึษา คือ มุ่งให้การเรียนการสอนของสถานศึกษาประสบความส าเร็จอย่างมีประสทิธิภาพ ผู้ เรียนมี
คุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สังคมต้องการและตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ           
สายทอง โพธ์ิน า้เที่ยงได้กลา่วถึงการบริหารวิชาการว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจทัง้มวลที่จะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียน           
การสอนมีคณุภาพและประสทิธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายของหลกัสตูรเพื่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อผู้ เรียนให้มากที่ สดุซึ่ง         
ฮิลการ์ด และ เบาเวอร์ (Hilgard & Bower) [9] ได้กลา่วว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อนัเป็นผลมา
จากประสบการณ์และการฝึกทัง้นีไ้ม่รวมถึง การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่เกิดจากการตอบสนองตามสญัชาตญาณ            
ฤทธ์ิของยา หรือสารเคมี หรือปฏิกิริยาสะท้อนตามธรรมชาติของมนุษย์สอดคล้องกับ นัทธ์หทัย ปัญเจริญ การวิจัยเร่ือง         
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ  (Practice) ของนักศึกษาในรายวิชาการวิจัย
การตลาด ระดับชัน้ ปวส. 2/2, 2/7 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ โดยรวมแล้วผลการ
ปฏิบัติงานออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งสอดคล้องกับ สุจิตรา ขุนค า ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไปในทิศทางบวก         
และมีทกัษะการปฏิบติังานธุรกิจได้ดีขึน้ 
 2. ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่สงูที่สดุ คือ คณุภาพระบบประกัน
คณุภาพภายในทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนสงูที่สดุเป็นเพศหญิง จ านวน 105 คน มีอายคุน 51 ปี ขึน้ไป 
จ านวน 44 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 87 คน มีต าแหน่งหน้าที่เป็นครูผู้ สอน จ านวน 68 คน มีประสบการณ์        
การสอน 16 ปี ขึน้ไป จ านวน 58 คน และทัง้นีก้ารบริหารงานวิชาการ ท าให้ผู้บริหารและครูเห็นความส าคญัและความจ าเป็น
ของคณุภาพระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา และพฒันาผู้ เรียนให้มีพลงั และการศกึษามีมาตรฐานมากย่ิงขึน้ ทัง้นี ้
เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษา น ามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข พฒันาสถานศึกษาให้ดี ซึง่สอดคล้องกับ  
เนตรรุ้ง อยู่เจริญ [7] วิจยัเร่ือง ปัจจยัเชิงสาเหตทุี่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกนัคณุภาพการศึกษาของครูสถานศึกษา
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกบัการมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธ์กันทางบวก ซึ่งสอดคล้องกับดรุณีจันทร์แก้ว  [8] การประกัน
คณุภาพการศกึษา หมายถงึ การด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการศกึษาที่ก าหนดเพื่อให้ผู้ รับบริการมีความมั่นใจ
ต่อสถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐานและน าสู่การผลิตผู้ เรียนให้มีคุณภาพธงชัย น าแสงจรรยาสขุ  [6]          
ได้กลา่วถงึความส าคญัและความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเนื่องจากในปัจจุบันมี
การแข่งขันในด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพของผู้ เรียนเพิ่มมากขึน้แต่ขณะเดียวกนัคุณภาพ
ของสถานศกึษาและผู้ เรียนก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความแตกต่างเช่นเดียวกนัดังนัน้สถานศึกษาจงึจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง
งานให้มีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีกลไกในการตรวจสอบและกระตุ้ นให้หน่วยงานทางการศึกษามี          
การควบคุมคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความรับผิดชอบในการบ ริการและ          
การจัดการให้บรรลุผลตามเป้าหมายและนโยบายของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจัยของ บญุศิลป์ อาษาสนา พบว่า การพฒันาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม ท าให้การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาบรรลเุป้าหมายประสบผลส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กลา่วถึงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยมีแนวทางปฏิบติั ดังนี ้1. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการ
เรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 2. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนือ้หาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนดัของผู้ เรียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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3.  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเสนอตามตารางได้ ดังนี ้

 การประกนัคุณภาพ 
Y1 Y2 Y3 Y4 Ytot 

X1 .739** .800** .852** .859** .882** 
X2 .726** .752** .842** .835** .856** 
X3 .729** .704** .787** .796** .817** 
X4 .680** .762** .855** .836** .851** 
X5 .619** .711** .764** .681** .754** 
Xtot .759** .813** .894** .872** .906** 

*   มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
** มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 

สรุปจากตาราง พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกบัระดบัการปฏิบติัการประกัน
คณุภาพในสถานศึกษา สงักดัส านักงานการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนัทางบวก
อยู่ในระดบัสงูมาก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อพิจารณารายด้านของระดบัการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการมี
ความสัมพันธ์กับระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพในสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร พบว่า สูงที่สุด ได้แก่ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กับด้านคุณภาพด้านการบริหารจัดการใน
สถานศกึษามีความสมัพนัธ์กนัทางบวก อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รองลงมา ได้แก่ ด้านวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศกึษากบัด้านคณุภาพด้านการจัดการเรียนการสอน มีความสมัพนัธ์กนัทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และ
ต ่าสดุ ได้แก่ ด้านพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษาและด้านคณุภาพระบบประกนัคุณภาพภายในมีความสัมพันธ์
กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า เมื่อระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพเพิ่มขึน้ก็จะท าให้         
การบริหารวิชาการสงูขึน้ อย่างมีนยัส าคญั 

 
อภปิรายผล 
 จากผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกบัประสทิธิภาพการประกนัคุณภาพในสถานศึกษา
สงักดัส านกังานการศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครมีประเด็นส าคญัที่น ามาอภิปราย ดงันี ้
 1. ระดบัการปฏิบติัการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสงักัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ด้านที่สงูสดุ คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวนสงูที่สดุเป็นเพศหญิง จ านวน 105 คน มีอายุคน 51 ปีขึน้ไป จ านวน 44  คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน          
87 คน มีต าแหน่งหน้าที่เป็นครูผู้ สอน จ านวน 68 คน มีประสบการณ์การสอน 16 ปีขึน้ไป จ านวน 58 คน และทัง้นี  ้               
การบริหารงานวิชาการ ท าให้ผู้บริหารและครูเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ซึง่เป็นงาน
หลกัในการบริหารวิชาการและเป็นสิง่ส าคัญในการจดัการเรียนรู้ให้มีประสทิธิภาพ พฒันาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ กระตุ้น
สง่เสริมสนับสนุนตามที่ผู้ เรียนสนใจ และให้ผู้ เรียนเป็นจุดศนูย์กลาง พฒันาการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ สิง่ที่เกิดขึน้ได้ด้วย
ตวัเอง ผู้สอนควรแสวงหาความรู้อยู่สม ่าเสมอ น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา และพฒันาตนเอง พฒันาผู้ เรียนให้มี
คุณภาพมากย่ิงขึน้ ดังจะเห็นได้จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ที่ได้กล่าวไว้ว่างานบริหารวิชาการ
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ประกอบด้วย 17 ด้าน  มีงานวิจยัของ อ านาจ นาคแก้ว ได้กลา่วถงึการบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญและเป็นงานหลัก
ในการบริหารของสถานศกึษา คือ มุ่งให้การเรียนการสอนของสถานศึกษาประสบความส าเร็จอย่างมีประสทิธิภาพ ผู้ เรียนมี
คุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สังคมต้องการและตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ           
สายทอง โพธ์ิน า้เที่ยงได้กลา่วถึงการบริหารวิชาการว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจทัง้มวลที่จะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียน           
การสอนมีคณุภาพและประสทิธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายของหลกัสตูรเพื่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อผู้ เรียนให้มากที่ สดุซึ่ง         
ฮิลการ์ด และ เบาเวอร์ (Hilgard & Bower) [9] ได้กลา่วว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อนัเป็นผลมา
จากประสบการณ์และการฝึกทัง้นีไ้ม่รวมถึง การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่เกิดจากการตอบสนองตามสญัชาตญาณ            
ฤทธ์ิของยา หรือสารเคมี หรือปฏิกิริยาสะท้อนตามธรรมชาติของมนุษย์สอดคล้องกับ นัทธ์หทัย ปัญเจริญ การวิจัยเร่ือง         
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ  (Practice) ของนักศึกษาในรายวิชาการวิจัย
การตลาด ระดับชัน้ ปวส. 2/2, 2/7 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ โดยรวมแล้วผลการ
ปฏิบัติงานออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งสอดคล้องกับ สุจิตรา ขุนค า ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไปในทิศทางบวก         
และมีทกัษะการปฏิบติังานธุรกิจได้ดีขึน้ 
 2. ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่สงูที่สดุ คือ คณุภาพระบบประกัน
คณุภาพภายในทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนสงูที่สดุเป็นเพศหญิง จ านวน 105 คน มีอายคุน 51 ปี ขึน้ไป 
จ านวน 44 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 87 คน มีต าแหน่งหน้าที่เป็นครูผู้ สอน จ านวน 68 คน มีประสบการณ์        
การสอน 16 ปี ขึน้ไป จ านวน 58 คน และทัง้นีก้ารบริหารงานวิชาการ ท าให้ผู้บริหารและครูเห็นความส าคญัและความจ าเป็น
ของคณุภาพระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา และพฒันาผู้ เรียนให้มีพลงั และการศกึษามีมาตรฐานมากย่ิงขึน้ ทัง้นี ้
เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษา น ามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข พฒันาสถานศึกษาให้ดี ซึง่สอดคล้องกับ  
เนตรรุ้ง อยู่เจริญ [7] วิจยัเร่ือง ปัจจยัเชิงสาเหตทุี่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกนัคณุภาพการศึกษาของครูสถานศึกษา
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกบัการมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธ์กันทางบวก ซึ่งสอดคล้องกับดรุณีจันทร์แก้ว  [8] การประกัน
คณุภาพการศกึษา หมายถงึ การด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการศกึษาที่ก าหนดเพื่อให้ผู้ รับบริการมีความมั่นใจ
ต่อสถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐานและน าสู่การผลิตผู้ เรียนให้มีคุณภาพธงชัย น าแสงจรรยาสขุ  [6]          
ได้กลา่วถงึความส าคญัและความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเนื่องจากในปัจจุบันมี
การแข่งขันในด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพของผู้ เรียนเพิ่มมากขึน้แต่ขณะเดียวกันคุณภาพ
ของสถานศกึษาและผู้ เรียนก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความแตกต่างเช่นเดียวกนัดังนัน้สถานศึกษาจงึจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง
งานให้มีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีกลไกในการตรวจสอบและกระตุ้ นให้หน่วยงานทางการศึกษามี          
การควบคุมคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความรับผิดชอบในการบ ริการและ          
การจัดการให้บรรลุผลตามเป้าหมายและนโยบายของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจัยของ บญุศิลป์ อาษาสนา พบว่า การพฒันาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม ท าให้การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาบรรลเุป้าหมายประสบผลส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กลา่วถึงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยมีแนวทางปฏิบติั ดังนี ้1. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการ
เรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 2. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนือ้หาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนดัของผู้ เรียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ 
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การประยกุต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบติัจริง การสง่เสริมให้รักการ
อ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดลุกนั ปลกูฝังคณุธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคณุลกัษณะอันพึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับเนือ้หาสาระกิจกรรม โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้เอือ้ต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้และน าภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชมุชน ท้องถ่ินมามีสว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสม 3. จดัให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุม่สาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกัน
แบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม           
4.สง่เสริมให้มีการพฒันาครูเพื่อพฒันาการเรียนการสอนร่วมกนั หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกับระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาสงักัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความสมัพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดบั       
สูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณารายด้านของระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการมี
ความสัมพันธ์กับระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพในสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร พบว่า สูงที่สุด ได้แก่ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กับด้านคุณภาพด้านการบริหารจัดการใน
สถานศึกษามีความสมัพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเป็นเพราะการพฒันาหลกัสตูรเป็นการ
น ามาใช้เพื่อก าหนดหลกัสตูรและพฒันาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยมีนโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กบัหลกัวิชาการในการจดัการศึกษาที่มีความถกูต้องและเหมาะสมพร้อมทัง้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชมุชน และ
ท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้ เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ จึงส่งผลให้มีคุณภาพในด้านการบริหารจัดการใน
สถานศกึษา ซึง่เป็นหน้าที่หลกัของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกในการขบัเคลือ่นเพื่อการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมายด้าน 
บุญเลีย้ง ทุมทอง [10] ได้กลา่วว่า หลกัสตูรเป็นองค์ประกอบส าคัญย่ิงอย่างหนึ่งของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษา
ประเภทใดและระดบัใดก็ดีจะขาดหลกัสตูรเสยีมิได้ เพราะหลกัสตูรจะเป็นโครงร่างก าหนดไว้ว่า จะให้เด็กได้รับประสบการณ์
อะไรบ้างจึงจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและสงัคม ด้าน วิภา ทองหง า [15] กล่าวว่า หลกัสตูรมีความหมายอยู่ 3 ประการ คือ          
1. หลกัสตูรเป็นระบบในการจดัการศกึษา โดยมีปัจจยัน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนตามที่มุ่งหมายไว้ 2. หลกัสตูรเป็น
ระบบในการจดัการศกึษา โดยมีปัจจยัน าเข้า (Input) ได้แก่ ครู นกัเรียน วสัดอุปุกรณ์ อาคารสถานที่ กระบวนการ (Process) 
ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลผลิต (Output) ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความส าเร็จทางการศึกษา              
3. หลักสูตรเป็นแผนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งประสงค์จะอบรมฝึกฝนผู้ เ รียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้อง การ               
สนัติ บุญภิรมย์ [16] ยังกล่าวอีกว่า การบริหาร การจัดท าและการพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา เป็นการบริหารงานในระดบั
สถานศกึษาเชิงกลยทุธ์ ทัง้นีเ้นื่องด้วยหลกัสตูรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญย่ิงต่อการจดัการเรียนการสอน หากสถานศกึษาใดที่
มีหลกัสตูรทนัสมัย หมายความว่า มีการพฒันาหลกัสตูรอยู่เสมอ ท าให้ทัง้ผู้ เรียนและผู้สอนได้ปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา 
ผลประโยชน์ทางการศกึษาก็จะตกอยู่แก่ผู้ เรียนที่จะได้รับประโยชน์สงูสดุ ตรงตามเจตนารมณ์ของการศกึษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปใช้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
                 1.1 สถานศกึษาควรด าเนินการบริหารวิชาการโดยสง่เสริม สนบัสนนุจดัท าแผนปฏิบติัราชการของสถานศึกษา 
กลยทุธ์ วิสยัทศัน์ โดยจดัโครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับงานวิชาการแก่ ผู้บริหาร และบคุลากรทางการศกึษา ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการบริหารวิชาการ เพื่อน ามาปฏิบติัและพฒันาการเรียนการสอนการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ผู้ เรียน 
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1.2 สถานศกึษาควรส่งเสริม สนบัสนนุจดัท าแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา โดยจดัโครงการประชุม
อบรมทางวิชาการแก่ผู้บริหาร และบคุลากรทางการศึกษา เพื่อมีวิธีการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียนและส่งเสริมให้ผู้ เรียน
บรรลจุดุหมายของการศกึษาที่ก าหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพ 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  2.1 สถานศึกษาควรด าเนินการบริหารวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการ มีการน าปัญหามา
วิเคราะห์ความต้องการ มีการวางแผน พฒันาการเรียนรู้ผ่านการใช้สือ่และแหลง่เรียนรู้ มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและน า
ผลไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา โดยจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาน ามาปฏิบัติและพัฒนาการเรียนการสอนและส่งผลต่อไปยัง           
การบริหารวิชาการที่ดีโดยควรปฏิบติัอย่างเร่งด่วน ดงันี ้

 2.1.1 การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา ควรวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานเพื่อก าหนดวตัถุประสงค์ ซึ่งจัดท า
ตามบริบทและความต้องการของชุมชน มีการก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร โดยน าวัฒนธรรม ประเพณี พืน้ฐานทาง
เศรษฐกิจ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปัญหาที่เกิดภายในชุมชน มาบรูณาการให้เข้ากบัหลกัสตูรของสถานศกึษา น ามาวิเคราะห์
กับศักยภาพโรงเรียน วิเคราะห์กับหลกัสตูรแกนกลาง โดยค านึงถึงมาตรฐาน สาระการเรียนรู้เพื่อน ามาจัดการเรียนรู้ และ
พฒันานกัเรียนให้มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่ส าคญัควรมีการวัดและประเมินผลอย่าง
สม ่าเสมอเป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลกัสตูร และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพฒันาผู้ เรียนเต็มตามศกัยภาพ 

2.1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ควรพัฒนาทัง้ด้านการสอน และพัฒนาด้านการจัดการเรียน        
การสอนควบคู่กันไป โดยมีการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมผู้ เรียนด้วยวิธีที่การที่หลากหลายและแปลกใหม่ กิจกรรมที่
น่าสนใจ โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั มีการอบรมสัง่สอน มีการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน มีระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน สง่เสริม
ศิลปวฒันธรรมไทย ใช้แหลง่เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศกึษาให้เกิดประโยชน์ มีการประเมินพฒันาการของผู้ เรียนเพื่อ
น ามาพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน รวมทัง้ประสานความสมัพนัธ์ระหว่าง บ้าน วดั โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้มีสว่นได้เสยีกบัสถานศึกษาทกุฝ่าย เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ให้ดีย่ิงขึน้ 

2.1.3 การวดัผลประเมินผลการเรียน มีการก าหนดจดุประสงค์อย่างชดัเจนซึง่ต้องสอดคล้องกบัการสอน 
มีการสร้างเคร่ืองมือให้ตรงกบัความต้องการของผู้สอน ตามคณุลกัษณะหรือพฤติกรรมของผู้ เรียน เพราะเคร่ืองมือบางอย่างก็
เหมาะกบัพฤติกรรมบางชนิด น าเคร่ืองมือไปทดสอบ และน ามาตรวจและประเมินผลเพื่อให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนมากที่สดุ 

2.1.4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาศึกษาข้อมูลพืน้ฐานของผู้ เรียน น ามาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา และเลอืกปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือพฒันา โดยแบ่งเป็นชัน้ กลุม่ หรือรายบคุคล ทัง้นีเ้พื่อน ามาออกแบบการวิจยั โดย
มีการก าหนดเป้าหมาย ส ารวจและเลือกนวัตกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา มีการสร้างและพัฒนา
นวตักรรม เพื่อจดัท าเป็นแผนการเรียนรู้ และน ามาใช้ในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ ซึง่การน านวตักรรมมา
ใช้ควรสงัเกตและเก็บรวบรวมผลที่เกิดขึน้หลงัจากที่ใช้นวัตกรรม พร้อมทัง้มีการปรับปรุงผลที่ได้จากเคร่ืองมือ และน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ของข้อมลู ที่ส าคญัน าไปใช้และเผยแพร่ผลงานวิจยัสูส่าธารณะชน  

2.1.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมกับ
ผลติและน าสือ่ไปใช้โดยครูผู้สอนวิเคราะห์วัตถปุระสงค์ เนือ้หา  และออกแบบกิจกรรมที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ผู้ เรียนจะสนกุสนาน 
พร้อมทัง้กิจกรรมนัน้ผู้ เรียนจะต้องมีอิสระในการคิด แก้ปัญหา มีชิน้งานหรือโครงการ ซึง่ควรเรียนร่วม หรือท างานกลุม่ ผลิต
และจัดเตรียมสื่อขึน้มาใหม่ อาจจะเป็นชุดการทดสอบ เอกสาร เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ หรือแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศกึษา มีการวดัและประเมินผลความพึงพอใจในการใช้สือ่ และผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาอย่างสม ่าเสมอ 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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การประยกุต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบติัจริง การสง่เสริมให้รักการ
อ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดลุกนั ปลกูฝังคณุธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคณุลกัษณะอันพึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับเนือ้หาสาระกิจกรรม โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้เอือ้ต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้และน าภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชมุชน ท้องถ่ินมามีสว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสม 3. จดัให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุม่สาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกัน
แบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม           
4.สง่เสริมให้มีการพฒันาครูเพื่อพฒันาการเรียนการสอนร่วมกนั หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกับระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาสงักัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความสมัพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดบั       
สูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณารายด้านของระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการมี
ความสัมพันธ์กับระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพในสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร พบว่า สูงที่สุด ได้แก่ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กับด้านคุณภาพด้านการบริหารจัดการใน
สถานศึกษามีความสมัพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเป็นเพราะการพฒันาหลกัสตูรเป็นการ
น ามาใช้เพื่อก าหนดหลกัสตูรและพฒันาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยมีนโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กบัหลกัวิชาการในการจดัการศึกษาที่มีความถกูต้องและเหมาะสมพร้อมทัง้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชมุชน และ
ท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้ เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ จึงส่งผลให้มีคุณภาพในด้านการบริหารจัดการใน
สถานศกึษา ซึง่เป็นหน้าที่หลกัของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกในการขบัเคลือ่นเพื่อการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมายด้าน 
บุญเลีย้ง ทุมทอง [10] ได้กลา่วว่า หลกัสตูรเป็นองค์ประกอบส าคัญย่ิงอย่างหนึ่งของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษา
ประเภทใดและระดบัใดก็ดีจะขาดหลกัสตูรเสยีมิได้ เพราะหลกัสตูรจะเป็นโครงร่างก าหนดไว้ว่า จะให้เด็กได้รับประสบการณ์
อะไรบ้างจึงจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและสงัคม ด้าน วิภา ทองหง า [15] กล่าวว่า หลกัสตูรมีความหมายอยู่ 3 ประการ คือ          
1. หลกัสตูรเป็นระบบในการจดัการศกึษา โดยมีปัจจยัน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนตามที่มุ่งหมายไว้ 2. หลกัสตูรเป็น
ระบบในการจดัการศกึษา โดยมีปัจจยัน าเข้า (Input) ได้แก่ ครู นกัเรียน วสัดอุปุกรณ์ อาคารสถานที่ กระบวนการ (Process) 
ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลผลิต (Output) ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความส าเร็จทางการศึกษา              
3. หลักสูตรเป็นแผนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งประสงค์จะอบรมฝึกฝนผู้ เ รียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้อง การ               
สนัติ บุญภิรมย์ [16] ยังกล่าวอีกว่า การบริหาร การจัดท าและการพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา เป็นการบริหารงานในระดบั
สถานศกึษาเชิงกลยทุธ์ ทัง้นีเ้นื่องด้วยหลกัสตูรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญย่ิงต่อการจดัการเรียนการสอน หากสถานศกึษาใดที่
มีหลกัสตูรทนัสมัย หมายความว่า มีการพฒันาหลกัสตูรอยู่เสมอ ท าให้ทัง้ผู้ เรียนและผู้สอนได้ปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา 
ผลประโยชน์ทางการศกึษาก็จะตกอยู่แก่ผู้ เรียนที่จะได้รับประโยชน์สงูสดุ ตรงตามเจตนารมณ์ของการศกึษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปใช้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
                 1.1 สถานศกึษาควรด าเนินการบริหารวิชาการโดยสง่เสริม สนบัสนนุจดัท าแผนปฏิบติัราชการของสถานศึกษา 
กลยทุธ์ วิสยัทศัน์ โดยจดัโครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับงานวิชาการแก่ ผู้บริหาร และบคุลากรทางการศกึษา ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการบริหารวิชาการ เพื่อน ามาปฏิบติัและพฒันาการเรียนการสอนการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ผู้ เรียน 
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1.2 สถานศกึษาควรส่งเสริม สนบัสนนุจดัท าแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา โดยจดัโครงการประชุม
อบรมทางวิชาการแก่ผู้บริหาร และบคุลากรทางการศึกษา เพื่อมีวิธีการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียนและส่งเสริมให้ผู้ เรียน
บรรลจุดุหมายของการศกึษาที่ก าหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพ 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  2.1 สถานศึกษาควรด าเนินการบริหารวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการ มีการน าปัญหามา
วิเคราะห์ความต้องการ มีการวางแผน พฒันาการเรียนรู้ผ่านการใช้สือ่และแหลง่เรียนรู้ มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและน า
ผลไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา โดยจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศกึษา ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาน ามาปฏิบัติและพัฒนาการเรียนการสอนและส่งผลต่อไปยัง           
การบริหารวิชาการที่ดีโดยควรปฏิบติัอย่างเร่งด่วน ดงันี ้

 2.1.1 การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา ควรวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานเพื่อก าหนดวตัถุประสงค์ ซึ่งจัดท า
ตามบริบทและความต้องการของชุมชน มีการก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร โดยน าวัฒนธรรม ประเพณี พืน้ฐานทาง
เศรษฐกิจ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปัญหาที่เกิดภายในชุมชน มาบรูณาการให้เข้ากบัหลกัสตูรของสถานศกึษา น ามาวิเคราะห์
กับศักยภาพโรงเรียน วิเคราะห์กับหลกัสตูรแกนกลาง โดยค านึงถึงมาตรฐาน สาระการเรียนรู้เพื่อน ามาจัดการเรียนรู้ และ
พฒันานกัเรียนให้มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่ส าคญัควรมีการวัดและประเมินผลอย่าง
สม ่าเสมอเป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลกัสตูร และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพฒันาผู้ เรียนเต็มตามศกัยภาพ 

2.1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ควรพัฒนาทัง้ด้านการสอน และพัฒนาด้านการจัดการเรียน        
การสอนควบคู่กันไป โดยมีการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมผู้ เรียนด้วยวิธีที่การที่หลากหลายและแปลกใหม่ กิจกรรมที่
น่าสนใจ โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั มีการอบรมสัง่สอน มีการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน มีระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน สง่เสริม
ศิลปวฒันธรรมไทย ใช้แหลง่เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศกึษาให้เกิดประโยชน์ มีการประเมินพฒันาการของผู้ เรียนเพื่อ
น ามาพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน รวมทัง้ประสานความสมัพนัธ์ระหว่าง บ้าน วดั โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้มีสว่นได้เสยีกบัสถานศึกษาทกุฝ่าย เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ให้ดีย่ิงขึน้ 

2.1.3 การวดัผลประเมินผลการเรียน มีการก าหนดจดุประสงค์อย่างชดัเจนซึง่ต้องสอดคล้องกบัการสอน 
มีการสร้างเคร่ืองมือให้ตรงกบัความต้องการของผู้สอน ตามคณุลกัษณะหรือพฤติกรรมของผู้ เรียน เพราะเคร่ืองมือบางอย่างก็
เหมาะกบัพฤติกรรมบางชนิด น าเคร่ืองมือไปทดสอบ และน ามาตรวจและประเมินผลเพื่อให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนมากที่สดุ 

2.1.4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาศึกษาข้อมูลพืน้ฐานของผู้ เรียน น ามาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา และเลอืกปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือพฒันา โดยแบ่งเป็นชัน้ กลุม่ หรือรายบคุคล ทัง้นีเ้พื่อน ามาออกแบบการวิจยั โดย
มีการก าหนดเป้าหมาย ส ารวจและเลือกนวัตกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา มีการสร้างและพัฒนา
นวตักรรม เพื่อจดัท าเป็นแผนการเรียนรู้ และน ามาใช้ในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ ซึง่การน านวตักรรมมา
ใช้ควรสงัเกตและเก็บรวบรวมผลที่เกิดขึน้หลงัจากที่ใช้นวัตกรรม พร้อมทัง้มีการปรับปรุงผลที่ได้จากเคร่ืองมือ และน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ของข้อมลู ที่ส าคญัน าไปใช้และเผยแพร่ผลงานวิจยัสูส่าธารณะชน  

2.1.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมกับ
ผลติและน าสือ่ไปใช้โดยครูผู้สอนวิเคราะห์วัตถปุระสงค์ เนือ้หา  และออกแบบกิจกรรมที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ผู้ เรียนจะสนกุสนาน 
พร้อมทัง้กิจกรรมนัน้ผู้ เรียนจะต้องมีอิสระในการคิด แก้ปัญหา มีชิน้งานหรือโครงการ ซึง่ควรเรียนร่วม หรือท างานกลุม่ ผลิต
และจัดเตรียมสื่อขึน้มาใหม่ อาจจะเป็นชุดการทดสอบ เอกสาร เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ หรือแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศกึษา มีการวดัและประเมินผลความพึงพอใจในการใช้สือ่ และผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาอย่างสม ่าเสมอ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 สถานศึกษาควรให้ความส าคัญอย่างเร่งด่วนในด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควรมีแนวทาง              
การพัฒนาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดหลกัสตูร มีกระบวนการเรียนรู้และมีการประเมินผล 
พร้อมทัง้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ เรียน โดยเน้นให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ทักษะ มีสขุ โดยประยุกต์กับ     
การท างานเชิงระบบ ซึง่ประกอบด้วย ปัจจยั กระบวนการ และผลผลิตเพื่อสง่ผลให้ผู้ เรียนเป็นบุคคลที่เก่ง ดี และมีความสขุ
พฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะชีวิต มีการจดัการเรียนการสอนที่เหมาะสมกบัผู้ เรียน ชมุชน และท้องถ่ิน มีการประเมินศกัยภาพของ
ผู้ เรียนโดยใช้เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย พร้อมทัง้มีการบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เข้ากบัการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาต่อยอดในการด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคตโดยควรปฏิบติัอย่างเร่งด่วน ดงันี ้
 1. คุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในจัดท าโครงสร้างการบริหารจัดการ  แต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อลงมติ
ความเห็นและข้อเสนอแนะ จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา โดยมีเป้าหมาย ยทุธศาสตร์ ที่ครอบคลมุการจัดการศึกษา 
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสยัทัศน์และมาตรฐานหลกัสตูรการศึกษาขึน้พืน้ฐาน มีการวิจัย จัดงบประมาณ จัดท ารายงาน
ประจ าปี จดัระบบประกนัในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ มีการวดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พร้อมทัง้วิเคราะห์ วิจัย 
และเผยแพร่ผลงาน 
 2. คณุภาพด้านผู้ เรียน วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ของครูผู้สอน วิเคราะห์สภาพปัญหาของการจัดการเรียนรู้ โดยเป็น
รายบุคคล ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดท าแผนกลยุทธ์ เป็นโครงการและติดตาม
ประเมินเพื่อพฒันาเต็มตามศกัยภาพของผู้ เรียน 
 3. คณุภาพด้านการจัดการเรียนการสอน  ครูควรวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ เรียน วิเคราะห์หลกัสตูร เตรียมแหล่งเรียนรู้ 
เอกสาร สื่อประกอบการเรียนรู้ มีการจัดเตรียมห้องเรียนให้น่าเรียน และมีการสอนที่หลากหลาย น่าต่ืนเต้น แปลกใหม่             
มีกิจกรรมที่เด็กสนใจ โดยเด็กได้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ มีการใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย เช่น 
Knowledge sharing, Brain Base Learning, สเต็มศกึษา เป็นต้น และเขียนแผลที่ครอบคลมุองค์ประกอบ ด้วยค านงึถงึกระ
บวนการกลุม่ พร้อมทัง้บรูณาการคณุธรรม จริยธรรมตามหลกับวร เพื่อผู้ เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
 4. คุณภาพด้านการบริหารจัดการในสถานศึกษาควรบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล และน้อมน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินงานด้านต่างๆ ในสถานศกึษา ทัง้งานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล 
และด้านบริหารทั่วไป โดยมุ่งเน้นการบริหารท่ีเป็นธรรม โปร่งใส ยุติธรรม ไร้คนทุจริต เพื่อคุณภาพของสถานศึกษาให้มี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 สถานศึกษาควรให้ความส าคัญอย่างเร่งด่วนในด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควรมีแนวทาง              
การพัฒนาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดหลกัสตูร มีกระบวนการเรียนรู้และมีการประเมินผล 
พร้อมทัง้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ เรียน โดยเน้นให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ทักษะ มีสขุ โดยประยุกต์กับ     
การท างานเชิงระบบ ซึง่ประกอบด้วย ปัจจยั กระบวนการ และผลผลิตเพื่อสง่ผลให้ผู้ เรียนเป็นบุคคลที่เก่ง ดี และมีความสขุ
พฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะชีวิต มีการจดัการเรียนการสอนที่เหมาะสมกบัผู้ เรียน ชมุชน และท้องถ่ิน มีการประเมินศกัยภาพของ
ผู้ เรียนโดยใช้เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย พร้อมทัง้มีการบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เข้ากบัการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาต่อยอดในการด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคตโดยควรปฏิบติัอย่างเร่งด่วน ดงันี ้
 1. คุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในจัดท าโครงสร้างการบริหารจัดการ  แต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อลงมติ
ความเห็นและข้อเสนอแนะ จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา โดยมีเป้าหมาย ยทุธศาสตร์ ที่ครอบคลมุการจัดการศึกษา 
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสยัทัศน์และมาตรฐานหลกัสตูรการศึกษาขึน้พืน้ฐาน มีการวิจัย จัดงบประมาณ จัดท ารายงาน
ประจ าปี จดัระบบประกนัในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ มีการวดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พร้อมทัง้วิเคราะห์ วิจัย 
และเผยแพร่ผลงาน 
 2. คณุภาพด้านผู้ เรียน วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ของครูผู้สอน วิเคราะห์สภาพปัญหาของการจัดการเรียนรู้ โดยเป็น
รายบุคคล ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดท าแผนกลยุทธ์ เป็นโครงการและติดตาม
ประเมินเพื่อพฒันาเต็มตามศกัยภาพของผู้ เรียน 
 3. คณุภาพด้านการจัดการเรียนการสอน  ครูควรวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ เรียน วิเคราะห์หลกัสตูร เตรียมแหล่งเรียนรู้ 
เอกสาร สื่อประกอบการเรียนรู้ มีการจัดเตรียมห้องเรียนให้น่าเรียน และมีการสอนที่หลากหลาย น่าต่ืนเต้น แปลกใหม่             
มีกิจกรรมที่เด็กสนใจ โดยเด็กได้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ มีการใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย เช่น 
Knowledge sharing, Brain Base Learning, สเต็มศกึษา เป็นต้น และเขียนแผลที่ครอบคลมุองค์ประกอบ ด้วยค านงึถงึกระ
บวนการกลุม่ พร้อมทัง้บรูณาการคณุธรรม จริยธรรมตามหลกับวร เพื่อผู้ เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
 4. คุณภาพด้านการบริหารจัดการในสถานศึกษาควรบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล และน้อมน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินงานด้านต่างๆ ในสถานศกึษา ทัง้งานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล 
และด้านบริหารทั่วไป โดยมุ่งเน้นการบริหารที่เป็นธรรม โปร่งใส ยุติธรรม ไร้คนทุจริต เพื่อคุณภาพของสถานศึกษาให้มี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลกัสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนเสาไห้  “วิมลวิทยานุกูล” ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประชากร ได้แก่ นักเรียน                 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จ านวน 12 ห้องเรียน สุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน และเป็นกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน ทดสอบนักเรียนด้วยแบบ
ประเมินผลการใช้หลกัสตูรเสริม ประเมินเจตคติ และพฤติกรรม การมีคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ผลการทดลอง โดยใช้
สถิติการหาค่าสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
 ผลการวิจยัพบว่า ค่าเฉลี่ยเจตคติและพฤติกรรมการมีคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุูล” 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 4 เมื่อขจดัผลของความแตกต่างก่อนการทดลอง แล้วปรากฏ ดงันี ้
 1. ความสมัพันธ์ระหว่างเจตคติกับพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนหลงัการทดลองมีความสมัพันธ์
ต่อกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง พบว่า 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยโดยรวมสงูกว่ากลุ่มควบคุมและแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หากพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ความมี วินัย และความประหยัด กลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 สว่นความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย์และความขยนัหมัน่เพียร มีเจตคติต่อการมีคณุธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุ กับกลุ่มทดลองพบว่า 
ค่าเฉลี่ยโดยรวมไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมด้านความมีวินัยของกลุ่มทอลองสงูกว่ากลุ่ม
ควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ ความประหยัด และความ
ขยนัหมัน่เพียร มีพฤติกรรมการมีคณุธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop and to find the efficiency of students’ ethical enrichment 
of Soahai School “Wimonwiitayanugoon” under the Office of the Secondary Education Area 4. The samples were 
divided into two groups: first was an experimental group which had 40 students participated; while the second 
group was a controlled group which had 40 students participated. The samples came out of the pool of 9th 
grade students where there were 12 classrooms of the academic year of 2016. The given test protocols were  
an evaluation of extra-curricular which contained, an evaluation of students’ ethical aptitude and an evaluation of 
students’ ethical behaviors. The statistics used for the study was the Product Moment Correlation Coefficient of 
Pearson and One-way ANOVAs. The results revealed that: 

1. The relationships between the students’ ethical aptitude and students’ ethical behaviors showed the 
statistically correlation at the level of .01   

2. The comparison of the students’ ethical aptitude between groups showed that the experimental 
group had a higher mean than the controlled group at the statistically difference at the level of .05. However, 
when considered the scores of each aspect found that the discipline aspect and saving aspect of the 
experimental group was higher than the controlled group at the statistically difference at the level of .01             
For those aspects of responsibility, honesty, and persistence were not different.  

3. The comparison of the students’ ethical behaviors between groups showed less difference of the 
means. However, when considered the scores of each aspect found that the discipline aspect of the 
experimental group was higher than the controlled group at statistically difference at the level of .05. For those 
aspects of responsibility, honesty, saving and persistence were not different.  

 

Keywords: development, extra curriculum, moral ethics, student 
 
ภูมิหลัง 
    หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551. ของกระทรวงศึกษาธิการ [1]  มีจุดหมายมุ่งเพื่อพัฒนา
ผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสขุ มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพที่ดี จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้
ผู้ เรียนเป็นคนดีดังที่ พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ว่า “ มหาวิทยาลยั มุ่งสัง่สอนนกัศกึษา
ให้เป็นคนดีคนเก่ง นอกจากจะสอนให้เก่งแล้ว จ าเป็นอย่างย่ิง ที่จะอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศเราจึงจะได้คนท่ีมี
คุณภาพพร้อม คือ ทัง้เก่งและทัง้ดีมาเป็นก าลงั ของบ้านเมืองพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะผู้ บริหาร และ           
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลยัต่างๆ ณ ศาลาดสุดิาลยั [2] 
 ดงันัน้ จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องอบรมให้คนเป็นคนดี  พร้อมกนัไปด้วย ประเทศเราจะได้คนที่มีคุณภาพ คือ ทัง้ดีทัง้
เก่ง  มาเป็นก าลังของบ้านเมือง ให้ความเก่งเป็นปัจจัย และพลังส าหรับการสร้างสรรค์  และให้ความดีเป็นปัจจัยเพื่อ
ประคับประคองหนนุน าความเก่ง ให้เป็นไปในทางที่ถกูที่อ านวยผลประโยชน์อนัพึงประสงค์ สทุธิวงค์ ตันตราพิศาลสทุธ์ิ [3] 
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ก าหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษา อบรม และสนับสนุนใ ห้เอกชนจัด
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลกัสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนเสาไห้  “วิมลวิทยานุกูล” ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประชากร ได้แก่ นักเรียน                 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จ านวน 12 ห้องเรียน สุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน และเป็นกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน ทดสอบนักเรียนด้วยแบบ
ประเมินผลการใช้หลกัสตูรเสริม ประเมินเจตคติ และพฤติกรรม การมีคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ผลการทดลอง โดยใช้
สถิติการหาค่าสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
 ผลการวิจยัพบว่า ค่าเฉลี่ยเจตคติและพฤติกรรมการมีคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุูล” 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 4 เมื่อขจดัผลของความแตกต่างก่อนการทดลอง แล้วปรากฏ ดงันี ้
 1. ความสมัพันธ์ระหว่างเจตคติกับพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนหลงัการทดลองมีความสมัพันธ์
ต่อกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง พบว่า 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยโดยรวมสงูกว่ากลุ่มควบคุมและแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หากพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ความมี วินัย และความประหยัด กลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 สว่นความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย์และความขยนัหมัน่เพียร มีเจตคติต่อการมีคณุธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุ กับกลุ่มทดลองพบว่า 
ค่าเฉลี่ยโดยรวมไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมด้านความมีวินัยของกลุ่มทอลองสงูกว่ากลุ่ม
ควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ ความประหยัด และความ
ขยนัหมัน่เพียร มีพฤติกรรมการมีคณุธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop and to find the efficiency of students’ ethical enrichment 
of Soahai School “Wimonwiitayanugoon” under the Office of the Secondary Education Area 4. The samples were 
divided into two groups: first was an experimental group which had 40 students participated; while the second 
group was a controlled group which had 40 students participated. The samples came out of the pool of 9th 
grade students where there were 12 classrooms of the academic year of 2016. The given test protocols were  
an evaluation of extra-curricular which contained, an evaluation of students’ ethical aptitude and an evaluation of 
students’ ethical behaviors. The statistics used for the study was the Product Moment Correlation Coefficient of 
Pearson and One-way ANOVAs. The results revealed that: 

1. The relationships between the students’ ethical aptitude and students’ ethical behaviors showed the 
statistically correlation at the level of .01   

2. The comparison of the students’ ethical aptitude between groups showed that the experimental 
group had a higher mean than the controlled group at the statistically difference at the level of .05. However, 
when considered the scores of each aspect found that the discipline aspect and saving aspect of the 
experimental group was higher than the controlled group at the statistically difference at the level of .01             
For those aspects of responsibility, honesty, and persistence were not different.  

3. The comparison of the students’ ethical behaviors between groups showed less difference of the 
means. However, when considered the scores of each aspect found that the discipline aspect of the 
experimental group was higher than the controlled group at statistically difference at the level of .05. For those 
aspects of responsibility, honesty, saving and persistence were not different.  

 

Keywords: development, extra curriculum, moral ethics, student 
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 ปริญญานิพนธ์ สธ.ม. (สขุศกึษาและการสง่เสริมสขุภาพ). ขอนแก่น: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัขอนแก่น.   
[20] ดนพุล สนุทรรัตน์. (2550). การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพือ่พฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียน 
 มธัยมศึกษาเอกชน. ปริญญานิพนธ์กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). ชลบรีุ: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยับรูพา.   
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การศึกษา อบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม 
สว่นพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 [3]. ก าหนดให้รัฐสง่เสริม และ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนไทยว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่าง
มีความสขุ สอดคล้องกับ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ [4] ที่มุ่งหมายให้ 1) พัฒนาชีวิตให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข” 2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง และมีดุลยภาพ 3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่ง          
ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สงัคมสมานฉันท์และเอือ้อาทรต่อกนั และยงัสอดรับกบันโยบายปฏิรูปการศกึษา ในปีงบประมาณ 
2550 ที่ก าหนดให้ยึดคณุธรรมน าความรู้สร้างความตระหนักส านึกในคณุค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความสมานฉันท์ 
สนัติวิธี วถีิประชาธิปไตย พฒันาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพืน้ฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน สถาบนัทางศาสนา และสถาบนัการศึกษา โดยมียทุธศาสตร์การศกึษาที่คุณธรรมน าความรู้ คือ การศกึษา
ต่างๆ มักเอาความรู้น าโดยไม่มีปัญญาตาม ความรู้ไม่มีพลงัพอที่จะต้านทานอ านาจของความไม่ดีได้ความรู้จงึถูกน าไปใช้ใน
เร่ืองไม่ดีต่างๆ หรือถูกบงการด้วยความไม่ดีสงัคม และโลกจึงวิกฤต การพัฒนาควรจะใช้ความดีหรือคุณธรรมน าแล้วตาม
ด้วยความรู้ ยุทธศาสตร์การศึกษาที่คุณธรรมน าความรู้จึงส าคัญย่ิง ชิตณรงค์ ขดภูเขียว  [5] ในขณะที่ส านักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชีเ้พ่ือการประเมิน
คณุภาพภายนอกระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ว่าผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ ประกอบด้วย ผู้ เรียนมี
วินัย  มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ และ
ไม่เห็นแก่ตัว มีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ มค่าและปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (ส านักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคณุภาพการศกึษา, องค์การมหาชน, 2549). 
 ทิศนา แขมมณี [6] ได้อธิบายไว้ว่า สภาพสงัคมไทยในปัจจุบันมุ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากแม้จะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และความเจริญทางวัตถอุย่างเห็นได้ชัด แต่ความเจริญ และการพัฒนานัน้ก็มิได้
เป็นไปอย่างยั่งยืน นอกจากนัน้ การพัฒนาประเทศโดยมุ่งความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และความเจริญก้า วหน้าทาง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยขาดความสมดุลกบัการพัฒนาทางด้านจิตใจ เป็นที่มาของปัญหาสงัคมที่ดู เหมือนจะทวีความ
รุนแรงขึน้เร่ือยๆ เช่น ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ปัญหาการทุจริต ฉ้อราษฎร์          
บงัหลวง ปัญหาแหล่งอบายมุข แหล่งเสื่อมโทรม โสเภณีเด็กการใช้แรงงานเด็ก การละเมิดสิทธิเด็กปัญหามลภาวะ ปัญหา
การจราจรและอุบัติเหตุ รวมทัง้ปัญหาสขุภาพทัง้ทางกายและจิตใจ เหล่านีล้้วนเป็นปัญหาที่เป็นผลพวงของการพัฒนาทาง
วัตถุอย่างขามดความสมดุลกับการพัฒนาทางจิตใจทัง้สิน้ สุมน อมรวิวัฒน์  [7] กล่าว่า ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา 
สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยกระแสของคลื่นลูกที่สาม และสี่ที่โหมกระหน ่าอย่างไร้แรงต้าน             
ท าสงัคมไทยได้กลายเป็นสงัคมคาบลกูคาบดอก จะเป็นสงัคมอตุสาหกรรมก็ไม่ใช่ สงัคมเกษตรกรรมก็ไม่เชิง ท าให้คนไทย
ขาดการเตรียมตัวที่เข้มแข็งพอที่จะสามารถรับกระแสข่าวสารที่ถาโถม ทัง้ที่ เป็นสาระความรู้ การโฆษณาชวนชื่อ และ        
การครอบง าจูงใจที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง สงัคมไทยมิได้ถูกรุกรานโดยแนวคิดวัตถุนิยม และบริโภคนิยมเท่านัน้ 
หากแต่วิถีวีชิตไทยที่มีครอบครัวอันอบอุ่นชมุชนที่เอือ้อาทรต่อกนั และอยู่ร่วมกันอย่างสนัติ ก็กลบักลายเป็นความแตกแยก 
แก่งแย่งแข่งขัน ชีวิตคนเร่ิมเครียด ชุมชนอ่อนแอ สงัคมขาดความสงบสขุ ในขณะที่โครงสร้างพืน้ฐานของประเทศพัฒนาไป
รวดเร็วนัน้ โครงสร้างพืน้ฐานของคนกลบัล้าหลงั และถอยหลงัไปสู่ความป่าเถ่ือนอย่างน่ ากลวั การเป็นผู้มีคุณธรรม และ
จริยธรรมของคนในสงัคมปัจจุบันลดลง ประชาชน และเยาวชนจ านวนมากที่ไม่เห็นความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม
เท่าที่ควร ไม่ยึดมั่นในคุณธรรม และไม่ประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรม ท าให้สงัคมมีปัญหา มีความเจริญทางด้านวัตถุแต่มี
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ความเสื่อมโทรมทางจิตใจ ในปัจจบุนั สงัคมกลบัยกย่องคนมีเงิน คนที่มีต าแหน่งสงู และคนที่มีชื่อเสยีง แม้ว่าคนเหล่านัน้จะ
ประพฤติผิดศีลธรรมก็ตาม  

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ได้สรุปไว้ว่า ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” มีดังนี ้1. ด้านการประหยัด นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีการใช้จ่ายอย่างฟุ่ มเฟือย ยังไม่รู้จัก            
การประหยดั อดออมไม่ถนอมใช้ทรัพย์สนิ ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่คิดก่อนใช้ ไม่คิดก่อนซือ้  2. ด้านความขยนั นกัเรียนสว่น
ใหญ่ยังขาดความกระตือรือร้นในการเรียน บางครัง้เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคก็ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
โดยเฉพาะในเร่ืองการเรียน และ 3. ด้านการมีวินยั นักเรียนสว่นใหญ่ยงัขาดการมีวินยัในเร่ืองต่างๆ ทัง้วินยัในตนเองและวินัย
ต่อสงัคม รวมถงึกฎระเบียบของโรงเรียน  
 ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงเห็นความส าคัญจ าเป็น และสนใจพัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุูล” ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 4 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
ความซ่ือสตัย์สจุริต ความประหยัด และความขยันหมัน่เพียร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กบันักเรียนให้เกิดประสิทธิผล
สงูสดุ โดยเลอืกกลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุลู” ซึง่เป็นช่วงอายทุี่มีพฒันาการ
ทางด้านเหตุผล และสามารถน าเหตผุลนัน้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ อีกทัง้เด็กในวยันีส้ามารถคิดอย่างมีเหตผุล น าเหตุผลนัน้
ไปประกอบการตัดสินใจ และตัง้กฎเกณฑ์เป็นของตนเอง เด็กในวัยนีส้ามารถพัฒนาทางด้านจิตใจได้ง่าย (Piaget) และการพัฒนา
คุณธรรมเกิดผลมากในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ค่าอิทธิพล 40%) และจะลดลงเร่ือยๆ ในระดับสถานศึกษาที่สูงขึน้ 
จนกระทัง่น้อยที่สดุในระดบัมหาวิทยาลยั (ค่าอิทธิพล 9%) ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์การวจิยั 
 การวิจยัครัง้นี ้มีจุดมุ่งหมายในการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียน โรงเรียนเสาไห้ 
“วิมลวิทยานกุูล” ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ ดงันี ้
 1. เพื่อพฒันาหลกัสตูรเสริมส าหรับพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุูล” ส านกังาน 
เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 4   
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพหลกัสตูรเสริมส าหรับพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 4  
  
วธีิด าเนินการวจิัย 
 มีขัน้ตอนการวิจัย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน เป็นการจัดเตรียมเพื่อก าหนดข้อมูลพืน้ฐานที่จ าเป็นใน           
การพัฒนาหลกัสตูร โดยมี 2 ขัน้ ดังนี ้ขัน้ที่ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน ขัน้ที่ 2) การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้ เช่ียวชาญเพื่อหาความต้องการจ าเป็น (Need 
Assessment) ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 4 จากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จากนัน้ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และสรุปเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันา
หลกัสตูรเสริม (Enrichment Curriculum) เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ขัน้ตอนที่ 2 การพัฒนาหลกัสตูรเสริม 
เป็นการพัฒนาหลกัสูตรเสริมให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) ที่เป็นจุดเน้นในการการพัฒนา
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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การศึกษา อบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม 
สว่นพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 [3]. ก าหนดให้รัฐสง่เสริม และ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนไทยว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่าง
มีความสขุ สอดคล้องกับ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ [4] ที่มุ่งหมายให้ 1) พัฒนาชีวิตให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข” 2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง และมีดุลยภาพ 3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่ง          
ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สงัคมสมานฉันท์และเอือ้อาทรต่อกนั และยงัสอดรับกบันโยบายปฏิรูปการศกึษา ในปีงบประมาณ 
2550 ที่ก าหนดให้ยึดคณุธรรมน าความรู้สร้างความตระหนักส านึกในคณุค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความสมานฉันท์ 
สนัติวิธี วถีิประชาธิปไตย พฒันาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพืน้ฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน สถาบนัทางศาสนา และสถาบนัการศึกษา โดยมียทุธศาสตร์การศกึษาที่คุณธรรมน าความรู้ คือ การศกึษา
ต่างๆ มักเอาความรู้น าโดยไม่มีปัญญาตาม ความรู้ไม่มีพลงัพอที่จะต้านทานอ านาจของความไม่ดีได้ความรู้จงึถูกน าไปใช้ใน
เร่ืองไม่ดีต่างๆ หรือถูกบงการด้วยความไม่ดีสงัคม และโลกจึงวิกฤต การพัฒนาควรจะใช้ความดีหรือคุณธรรมน าแล้วตาม
ด้วยความรู้ ยุทธศาสตร์การศึกษาที่คุณธรรมน าความรู้จึงส าคัญย่ิง ชิตณรงค์ ขดภูเขียว  [5] ในขณะที่ส านักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชีเ้พ่ือการประเมิน
คณุภาพภายนอกระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ว่าผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ ประกอบด้วย ผู้ เรียนมี
วินัย  มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ และ
ไม่เห็นแก่ตัว มีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ มค่าและปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (ส านักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคณุภาพการศกึษา, องค์การมหาชน, 2549). 
 ทิศนา แขมมณี [6] ได้อธิบายไว้ว่า สภาพสงัคมไทยในปัจจุบันมุ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากแม้จะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และความเจริญทางวัตถอุย่างเห็นได้ชัด แต่ความเจริญ และการพัฒนานัน้ก็มิได้
เป็นไปอย่างยั่งยืน นอกจากนัน้ การพัฒนาประเทศโดยมุ่งความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และความเจริญก้า วหน้าทาง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยขาดความสมดุลกบัการพัฒนาทางด้านจิตใจ เป็นที่มาของปัญหาสงัคมที่ดู เหมือนจะทวีความ
รุนแรงขึน้เร่ือยๆ เช่น ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ปัญหาการทุจริต ฉ้อราษฎร์          
บงัหลวง ปัญหาแหล่งอบายมุข แหล่งเสื่อมโทรม โสเภณีเด็กการใช้แรงงานเด็ก การละเมิดสิทธิเด็กปัญหามลภาวะ ปัญหา
การจราจรและอุบัติเหตุ รวมทัง้ปัญหาสขุภาพทัง้ทางกายและจิตใจ เหล่านีล้้วนเป็นปัญหาที่เป็นผลพวงของการพัฒนาทาง
วัตถุอย่างขามดความสมดุลกับการพัฒนาทางจิตใจทัง้สิน้ สุมน อมรวิวัฒน์  [7] กล่าว่า ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา 
สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยกระแสของคลื่นลูกที่สาม และสี่ที่โหมกระหน ่าอย่างไร้แรงต้าน             
ท าสงัคมไทยได้กลายเป็นสงัคมคาบลกูคาบดอก จะเป็นสงัคมอตุสาหกรรมก็ไม่ใช่ สงัคมเกษตรกรรมก็ไม่เชิง ท าให้คนไทย
ขาดการเตรียมตัวที่เข้มแข็งพอที่จะสามารถรับกระแสข่าวสารที่ถาโถม ทัง้ที่ เป็นสาระความรู้ การโฆษณาชวนชื่อ และ        
การครอบง าจูงใจที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง สงัคมไทยมิได้ถูกรุกรานโดยแนวคิดวัตถุนิยม และบริโภคนิยมเท่านัน้ 
หากแต่วิถีวีชิตไทยที่มีครอบครัวอันอบอุ่นชมุชนที่เอือ้อาทรต่อกนั และอยู่ร่วมกันอย่างสนัติ ก็กลบักลายเป็นความแตกแยก 
แก่งแย่งแข่งขัน ชีวิตคนเร่ิมเครียด ชุมชนอ่อนแอ สงัคมขาดความสงบสขุ ในขณะที่โครงสร้างพืน้ฐานของประเทศพัฒนาไป
รวดเร็วนัน้ โครงสร้างพืน้ฐานของคนกลบัล้าหลงั และถอยหลงัไปสู่ความป่าเถ่ือนอย่างน่ ากลวั การเป็นผู้มีคุณธรรม และ
จริยธรรมของคนในสงัคมปัจจุบันลดลง ประชาชน และเยาวชนจ านวนมากที่ไม่เห็นความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม
เท่าที่ควร ไม่ยึดมั่นในคุณธรรม และไม่ประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรม ท าให้สงัคมมีปัญหา มีความเจริญทางด้านวัตถุแต่มี
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ความเสื่อมโทรมทางจิตใจ ในปัจจบุนั สงัคมกลบัยกย่องคนมีเงิน คนที่มีต าแหน่งสงู และคนที่มีชื่อเสยีง แม้ว่าคนเหล่านัน้จะ
ประพฤติผิดศีลธรรมก็ตาม  

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ได้สรุปไว้ว่า ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” มีดังนี ้1. ด้านการประหยัด นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีการใช้จ่ายอย่างฟุ่ มเฟือย ยังไม่รู้จัก            
การประหยดั อดออมไม่ถนอมใช้ทรัพย์สนิ ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่คิดก่อนใช้ ไม่คิดก่อนซือ้  2. ด้านความขยนั นกัเรียนสว่น
ใหญ่ยังขาดความกระตือรือร้นในการเรียน บางครัง้เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคก็ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
โดยเฉพาะในเร่ืองการเรียน และ 3. ด้านการมีวินยั นักเรียนสว่นใหญ่ยงัขาดการมีวินยัในเร่ืองต่างๆ ทัง้วินยัในตนเองและวินัย
ต่อสงัคม รวมถงึกฎระเบียบของโรงเรียน  
 ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงเห็นความส าคัญจ าเป็น และสนใจพัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุูล” ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 4 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
ความซ่ือสตัย์สจุริต ความประหยัด และความขยันหมัน่เพียร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กบันักเรียนให้เกิดประสิทธิผล
สงูสดุ โดยเลอืกกลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุลู” ซึง่เป็นช่วงอายทุี่มีพฒันาการ
ทางด้านเหตุผล และสามารถน าเหตผุลนัน้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ อีกทัง้เด็กในวยันีส้ามารถคิดอย่างมีเหตผุล น าเหตุผลนัน้
ไปประกอบการตัดสินใจ และตัง้กฎเกณฑ์เป็นของตนเอง เด็กในวัยนีส้ามารถพัฒนาทางด้านจิตใจได้ง่าย (Piaget) และการพัฒนา
คุณธรรมเกิดผลมากในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ค่าอิทธิพล 40%) และจะลดลงเร่ือยๆ ในระดับสถานศึกษาที่สูงขึน้ 
จนกระทัง่น้อยที่สดุในระดบัมหาวิทยาลยั (ค่าอิทธิพล 9%) ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์การวจิยั 
 การวิจยัครัง้นี ้มีจุดมุ่งหมายในการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียน โรงเรียนเสาไห้ 
“วิมลวิทยานกุูล” ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ ดงันี ้
 1. เพื่อพฒันาหลกัสตูรเสริมส าหรับพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุูล” ส านกังาน 
เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 4   
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพหลกัสตูรเสริมส าหรับพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 4  
  
วธีิด าเนินการวจิัย 
 มีขัน้ตอนการวิจัย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน เป็นการจัดเตรียมเพื่อก าหนดข้อมูลพืน้ฐานที่จ าเป็นใน           
การพัฒนาหลกัสตูร โดยมี 2 ขัน้ ดังนี ้ขัน้ที่ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน ขัน้ที่ 2) การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้ เช่ียวชาญเพื่อหาความต้องการจ าเป็น (Need 
Assessment) ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 4 จากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จากนัน้ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และสรุปเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันา
หลกัสตูรเสริม (Enrichment Curriculum) เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ขัน้ตอนที่ 2 การพัฒนาหลกัสตูรเสริม 
เป็นการพัฒนาหลกัสูตรเสริมให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) ที่เป็นจุดเน้นในการการพัฒนา
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คณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนเสาไห้ (วิมลวิทยานกุลู) ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 4 ที่ได้จากผู้มี
สว่นเก่ียวข้อง ดงัที่ได้ส ารวจไว้ในขัน้ที่  1  
 ขัน้ตอนที่ 2 นีแ้บ่งเป็น 3 ขัน้ คือ ขัน้ที่ 1 การสร้างเค้าโครงหลกัสตูรเสริม  ขัน้ที่ 2 การตรวจสอบเค้าโครงหลกัสตูร
เสริม และขัน้ที่ 3 การแก้ไขปรับปรุงหลกัสตูรเสริม ก่อนน าไปใช้ 
 ขัน้ตอนที่ 3  การตรวจสอบประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริม เป็นการทดลองใช้หลกัสตูรกับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี
ที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา 2559     
ที่เป็นกลุม่ทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน แล้วน าผลการทดลองมาวิเคราะห์เพื่อหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริม 
 ขัน้ตอนที่ 4 การปรับปรุงหลกัสตูรเสริม เป็นการปรับปรุงหลกัสตูรหลงัจากการทดลองใช้เพื่อให้ได้หลกัสตูรที่มีลกัษณะ 
สมบูรณ์ พร้อมที่จะน าไปใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2559    
 
สรุปผลการวจิัย 
 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรเสริม 
     ผลการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุูล”ส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล แนวคิดพืน้ฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริม 
วตัถุประสงค์ของหลกัสตูรเสริม แผนการด าเนินกิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการจดักิจกรรมและการวดัผล และประเมินผล 
นอกจากนีย้งัมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามหลกัสตูรเสริม ส าหรับครูและนกัเรียนที่ใช้หลกัสตูรเสริม 
    ผลการตรวจสอบเอกสารหลักสตูรจากผู้ เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วยการประเมินความเหมาะสมของเค้าโครง
หลกัสตูรเสริม และความสอดคล้องของเค้าโครงหลกัสตูรเสริม พบว่า เค้าโครงหลกัสูตรเสริมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก และเค้าโครงหลกัสตูรมีความสอดคล้องกนัทกุองค์ประกอบ มีค่าตัง้แต่ 0.6 ถงึ 1.0 และอยู่สงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุก
องค์ประกอบ 
   ผลการปรับปรุงหลกัสตูรเสริมก่อนน าไปทดลองใช้ ได้ปรับปรุงในส่วนของหลกัการและเหตุผล โดยเพิ่มเติมให้มี
ความชดัเจนยิ่งขึน้ปรับปรุงภาษาที่ใช้ในหลกัสตูรเสริม ปรับจดุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละแผนการด าเนินกิจกรรมให้กระชับ
และสามารถวัดผล และประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัเวลาที่ใช้จดัสื่อการจดักิจกรรม
ให้น่าสนใจ ผู้วิจยัปรับปรุงจนได้หลกัสตูรเสริมที่พร้อมจะน าไปทดลองใช้ 
 2. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม 
     ผลการน าหลักสูตรเสริมไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุลู” ได้ผล ดงันี ้
 2.1 เจตคติกับพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน หลงัการทดลองมีความสมัพันธ์ทางบวกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 2.2 นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลักสูตรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลักสูตรเสริม                
(กลุ่มควบคุม) มีเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนกลุม่ทดลองมี
ค่าสถิติสงูกว่ากลุม่ควบคมุ หากพิจารณาเจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมของนักเรียนเป็นรายด้าน พบว่า 
 2.2.1 ความมีวินยั และความประหยดัของนกัเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม 
(กลุ่มทดลอง) กบันกัเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มควบคุม) มีเจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยนกัเรียนกลุม่ทดลองมีค่าสถิติสงูกว่ากลุ่มควบคุม 
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 2.2.2 ความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย์และความขยันหมั่นเพียร นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) 
กบันกัเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุม่ควบคมุ) มีเจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกนั 
 2.3 นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลักสูตรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลักสูตรเสริม               
(กลุ่มควบคุม) มีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรม
ของนกัเรียนเป็นรายด้าน พบว่า 
        2.3.1 ความมีวินัย นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วย
หลกัสตูรเสริม (กลุ่มควบคุม) มีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นกัเรียนกลุม่ทดลองมีค่าสถิติสงูกว่ากลุ่มควบคุม 
        2.3.2 ความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ ความประหยัด และความขยันหมั่นเพียรนักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วย
หลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มควบคุม) มีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมไม่
แตกต่างกนั 
 2.4. ผลการประเมินการทดลองใช้หลกัสตูรเสริมโดยนักเรียน จากการประเมินความเหมาะสมหลกัสตูรเสริมใน
ประเด็นเนือ้หา วิธีการสอน และกิจกรรมสื่อการจัดกิจกรรม และข้อเสนอแนะ นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม 
(กลุ่มทดลอง) ทุกคนมีความเห็นว่าหลักสูตรเสริมมีความเหมาะสมในทุกประเด็น แต่มีข้อเสนอแนะว่าควรจัดกิจกรรม
นนัทนาการเพิ่มในทกุกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
อภปิรายผล 
 1. การพัฒนาหลักสูตรเสริม 
     1.1 ผลการวิจัย พบว่า มีกระบวนการพัฒนาหลกัสตูรเสริม 4  ขัน้ตอน คือ 1) สงัเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูล
พืน้ฐาน 2) การร่างหลกัสตูรเสริม 3) การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริม และ 4) การปรับปรุงหลกัสตูรเสริม ซึ่ง
เป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความจ าเป็นต้องมีการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตามแนวคิดการพัฒนาหลกัสตูร
แบบครบวงจรของ พรชยั หนแูก้ว [8] ที่ศกึษาการพัฒนาหลกัสตูรแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของ
นกัเรียนประถมศึกษา พบว่า การพัฒนาหลกัสตูรท าตามรูปแบบของการวิจัยและพัฒนามี 4 ขัน้ตอน คือ การส ารวจข้อมูล
พืน้ฐาน การร่างหลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ส่วนงานวิจัยของ  วิจิตร์พร            
หล่อสวุรรณกุล [9] ศึกษาการพัฒนาหลักสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในกระบวนการพยาบาล 
พบว่า การพัฒนาหลกัสตูรเสริมตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนามี  4 ขัน้ตอน คือ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน        
การสร้างหลกัสตูรเสริม การตรวจสอบประสิทธิภาพหลกัสตูร  และการปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูรเสริม และเป็นไปตามแนวคิด
ของ วิชัย วงษ์ใหญ่ [10] สรุปได้ว่าเพื่อน าความต้องการนัน้ไปสู่การวางแผน การด าเนินการตรวจสอบ และการประเมินผล
การท างาน มี 3 ขัน้ตอน คือ 1) ระบบการร่างหลกัสตูร 2) ระบบการใช้หลกัสตูร และ 3) ระบบการประเมินหลกัสตูร และยัง
สอดคล้องกับ ศิริพงศ์ เศาวภายน [11] ที่ศกึษาการพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาความสามารถในการจดัการกบัความ
ขัดแย้งของต ารวจชุมชน พบว่า การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมีการด าเนินการ 4 ขัน้ตอน คือ การส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน         
การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสตูรฝึกอบรม และงานวิจัยของ             
กนกนุช วสุธารัตน์ [12] ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์แห่งตนส าหรับ
นกัศึกษาพยาบาล พบว่า ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรประกอบด้วยขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน คือ การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์
แห่งตนส าหรับนักศึกษาพยาบาล การออกแบบหลกัสตูร การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร และการปรับปรุงแก้ไข
หลกัสตูร 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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คณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนเสาไห้ (วิมลวิทยานกุลู) ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 4 ที่ได้จากผู้มี
สว่นเก่ียวข้อง ดงัที่ได้ส ารวจไว้ในขัน้ที่  1  
 ขัน้ตอนที่ 2 นีแ้บ่งเป็น 3 ขัน้ คือ ขัน้ที่ 1 การสร้างเค้าโครงหลกัสตูรเสริม  ขัน้ที่ 2 การตรวจสอบเค้าโครงหลกัสตูร
เสริม และขัน้ที่ 3 การแก้ไขปรับปรุงหลกัสตูรเสริม ก่อนน าไปใช้ 
 ขัน้ตอนที่ 3  การตรวจสอบประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริม เป็นการทดลองใช้หลกัสตูรกับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี
ที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา 2559     
ที่เป็นกลุม่ทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน แล้วน าผลการทดลองมาวิเคราะห์เพื่อหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริม 
 ขัน้ตอนที่ 4 การปรับปรุงหลกัสตูรเสริม เป็นการปรับปรุงหลกัสตูรหลงัจากการทดลองใช้เพื่อให้ได้หลกัสตูรที่มีลกัษณะ 
สมบูรณ์ พร้อมที่จะน าไปใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2559    
 
สรุปผลการวจิัย 
 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรเสริม 
     ผลการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุูล”ส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล แนวคิดพืน้ฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริม 
วตัถุประสงค์ของหลกัสตูรเสริม แผนการด าเนินกิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการจดักิจกรรมและการวดัผล และประเมินผล 
นอกจากนีย้งัมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามหลกัสตูรเสริม ส าหรับครูและนกัเรียนที่ใช้หลกัสตูรเสริม 
    ผลการตรวจสอบเอกสารหลักสตูรจากผู้ เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วยการประเมินความเหมาะสมของเค้าโครง
หลกัสตูรเสริม และความสอดคล้องของเค้าโครงหลกัสตูรเสริม พบว่า เค้าโครงหลกัสูตรเสริมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก และเค้าโครงหลกัสตูรมีความสอดคล้องกนัทกุองค์ประกอบ มีค่าตัง้แต่ 0.6 ถงึ 1.0 และอยู่สงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุก
องค์ประกอบ 
   ผลการปรับปรุงหลกัสตูรเสริมก่อนน าไปทดลองใช้ ได้ปรับปรุงในส่วนของหลกัการและเหตุผล โดยเพิ่มเติมให้มี
ความชดัเจนยิ่งขึน้ปรับปรุงภาษาที่ใช้ในหลกัสตูรเสริม ปรับจดุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละแผนการด าเนินกิจกรรมให้กระชับ
และสามารถวัดผล และประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัเวลาที่ใช้จดัสื่อการจดักิจกรรม
ให้น่าสนใจ ผู้วิจยัปรับปรุงจนได้หลกัสตูรเสริมที่พร้อมจะน าไปทดลองใช้ 
 2. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม 
     ผลการน าหลักสูตรเสริมไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุลู” ได้ผล ดงันี ้
 2.1 เจตคติกับพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน หลงัการทดลองมีความสมัพันธ์ทางบวกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 2.2 นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลักสูตรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลักสูตรเสริม                
(กลุ่มควบคุม) มีเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนกลุม่ทดลองมี
ค่าสถิติสงูกว่ากลุม่ควบคมุ หากพิจารณาเจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมของนักเรียนเป็นรายด้าน พบว่า 
 2.2.1 ความมีวินยั และความประหยดัของนกัเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม 
(กลุ่มทดลอง) กบันกัเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มควบคุม) มีเจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยนกัเรียนกลุม่ทดลองมีค่าสถิติสงูกว่ากลุ่มควบคุม 
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 2.2.2 ความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย์และความขยันหมั่นเพียร นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) 
กบันกัเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุม่ควบคมุ) มีเจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกนั 
 2.3 นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลักสูตรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลักสูตรเสริม               
(กลุ่มควบคุม) มีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรม
ของนกัเรียนเป็นรายด้าน พบว่า 
        2.3.1 ความมีวินัย นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วย
หลกัสตูรเสริม (กลุ่มควบคุม) มีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นกัเรียนกลุม่ทดลองมีค่าสถิติสงูกว่ากลุ่มควบคุม 
        2.3.2 ความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ ความประหยัด และความขยันหมั่นเพียรนักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วย
หลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มควบคุม) มีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมไม่
แตกต่างกนั 
 2.4. ผลการประเมินการทดลองใช้หลกัสตูรเสริมโดยนักเรียน จากการประเมินความเหมาะสมหลกัสตูรเสริมใน
ประเด็นเนือ้หา วิธีการสอน และกิจกรรมสื่อการจัดกิจกรรม และข้อเสนอแนะ นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม 
(กลุ่มทดลอง) ทุกคนมีความเห็นว่าหลักสูตรเสริมมีความเหมาะสมในทุกประเด็น แต่มีข้อเสนอแนะว่าควรจัดกิจกรรม
นนัทนาการเพิ่มในทกุกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
อภปิรายผล 
 1. การพัฒนาหลักสูตรเสริม 
     1.1 ผลการวิจัย พบว่า มีกระบวนการพัฒนาหลกัสตูรเสริม 4  ขัน้ตอน คือ 1) สงัเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูล
พืน้ฐาน 2) การร่างหลกัสตูรเสริม 3) การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริม และ 4) การปรับปรุงหลกัสตูรเสริม ซึ่ง
เป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความจ าเป็นต้องมีการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตามแนวคิดการพัฒนาหลกัสตูร
แบบครบวงจรของ พรชยั หนแูก้ว [8] ที่ศกึษาการพัฒนาหลกัสตูรแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของ
นกัเรียนประถมศึกษา พบว่า การพัฒนาหลกัสตูรท าตามรูปแบบของการวิจัยและพัฒนามี 4 ขัน้ตอน คือ การส ารวจข้อมูล
พืน้ฐาน การร่างหลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ส่วนงานวิจัยของ  วิจิตร์พร            
หล่อสวุรรณกุล [9] ศึกษาการพัฒนาหลักสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในกระบวนการพยาบาล 
พบว่า การพัฒนาหลกัสตูรเสริมตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนามี  4 ขัน้ตอน คือ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน        
การสร้างหลกัสตูรเสริม การตรวจสอบประสิทธิภาพหลกัสตูร  และการปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูรเสริม และเป็นไปตามแนวคิด
ของ วิชัย วงษ์ใหญ่ [10] สรุปได้ว่าเพื่อน าความต้องการนัน้ไปสู่การวางแผน การด าเนินการตรวจสอบ และการประเมินผล
การท างาน มี 3 ขัน้ตอน คือ 1) ระบบการร่างหลกัสตูร 2) ระบบการใช้หลกัสตูร และ 3) ระบบการประเมินหลกัสตูร และยัง
สอดคล้องกับ ศิริพงศ์ เศาวภายน [11] ที่ศกึษาการพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาความสามารถในการจดัการกบัความ
ขัดแย้งของต ารวจชุมชน พบว่า การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมีการด าเนินการ 4 ขัน้ตอน คือ การส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน         
การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสตูรฝึกอบรม และงานวิจัยของ             
กนกนุช วสุธารัตน์ [12] ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์แห่งตนส าหรับ
นกัศึกษาพยาบาล พบว่า ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรประกอบด้วยขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน คือ การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์
แห่งตนส าหรับนักศึกษาพยาบาล การออกแบบหลกัสตูร การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร และการปรับปรุงแก้ไข
หลกัสตูร 
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  1.2 ผลการวิจยัยังพบว่า หลกัสตูรเสริมต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการมากกว่าหลกัสตูรแกนกลาง ต้องมี
เนือ้หาวิชาที่ ลกึและกว้าง ต้องมีกิจกรรมการเรียน การสอนที่หลากหลาย และสามารถพัฒนาผู้ เรียนได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม
จริงๆ เช่น การระดมสมอง กระบวนการกลุม่ การอภิปรายกลุม่ย่อยเพื่อต่อยอด มีการศึกษากรณีศกึษาอย่างจริงจงั การแสดง
บทบาทสมมติ การโต้วาที การสร้างความตระหนัก การเขียนผังมโนทัศน์ การท าโครงงาน และการเรียนรู้แบบอริยสจั ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะว่า คณุธรรมจริยธรรมซึง่เป็นเร่ืองของนามธรรมที่ไม่สามารถจบัต้อง ได้จ าเป็นต้องอาศยักิจกรรมที่เป็นรูปธรรม
ให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติ เพื่อสื่อไปถึงสิง่ที่เป็นนามธรรม ต้องอาศยัเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดที่เหมาะสม และหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพเออร์โต  Piirto [13] และกรมวิชาการ [14] ได้ก าหนด
วตัถุประสงค์การจัดหลกัสตูรเสริมไว้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านการคิด วิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อให้เกิดทักษะ         
ประสบการณ์ ทัง้วิชาการและอาชีพตามทักษะ จึงท าให้หลกัสตูรเสริมนีม้ีเนือ้หาวิชาที่กว้างและลกึ สอดรับกับแนวคิดของ 
ธนา นิลชัยโกวิทย์ [15] กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนรู้ในหลกัสตูร ซึง่เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญในการพัฒนานกัเรียนให้
เกิดคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษา ซึง่ประกอบด้วย 3 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ที่ 1 การสร้างความพร้อม เป็น
ขัน้ที่ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติใน  2 รูปแบบ คือ การฝึกปฏิบัติด้วยความสงบนิ่ง และการฝึกปฏิบัติด้วยการเคลื่อนไหว ขัน้ที่ 2        
การเสริมสร้างคุณลกัษณะและการคิด เป็นขัน้ตอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ  ขัน้ที่ 3 สร้างความเชื่อมโยง เป็น
ขัน้ตอนที่นักเรียนต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในขัน้ตอนที่  2 มาคิดใคร่ครวญในสภาวะที่ตนเองก าลังผ่อน
คลายเป็นการเปิดพืน้ที่ในการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เชื่อมโยงกบัประสบการณ์เก่าเพื่อก าหนดพฤติกรรมในอนาคต 
ซึง่ทัง้ 3 ขัน้ตอนสอดคล้องกับแนวคิดของ ธนา นิลชยัโกวิทย์ [16] สมจิต  ห่อทอง [17] วิจัยเร่ือง การศึกษาความรับผิดชอบ
ปัญหา และแนวทางแก้ไขของนักเรียนประถมศึกษาชัน้ปีที่ 6 โรงเรียนพระโขนงวิทยา พบว่า นกัเรียนที่ใช้บทบาทสมมติและ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีความรับผิดชอบต่อการเรียนสูงขึน้กว่าก่อนการทดลอง ส่วนงานวิจัยของ จิราพร แสงนิรันดร์ [18] 
ศกึษาผลการสอนโดยใช้เทคนิคผสมผสานเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมนกัเรียนชัน้ประถมปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวดัถลาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคแบบผสมผสาน มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกว่า
นักเรียนที่ไม่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบผสมผสานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และผลงานวิจัยของ สทุธิพร         
บญุสง่ [19] ศึกษารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษา สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจยั พบว่า 
รูปแบบการสอนเพื่อพฒันาคุณลกัษณะด้านความรับผิดชอบส าหรับนกัศกึษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีประสทิธิภาพใน
การสร้างคณุลกัษณะได้ตามแนวทางอตัลกัษณะ 
 1.3 ผลการทดลองยังพบอีกว่า การเรียน รู้แบบมีส่วนร่วม  (Self – Directed Learning) ท าให้ เกิดแนวโน้ม               
การเปลี่ยนแปลงเจตคติ และพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนได้อย่างชัดเจนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
หลักสูตรเสริมเป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้เป็นผู้ กระท า (Active Learning) และ จิรวัฒน์              
วงศ์สวัสดิวัฒน์ [20] กล่าวถึง ยุทธวิธีในการเปลี่ยนแปลงเจตคติว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง (Active Participation)            
มีประสทิธิภาพในการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเชื่อ เจตจ านง และพฤติกรรมได้มากกว่าการมีสว่นร่วมเฉย ๆ โดยที่ไม่ได้ท า
อะไรเลย (Passive Participation) เช่น การมีส่วนร่วมในการแสดงพฤติกรรม การร่วมอภิปราย การแสดงบทบาท การมีส่วน
ร่วมดังกล่าวท าให้บุคคลมีประสบการณ์ตรง มีความเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับใหม่ และเกิดความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรียนรู้ เช่นเดียวกับ
แนวคิดของ สพุฎัรา อ้นล าพูล [21] ที่กล่าวว่า การร่วมกิจกรรมกลุม่เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมได้ 
มีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสืบเนื่องมาจากการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น และยัง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 1.4 ผลการประเมินเค้าโครงหลกัสตูรตามความคิดของผู้ เชี่ยวชาญที่ประเมิน
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของเค้าโครงหลกัสตูรเสริม พบว่า ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมมีค่าระหว่าง  4.10 ถึง 
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4.70 หมายถึง องค์ประกอบของหลกัสตูรเสริมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดไว้ คือ มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.50 พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 [22] ส่วนความสอดคล้อง พบว่า มีค่าระหว่าง 0.6 ถึง 1.0 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ คือ มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ทุกค่า หมายถึง เค้าโครงของหลักสูตรเสริมสอดคล้องกับการพัฒนาพฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในทุกด้านซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ทุกประเด็น               
ส าเริง บุญเรืองรัตน์ [23] และยังพบอีกว่าผลการประเมินคุณภาพของแบบประเมินผลการใช้หลักสตูรเสริมเพื่ อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ที่
ประกอบด้วยแบบประเมินเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 และแบบประเมินพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 เคร่ืองมือทัง้ฉบบัได้ความว่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ เท่ากับ 0.92  หมายความว่า เคร่ืองมือที่
สร้างขึน้ได้เกณฑ์คณุภาพตามที่ก าหนดไว้ สามารถน ามาประเมินเจตคติ และพฤติกรรมการมีคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียน
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 4 ได้อย่างเที่ยงตรง และมีความเชื่อมัน่ตามวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้ 
 2. การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม 
    2.1 ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของเจตคติกับพฤติกรรมการมีคณุธรรมจริยธรรมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปีที่  3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเสาไห้  ”วิมลวิทยานุกูล” สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4               
หลงัการทดลอง พบว่า มีความสมัพนัธ์กันทางบวกทุกคู่อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และยงัพบอีกว่า ความสมัพนัธ์
ของเจตคติกับเจตคติแต่ละด้าน และพฤติกรรมกับพฤติกรรมแต่ละด้านมีความสมัพันธ์ทางบวกทุกคู่อ ย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เช่นกัน แสดงว่า หลักสูตรเสริมที่พัฒนาขึน้สามารถพัฒนาเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 อันจะสง่ผลต่อการมีคณุธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ให้เป็นไปในทางบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนักเรียนนัน้นัน้ ต้องเปลีย่นเจตคติก่อนจึงจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สอดคล้อง
กบังานวิจัยของ วิจิตร์พร  หลอ่สวุรรณกุล [24] ศกึษาการพัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในกระบวนการพยาบาล พบว่า หลังจากการใช้หลกัสูตรเสริม นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติในทางบวกต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ส่งผลให้นักศึกษา มีความสนใจ ตัง้ใจเรียน ท าให้การทดลองใช้หลักสูตรเสริมประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราชันย์ บุญธิมา [25] พบว่า เจตคติต่อการเรียนของนักเรียนมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อผลส าเร็จของการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ ส่วนงานแนวคิดของ ทิพย์รัตน์ สีเพชรเหลือง [26] ที่ว่า การพัฒนา         
จิตสาธารณะกับบุคคลให้เกิดผลแบบสมบูรณา  จะต้องพัฒนาแบบองค์รวม คือ ความคิด (Head) จิตใจ (Heart) และ         
การกระท า (Hand) โดยการสร้างให้บุคคลเกิดความรู้ความเข้าใจ  มีเจตคติที่ดีต่อการมีจิตสาธารณะ และสนับสนุนให้มี           
การกระท าที่เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวมจงึจะท าให้การพฒันาจิตสาธารณะมีความสมบูรณ์ และยั่งยืน สอดคล้องกบั ทิพย์รัตน์ 
สีเพชรเหลือง [27] ที่ศึกษา จิตส านึกทางสิ่งแวดล้อมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้กระบวนการสร้างนิสัย  พบว่า 
นักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการสร้างนิสยัมีจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อมสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ส่วน ระพินทร์ คงประเสริฐ [28] ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่องานแนะแนวและปัญหาของนักเรียนกับ              
การปฏิบัติงานแนะแนวของครูประจ าชัน้ในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลกัสตูรระดับประถมศึกษา  เขตการศึกษา12 พบว่า 
เจตคติต่องานแนะแนวสามารถท านายการปฏิบัติงานแนะแนวของครูประจ าชัน้ได้ด้วยสมการเส้นตรงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05   
 2.2 ผลการเปรียบเทียบเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 4 หลงัขจัดผลของความแตกต่างก่อนการทดลอง (Pre-Test) ระหว่างนกัเรียน
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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  1.2 ผลการวิจยัยังพบว่า หลกัสตูรเสริมต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการมากกว่าหลกัสตูรแกนกลาง ต้องมี
เนือ้หาวิชาที่ ลกึและกว้าง ต้องมีกิจกรรมการเรียน การสอนที่หลากหลาย และสามารถพัฒนาผู้ เรียนได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม
จริงๆ เช่น การระดมสมอง กระบวนการกลุม่ การอภิปรายกลุม่ย่อยเพื่อต่อยอด มีการศึกษากรณีศกึษาอย่างจริงจงั การแสดง
บทบาทสมมติ การโต้วาที การสร้างความตระหนัก การเขียนผังมโนทัศน์ การท าโครงงาน และการเรียนรู้แบบอริยสจั ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะว่า คณุธรรมจริยธรรมซึง่เป็นเร่ืองของนามธรรมที่ไม่สามารถจบัต้อง ได้จ าเป็นต้องอาศยักิจกรรมที่เป็นรูปธรรม
ให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติ เพื่อสื่อไปถึงสิง่ที่เป็นนามธรรม ต้องอาศยัเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดที่เหมาะสม และหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพเออร์โต  Piirto [13] และกรมวิชาการ [14] ได้ก าหนด
วตัถุประสงค์การจัดหลกัสตูรเสริมไว้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านการคิด วิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อให้เกิดทักษะ         
ประสบการณ์ ทัง้วิชาการและอาชีพตามทักษะ จึงท าให้หลกัสตูรเสริมนีม้ีเนือ้หาวิชาที่กว้างและลกึ สอดรับกับแนวคิดของ 
ธนา นิลชัยโกวิทย์ [15] กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนรู้ในหลกัสตูร ซึง่เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญในการพัฒนานกัเรียนให้
เกิดคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษา ซึง่ประกอบด้วย 3 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ที่ 1 การสร้างความพร้อม เป็น
ขัน้ที่ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติใน  2 รูปแบบ คือ การฝึกปฏิบัติด้วยความสงบนิ่ง และการฝึกปฏิบัติด้วยการเคลื่อนไหว ขัน้ที่ 2        
การเสริมสร้างคุณลกัษณะและการคิด เป็นขัน้ตอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ  ขัน้ที่ 3 สร้างความเชื่อมโยง เป็น
ขัน้ตอนที่นักเรียนต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในขัน้ตอนที่  2 มาคิดใคร่ครวญในสภาวะที่ตนเองก าลังผ่อน
คลายเป็นการเปิดพืน้ที่ในการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เชื่อมโยงกบัประสบการณ์เก่าเพื่อก าหนดพฤติกรรมในอนาคต 
ซึง่ทัง้ 3 ขัน้ตอนสอดคล้องกับแนวคิดของ ธนา นิลชยัโกวิทย์ [16] สมจิต  ห่อทอง [17] วิจัยเร่ือง การศึกษาความรับผิดชอบ
ปัญหา และแนวทางแก้ไขของนักเรียนประถมศึกษาชัน้ปีที่ 6 โรงเรียนพระโขนงวิทยา พบว่า นกัเรียนที่ใช้บทบาทสมมติและ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีความรับผิดชอบต่อการเรียนสูงขึน้กว่าก่อนการทดลอง ส่วนงานวิจัยของ จิราพร แสงนิรันดร์ [18] 
ศกึษาผลการสอนโดยใช้เทคนิคผสมผสานเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมนกัเรียนชัน้ประถมปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวดัถลาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคแบบผสมผสาน มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกว่า
นักเรียนที่ไม่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบผสมผสานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และผลงานวิจัยของ สทุธิพร         
บญุสง่ [19] ศึกษารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษา สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจยั พบว่า 
รูปแบบการสอนเพื่อพฒันาคุณลกัษณะด้านความรับผิดชอบส าหรับนกัศกึษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีประสทิธิภาพใน
การสร้างคณุลกัษณะได้ตามแนวทางอตัลกัษณะ 
 1.3 ผลการทดลองยังพบอีกว่า การเรียน รู้แบบมีส่วนร่วม  (Self – Directed Learning) ท าให้ เกิดแนวโน้ม               
การเปลี่ยนแปลงเจตคติ และพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนได้อย่างชัดเจนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
หลักสูตรเสริมเป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้เป็นผู้ กระท า (Active Learning) และ จิรวัฒน์              
วงศ์สวัสดิวัฒน์ [20] กล่าวถึง ยุทธวิธีในการเปลี่ยนแปลงเจตคติว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง (Active Participation)            
มีประสทิธิภาพในการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเชื่อ เจตจ านง และพฤติกรรมได้มากกว่าการมีสว่นร่วมเฉย ๆ โดยที่ไม่ได้ท า
อะไรเลย (Passive Participation) เช่น การมีส่วนร่วมในการแสดงพฤติกรรม การร่วมอภิปราย การแสดงบทบาท การมีส่วน
ร่วมดังกล่าวท าให้บุคคลมีประสบการณ์ตรง มีความเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับใหม่ และเกิดความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรียนรู้ เช่นเดียวกับ
แนวคิดของ สพุฎัรา อ้นล าพูล [21] ที่กล่าวว่า การร่วมกิจกรรมกลุม่เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมได้ 
มีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสืบเนื่องมาจากการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น และยัง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 1.4 ผลการประเมินเค้าโครงหลกัสตูรตามความคิดของผู้ เช่ียวชาญที่ประเมิน
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของเค้าโครงหลกัสตูรเสริม พบว่า ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมมีค่าระหว่าง  4.10 ถึง 
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4.70 หมายถึง องค์ประกอบของหลกัสตูรเสริมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดไว้ คือ มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.50 พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 [22] ส่วนความสอดคล้อง พบว่า มีค่าระหว่าง 0.6 ถึง 1.0 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ คือ มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ทุกค่า หมายถึง เค้าโครงของหลักสูตรเสริมสอดคล้องกับการพัฒนาพฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในทุกด้านซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ทุกประเด็น               
ส าเริง บุญเรืองรัตน์ [23] และยังพบอีกว่าผลการประเมินคุณภาพของแบบประเมินผลการใช้หลักสตูรเสริมเพื่ อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ที่
ประกอบด้วยแบบประเมินเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 และแบบประเมินพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 เคร่ืองมือทัง้ฉบบัได้ความว่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ เท่ากับ 0.92  หมายความว่า เคร่ืองมือที่
สร้างขึน้ได้เกณฑ์คณุภาพตามที่ก าหนดไว้ สามารถน ามาประเมินเจตคติ และพฤติกรรมการมีคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียน
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 4 ได้อย่างเที่ยงตรง และมีความเชื่อมัน่ตามวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้ 
 2. การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม 
    2.1 ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของเจตคติกับพฤติกรรมการมีคณุธรรมจริยธรรมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปีที่  3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเสาไห้  ”วิมลวิทยานุกูล” สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4               
หลงัการทดลอง พบว่า มีความสมัพนัธ์กันทางบวกทุกคู่อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และยงัพบอีกว่า ความสมัพนัธ์
ของเจตคติกับเจตคติแต่ละด้าน และพฤติกรรมกับพฤติกรรมแต่ละด้านมีความสมัพันธ์ทางบวกทุกคู่อ ย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เช่นกัน แสดงว่า หลักสูตรเสริมที่พัฒนาขึน้สามารถพัฒนาเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 อันจะสง่ผลต่อการมีคณุธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ให้เป็นไปในทางบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนักเรียนนัน้นัน้ ต้องเปลีย่นเจตคติก่อนจึงจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สอดคล้อง
กบังานวิจัยของ วิจิตร์พร  หลอ่สวุรรณกุล [24] ศกึษาการพัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในกระบวนการพยาบาล พบว่า หลังจากการใช้หลกัสูตรเสริม นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติในทางบวกต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ส่งผลให้นักศึกษา มีความสนใจ ตัง้ใจเรียน ท าให้การทดลองใช้หลักสูตรเสริมประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราชันย์ บุญธิมา [25] พบว่า เจตคติต่อการเรียนของนักเรียนมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อผลส าเร็จของการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ ส่วนงานแนวคิดของ ทิพย์รัตน์ สีเพชรเหลือง [26] ที่ว่า การพัฒนา         
จิตสาธารณะกับบุคคลให้เกิดผลแบบสมบูรณา  จะต้องพัฒนาแบบองค์รวม คือ ความคิด (Head) จิตใจ (Heart) และ         
การกระท า (Hand) โดยการสร้างให้บุคคลเกิดความรู้ความเข้าใจ  มีเจตคติที่ดีต่อการมีจิตสาธารณะ และสนับสนุนให้มี           
การกระท าที่เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวมจงึจะท าให้การพฒันาจิตสาธารณะมีความสมบูรณ์ และยั่งยืน สอดคล้องกบั ทิพย์รัตน์ 
สีเพชรเหลือง [27] ที่ศึกษา จิตส านึกทางสิ่งแวดล้อมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้กระบวนการสร้างนิสัย  พบว่า 
นักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการสร้างนิสยัมีจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อมสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ส่วน ระพินทร์ คงประเสริฐ [28] ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่องานแนะแนวและปัญหาของนักเรียนกับ              
การปฏิบัติงานแนะแนวของครูประจ าชัน้ในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลกัสตูรระดับประถมศึกษา  เขตการศึกษา12 พบว่า 
เจตคติต่องานแนะแนวสามารถท านายการปฏิบัติงานแนะแนวของครูประจ าชัน้ได้ด้วยสมการเส้นตรงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05   
 2.2 ผลการเปรียบเทียบเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 4 หลงัขจัดผลของความแตกต่างก่อนการทดลอง (Pre-Test) ระหว่างนกัเรียน
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ที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มควบคุม) พบว่า นักเรียน
กลุ่มทดลองมีค่าสถิติโดยรวมสงูกว่ากลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านยงัพบอีกว่า ด้านความมีวินยัและด้านความประหยัด นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าสถิติสงูกว่ากลุ่มควบคุม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า กลุม่ทดลองได้รับการการพฒันาตามแนวทางของหลกัสตูรเสริม
เป็นระยะเวลาหนึง่ จงึท าให้นกัเรียนมีการเปลีย่นแปลงเจตคติได้ในเชิงบวก ซึง่ถือได้ว่า หลกัสตูรเสริมนีม้ีประสทิธิภาพที่จะใช้
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้ ท าให้นักเรียนมีเห็นคุณค่าและความส าคัญของการเป็นผู้ มีคุณธรรมจริยธรรม         
อนัจะสง่ผลต่อพฤติกรรมของตนเอง สอดคล้องกบัทฤษฎีของโคลเบอร์ก (Kohlberg [29] สรุปได้ว่า จริยธรรมพัฒนาให้สงูขึน้
ได้เมื่อได้รับการสง่เสริม นอกจากนัน้ยงั สอดคล้องกับผลการวิจัยการพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมผู้น า
ทางการเกษตรส าหรับนักเรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่ อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ของ องอาจ พงษ์พิสุทธ์ิบุปผา            
[25] ที่ พบว่า ผลสมัฤทธ์ิและเจตคติต่อพฤติกรรมผู้น าทางการเกษตรของการทดสอบก่อนและหลงัการใช้หลกัสตูรฝึกอบรม
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.01   
 2.3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกลู” สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 เมื่อขจดัผลของความแตกต่างก่อนการทดลอง (Pre-Test) ระหว่าง นกัเรียน
ที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนกัเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุม่ควบคุม) เม่ือเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการทีคณุธรรมจริยธรรมของนักเรียนทัง้สองกลุม่เป็นรายด้าน ผลปรากฏว่า ด้านความมีวินยั นักเรียนกลุ่มทดลองมี
ค่าสถิติสงูกว่ากลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าหลกัสตูรเสริมนีม้ีประสิทธิภาพ 
สามารถที่จะพัฒนาพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 4 ให้มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึน้ คือ มีการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมความมีวินยัไปในเชิงบวก ถือเป็นพืน้ฐานส าคญั ของการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 ในด้านอื่นๆ ด้วย สอดคล้องกับพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) [30] ที่ว่าว่า แนวทางการพัฒนา
จริยธรรม จะต้องพิจารณาจริยธรรมหลกัแล้วจะท าให้จริยธรรมอื่นๆ และยงัสอดคล้องกับผลการวิจยัของ ค านงึ อยู่เลิศ [31]  
ที่ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีผลต่อความรับผิดชอบด้านการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัด
เศวตฉัตร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ พบว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่มีความรับผิดชอบด้านการเรียนดีกว่านักเรียนที่ไม่
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมทัง้งานวิจัยของ วัลลภา จันทร์เพ็ญ [32] ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
จริยธรรมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา พบว่า การใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมในระยะเส้นฐาน         
ระยะทดลอง และระยะติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และนักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมจริยธรรมแตกต่างจากนกัศกึษากลุม่ควบคุมอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 2.4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติ และพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สังกัดส านักงาน       
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เมื่อขจดัผลของความแตกต่างก่อนการทดลอง (Pre-Test) ระหว่างนักเรียนที่ได้รับ         
การเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มควบคุม) พบว่า เมื่อเปรียบเทียบ          
เจตคติของนักเรียนทัง้สองกลุ่ม เป็นรายด้านปรากฏผล ดังนี ้ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ และความขยันหมั่นเพียร 
นักเรียนทัง้สองกลุ่มมีเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกัน ส่วนผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีคุณธรรม
จริยธรรมของนกัเรียนทัง้สองกลุ่มโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผลปรากฏ ดังนี ้ด้านความรับผิดชอบ 
ด้านความซ่ือสตัย์ ด้านความประหยดั และด้านความขยนัหมัน่เพียร นักเรียนทัง้สองกลุม่มีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรม
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ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกันอาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาทัง้สองกลุ่มนัน้มีขนาดเล็ก และผลจากการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้สมาชิกทุกหน่วยมีโอกาสถกูเลือกมาเท่าๆ กัน ท า
ให้กลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาทัง้สองกลุ่มมีพืน้ฐานแตกต่างกัน  โดยนักเรียนในกลุ่มทดลองมีพืน้ฐานการเรียนและพฤติกรรม
ดีกว่านักเรียนในกลุม่ควบคุม จึงท าให้ผลการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-Test) ของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลีย่สงู ส่งผลให้        
การทดสอบหลงัการทดลองมีผลไม่แตกต่างกับก่อนการทดลอง และกับกลุ่มควบคุมในหลายประเด็น อีกทัง้ระยะเวลาการ
ทดลองใช้หลกัสตูรเสริมนัน้ มีระยะเวลาน้อย ผลการทดลองระหว่างก่อนและหลงัการใช้หลกัสตูรเสริมจึงไม่แตกต่างกันมากนัก 
สอดคล้องกับคณะกรรมการการศึกษาการประเมินผลระดับชาติ ที่ก าหนดเกณฑ์ในการปฎิบัติจริง (Practical Criteria)          
ด้านระยะเวลา (Timeliness) ว่าการประเมินควรมีระยะเวลาที่เหมาะสม ความเป็นไปได้ในการประเมินจะมีคุณค่าน้อย         
ถ้าท าในช่วงเวลาสัน้หรือนานเกินไป จึงควรก าหนดระยะเวลาให้เหมาะสมที่จะท าการประเมิน และสอดคล้องกับทฤษฎี         
การก าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างขนาดเล็กความผิดพลาดจะมาก ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ความผิดพลาดจะน้อย สอดรับ
กับงานวิจัยของ สวุิมล ว่องวาณิช [33] ท าการวิจัยเร่ือง การสังเคราะห์เทคนิคที่ใช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็น          
ในวิทยานิพนธ์ของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในด้านผลการวิจัยเก่ียวกับขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
พบว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กับประเภทของกลุ่มตัวอย่างหากเป็นการศึกษาในกลุ่มนักเรียนส่วนใหญ่ใช้            
กลุ่มตัวอย่างขนาดมากกว่า 600 คน ในกลุ่มของครูอาจารย์ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาด 101 – 300 คน และ 301 – 600 คน 
ส าหรับการวิจยัในกลุม่ประชาชน สว่นใหญ่ใช้กลุม่ตวัอย่างขนาด 301 – 600 คน  
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  1. ผู้พัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนควรมีคู่มือการใช้อย่างละเอียดในทุกกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการสอนและการประเมินผลด้วยการจัดสอน  
  2. หากน าหลกัสตูรไปใช้กบันักเรียนระดับอื่นควรปรับเนือ้หาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยค านงึถงึการมีสว่น
ร่วมของผู้ เก่ียวข้อง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. หลักสูตรเสริมที่สร้างขึน้นี  ้พัฒนาจากข้อมูลที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 หากน าหลกัสูตรเสริมนีไ้ปใช้กับ
นกัเรียนในโรงเรียนอื่นๆ ควรจะมีการปรับปรุงองค์ประกอบของหลกัสตูรเสริมให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้ 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มควบคุม) พบว่า นักเรียน
กลุ่มทดลองมีค่าสถิติโดยรวมสงูกว่ากลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านยงัพบอีกว่า ด้านความมีวินยัและด้านความประหยัด นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าสถิติสงูกว่ากลุ่มควบคุม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า กลุม่ทดลองได้รับการการพฒันาตามแนวทางของหลกัสตูรเสริม
เป็นระยะเวลาหนึง่ จงึท าให้นกัเรียนมีการเปลีย่นแปลงเจตคติได้ในเชิงบวก ซึง่ถือได้ว่า หลกัสตูรเสริมนีม้ีประสทิธิภาพที่จะใช้
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้ ท าให้นักเรียนมีเห็นคุณค่าและความส าคัญของการเป็นผู้ มีคุณธรรมจริยธรรม         
อนัจะสง่ผลต่อพฤติกรรมของตนเอง สอดคล้องกบัทฤษฎีของโคลเบอร์ก (Kohlberg [29] สรุปได้ว่า จริยธรรมพัฒนาให้สงูขึน้
ได้เมื่อได้รับการสง่เสริม นอกจากนัน้ยงั สอดคล้องกับผลการวิจัยการพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมผู้น า
ทางการเกษตรส าหรับนักเรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่ อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ของ องอาจ พงษ์พิสุทธ์ิบุปผา            
[25] ที่ พบว่า ผลสมัฤทธ์ิและเจตคติต่อพฤติกรรมผู้น าทางการเกษตรของการทดสอบก่อนและหลงัการใช้หลกัสตูรฝึกอบรม
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.01   
 2.3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกลู” สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 เมื่อขจดัผลของความแตกต่างก่อนการทดลอง (Pre-Test) ระหว่าง นกัเรียน
ที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนกัเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุม่ควบคุม) เม่ือเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการทีคณุธรรมจริยธรรมของนักเรียนทัง้สองกลุม่เป็นรายด้าน ผลปรากฏว่า ด้านความมีวินยั นักเรียนกลุ่มทดลองมี
ค่าสถิติสงูกว่ากลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าหลกัสตูรเสริมนีม้ีประสิทธิภาพ 
สามารถที่จะพัฒนาพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 4 ให้มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึน้ คือ มีการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมความมีวินยัไปในเชิงบวก ถือเป็นพืน้ฐานส าคญั ของการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 ในด้านอื่นๆ ด้วย สอดคล้องกับพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) [30] ที่ว่าว่า แนวทางการพัฒนา
จริยธรรม จะต้องพิจารณาจริยธรรมหลกัแล้วจะท าให้จริยธรรมอื่นๆ และยงัสอดคล้องกับผลการวิจยัของ ค านงึ อยู่เลิศ [31]  
ที่ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีผลต่อความรับผิดชอบด้านการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัด
เศวตฉัตร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ พบว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่มีความรับผิดชอบด้านการเรียนดีกว่านักเรียนที่ไม่
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมทัง้งานวิจัยของ วัลลภา จันทร์เพ็ญ [32] ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
จริยธรรมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา พบว่า การใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมในระยะเส้นฐาน         
ระยะทดลอง และระยะติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และนักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมจริยธรรมแตกต่างจากนกัศกึษากลุม่ควบคุมอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 2.4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติ และพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สังกัดส านักงาน       
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เม่ือขจดัผลของความแตกต่างก่อนการทดลอง (Pre-Test) ระหว่างนักเรียนที่ได้รับ         
การเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มควบคุม) พบว่า เมื่อเปรียบเทียบ          
เจตคติของนักเรียนทัง้สองกลุ่ม เป็นรายด้านปรากฏผล ดังนี ้ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ และความขยันหมั่นเพียร 
นักเรียนทัง้สองกลุ่มมีเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกัน ส่วนผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีคุณธรรม
จริยธรรมของนกัเรียนทัง้สองกลุ่มโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผลปรากฏ ดังนี ้ด้านความรับผิดชอบ 
ด้านความซ่ือสตัย์ ด้านความประหยดั และด้านความขยนัหมัน่เพียร นักเรียนทัง้สองกลุม่มีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรม
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ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกันอาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาทัง้สองกลุ่มนัน้มีขนาดเล็ก และผลจากการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้สมาชิกทุกหน่วยมีโอกาสถกูเลือกมาเท่าๆ กัน ท า
ให้กลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาทัง้สองกลุ่มมีพืน้ฐานแตกต่างกัน  โดยนักเรียนในกลุ่มทดลองมีพืน้ฐานการเรียนและพฤติกรรม
ดีกว่านักเรียนในกลุม่ควบคุม จึงท าให้ผลการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-Test) ของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลีย่สงู ส่งผลให้        
การทดสอบหลงัการทดลองมีผลไม่แตกต่างกับก่อนการทดลอง และกับกลุ่มควบคุมในหลายประเด็น อีกทัง้ระยะเวลาการ
ทดลองใช้หลกัสตูรเสริมนัน้ มีระยะเวลาน้อย ผลการทดลองระหว่างก่อนและหลงัการใช้หลกัสตูรเสริมจึงไม่แตกต่างกันมากนัก 
สอดคล้องกับคณะกรรมการการศึกษาการประเมินผลระดับชาติ ที่ก าหนดเกณฑ์ในการปฎิบัติจริง (Practical Criteria)          
ด้านระยะเวลา (Timeliness) ว่าการประเมินควรมีระยะเวลาที่เหมาะสม ความเป็นไปได้ในการประเมินจะมีคุณค่าน้อย         
ถ้าท าในช่วงเวลาสัน้หรือนานเกินไป จึงควรก าหนดระยะเวลาให้เหมาะสมที่จะท าการประเมิน และสอดคล้องกับทฤษฎี         
การก าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างขนาดเล็กความผิดพลาดจะมาก ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ความผิดพลาดจะน้อย สอดรับ
กับงานวิจัยของ สวุิมล ว่องวาณิช [33] ท าการวิจัยเร่ือง การสังเคราะห์เทคนิคที่ใช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็น          
ในวิทยานิพนธ์ของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในด้านผลการวิจัยเก่ียวกับขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
พบว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กับประเภทของกลุ่มตัวอย่างหากเป็นการศึกษาในกลุ่มนักเรียนส่วนใหญ่ใช้            
กลุ่มตัวอย่างขนาดมากกว่า 600 คน ในกลุ่มของครูอาจารย์ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาด 101 – 300 คน และ 301 – 600 คน 
ส าหรับการวิจยัในกลุม่ประชาชน สว่นใหญ่ใช้กลุม่ตวัอย่างขนาด 301 – 600 คน  
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  1. ผู้พัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนควรมีคู่มือการใช้อย่างละเอียดในทุกกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการสอนและการประเมินผลด้วยการจัดสอน  
  2. หากน าหลกัสตูรไปใช้กบันักเรียนระดับอื่นควรปรับเนือ้หาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยค านงึถงึการมีสว่น
ร่วมของผู้ เก่ียวข้อง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. หลักสูตรเสริมที่สร้างขึน้นี  ้พัฒนาจากข้อมูลที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 หากน าหลกัสูตรเสริมนีไ้ปใช้กับ
นกัเรียนในโรงเรียนอื่นๆ ควรจะมีการปรับปรุงองค์ประกอบของหลกัสตูรเสริมให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้ 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศกึษาระดบัการนิเทศภายในสถานศกึษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใน                 
การปฏิบัติงานของครูกับการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  .01 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ครูผู้ สอนในสังกัดส านักงาน         
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 37 โรงเรียน ครูผู้สอน จ านวน 310 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูและการนิเทศภายในสถานศกึษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัที่นัยส าคญัทางสถิติที่ .01 
    ผลการศึกษาพบว่า  1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สงูสุด คือ           
ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบและต ่าที่สดุ คือ ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบติั 2) การนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุด คือ ด้านการวางแผน รองลงมา คือ ด้านการประเมินผลและต ่าที่สุด คือ ด้านการ
ปฏิบัติการนิเทศ 3) ความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครไม่มีความสมัพันธ์กับการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ในเชิงบวกไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้เม่ือพิจารณาเป็น      
รายด้าน พบว่า สงูที่สดุ คือ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  (X5) และด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ (Y1)          
มีความสัมพันธ์กันสูงสุดเชิงลบมีนัยส าคัญที่  .01 (-.197**) รองลงมา ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  (X3) ด้านการ
ปฏิบติัการนิเทศ (Y3) ความสมัพนัธ์กันเชิงบวกอย่างมีนยัส าคัญที่ทางสถิติที่ .01 ต ่าสดุ ได้แก่ ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบัติ (X3) 
ความสมัพันธ์กับการนิเทศภายใน (Ytot) ความสมัพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัที่ทางสถิติที่  .01 (.045**) และต ่าสดุ คือ  
แรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน (X5) มีความสมัพันธ์กับการนิเทศภายใน
ด้านการวางแผน  (Y2) ด้านการปฏิบัติการนิเทศ (Y3) และด้านการประเมินผล (Y4) ในเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดบั .05 และสมัพันธ์กับด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ (Y1) และ การนิเทศภายในในภาพรวม (Ytot) ในเชิงลบอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 

ค าส าคัญ: การบริหารงานวิชาการ การประกนัคณุภาพการศกึษา 
 
Abstract 

This proposal research objective were to 1) to study the level of motivation in the performance of school 
teachers under the Office of the Office of Primary Education, Bangkok Metropolis 2) to study the level of internal 
supervision of the schools under the Office of the Bangkok Metropolitan Area. To study the relationship between 
teacher motivation and school supervision in schools under the jurisdiction of the district office. The primary education 
positively correlated with statistically significant. 01. The samples used were teachers in the office. The 37 primary 
school districts in Bangkok metropolitan area were 310 teachers. The research instrument was a questionnaire 
about teacher motivation and internal supervision. The statistics used for data analysis were percentage. 
Average deviation And Pearson's product moment correlation coefficient. Statistically significant at .01 

The study indicated that 1) Motivation in the performance of school teachers under the Office of the Bangkok 
Metropolitan Administration Overall, the average was at the highest level.When considering each side, it was 
found that. The highest is the success of the operation, the lowest is the responsibility and the lowest is the success. 
The nature of the work. 2) In-school Supervision of Schools under the Office of the Primary Education Service 
Area The overall picture is at the highest level. When considering each side, it was found that the maximum was 
Secondary planning is the evaluation and the lowest is the implementation of supervision. 3) The relationship 
between job motivation and school internal supervision. Under the jurisdiction of the office of the Bangkok 
Metropolitan Administration of Primary Education, it was found that the motivation of the teachers in the schools 
under the office of the Bangkok Metropolitan Administration of Primary Education was not related to the internal 
supervision of the schools under the Bangkok Metropolitan Area Office. Positive did not meet the assumptions 
set when considering each side. It was found to be the highest. Progress in positions (X5) and education, 
conditions and requirements. (Y1) had the highest negative correlation at .01 (-.197 **). (X3) Supervision. (Y3) 
statistically significant positive correlation at .01 The minimum is the aspect of the work. (X3) Relationships with 
internal supervision. (Ytot). Positive correlation was statistically significant at .01 (.045**) and lowest was 
motivation for teacher performance in job advancement (X5). Relative to internal supervision in planning (Y2), 
supervision (Y3) and evaluation (Y4) at the .05 level of significance, and in relation to education, conditions and 
needs (Y3). Y1) and internal supervision The overall (Ytot) negative statistical significance level. 01. 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
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1ต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญการ  โรงเรียนวดันาคปรก ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 
 
 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศกึษาระดบัการนิเทศภายในสถานศกึษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใน                 
การปฏิบัติงานของครูกับการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  .01 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ครูผู้ สอนในสังกัดส านักงาน         
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 37 โรงเรียน ครูผู้สอน จ านวน 310 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูและการนิเทศภายในสถานศกึษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัที่นัยส าคญัทางสถิติที่ .01 
    ผลการศึกษาพบว่า  1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สงูสุด คือ           
ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบและต ่าที่สดุ คือ ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบติั 2) การนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุด คือ ด้านการวางแผน รองลงมา คือ ด้านการประเมินผลและต ่าที่สุด คือ ด้านการ
ปฏิบัติการนิเทศ 3) ความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครไม่มีความสมัพันธ์กับการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ในเชิงบวกไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้เมื่อพิจารณาเป็น      
รายด้าน พบว่า สงูที่สดุ คือ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  (X5) และด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ (Y1)          
มีความสัมพันธ์กันสูงสุดเชิงลบมีนัยส าคัญที่  .01 (-.197**) รองลงมา ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  (X3) ด้านการ
ปฏิบติัการนิเทศ (Y3) ความสมัพนัธ์กันเชิงบวกอย่างมีนยัส าคัญที่ทางสถิติที่ .01 ต ่าสดุ ได้แก่ ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบัติ (X3) 
ความสมัพันธ์กับการนิเทศภายใน (Ytot) ความสมัพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัที่ทางสถิติที่  .01 (.045**) และต ่าสดุ คือ  
แรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน (X5) มีความสมัพันธ์กับการนิเทศภายใน
ด้านการวางแผน  (Y2) ด้านการปฏิบัติการนิเทศ (Y3) และด้านการประเมินผล (Y4) ในเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดบั .05 และสมัพันธ์กับด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ (Y1) และ การนิเทศภายในในภาพรวม (Ytot) ในเชิงลบอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 

ค าส าคัญ: การบริหารงานวิชาการ การประกนัคณุภาพการศกึษา 
 
Abstract 

This proposal research objective were to 1) to study the level of motivation in the performance of school 
teachers under the Office of the Office of Primary Education, Bangkok Metropolis 2) to study the level of internal 
supervision of the schools under the Office of the Bangkok Metropolitan Area. To study the relationship between 
teacher motivation and school supervision in schools under the jurisdiction of the district office. The primary education 
positively correlated with statistically significant. 01. The samples used were teachers in the office. The 37 primary 
school districts in Bangkok metropolitan area were 310 teachers. The research instrument was a questionnaire 
about teacher motivation and internal supervision. The statistics used for data analysis were percentage. 
Average deviation And Pearson's product moment correlation coefficient. Statistically significant at .01 

The study indicated that 1) Motivation in the performance of school teachers under the Office of the Bangkok 
Metropolitan Administration Overall, the average was at the highest level.When considering each side, it was 
found that. The highest is the success of the operation, the lowest is the responsibility and the lowest is the success. 
The nature of the work. 2) In-school Supervision of Schools under the Office of the Primary Education Service 
Area The overall picture is at the highest level. When considering each side, it was found that the maximum was 
Secondary planning is the evaluation and the lowest is the implementation of supervision. 3) The relationship 
between job motivation and school internal supervision. Under the jurisdiction of the office of the Bangkok 
Metropolitan Administration of Primary Education, it was found that the motivation of the teachers in the schools 
under the office of the Bangkok Metropolitan Administration of Primary Education was not related to the internal 
supervision of the schools under the Bangkok Metropolitan Area Office. Positive did not meet the assumptions 
set when considering each side. It was found to be the highest. Progress in positions (X5) and education, 
conditions and requirements. (Y1) had the highest negative correlation at .01 (-.197 **). (X3) Supervision. (Y3) 
statistically significant positive correlation at .01 The minimum is the aspect of the work. (X3) Relationships with 
internal supervision. (Ytot). Positive correlation was statistically significant at .01 (.045**) and lowest was 
motivation for teacher performance in job advancement (X5). Relative to internal supervision in planning (Y2), 
supervision (Y3) and evaluation (Y4) at the .05 level of significance, and in relation to education, conditions and 
needs (Y3). Y1) and internal supervision The overall (Ytot) negative statistical significance level. 01. 
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ภูมิหลัง 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการพัฒนาให้คนมีความรู้ความสามารถ เพื่อน าไปใช้ ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันและการประกอบอาชีพต่างๆ  โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้มี
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างกระแสสงัคมให้การเรียนรู้เป็น
หน้าที่ของคนไทยทุกคน (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2554) ซึง่สอดคล้องกับที่รัฐบาล ได้
จดัท าแผนการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2558-2564) ที่มีวัตถปุระสงค์เพื่อ “เร่งพัฒนาคุณภาพเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
การศึกษาได้อย่างเท่าเทียม ปรับปรุงระบบการศึกษา สร้างศักยภาพในการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
โดยเฉพาะด้านแรงงาน สง่เสริมด้านภาษา (ทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพให้คนมี
คณุธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินยั มีส านกึรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (ส านักเลขาธิการสภาการศกึษา, 2559) อีกทัง้ทิศทางและ
การพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 ยุทธศาสตร์ที่ 1           
เร่ืองการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายที่ 2 คือ คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยมี
แนวทางพัฒนา ดังนี ้1) ขยายผลความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา 2) ส่งเสริมระบบทวิภาคี 3) พัฒนาคณุภาพครู          
4) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  5) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนในการพฒันาแห่งเรียน รู้ใน
ชมุชน (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2560) อีกทัง้ พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 7 ครู  อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศกึษา มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลติ การพฒันาครู คณาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษาให้มี
คณุภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชัน้สงู โดยการก ากบั และประสานให้สถาบนัที่ท าหน้าที่ผลติและพัฒนา
ครู คณาจารย์ รวมทัง้บคุลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนา
บคุลากรประจ าการ อย่างต่อเนื่อง [21] 
 ด้านนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศึกษา พุทธศักราช 2559 ได้ก าหนดนโยบาย
เก่ียวกับครู ตามข้อ 4 ว่า” ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศกึษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถ
และทกัษะที่เหมาะสมกบัการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ผู้บริหารสถานศกึษามีความสามารถในการบริหารจดัการ และเป็น
ผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศกึษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน สร้างความมัน่ใจและไว้วางใจ ส่งเสริม
ให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกบันกัเรียน ที่สอดคล้องกบัวิชาชีพ” ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน [21] 
 แรงจงูใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง  แรงผลกัดนัที่ไปกระตุ้นให้ผู้ปฏิบติังาน มีความมุ่งมั่น  เต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายามอย่างเต็มที่จนงานขององค์การบรรลผุลส าเร็จ ตามเป้าหมายอย่างมีประสทิธิภาพ  
 ความส าคัญของแรงจูงใจมี 3 ประการ คือ ความส าคัญต่อองค์การ ความส าคญั ต่อผู้บริหารและความส าคัญต่อ
บคุลากร 
 จากทฤษฎีสองปัจจัย สรุปได้ว่า ปัจจัยทัง้ 2 ด้านนี เ้ป็นสิ่งที่คนต้องการ เพราะเป็นแรงจูงใจในการท างาน 
องค์ประกอบที่เป็นปัจจยัจงูใจเป็นองค์ประกอบที่ส าคญั ท าให้คนเกิดความสขุในการท างาน เมื่อคนได้รับการตอบสนองด้วย
ปัจจัยชนิดนี ้จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการท างานผลที่ตามมาก็คือ คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สว่นปัจจัยค า้จุนหรือสขุศาสตร์ท าหน้าที่ป้องกนัมิให้คนเกิดความไม่เป็นสขุหรือไม่พึงพอใจในงานนัน้  ช่วยท า
ให้คนเปลีย่นเจตคติจากการไม่อยากท างานมาสูค่วามพร้อมที่จะท างาน 
 นอกจากนี  ้เฮิร์ซเบิร์กและคณะ ยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า องค์ประกอบทางด้านการจูงใจจะต้องมีค่าเป็นบวก
เท่านัน้ จึงจะท าให้บุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขึน้มาได้ แต่ถ้าหากว่ามีค่าเป็นลบ จะท าให้บุคคลไม่พึงพอใจใน
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งาน ส่วนองค์ประกอบทางด้านการค า้จนุ ถ้าหากว่ามีค่าเป็นลบ บุคคลจะไม่มีความรู้สึกไม่พึงพอใจในงานแต่อย่างใด   
เนื่องจากองค์ประกอบทางด้านปัจจัยนี ้ มีหน้าที่ค า้จุนหรือบ ารุงรักษาบุคคลให้มีความพึงพอใจในงานอยู่แล้ว สรุปได้ว่า
ปัจจยัทัง้สองนีค้วรจะต้องมีในทางบวกจงึจะท าให้ความพงึพอใจในการท างานของบคุคลเพิ่มขึน้  
 การนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นระบบหนึ่งของระบบการจัดการและการบริหารสถานศึกษา  จันทรานี           
สงวนนาม [5] ได้กล่าวว่า การนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นการด าเนินการ โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตลอดจน
บุคลากรภายในสถานศึกษา ร่วมมือกันปรับปรุงงานด้านต่างๆ เป็นการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน           
เป็นการเพิ่มพลงั การปฏิบติังานของครู รวมทัง้ให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ผลสดุท้ายก็คือ การศกึษาของเด็กก้าวหน้าไป
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้การนิเทศภายในมีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธี
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งก าหนดการก ากับติดตามการจดัการศึกษาผู้บริหารไว้อย่างชดัเจนและ
เกณฑ์การประเมินคณุภาพภายนอกของส านักงานรองรับมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยงัได้ก าหนดให้
การนิเทศภายในเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินด้วย จะเห็นได้ว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษานัน้ การนิเทศการศกึษา
ถือเป็นกระบวนการส าคัญ และเป็นมาตรการที่ดีอย่างหนึ่งที่มีผลโดยตรงต่อมาตรฐานการจัดการศึกษาและการพัฒนา
การศกึษาในทกุขัน้ตอน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจดัการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน [16] 
                 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  องค์กรแห่งความเป็นเลิศด าเนินการจัดการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วยโรงเรียน 37 โรงเรียน การจดัการศึกษาในภาพรวม พบว่า คุณภาพการจัดการศึกษาประสบปัญหา
ดงันี ้(ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร  2559: 18) 
 1. คะแนน O-NET ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 2558 มีค่าเฉลีย่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ 
                 2. คะแนน O-NET ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2558 มีค่าเฉลีย่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 
                 3. นกัเรียนบางสว่นขาดวินยั ส านกึความรับผิดชอบ จิตสาธารณะและพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
                 4. นกัเรียนขาดทกัษะด้านการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตผุล และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
                 5. นกัเรียนระดบัประถมศกึษาบางสว่นยงัมีปัญหาการอ่าน เขียน คิด และพดู 
                 6. ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษายังขาดประสิทธิภาพ และน าผลมาใช้พฒันา
การศกึษาไม่ต่อเนื่อง 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว หากสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของนกัเรียนให้มี
ประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล และเห็นความส าคัญของการใช้กระบวนการนิเทศภายในสถานศกึษา ผู้บริหารและบคุลากรใน
โรงเรียนต้องท างานร่วมกนั เพื่อชีแ้นะให้ความช่วยเหลือ และร่วมมือกบัครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องกบัการจัดการศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพ่ิมคุณภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา อย่างไรก็ตามใน          
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศกึษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ยังขึน้อยู่กับอีกหนึ่งปัจจยั คือ แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจากแรงจูงใจในการปฏิบัติงานถือเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการท างานมากขึน้  และ
จากการศึกษางานวิจัยของ กรวี ร์เกษบรรจง [1] ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้ บริหาร
สถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีปัจจยั ด้านด้านแรงจงูใจเป็นปัจจัย
หนึง่ที่สง่ผลต่อการนิเทศภายใน สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชฎากรณ์ บรรเลงรมย์  [13] ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัทางการบริหารที่
สง่ผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา
อดุรธานี ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคญัต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา คือ ปัจจัยด้านการจูงใจ เช่นกนั  ดงันัน้ในการท างานมี
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ภูมิหลัง 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการพัฒนาให้คนมีความรู้ความสามารถ เพื่อน าไปใช้ ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันและการประกอบอาชีพต่างๆ  โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้มี
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างกระแสสงัคมให้การเรียนรู้เป็น
หน้าที่ของคนไทยทุกคน (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2554) ซึง่สอดคล้องกับที่รัฐบาล ได้
จดัท าแผนการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2558-2564) ที่มีวัตถปุระสงค์เพื่อ “เร่งพัฒนาคุณภาพเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
การศึกษาได้อย่างเท่าเทียม ปรับปรุงระบบการศึกษา สร้างศักยภาพในการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
โดยเฉพาะด้านแรงงาน สง่เสริมด้านภาษา (ทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพให้คนมี
คณุธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินยั มีส านกึรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (ส านักเลขาธิการสภาการศกึษา, 2559) อีกทัง้ทิศทางและ
การพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 ยุทธศาสตร์ที่ 1           
เร่ืองการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายที่ 2 คือ คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยมี
แนวทางพัฒนา ดังนี ้1) ขยายผลความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา 2) ส่งเสริมระบบทวิภาคี 3) พัฒนาคณุภาพครู          
4) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  5) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนในการพฒันาแห่งเรียน รู้ใน
ชมุชน (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2560) อีกทัง้ พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 7 ครู  อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศกึษา มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลติ การพฒันาครู คณาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษาให้มี
คณุภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชัน้สงู โดยการก ากบั และประสานให้สถาบนัที่ท าหน้าที่ผลติและพัฒนา
ครู คณาจารย์ รวมทัง้บคุลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนา
บคุลากรประจ าการ อย่างต่อเนื่อง [21] 
 ด้านนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศึกษา พุทธศักราช 2559 ได้ก าหนดนโยบาย
เก่ียวกับครู ตามข้อ 4 ว่า” ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศกึษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถ
และทกัษะที่เหมาะสมกบัการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ผู้บริหารสถานศกึษามีความสามารถในการบริหารจดัการ และเป็น
ผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศกึษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน สร้างความมัน่ใจและไว้วางใจ ส่งเสริม
ให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกบันกัเรียน ที่สอดคล้องกบัวิชาชีพ” ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน [21] 
 แรงจงูใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง  แรงผลกัดนัที่ไปกระตุ้นให้ผู้ปฏิบติังาน มีความมุ่งมั่น  เต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายามอย่างเต็มที่จนงานขององค์การบรรลผุลส าเร็จ ตามเป้าหมายอย่างมีประสทิธิภาพ  
 ความส าคัญของแรงจูงใจมี 3 ประการ คือ ความส าคัญต่อองค์การ ความส าคญั ต่อผู้บริหารและความส าคัญต่อ
บคุลากร 
 จากทฤษฎีสองปัจจัย สรุปได้ว่า ปัจจัยทัง้ 2 ด้านนี เ้ป็นสิ่งที่คนต้องการ เพราะเป็นแรงจูงใจในการท างาน 
องค์ประกอบที่เป็นปัจจยัจงูใจเป็นองค์ประกอบที่ส าคญั ท าให้คนเกิดความสขุในการท างาน เมื่อคนได้รับการตอบสนองด้วย
ปัจจัยชนิดนี ้จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการท างานผลที่ตามมาก็คือ คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สว่นปัจจัยค า้จุนหรือสขุศาสตร์ท าหน้าที่ป้องกนัมิให้คนเกิดความไม่เป็นสขุหรือไม่พึงพอใจในงานนัน้  ช่วยท า
ให้คนเปลีย่นเจตคติจากการไม่อยากท างานมาสูค่วามพร้อมที่จะท างาน 
 นอกจากนี  ้เฮิร์ซเบิร์กและคณะ ยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า องค์ประกอบทางด้านการจูงใจจะต้องมีค่าเป็นบวก
เท่านัน้ จึงจะท าให้บุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขึน้มาได้ แต่ถ้าหากว่ามีค่าเป็นลบ จะท าให้บุคคลไม่พึงพอใจใน
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งาน ส่วนองค์ประกอบทางด้านการค า้จนุ ถ้าหากว่ามีค่าเป็นลบ บุคคลจะไม่มีความรู้สึกไม่พึงพอใจในงานแต่อย่างใด   
เนื่องจากองค์ประกอบทางด้านปัจจัยนี ้ มีหน้าที่ค า้จุนหรือบ ารุงรักษาบุคคลให้มีความพึงพอใจในงานอยู่แล้ว สรุปได้ว่า
ปัจจยัทัง้สองนีค้วรจะต้องมีในทางบวกจงึจะท าให้ความพงึพอใจในการท างานของบคุคลเพิ่มขึน้  
 การนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นระบบหนึ่งของระบบการจัดการและการบริหารสถานศึกษา  จันทรานี           
สงวนนาม [5] ได้กล่าวว่า การนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นการด าเนินการ โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตลอดจน
บุคลากรภายในสถานศึกษา ร่วมมือกันปรับปรุงงานด้านต่างๆ เป็นการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน           
เป็นการเพิ่มพลงั การปฏิบติังานของครู รวมทัง้ให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ผลสดุท้ายก็คือ การศกึษาของเด็กก้าวหน้าไป
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้การนิเทศภายในมีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธี
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งก าหนดการก ากับติดตามการจัดการศึกษาผู้บริหารไว้อย่างชดัเจนและ
เกณฑ์การประเมินคณุภาพภายนอกของส านักงานรองรับมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยงัได้ก าหนดให้
การนิเทศภายในเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินด้วย จะเห็นได้ว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษานัน้ การนิเทศการศกึษา
ถือเป็นกระบวนการส าคัญ และเป็นมาตรการที่ดีอย่างหนึ่งที่มีผลโดยตรงต่อมาตรฐานการจัดการศึกษาและการพัฒนา
การศกึษาในทกุขัน้ตอน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจดัการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน [16] 
                 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  องค์กรแห่งความเป็นเลิศด าเนินการจัดการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วยโรงเรียน 37 โรงเรียน การจดัการศึกษาในภาพรวม พบว่า คุณภาพการจัดการศึกษาประสบปัญหา
ดงันี ้(ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร  2559: 18) 
 1. คะแนน O-NET ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 2558 มีค่าเฉลีย่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ 
                 2. คะแนน O-NET ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2558 มีค่าเฉลีย่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 
                 3. นกัเรียนบางสว่นขาดวินยั ส านกึความรับผิดชอบ จิตสาธารณะและพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
                 4. นกัเรียนขาดทกัษะด้านการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตผุล และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
                 5. นกัเรียนระดบัประถมศกึษาบางสว่นยงัมีปัญหาการอ่าน เขียน คิด และพดู 
                 6. ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษายังขาดประสิทธิภาพ และน าผลมาใช้พฒันา
การศกึษาไม่ต่อเนื่อง 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว หากสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของนกัเรียนให้มี
ประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล และเห็นความส าคัญของการใช้กระบวนการนิเทศภายในสถานศกึษา ผู้บริหารและบคุลากรใน
โรงเรียนต้องท างานร่วมกนั เพื่อชีแ้นะให้ความช่วยเหลือ และร่วมมือกบัครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องกบัการจัดการศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพ่ิมคุณภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา อย่างไรก็ตามใน          
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศกึษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ยังขึน้อยู่กับอีกหนึ่งปัจจยั คือ แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจากแรงจูงใจในการปฏิบัติงานถือเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการท างานมากขึน้  และ
จากการศึกษางานวิจัยของ กรวี ร์เกษบรรจง [1] ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้ บริหาร
สถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีปัจจยั ด้านด้านแรงจูงใจเป็นปัจจัย
หนึง่ที่สง่ผลต่อการนิเทศภายใน สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชฎากรณ์ บรรเลงรมย์  [13] ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัทางการบริหารที่
สง่ผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา
อดุรธานี ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคญัต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา คือ ปัจจัยด้านการจูงใจ เช่นกนั  ดงันัน้ในการท างานมี
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จุดมุ่งหมายเพื่อความส าเร็จ แต่ถ้ามีแรงจูงใจเข้ามาช่วยกระตุ้ น ผลส าเร็จของงานท่ีได้ จะย่ิงมีประสิทธิภาพและตรง
เป้าหมายมากย่ิงขึน้จงึเป็นที่สนใจของผู้วิจยัในการวิจัยในครัง้นี ้
  จากความส าคัญดังกล่าว “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร” เพื่อน าผลที่ได้จาก
การศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูและการนิเทศภายใน
สถานศกึษาเพื่อพฒันาผู้ เรียนและสถานศกึษาให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้  
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัแรงจงูใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาระดบัการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจในการปฏิบติังานของครูกบัการนิเทศภายในสถานศกึษาของโรงเรียน
ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ .01 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 1. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตวัแปรอิสระ (Independent variables) คือ ข้อมลูแรงจงูใจในการปฏิบติังานของครูนัน้มุ่งศกึษาตวัแปร ดงันี ้
 1.1  ด้านความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
 1.2  ด้านการยอมรับนบัถือ 
 1.3  ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบติั 
  1.4  ด้านความรับผิดชอบ 
 1.5  ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 
 ตวัแปรตาม (Dependent variables) คือ การนิเทศภายในสถานศกึษานัน้ ผู้ศกึษามุ่งศกึษาตวัแปร ดงันี ้

2.1  ด้านการศกึษาสภาพและความต้องการ 
2.2  ด้านการวางแผน 
2.3 ด้านการปฏิบติัการนิเทศ 
2.4  ด้านการประเมินผล 

2. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
     การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับการนิเทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยการด าเนินการวิจัยด าเนินไปสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผู้วิจยัได้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย  โดยท าตามล าดบัขัน้ตอนการวิจยัไว้ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
     ขัน้ตอนที่ 1 การจัดเตรียมวางแผนการด าเนินงานขัน้ตอนนีผู้้ วิจัยได้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับแรงจูงในการปฏิบัติงาน และการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขต         
การวิจยั กรอบแนวคิดของการวิจยั ค านิยามศพัท์เฉพาะ ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั  ประชากรและเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

  ขัน้ตอนที่ 2 การด าเนินงานผู้ วิจัยสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่งเป็นแบบสอบถามน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) และน าไปทดลองใช้กับโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง (Try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) พร้อมสามารถน าไปเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับครูผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สอน การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูและก าหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล 
 ขัน้ตอนที่ 3 การายงานผลการวิจัยขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนการจัดท ารายงานผลการวิจัย จากการสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผลและการจดัท าข้อเสนอแนะ การจดัพิมพ์รูปเลม่และการน าเสนอบัณฑิตวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุติั 

3. ขอบเขตประชากร 
  2.1 ประชากร ได้แก่ ครูผู้ ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2559 จ านวน 1,521 คน 
  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้จากการเปิดตารางของเกรจซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
อ้างถึงใน รวิวรรณ ชินะตระกูล [16] เป็นครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษากรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2559 จากจ านวน 1,521 คน เปิดตารางและค านวณได้ จ านวน 310 คน โดย
สูตรบัญญัติไตรยางค์ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยมีผู้ ให้ข้อมูลได้จาการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนของแต่ละ
สถานศกึษา 
               สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าเฉลีย่ ( )   
 2. สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 3. ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation analysis) 
เกณฑ์การแปลความหมายหาค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) ระหว่างแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูและการนิเทศภายใน
สถานศกึษาโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 
ของฮีลเกิล (Hinkle D.E., 1998, p.118) ดงันี ้

ค่า r ระดบัความสมัพนัธ์ 
90 - 1.00             มีความสมัพนัธ์กนัสงูมาก 
70 - 9.0               มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู 
50 - .70 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
30 - .50                มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
00 - .30                มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก 

มีนยัส าคญัทางสถิติที่ (α) ที่ .01 
r มีเคร่ืองหมาย +  หมายถงึ ความสมัพนัธ์กนัไปในทางทิศเดียวกนั         

 (ตวัแปรหนึง่มีค่าสงู  อีกตวัหนึง่มีค่าสงูไปด้วย) 
r มีเคร่ืองหมาย − หมายถงึ ความสมัพนัธ์กนัไปในทางทิศตรงกันข้าม 

 (ตวัแปรหนึง่มีค่าสงูตวัแปรอีกตวัจะมีค่าต ่า) 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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จุดมุ่งหมายเพื่อความส าเร็จ แต่ถ้ามีแรงจูงใจเข้ามาช่วยกระตุ้ น ผลส าเร็จของงานท่ีได้ จะย่ิงมีประสิทธิภาพและตรง
เป้าหมายมากย่ิงขึน้จงึเป็นที่สนใจของผู้วิจยัในการวิจัยในครัง้นี ้
  จากความส าคัญดังกล่าว “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร” เพื่อน าผลที่ได้จาก
การศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูและการนิเทศภายใน
สถานศกึษาเพื่อพฒันาผู้ เรียนและสถานศกึษาให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้  
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัแรงจงูใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาระดบัการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจในการปฏิบติังานของครูกบัการนิเทศภายในสถานศกึษาของโรงเรียน
ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ .01 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 1. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตวัแปรอิสระ (Independent variables) คือ ข้อมลูแรงจงูใจในการปฏิบติังานของครูนัน้มุ่งศกึษาตวัแปร ดงันี ้
 1.1  ด้านความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
 1.2  ด้านการยอมรับนบัถือ 
 1.3  ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบติั 
  1.4  ด้านความรับผิดชอบ 
 1.5  ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 
 ตวัแปรตาม (Dependent variables) คือ การนิเทศภายในสถานศกึษานัน้ ผู้ศกึษามุ่งศกึษาตวัแปร ดงันี ้

2.1  ด้านการศกึษาสภาพและความต้องการ 
2.2  ด้านการวางแผน 
2.3 ด้านการปฏิบติัการนิเทศ 
2.4  ด้านการประเมินผล 

2. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
     การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับการนิเทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยการด าเนินการวิจัยด าเนินไปสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผู้วิจยัได้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย  โดยท าตามล าดบัขัน้ตอนการวิจยัไว้ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
     ขัน้ตอนที่ 1 การจัดเตรียมวางแผนการด าเนินงานขัน้ตอนนีผู้้ วิจัยได้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับแรงจูงในการปฏิบัติงาน และการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขต         
การวิจยั กรอบแนวคิดของการวิจยั ค านิยามศพัท์เฉพาะ ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั  ประชากรและเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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  ขัน้ตอนที่ 2 การด าเนินงานผู้ วิจัยสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่งเป็นแบบสอบถามน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) และน าไปทดลองใช้กับโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง (Try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) พร้อมสามารถน าไปเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับครูผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สอน การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูและก าหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล 
 ขัน้ตอนที่ 3 การายงานผลการวิจัยขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนการจัดท ารายงานผลการวิจัย จากการสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผลและการจดัท าข้อเสนอแนะ การจดัพิมพ์รูปเลม่และการน าเสนอบัณฑิตวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุติั 

3. ขอบเขตประชากร 
  2.1 ประชากร ได้แก่ ครูผู้ ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2559 จ านวน 1,521 คน 
  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้จากการเปิดตารางของเกรจซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
อ้างถึงใน รวิวรรณ ชินะตระกูล [16] เป็นครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษากรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2559 จากจ านวน 1,521 คน เปิดตารางและค านวณได้ จ านวน 310 คน โดย
สูตรบัญญัติไตรยางค์ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยมีผู้ ให้ข้อมูลได้จาการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนของแต่ละ
สถานศกึษา 
               สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าเฉลีย่ ( )   
 2. สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 3. ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation analysis) 
เกณฑ์การแปลความหมายหาค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) ระหว่างแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูและการนิเทศภายใน
สถานศกึษาโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 
ของฮีลเกิล (Hinkle D.E., 1998, p.118) ดงันี ้

ค่า r ระดบัความสมัพนัธ์ 
90 - 1.00             มีความสมัพนัธ์กนัสงูมาก 
70 - 9.0               มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู 
50 - .70 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
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00 - .30                มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก 

มีนยัส าคญัทางสถิติที่ (α) ที่ .01 
r มีเคร่ืองหมาย +  หมายถงึ ความสมัพนัธ์กนัไปในทางทิศเดียวกนั         

 (ตวัแปรหนึง่มีค่าสงู  อีกตวัหนึง่มีค่าสงูไปด้วย) 
r มีเคร่ืองหมาย − หมายถงึ ความสมัพนัธ์กนัไปในทางทิศตรงกันข้าม 

 (ตวัแปรหนึง่มีค่าสงูตวัแปรอีกตวัจะมีค่าต ่า) 
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สรุปผลการวจิัย 
 1. วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนใน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม (Xtot) 

การบริหารงานวิชาการ 
n = 306 

X  S.D. ระดับ ล าดับที่ 
1.ด้านความส าเร็จในการปฏิบติังาน (X1) 4.67 0.23 มากที่สดุ 4 
2.ด้านการยอมรับนบัถือ (X2) 4.43 0.22 มาก 1 
3.ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบติั (X3) 4.35 0.27 มาก 2 
4.ด้านความรับผิดชอบ  (X4) 4.59 0.21 มากที่สดุ 5 
5.ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน(X5) 4.47 0.15 มาก 3 
เฉลี่ยรวม 4.51 0.20 มากที่สุด  

 

 จากตารางที่ 1 พบว่าระดับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสงักัดส านักงาน เขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ (  = 4.51, SD = 0.20) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า  สูงสุด  คือ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน (   = 4.67, SD  = 0.23) อยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมา             
คือ ด้านความรับผิดชอบ (  = 4.59, σ = SD 0.21) อยู่ในระดับมากที่สุดและต ่าสุด  คือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ                       
(  = 4.35, SD = 0.27) อยู่ในระดบัมาก 
 2. วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัการปฏิบติัการนิเทศภายในสถานศึกษา
โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม (Ytot) 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
  n =37  

X  S.D. ระดับ ล าดับที่ 
1. ด้านการศกึษาสภาพและความต้องการ (Y1) 4.48 0.25 มาก 3 
2. ด้านการวางแผน (Y2) 4.61 0.26 มากที่สดุ 1 
3. ด้านการปฏิบติัการนิเทศ (Y3) 4.47 0.22 มาก 4 
4. ด้านการประเมินผล  (Y4) 4.51 0.20 มากที่สดุ 2 
เฉลี่ยรวม 4.52 0.23 มากที่สุด  

  จากตารางที่ 2  พบว่า ระดบัการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศกึษาโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.52 SD = 0.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน       
พบว่า สูงสุด คือ ด้านการวางแผน (  = 4.61, SD= 0.26) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการประเมินผล               
(   = 4.51, SD = 0.20) อยู่ในระดับมากที่สุด และต ่าสุด คือ ด้านการปฏิบัติการนิเทศมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (   = 4.47,          
SD = 0.22) อยู่ในระดบัมาก 
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3.  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครเสนอตามตารางได้ ดังนี ้

 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Ytot 
X1 .092 .130* .103* .092 .112* 
X2 .104 .158** .152** .146* .150** 
X3 .086 .127* .172** .151** .045** 
X4 -.122* -.032 -.068 -.026 -.173 
X5 -.197** -.122* -.118* -.133* -.159** 
Xtot .005 .079 .081 .077 .062 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

สรุปจากตาราง พบว่า ตัวแปรของแรงจูงใจในการปฏิบติังานกับการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักดัส านักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร  มีความสมัพนัธ์กนั ดงันี ้
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในภาพรวม (Xtot)  ไม่มีความสัมพันธ์กับการนิเทศภายใน (Ytot) ในเชิงบวก      
(.062) ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  (X5) และด้าน
การศึกษาสภาพและความต้องการ  (Y1) มีความสัมพันธ์กันสูงสุดเชิงลบมีนัยส าคัญที่  .01 (-.197**) รองลงมา ได้แก่       
ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบัติ  (X3) ด้านการปฏิบัติการนิเทศ (Y3) ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญที่ทางสถิติที่  .01 
ต ่าสุด ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (X3) ความสัมพันธ์กับการนิเทศภายใน (Ytot) ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นยัส าคญัที่ทางสถิติที่ .01 (.045**) 
 
อภปิรายผล 
 จากศึกษาผลการวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร  มีประเด็นส าคญัที่น ามาอภิปราย ดงันี ้
 1. ด้านความส าเร็จในการปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า สงูสุด คือ ครู
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ถกูต้องและทนัเวลาทกุครัง้ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าครูมีการตัง้เป้าหมายในการที่จะตัง้ใจปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเต็มใจโดยการทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่จนงานขององค์การบรรลผุลส าเร็จได้ถกูต้องและทันเวลาทุก
ครัง้ตามเป้าหมายอย่างมีประสทิธิภาพและตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานทางด้านร่างกายและจิตใจ ท าให้ผู้ปฏิบติังาน
มีความตัง้ใจท างานสอดคล้องกบั กัลยา เวียงนนท์ [2] ได้ท าการศกึษาเร่ือง ความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า ครูผู้ สอนใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีระดับความพึงพอใจต่อ
การนิเทศภายในด้านการศกึษาสภาพและความต้องการ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการนิเทศ และด้านการประเมินผล 
อยู่ในระดับมากเมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในแต่ละด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า      
ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ ด้านการวางแผน ด้านการประเมินผลไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการปฏิบัติการนิเทศ 
พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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สรุปผลการวจิัย 
 1. วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนใน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม (Xtot) 

การบริหารงานวิชาการ 
n = 306 

X  S.D. ระดับ ล าดับที่ 
1.ด้านความส าเร็จในการปฏิบติังาน (X1) 4.67 0.23 มากที่สดุ 4 
2.ด้านการยอมรับนบัถือ (X2) 4.43 0.22 มาก 1 
3.ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบติั (X3) 4.35 0.27 มาก 2 
4.ด้านความรับผิดชอบ  (X4) 4.59 0.21 มากที่สดุ 5 
5.ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน(X5) 4.47 0.15 มาก 3 
เฉลี่ยรวม 4.51 0.20 มากที่สุด  

 

 จากตารางที่ 1 พบว่าระดับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสงักัดส านักงาน เขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ (  = 4.51, SD = 0.20) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า  สูงสุด  คือ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน (   = 4.67, SD  = 0.23) อยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมา             
คือ ด้านความรับผิดชอบ (  = 4.59, σ = SD 0.21) อยู่ในระดับมากที่สุดและต ่าสุด  คือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ                       
(  = 4.35, SD = 0.27) อยู่ในระดบัมาก 
 2. วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัการปฏิบติัการนิเทศภายในสถานศึกษา
โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม (Ytot) 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
  n =37  

X  S.D. ระดับ ล าดับที่ 
1. ด้านการศกึษาสภาพและความต้องการ (Y1) 4.48 0.25 มาก 3 
2. ด้านการวางแผน (Y2) 4.61 0.26 มากที่สดุ 1 
3. ด้านการปฏิบติัการนิเทศ (Y3) 4.47 0.22 มาก 4 
4. ด้านการประเมินผล  (Y4) 4.51 0.20 มากที่สดุ 2 
เฉลี่ยรวม 4.52 0.23 มากที่สุด  

  จากตารางที่ 2  พบว่า ระดบัการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศกึษาโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.52 SD = 0.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน       
พบว่า สูงสุด คือ ด้านการวางแผน (  = 4.61, SD= 0.26) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการประเมินผล               
(   = 4.51, SD = 0.20) อยู่ในระดับมากที่สุด และต ่าสุด คือ ด้านการปฏิบัติการนิเทศมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (   = 4.47,          
SD = 0.22) อยู่ในระดบัมาก 
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3.  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครเสนอตามตารางได้ ดังนี ้

 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Ytot 
X1 .092 .130* .103* .092 .112* 
X2 .104 .158** .152** .146* .150** 
X3 .086 .127* .172** .151** .045** 
X4 -.122* -.032 -.068 -.026 -.173 
X5 -.197** -.122* -.118* -.133* -.159** 
Xtot .005 .079 .081 .077 .062 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

สรุปจากตาราง พบว่า ตัวแปรของแรงจูงใจในการปฏิบติังานกับการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักดัส านักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร  มีความสมัพนัธ์กนั ดงันี ้
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในภาพรวม (Xtot)  ไม่มีความสัมพันธ์กับการนิเทศภายใน (Ytot) ในเชิงบวก      
(.062) ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  (X5) และด้าน
การศึกษาสภาพและความต้องการ  (Y1) มีความสัมพันธ์กันสูงสุดเชิงลบมีนัยส าคัญที่  .01 (-.197**) รองลงมา ได้แก่       
ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบัติ  (X3) ด้านการปฏิบัติการนิเทศ (Y3) ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญที่ทางสถิติที่  .01 
ต ่าสุด ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (X3) ความสัมพันธ์กับการนิเทศภายใน (Ytot) ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นยัส าคญัที่ทางสถิติที่ .01 (.045**) 
 
อภปิรายผล 
 จากศึกษาผลการวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร  มีประเด็นส าคญัที่น ามาอภิปราย ดงันี ้
 1. ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า สงูสุด คือ ครู
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ถกูต้องและทนัเวลาทกุครัง้ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าครูมีการตัง้เป้าหมายในการที่จะตัง้ใจปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเต็มใจโดยการทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่จนงานขององค์การบรรลผุลส าเร็จได้ถกูต้องและทันเวลาทุก
ครัง้ตามเป้าหมายอย่างมีประสทิธิภาพและตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานทางด้านร่างกายและจิตใจ ท าให้ผู้ปฏิบติังาน
มีความตัง้ใจท างานสอดคล้องกบั กัลยา เวียงนนท์ [2] ได้ท าการศกึษาเร่ือง ความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า ครูผู้ สอนใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีระดับความพึงพอใจต่อ
การนิเทศภายในด้านการศกึษาสภาพและความต้องการ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการนิเทศ และด้านการประเมินผล 
อยู่ในระดับมากเมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในแต่ละด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า      
ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ ด้านการวางแผน ด้านการประเมินผลไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการปฏิบัติการนิเทศ 
พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  
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 2. ด้านการยอมรับนับถือโดยรวมอยู่ในระดับมากเม่ือจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า สูงสุด คือ เมื่อเกิดปัญหาในที่
ท างานท่านได้รับความไว้วางใจในการช่วยแก้ปัญหา  ทัง้นี อ้าจเป็นเพราะว่าครูผู้ สอนได้รับการยกย่อง ชมเชยจาก
ผู้บังคับบญัชาและเพื่อนร่วมงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้ดีเป็นบุคคลที่มีความส าคญัต่อความส าเร็จขององค์กรและมีความ
เต็มใจและตัง้ใจที่จะช่วยแก้ปัญหาอย่างแท้จริงสอดคล้องกับ ลนิด์เนอร์ [8] ได้ศกึษาปัจจยัจูงใจในการท างานของพนักงาน
โดยประชากรที่ศึกษาได้แก่พนักงานของ Piketon Research and Extension Center and Enterprise Centers จ านวน      
25 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงส ารวจ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงาน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้งานที่น่าสนใจ ค่าตอบแทนที่ดี การได้รับการยอมรับในงานที่ท า ความมัน่คงในงาน 
สภาพการท างานที่ดี โอกาสในการก้าวหน้าและเลื่อนต าแหน่ง ในองค์การ ความรู้สกึว่ามีส่วนร่วมก าห นดนโยบาย มีส่วน
ร่วมกับงานความจงรักภักดีของแต่ละบุคคล กฎระเบียบที่เหมาะสม และการได้รับความช่วยเหลือเม่ือประสบปัญหาสว่น
บคุคล 
 3. ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบติั โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า สงูสดุ คือ หน่วยงานของ
ท่านจดัห้องท างาน สถานที่ปฏิบัติงานไว้เหมาะสมและสะดวกสบายทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าการที่ครูผู้สอนสามารถปฏิบติังาน
ในหน้าที่ต่างๆ ที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง  มีโอกาสได้ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ และยังส่งผล
ให้เกิดความพอใจและเป็นแรงจูงใจให้ตนเองปฏิบัติงานนัน้อย่างเต็มใจสอดคล้องกับ โชติกา ระสา [18] ได้ให้ความหมาย 
ลกัษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง การท่ีบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ  ที่ตรงกับความรู้ความสามารถของ
บคุลากร เป็นงานที่ถนดั น่าสนใจ และยงัสง่ผลให้เกิดความพอใจและเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบติังานนัน้อย่างเต็มใจ 
 4. ด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า สูงสุด คือ ท่านได้รับ
มอบหมายให้มีอ านาจในการตดัสนิใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แม้นอกเวลางานหากมีงานที่ต้องปฏิบติัอย่างเร่งด่วนทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะว่าการที่ครูผู้สอนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บริหารสถานศึกษาและเพื่อนร่วมงาน 
โดยที่ครูผู้ สอนมีอิสระในการปฏิบัติงานและมีอ านาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่จะท าให้งานประสบความส าเร็จตา ม
เป้าหมายที่วางไว้สอดคล้องกับ มายเออร์ [12] ได้เสนอแนวคิดในงานวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเขา โดย
เน้นเร่ืองเป้าหมายของงานที่จะให้ได้ผลเชิงปฏิบติั ซึง่มายเออร์เสนอว่า งานที่บคุคลท านัน้ควรมีลกัษณะ ดงันี ้คือ 1) งานที่ท า
ต้องสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัว 2) งานต้องมีการวางแผนและวัดความส าเร็จได้โดยใช้ระบบการท างานและ         
การควบคุมที่มีประสทิธิภาพ และ 3) เพื่อให้ได้ผลส าเร็จในการสร้างแรงจงูใจบุคคล ผู้ปฏิบติังานควรมีสว่นร่วมในการก าหนด
เป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบผลการปฏิบติังานโดยตรง งานที่ปฏิบัติต้องตรงกบัความรู้ความสามารถและความพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงานและงานที่ท าต้องมีความท้าทายและเป็นงานที่ สามารถท าให้ส าเร็จได้ลกัษณะทัง้หมดนีจ้ะสนองตอบความ
ต้องการในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน ความส าเร็จของงานความรับผิดชอบและการเป็นที่ยอมรับ ความต้องการ
เป็นเจ้าของและความมัง่คงในการท างานซึ่งน าไปสูค่วามส าเร็จในการปฏิบติังาน 
 5. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า สงูสดุ
คือ ท่านได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจากความสามารถของตนเองทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนได้รับการเลื่อน
ต าแหน่งให้สงูขึน้ของบุคคลในองค์การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมและได้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่
เรียนมาไปปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าแก่ตนเองอย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกับลินด์เนอร์ (Lindner: 1998) ได้ศึกษา
ปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงาน โดยประชากรที่ศึกษา ได้แก่ พนักงานของ Piketon Research and Extension Center 
and Enterprise Centers จ านวน 25 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงส ารวจ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจงูใจ
ในการท างานของพนักงานเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดังนี ้งานที่น่าสนใจ ค่าตอบแทนที่ดี การได้รับการยอมรับในงาน      
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ที่ท า ความมัน่คงในงาน สภาพการท างานที่ดี โอกาสในการก้าวหน้าและเลื่อนต าแหน่งในองค์การ ความรู้สกึว่ามีส่วนร่วม
ก าหนดนโยบายมีส่วนร่วมกบังาน ความจงรักภักดีของแต่ละบุคคล กฎระเบียบที่เหมาะสม และการได้รับความช่วยเหลือเมื่อ
ประสบปัญหาสว่นบคุคล 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปใช้ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

        จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการยอมรับนับถือ มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากซึ่งอยู่ต ่าสดุ
เพื่อให้ครูผู้ปฏิบัติการสอนมีแรงจงูใจในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึน้ในด้านการยอมรับนบัถือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรสง่เสริม
ให้ครูร่วมกนัท างานเป็นทีม ผลดัเปลีย่นกนัเป็นทัง้ผู้น าและผู้ตามท าให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบติังานจากทกุฝ่าย 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 
   ครูผู้สอนต้องมีสว่นร่วมและให้ความร่วมมือในการวางแผนการนิเทศภายใน ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
และหน้าที่ของคณะกรรมการนิเทศภายในไว้ชัดเจน มีการจัดท าโครงการนิเทศภายในได้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและ
ปัญหา และความต้องการของครูก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนิเทศภายในไว้ชัดเจนมีการจัดท าเคร่ืองมือ       
การประเมินเป็นระบบ คือ ก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการและหลังด าเนินการนิเทศภายในน าผลการประเมินมา
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายและรายงานผลการนิเทศภายใน การน าข้อมลูที่ได้ จากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
งานนิเทศให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ เมื่อสิน้สดุโครงการจัดให้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการนิเทศภายในจัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินงาน และน ามาใช้เป็นข้อมลูวางแผนการนิเทศในปีต่อไป   
 3. ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 

     1. ด้านการยอมรับนับถือผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูร่วมกันท างานเป็นทีม ผลดัเปลี่ยนกันเป็นทัง้
ผู้น าและผู้ตามท าให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบติังานจากทกุฝ่าย 

     2. ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบัติจากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานให้ตรงกบัความรู้
ความสามารถ และให้ครูผู้ สอน รู้สึกว่างานที่ปฏิบัติเป็นงานที่ส าคัญต่อหน่วยงาน และท าให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน 

     3. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้มี
โอกาสในการศึกษาต่อ พร้อมทัง้มีการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์มีการพิจารณาความดี
ความชอบอย่างยุติธรรมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้มีโอกาสได้เลื่อนวิทยะฐานะให้สงูขึน้ สร้างโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่  
การงาน 

     4. ด้านการศกึษาสภาพและความต้องการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนนุให้ผู้นิเทศ ครูผู้สอน
และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัจจบุันปัญหาและร่วมวางแผนการนิเทศภายในน าข้อมูลที่จัดล าดับ
มาวิเคราะห์ให้เห็นสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการที่แท้จริงให้ชัดเจน  และศึกษาความต้องการของครูผู้ สอนใน      
การพฒันาการนิเทศภายใน  

     5. ด้านการปฏิบติัการนิเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุมคณะครูทกุคนเพื่อชีแ้จงรายละเอียด
การนิเทศภายในให้เข้าใจตรงกันถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนิเทศภายใน  และการพาไปเย่ียมชมการสอนของ
ครูผู้สอนคนอื่น เพื่อให้เห็นรูปแบบใหม่และแลกเปลีย่นประสบการณ์กนัและกนั 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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 2. ด้านการยอมรับนับถือโดยรวมอยู่ในระดับมากเม่ือจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า สูงสุด คือ เมื่อเกิดปัญหาในที่
ท างานท่านได้รับความไว้วางใจในการช่วยแก้ปัญหา  ทัง้นี อ้าจเป็นเพราะว่าครูผู้ สอนได้รับการยกย่อง ชมเชยจาก
ผู้บังคับบญัชาและเพื่อนร่วมงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้ดีเป็นบุคคลที่มีความส าคญัต่อความส าเร็จขององค์กรและมีความ
เต็มใจและตัง้ใจที่จะช่วยแก้ปัญหาอย่างแท้จริงสอดคล้องกับ ลนิด์เนอร์ [8] ได้ศกึษาปัจจยัจูงใจในการท างานของพนักงาน
โดยประชากรที่ศึกษาได้แก่พนักงานของ Piketon Research and Extension Center and Enterprise Centers จ านวน      
25 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงส ารวจ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงาน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้งานที่น่าสนใจ ค่าตอบแทนที่ดี การได้รับการยอมรับในงานที่ท า ความมัน่คงในงาน 
สภาพการท างานที่ดี โอกาสในการก้าวหน้าและเลื่อนต าแหน่ง ในองค์การ ความรู้สกึว่ามีส่วนร่วมก าห นดนโยบาย มีส่วน
ร่วมกับงานความจงรักภักดีของแต่ละบุคคล กฎระเบียบที่เหมาะสม และการได้รับความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาสว่น
บคุคล 
 3. ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบติั โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า สงูสดุ คือ หน่วยงานของ
ท่านจดัห้องท างาน สถานที่ปฏิบัติงานไว้เหมาะสมและสะดวกสบายทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าการที่ครูผู้สอนสามารถปฏิบติังาน
ในหน้าที่ต่างๆ ที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง  มีโอกาสได้ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ และยังส่งผล
ให้เกิดความพอใจและเป็นแรงจูงใจให้ตนเองปฏิบัติงานนัน้อย่างเต็มใจสอดคล้องกับ โชติกา ระสา [18] ได้ให้ความหมาย 
ลกัษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง การที่บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ  ที่ตรงกับความรู้ความสามารถของ
บคุลากร เป็นงานที่ถนดั น่าสนใจ และยงัสง่ผลให้เกิดความพอใจและเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบติังานนัน้อย่างเต็มใจ 
 4. ด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า สูงสุด คือ ท่านได้รับ
มอบหมายให้มีอ านาจในการตดัสนิใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แม้นอกเวลางานหากมีงานที่ต้องปฏิบติัอย่างเร่งด่วนทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะว่าการที่ครูผู้สอนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บริหารสถานศึกษาและเพื่อนร่วมงาน 
โดยที่ครูผู้ สอนมีอิสระในการปฏิบัติงานและมีอ านาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่จะท าให้งานประสบความส าเร็จตา ม
เป้าหมายที่วางไว้สอดคล้องกับ มายเออร์ [12] ได้เสนอแนวคิดในงานวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเขา โดย
เน้นเร่ืองเป้าหมายของงานที่จะให้ได้ผลเชิงปฏิบติั ซึง่มายเออร์เสนอว่า งานที่บคุคลท านัน้ควรมีลกัษณะ ดงันี ้คือ 1) งานที่ท า
ต้องสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัว 2) งานต้องมีการวางแผนและวัดความส าเร็จได้โดยใช้ระบบการท างานและ         
การควบคุมที่มีประสทิธิภาพ และ 3) เพื่อให้ได้ผลส าเร็จในการสร้างแรงจงูใจบุคคล ผู้ปฏิบติังานควรมีสว่นร่วมในการก าหนด
เป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบผลการปฏิบติังานโดยตรง งานที่ปฏิบัติต้องตรงกบัความรู้ความสามารถและความพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงานและงานที่ท าต้องมีความท้าทายและเป็นงานที่ สามารถท าให้ส าเร็จได้ลกัษณะทัง้หมดนีจ้ะสนองตอบความ
ต้องการในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน ความส าเร็จของงานความรับผิดชอบและการเป็นที่ยอมรับ ความต้องการ
เป็นเจ้าของและความมัง่คงในการท างานซึ่งน าไปสูค่วามส าเร็จในการปฏิบติังาน 
 5. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า สงูสดุ
คือ ท่านได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจากความสามารถของตนเองทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนได้รับการเลื่อน
ต าแหน่งให้สงูขึน้ของบุคคลในองค์การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมและได้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่
เรียนมาไปปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าแก่ตนเองอย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกับลินด์เนอร์ (Lindner: 1998) ได้ศึกษา
ปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงาน โดยประชากรที่ศึกษา ได้แก่ พนักงานของ Piketon Research and Extension Center 
and Enterprise Centers จ านวน 25 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงส ารวจ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจงูใจ
ในการท างานของพนักงานเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดังนี ้งานที่น่าสนใจ ค่าตอบแทนที่ดี การได้รับการยอมรับในงาน      
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ที่ท า ความมัน่คงในงาน สภาพการท างานที่ดี โอกาสในการก้าวหน้าและเลื่อนต าแหน่งในองค์การ ความรู้สกึว่ามีส่วนร่วม
ก าหนดนโยบายมีส่วนร่วมกบังาน ความจงรักภักดีของแต่ละบุคคล กฎระเบียบที่เหมาะสม และการได้รับความช่วยเหลือเมื่อ
ประสบปัญหาสว่นบคุคล 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปใช้ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

        จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการยอมรับนับถือ มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากซึ่งอยู่ต ่าสดุ
เพื่อให้ครูผู้ปฏิบัติการสอนมีแรงจงูใจในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึน้ในด้านการยอมรับนบัถือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรสง่เสริม
ให้ครูร่วมกนัท างานเป็นทีม ผลดัเปลีย่นกนัเป็นทัง้ผู้น าและผู้ตามท าให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบติังานจากทกุฝ่าย 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 
   ครูผู้สอนต้องมีสว่นร่วมและให้ความร่วมมือในการวางแผนการนิเทศภายใน ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
และหน้าที่ของคณะกรรมการนิเทศภายในไว้ชัดเจน มีการจัดท าโครงการนิเทศภายในได้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและ
ปัญหา และความต้องการของครูก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนิเทศภายในไว้ชัดเจนมีการจัดท าเคร่ืองมือ       
การประเมินเป็นระบบ คือ ก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการและหลังด าเนินการนิเทศภายในน าผลการประเมินมา
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายและรายงานผลการนิเทศภายใน การน าข้อมลูที่ได้ จากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
งานนิเทศให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ เมื่อสิน้สดุโครงการจัดให้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการนิเทศภายในจัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินงาน และน ามาใช้เป็นข้อมลูวางแผนการนิเทศในปีต่อไป   
 3. ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 

     1. ด้านการยอมรับนับถือผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูร่วมกันท างานเป็นทีม ผลดัเปลี่ยนกันเป็นทัง้
ผู้น าและผู้ตามท าให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบติังานจากทกุฝ่าย 

     2. ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบัติจากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานให้ตรงกบัความรู้
ความสามารถ และให้ครูผู้ สอน รู้สึกว่างานที่ปฏิบัติเป็นงานที่ส าคัญต่อหน่วยงาน และท าให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน 

     3. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้มี
โอกาสในการศึกษาต่อ พร้อมทัง้มีการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์มีการพิจารณาความดี
ความชอบอย่างยุติธรรมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้มีโอกาสได้เลื่อนวิทยะฐานะให้สงูขึน้ สร้างโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่  
การงาน 

     4. ด้านการศกึษาสภาพและความต้องการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนนุให้ผู้นิเทศ ครูผู้สอน
และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัจจบุันปัญหาและร่วมวางแผนการนิเทศภายในน าข้อมูลที่จัดล าดับ
มาวิเคราะห์ให้เห็นสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการที่แท้จริงให้ชัดเจน  และศึกษาความต้องการของครูผู้ สอนใน      
การพฒันาการนิเทศภายใน  

     5. ด้านการปฏิบติัการนิเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุมคณะครูทกุคนเพื่อชีแ้จงรายละเอียด
การนิเทศภายในให้เข้าใจตรงกันถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนิเทศภายใน  และการพาไปเย่ียมชมการสอนของ
ครูผู้สอนคนอื่น เพื่อให้เห็นรูปแบบใหม่และแลกเปลีย่นประสบการณ์กนัและกนั 
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 6. ด้านความสําเร็จในการปฏิบัติงานผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคคลมีส่วนร่วมในการวางแผน ถ้าบุคคลได้มี

สว่นร่วมในการวางแผนงานและกําหนดแนวทางการทํางานเอง จะทําให้เกิดแรงจงูใจที�จะทํางานนั �นให้สําเร็จมากขึ �นอีกทั �งตัว

บคุคลต้องเปลี�ยนเจตคติ เปลี�ยนความคิด และเพิ�มความตั �งใจในการปฏิบติังาน มองเห็นคุณค่าของงานที�ทําและมีตั �งใจที�จะ

ทํางานให้ประสบความสาํเร็จ  

 7. ด้านการยอมรับนับถือ ผู้ บริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคลที�ปฏิบัติต้องตรงกับ

ความรู้ความสามารถ งานที�ทําต้องมีความท้าทายและมีการชมเชยเมื�อทําผลงานสําเร็จได้รับความไว้วางใจในการช่วย

แก้ปัญหา จนเป็นที�ยอมรับของเพื�อนร่วมงานในโรงเรียน  

 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยัครั�งต่อไป 

     1. ควรศึกษาการศกึษาเปรียบเทียบแรงจูงใจที�ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาที�จัดการศึกษาของ

สถานศกึษาโดยใช้วิจยัแบบเชิงลกึ ในสงักัดสํานักงานเขตพื �นที�การศึกษาอื�นหรือสงักัดอื�น เช่น สํานักงาน การศึกษาเอกชน 

สาํนกังานอาชีวศกึษา การศกึษาที�จดัโดยการบริหารสว่นท้องถิ�น 

     2. ควรมีการวิจัยเชิงลกึเกี�ยวกับปัจจัยอื�นๆ ที�ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา ในสงักัดสํานักงานเขต

พื �นที�การศกึษาอื�นหรือสงักดัอื�น  
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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 6. ด้านความสําเร็จในการปฏิบัติงานผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคคลมีส่วนร่วมในการวางแผน ถ้าบุคคลได้มี

สว่นร่วมในการวางแผนงานและกําหนดแนวทางการทํางานเอง จะทําให้เกิดแรงจงูใจที�จะทํางานนั �นให้สําเร็จมากขึ �นอีกทั �งตัว

บคุคลต้องเปลี�ยนเจตคติ เปลี�ยนความคิด และเพิ�มความตั �งใจในการปฏิบติังาน มองเห็นคุณค่าของงานที�ทําและมีตั �งใจที�จะ

ทํางานให้ประสบความสาํเร็จ  

 7. ด้านการยอมรับนับถือ ผู้ บริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคลที�ปฏิบัติต้องตรงกับ

ความรู้ความสามารถ งานที�ทําต้องมีความท้าทายและมีการชมเชยเมื�อทําผลงานสําเร็จได้รับความไว้วางใจในการช่วย

แก้ปัญหา จนเป็นที�ยอมรับของเพื�อนร่วมงานในโรงเรียน  

 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยัครั�งต่อไป 

     1. ควรศึกษาการศกึษาเปรียบเทียบแรงจูงใจที�ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาที�จัดการศึกษาของ

สถานศกึษาโดยใช้วิจยัแบบเชิงลกึ ในสงักัดสํานักงานเขตพื �นที�การศึกษาอื�นหรือสงักัดอื�น เช่น สํานักงาน การศึกษาเอกชน 

สาํนกังานอาชีวศกึษา การศกึษาที�จดัโดยการบริหารสว่นท้องถิ�น 

     2. ควรมีการวิจัยเชิงลกึเกี�ยวกับปัจจัยอื�นๆ ที�ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา ในสงักัดสํานักงานเขต

พื �นที�การศกึษาอื�นหรือสงักดัอื�น  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของ
สถานศึกษา และ 2) สงัเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศกึษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระที่เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาที่เผยแพร่ระหว่าง             
ปี พ.ศ. 2553 - 2558 จ านวน 43 เร่ือง เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบประเมินคุณภาพงานวิจยั และ
แบบสรุปงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมลูคุณลกัษณะทั่วไปของงานวิจยัใช้การแจกแจงความถ่ีและร้อยละ ส่วนผลการศกึษาที่
ค้นพบใช้การวิเคราะห์เนือ้หา  
 ผลการศึกษามีข้อค้นพบ ดังนี ้(1) คุณลักษณะของงานวิจัย พบว่า งานวิจัยที่ใช้ศึกษาส่วนใหญ่เป็นงานวิจัย          
เชิงคณุภาพ ชนิดการศึกษาค้นคว้าอิสระ จากมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ซึง่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2553 มากที่สดุ โดยเนือ้หาที่
ศึกษาส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาระบบงานพัสดุ รองลงมา คือ การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา                     
การบริหารงานพัสดุ ระเบียบวิธีวิจยัที่ใช้มากตามล าดับ คือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ ร่วมศึกษาค้นคว้ามากที่สดุ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนผู้ ให้ข้อมูลมากที่สุด ได้แก่ ครูที่ไม่เก่ียวข้องกับงานพัสดุ กรอบการศึกษาด้านเนือ้หา  คือ กระบวน         
การบริหารงานพัสดุ ส่วนด้านกระบวนการพฒันาใช้ตามกรอบวงจรการพัฒนาระบบ และมีกลยุทธ์ย่อยในการพัฒนาด้วย       
การนิเทศมากที่สดุ เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบสมัภาษณ์ และใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา 2) การวิจยัเชิงปริมาณ ซึง่สว่นใหญ่ศกึษา
จากกลุ่มตัวอย่าง มีสถานภาพ/ต าแหน่งเป็นตัวแปรต้น และตัวแปรตามคือกระบวนการบริหารงานพัสดุ เคร่ืองมือใช้
แบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุด และ ( 2) ผลการ
สังเคราะห์งานวิจัย พบว่า แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ 1) การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาของ                     
การบริหารงานพัสดุ พบว่า สถานศึกษามีสภาพการบริหารงานพัสดุในระดับปานกลางถึงระดับมาก ปัญหาการบริหารงาน
พัสดอุยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ปัจจยัที่มีผลต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดขุองสถานศึกษา คือ ขนาดของ
สถานศึกษา และแนวทางในการแก้ไขและพฒันาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา คือ ควรพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบติังาน
พสัด ุและควรจดัท าคู่มือการปฏิบัติงานพัสด ุ2) การพฒันาระบบงานพัสด ุพบว่า หลงัการพฒันาด้วยการวิจยัเชิงปฏิบัติการ 
และการนิเทศ ท าให้สถานศกึษามีระบบงานพสัดทุี่มีประสิทธิภาพ และมีคู่มือการปฏิบติังานพสัด ุ3) การพฒันาบคุลากรด้าน
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งานพัสดุ พบว่า หลงัการพัฒนาบุคลากรด้านงานพัสดุมีความรู้ความเข้าใจขัน้ตอนการปฏิบติังานพัสดุ สามารถจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานพัสดุ ตลอดจนสามารถปฏิบติังานพัสดุได้อย่างเป็นระบบ 4) ความพึงพอใจต่อการบริหารงานพสัดุ พบว่า ผู้ ให้
ข้อมลูมีความพงึพอใจต่อการบริหารงานพัสดใุนระดบัมากถงึมากที่สดุ และปัจจยัที่สง่ผลต่อความพงึพอใจในการบริหารงาน
พสัด ุคือ สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล 5) การพฒันาระบบสารสนเทศของงานพัสด ุพบว่า สถานศกึษาสามารถพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ครอบคลมุกระบวนการบริหารงานพสัด ุและบคุลากรสามารถใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 

ค าส าคัญ  การสงัเคราะห์ การบริหารงานพสัด ุ งานพสัดุ สถานศึกษา 
 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to analyze the characteristic of researches on procurement 

administration in schools; and 2) to synthesize researches on procurement administration in schools during B.E. 
2553-2558. The sample consisted of 43 theses and independent study distributed between B.E. 2553 - 2558. The 
research instruments used were a quality assessment form and a research summary form.                                             
The characteristic of researches was analyzed using the frequency distribution and percentage while the findings 
of the researches were analyzed by content analysis. 

The research found that (1) the characteristic of the researches were mostly the qualitative research,       
an independent study type, and from Mahasarakham University, published in B.E. 2553; the contents were mostly 
on the development of the procurement administration system, the state, the problems and the solutions of 
procurement administration; respectively, research methodology mostlyused were: 1) qualitative research which 
the co-researchers were mainly the procurement staff, while the informants were teachers who were not 
associated with the procurement administration; the framework of content studied were based on the procurement 
administration, while the framework of development process were based on the system development life cycle; 
the sub-strategy used for the development was the supervision; the instruments mostly used were interviews, and 
data were analyzed by the content analysis; and 2) the quantitative researches which mostly studied from the 
sample, the main independent variables were status and the main dependent variables were the framework of the 
procurement administration; the instrument was a questionnaire created by the researcher and the statistics 
employed for data analysis were the mean and standard deviation; and (2) the synthesis of the researches on 
procurement administration in schools could be divided into 5 groups: 1) the state, the problems and the solutions 
of procurement administration; it was found that the state of procurement administration was at the moderate to 
the high level and the problems were at the low to the moderate level; the factor affected the state and the 
problems of procurement administration was the school size, and guidelines for the solutions and the development 
of procurement administration were: school should educate the personnel who was responsible for the 
procurement administration, and should manipulate a procurement operation manual; 2) the development of 
procurement administration; it was found that after the development through operational research and supervision, 
schools had got and efficiency procurement system and had a procurement manual; 3) personnel development 
in procurement administration; it was found that after the development, the personnel had got the knowledge and 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของ
สถานศึกษา และ 2) สงัเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศกึษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระที่เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาที่เผยแพร่ระหว่าง             
ปี พ.ศ. 2553 - 2558 จ านวน 43 เร่ือง เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบประเมินคุณภาพงานวิจยั และ
แบบสรุปงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมลูคุณลกัษณะทั่วไปของงานวิจยัใช้การแจกแจงความถ่ีและร้อยละ ส่วนผลการศกึษาที่
ค้นพบใช้การวิเคราะห์เนือ้หา  
 ผลการศึกษามีข้อค้นพบ ดังนี ้(1) คุณลักษณะของงานวิจัย พบว่า งานวิจัยที่ใช้ศึกษาส่วนใหญ่เป็นงานวิจัย          
เชิงคณุภาพ ชนิดการศึกษาค้นคว้าอิสระ จากมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ซึง่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2553 มากที่สดุ โดยเนือ้หาที่
ศึกษาส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาระบบงานพัสดุ รองลงมา คือ การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา                     
การบริหารงานพัสดุ ระเบียบวิธีวิจยัที่ใช้มากตามล าดับ คือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ ร่วมศึกษาค้นคว้ามากที่สดุ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนผู้ ให้ข้อมูลมากที่สุด ได้แก่ ครูที่ไม่เก่ียวข้องกับงานพัสดุ กรอบการศึกษาด้านเนือ้หา  คือ กระบวน         
การบริหารงานพัสดุ ส่วนด้านกระบวนการพฒันาใช้ตามกรอบวงจรการพัฒนาระบบ และมีกลยุทธ์ย่อยในการพัฒนาด้วย       
การนิเทศมากที่สดุ เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบสมัภาษณ์ และใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา 2) การวิจยัเชิงปริมาณ ซึง่สว่นใหญ่ศกึษา
จากกลุ่มตัวอย่าง มีสถานภาพ/ต าแหน่งเป็นตัวแปรต้น และตัวแปรตามคือกระบวนการบริหารงานพัสดุ เคร่ืองมือใช้
แบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุด และ ( 2) ผลการ
สังเคราะห์งานวิจัย พบว่า แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ 1) การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาของ                     
การบริหารงานพัสดุ พบว่า สถานศึกษามีสภาพการบริหารงานพัสดุในระดับปานกลางถึงระดับมาก ปัญหาการบริหารงาน
พัสดอุยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ปัจจยัที่มีผลต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดขุองสถานศึกษา คือ ขนาดของ
สถานศึกษา และแนวทางในการแก้ไขและพฒันาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา คือ ควรพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบติังาน
พสัด ุและควรจดัท าคู่มือการปฏิบัติงานพัสด ุ2) การพฒันาระบบงานพัสด ุพบว่า หลงัการพฒันาด้วยการวิจยัเชิงปฏิบัติการ 
และการนิเทศ ท าให้สถานศกึษามีระบบงานพสัดทุี่มีประสิทธิภาพ และมีคู่มือการปฏิบติังานพสัด ุ3) การพฒันาบคุลากรด้าน
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งานพัสดุ พบว่า หลงัการพัฒนาบุคลากรด้านงานพัสดุมีความรู้ความเข้าใจขัน้ตอนการปฏิบติังานพัสดุ สามารถจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานพสัดุ ตลอดจนสามารถปฏิบติังานพัสดุได้อย่างเป็นระบบ 4) ความพึงพอใจต่อการบริหารงานพัสดุ พบว่า ผู้ ให้
ข้อมลูมีความพงึพอใจต่อการบริหารงานพัสดใุนระดบัมากถงึมากที่สดุ และปัจจยัที่สง่ผลต่อความพงึพอใจในการบริหารงาน
พสัด ุคือ สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล 5) การพฒันาระบบสารสนเทศของงานพัสด ุพบว่า สถานศกึษาสามารถพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ครอบคลมุกระบวนการบริหารงานพสัด ุและบคุลากรสามารถใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 

ค าส าคัญ  การสงัเคราะห์ การบริหารงานพสัด ุ งานพสัดุ สถานศึกษา 
 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to analyze the characteristic of researches on procurement 

administration in schools; and 2) to synthesize researches on procurement administration in schools during B.E. 
2553-2558. The sample consisted of 43 theses and independent study distributed between B.E. 2553 - 2558. The 
research instruments used were a quality assessment form and a research summary form.                                             
The characteristic of researches was analyzed using the frequency distribution and percentage while the findings 
of the researches were analyzed by content analysis. 

The research found that (1) the characteristic of the researches were mostly the qualitative research,       
an independent study type, and from Mahasarakham University, published in B.E. 2553; the contents were mostly 
on the development of the procurement administration system, the state, the problems and the solutions of 
procurement administration; respectively, research methodology mostlyused were: 1) qualitative research which 
the co-researchers were mainly the procurement staff, while the informants were teachers who were not 
associated with the procurement administration; the framework of content studied were based on the procurement 
administration, while the framework of development process were based on the system development life cycle; 
the sub-strategy used for the development was the supervision; the instruments mostly used were interviews, and 
data were analyzed by the content analysis; and 2) the quantitative researches which mostly studied from the 
sample, the main independent variables were status and the main dependent variables were the framework of the 
procurement administration; the instrument was a questionnaire created by the researcher and the statistics 
employed for data analysis were the mean and standard deviation; and (2) the synthesis of the researches on 
procurement administration in schools could be divided into 5 groups: 1) the state, the problems and the solutions 
of procurement administration; it was found that the state of procurement administration was at the moderate to 
the high level and the problems were at the low to the moderate level; the factor affected the state and the 
problems of procurement administration was the school size, and guidelines for the solutions and the development 
of procurement administration were: school should educate the personnel who was responsible for the 
procurement administration, and should manipulate a procurement operation manual; 2) the development of 
procurement administration; it was found that after the development through operational research and supervision, 
schools had got and efficiency procurement system and had a procurement manual; 3) personnel development 
in procurement administration; it was found that after the development, the personnel had got the knowledge and 
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the understanding concerning the procurement process, could manipulate the operation manual and was able to 
perform systematic work; 4) the satisfaction with the procurement administration;it was found that the informants 
were satisfy with the procurement administration at the high to the highest level, and factor affected the satisfaction 
of the procurement administration was the status of the informants; and 5) the development of the information 
system of the procurement; it was found that schools could develop a computer program which comprehended 
the procurement process,and the personnel could work on it efficiently. 

 

Keywords: Synthesis, Procurement Administration, Procurement, School 
 
 

บทน า 

 การบริหารงานพัสด ุ เป็นภารกิจส าคญัของผู้บริหารสถานศึกษาในการอ านวยความสะดวกให้สถานศกึษาสามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้อย่างมีสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่การบริหารงานพัสดุจ าเป็นต้องมีผู้ รับผิดชอบในการจัดหาพัสด ุ เพื่อใช้
ในหน่วยงานต่างๆ ภายในสถานศึกษา โดยการบริหารงานพัสดุมีขอบข่ายตัง้แต่การวางแผนความต้องการพสัดุ การจัดซือ้    
จัดจ้างพัสดุ การควบคุมพัสดุ การบ ารุงรักษาพัสดุ การเบิก-จ่าย ตลอดจนการจ าหน่ายพัสดุ ซึ่งแต่ละขัน้ตอนต้องอาศัย
ระเบียบ กฎหมาย และข้อบงัคบัต่างๆ เป็นเคร่ืองมือควบคมุ เพื่อให้เกิดการปฏิบติัที่โปร่งใส ดงันัน้ ผู้ที่ปฏิบติังานด้านพัสดุจึง
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจ มีความละเอียดถ่ีถ้วนเก่ียวกับงาน พร้อมทัง้ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดเพื่อสนับสนุนและสนองความต้องการของหน่วยงานหรือโครงการต่างๆ ให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ขณะเดียวกันต้องค านงึถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานด้วยว่าการด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถกูต้องตรงตามความต้องการของผู้ รับบริการหรือไม่ [1] จากความซบัซ้อนในการบริหารงานพัสดุให้
มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและบุคลากรด้านงานพสัดุต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย         
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจน กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือแจ้งเวียนต่างๆ               
ที่เก่ียวข้อง ดังเห็นได้จากในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่เก่ียวข้องกับงานพสัดุในสถานศกึษา         
ที่เผยแพร่อย่างต่อเนื่องมากกว่า 200 ชื่อเร่ือง (ฐานข้อมลู ThaiLis, สบืค้น 17 เมษายน 2559) ซึง่เป็นงานวิจยัที่เก่ียวข้องกับ
งานพัสดุในสถานศึกษาทัง้ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในมิติต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น 
การศกึษาปัญหาการบริหารงานพัสด ุ การศกึษาสภาพการด าเนินงานของงานพัสด ุ การศกึษาปัจจยัที่มีผลต่อการบริหารงาน
พัสดุ การศึกษาประสิทธิภาพของงานพัสดุ การประเมินผลการบริหารงานพัสดุ การพัฒนาการด าเนินงานพสัดุ การพัฒนา
ระบบงานพัสดุ การศึกษาความพึงพอใจต่อการด าเนินงานพัสดุ รวมถึงการให้แนวทางในการพฒันางานพัสดุ เป็นต้น           
ซึง่แสดงว่างานพัสดมุีความส าคัญต่อการบริหารสถานศึกษา ทัง้ยงัสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการบริหารงานพัสดุยงัคงเกิดขึน้
ในสถานศกึษาทกุระดบัตลอดมา จงึควรมีการรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจยัเหลา่นีด้้วยการสงัเคราะห์งานวิจยั 
 ทัง้นี ้การสงัเคราะห์งานวิจัย เป็นเทคนิควิธีการวิจัยตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดยรวบรวมงานวิจัยหลายๆ 
งานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นปัญหาเดียวกันมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ หรือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและสรุป
สาระอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหาวิจยัที่ต้องการที่มีลกัษณะกว้างขวางและลกึซึง้มากย่ิงขึน้ โดยมุ่งหมาย
เพื่อให้ได้ข้อความรู้เชิงสรุปของผลการวิจยัที่กระจัดกระจายให้มีความชัดเจนมากขึน้ เกิดเป็นองค์ความรู้อนัเป็นประโยชน์ต่อ
การศกึษาวิจยัต่อไป [1,3]  
 จากการศึกษางานวิจัยเ ก่ียวกับการบริหารงานพัสดุที่ มีการวิจัยกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องทั ง้ ใน
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐในแง่มุมต่างๆ ข้างต้นนัน้ ผู้ศึกษาพบว่ามีการรวบรวมผลการศึกษาวิจัย และ
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ด าเนินการสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุเพียงเร่ืองเดียว คือ การสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับปัญหา              
การปฏิบัติงานการเงินและพัสดุของนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ศึกษาจึงสนใจด าเนินก ารสงัเคราะห์งานวิจัยที่
เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาที่เป็นผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา ระหว่างปี                
พ.ศ.2553 - 2558 เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ในการปรับปรุงพฒันางานพัสดใุห้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากขึน้ 
 
วัตถุประสงค์การวจิยั 

 1. เพื่อศกึษาคณุลกัษณะงานวิจยัที่เก่ียวกบัการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 
 2. เพื่อสงัเคราะห์งานวิจยัที่เก่ียวกบัการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย ซึ่งประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน
คณุภาพงานวิจัยของ รัตนา ดวงแก้ว และคณะ [9] เพื่อคดักรองงานวิจัยที่มีความชัดเจนถกูต้องของปัญหาการวิจัย ค าถาม
การวิจยั สมมติฐานการวิจัย ตวัแปร นิยามศพัท์ การออกแบบการวิจยั การสุม่/เลอืกกลุม่ตวัอย่าง เคร่ืองมือการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิจัย โดยก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินคุณภาพของงานวิจัยที่เลือกมา
ศกึษาไว้ที่ ร้อยละ 80 2) แบบสรุปงานวิจยั ที่ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (IOC) โดยผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน มีค่าความ
ตรงเชิงเนือ้หา (IOC) รายข้อ ระหว่าง 0.66 - 1.00  
 2. วิธีวิจยั 
  2.1 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
  1) ประชากร ได้แก่ เอกสารวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนกัศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
บริหารการศึกษาที่เก่ียวกับงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ระหว่างปี         
พ.ศ. 2553 - 2558 ซึง่สามารถสบืค้นได้จากโครงการเครือข่ายห้องสมดุในประเทศไทย (Thailis: http://tdc.thailis.or.th/tdc/) 
จ านวน 248 เร่ือง 
  2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่เอกสารวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาบริหารการศึกษา ที่เก่ียวกับการบริหารงานพสัดุของสถานศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
โดยก าหนดเกณฑ์ในการเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง ซึง่มีเกณฑ์ในการคดัเลอืก ดงันี ้1) เป็นงานวิจยัที่มีกลุม่ตวัอย่างเป็น
โรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2) เป็นงานวิจยัที่พิมพ์เผยแพร่ในประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 ได้กลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 43 เร่ือง 
    2.2 วิธีด าเนินการวิจยัมี ดงันี ้
    1) สบืค้นเอกสารเอกสารวิทยานิพนธ์ และการศกึษาค้นคว้าอิสระของนักศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาบริหาร
การศึกษา ที่เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ระดับ
มัธยมศึกษา จากโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ( Thailis:  http: / / tdc. thailis.or. th/tdc/) ซึ่งเผยแพร่ในปี             
พ.ศ. 2553 - 2558 ได้จ านวน 43 เร่ือง 
   2) ผู้ศกึษาอ่านงานวิจยัแต่ละเร่ืองตลอดทัง้เล่ม 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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the understanding concerning the procurement process, could manipulate the operation manual and was able to 
perform systematic work; 4) the satisfaction with the procurement administration;it was found that the informants 
were satisfy with the procurement administration at the high to the highest level, and factor affected the satisfaction 
of the procurement administration was the status of the informants; and 5) the development of the information 
system of the procurement; it was found that schools could develop a computer program which comprehended 
the procurement process,and the personnel could work on it efficiently. 

 

Keywords: Synthesis, Procurement Administration, Procurement, School 
 
 

บทน า 

 การบริหารงานพัสด ุ เป็นภารกิจส าคญัของผู้บริหารสถานศึกษาในการอ านวยความสะดวกให้สถานศกึษาสามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้อย่างมีสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่การบริหารงานพัสดุจ าเป็นต้องมีผู้ รับผิดชอบในการจัดหาพัสด ุ เพื่อใช้
ในหน่วยงานต่างๆ ภายในสถานศึกษา โดยการบริหารงานพัสดุมีขอบข่ายตัง้แต่การวางแผนความต้องการพสัดุ การจัดซือ้    
จัดจ้างพัสดุ การควบคุมพัสดุ การบ ารุงรักษาพัสดุ การเบิก-จ่าย ตลอดจนการจ าหน่ายพัสดุ ซึ่งแต่ละขัน้ตอนต้องอาศัย
ระเบียบ กฎหมาย และข้อบงัคบัต่างๆ เป็นเคร่ืองมือควบคมุ เพื่อให้เกิดการปฏิบติัที่โปร่งใส ดงันัน้ ผู้ที่ปฏิบติังานด้านพัสดุจึง
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจ มีความละเอียดถ่ีถ้วนเก่ียวกับงาน พร้อมทัง้ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดเพื่อสนับสนุนและสนองความต้องการของหน่วยงานหรือโครงการต่างๆ ให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ขณะเดียวกันต้องค านงึถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานด้วยว่าการด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถกูต้องตรงตามความต้องการของผู้ รับบริการหรือไม่ [1] จากความซบัซ้อนในการบริหารงานพัสดุให้
มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและบุคลากรด้านงานพสัดุต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย         
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจน กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือแจ้งเวียนต่างๆ               
ที่เก่ียวข้อง ดังเห็นได้จากในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่เก่ียวข้องกับงานพสัดุในสถานศกึษา         
ที่เผยแพร่อย่างต่อเนื่องมากกว่า 200 ชื่อเร่ือง (ฐานข้อมลู ThaiLis, สบืค้น 17 เมษายน 2559) ซึง่เป็นงานวิจยัที่เก่ียวข้องกับ
งานพัสดุในสถานศึกษาทัง้ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในมิติต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น 
การศกึษาปัญหาการบริหารงานพัสด ุ การศกึษาสภาพการด าเนินงานของงานพัสด ุ การศกึษาปัจจยัที่มีผลต่อการบริหารงาน
พัสดุ การศึกษาประสิทธิภาพของงานพัสดุ การประเมินผลการบริหารงานพัสดุ การพัฒนาการด าเนินงานพสัดุ การพัฒนา
ระบบงานพัสดุ การศึกษาความพึงพอใจต่อการด าเนินงานพัสดุ รวมถึงการให้แนวทางในการพฒันางานพัสดุ เป็นต้น           
ซึง่แสดงว่างานพัสดมุีความส าคัญต่อการบริหารสถานศึกษา ทัง้ยงัสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการบริหารงานพัสดุยงัคงเกิดขึน้
ในสถานศกึษาทกุระดบัตลอดมา จงึควรมีการรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจยัเหลา่นีด้้วยการสงัเคราะห์งานวิจยั 
 ทัง้นี ้การสงัเคราะห์งานวิจัย เป็นเทคนิควิธีการวิจัยตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดยรวบรวมงานวิจัยหลายๆ 
งานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นปัญหาเดียวกันมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ หรือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและสรุป
สาระอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหาวิจยัที่ต้องการที่มีลกัษณะกว้างขวางและลกึซึง้มากย่ิงขึน้ โดยมุ่งหมาย
เพื่อให้ได้ข้อความรู้เชิงสรุปของผลการวิจยัที่กระจัดกระจายให้มีความชัดเจนมากขึน้ เกิดเป็นองค์ความรู้อนัเป็นประโยชน์ต่อ
การศกึษาวิจยัต่อไป [1,3]  
 จากการศึกษางานวิจัยเ ก่ียวกับการบริหารงานพัสดุที่มีการวิจัยกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องทั ง้ ใน
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐในแง่มุมต่างๆ ข้างต้นนัน้ ผู้ศึกษาพบว่ามีการรวบรวมผลการศึกษาวิจัย และ
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ด าเนินการสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุเพียงเร่ืองเดียว คือ การสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับปัญหา              
การปฏิบัติงานการเงินและพัสดุของนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ศึกษาจึงสนใจด าเนินก ารสงัเคราะห์งานวิจัยที่
เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาที่เป็นผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา ระหว่างปี                
พ.ศ.2553 - 2558 เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ในการปรับปรุงพฒันางานพัสดใุห้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากขึน้ 
 
วัตถุประสงค์การวจิยั 

 1. เพื่อศกึษาคณุลกัษณะงานวิจยัที่เก่ียวกบัการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 
 2. เพื่อสงัเคราะห์งานวิจยัที่เก่ียวกบัการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย ซึ่งประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมิน
คณุภาพงานวิจัยของ รัตนา ดวงแก้ว และคณะ [9] เพื่อคดักรองงานวิจัยที่มีความชัดเจนถกูต้องของปัญหาการวิจัย ค าถาม
การวิจยั สมมติฐานการวิจัย ตวัแปร นิยามศพัท์ การออกแบบการวิจยั การสุม่/เลอืกกลุม่ตวัอย่าง เคร่ืองมือการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิจัย โดยก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินคุณภาพของงานวิจัยที่เลือกมา
ศกึษาไว้ที่ ร้อยละ 80 2) แบบสรุปงานวิจยั ที่ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (IOC) โดยผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน มีค่าความ
ตรงเชิงเนือ้หา (IOC) รายข้อ ระหว่าง 0.66 - 1.00  
 2. วิธีวิจยั 
  2.1 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
  1) ประชากร ได้แก่ เอกสารวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนกัศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
บริหารการศึกษาที่เก่ียวกับงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ระหว่างปี         
พ.ศ. 2553 - 2558 ซึง่สามารถสบืค้นได้จากโครงการเครือข่ายห้องสมดุในประเทศไทย (Thailis: http://tdc.thailis.or.th/tdc/) 
จ านวน 248 เร่ือง 
  2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่เอกสารวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาบริหารการศึกษา ที่เก่ียวกับการบริหารงานพสัดุของสถานศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
โดยก าหนดเกณฑ์ในการเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง ซึง่มีเกณฑ์ในการคดัเลอืก ดงันี ้1) เป็นงานวิจยัที่มีกลุม่ตวัอย่างเป็น
โรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2) เป็นงานวิจยัที่พิมพ์เผยแพร่ในประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 ได้กลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 43 เร่ือง 
    2.2 วิธีด าเนินการวิจยัมี ดงันี ้
    1) สบืค้นเอกสารเอกสารวิทยานิพนธ์ และการศกึษาค้นคว้าอิสระของนักศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาบริหาร
การศึกษา ที่เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ระดับ
มัธยมศึกษา จากโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ( Thailis:  http: / / tdc. thailis.or. th/tdc/) ซึ่งเผยแพร่ในปี             
พ.ศ. 2553 - 2558 ได้จ านวน 43 เร่ือง 
   2) ผู้ศกึษาอ่านงานวิจยัแต่ละเร่ืองตลอดทัง้เล่ม 
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  3) ผู้ ศึกษาประเมินคุณภาพของงานวิจัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย พบว่า           
มีงานวิจัยที่ตรงตามเกณฑ์ในการคัดเลือก จ านวน 43 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 100 และทุกเล่มมีความเหมาะสมกับการน ามา
สงัเคราะห์ 
  4) ผู้ศกึษาบนัทกึเนือ้หาสาระของงานวิจยั ทัง้ 43 เลม่ ลงในแบบสรุปงานวิจยั 
 2.3 การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ศกึษาได้น าผลจากแบบสรุปงานวิจยัทัง้หมดมาวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) ดงันี ้
      1) ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 วิเคราะห์คุณลกัษณะของงานวิจัย น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง โดยใช้
ค่าสถิติความถ่ีและร้อยละ 
      2) ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อค้นพบจากงานวิจัย ตามกระบวนการบริหารงานพัสดุ 4 ด้าน และกลุ่มของงานวิจัย 
จ านวน 5 กลุม่ 
 

ผลการวจิัย 
 ผลการวิเคราะห์และสงัเคราะห์งานวิจยัที่เก่ียวกบัการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 
สามารถสรุปได้ ดงันี ้
 1. คุณลกัษณะของงานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 พบว่า 
งานวิจัยส่วนใหญ่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2553 (ร้อยละ 44.19) จากมหาวิทยาลยัมหาสารคามมากที่สุด (ร้อยละ 83.72) เป็น
งานวิจัยชนิดการศึกษาค้นคว้าอิสระมากที่สุด  (ร้อยละ 83.72) โดยมีกลุ่มเนือ้หาที่ท าการวิจัยมากที่สุด คือ การพัฒนา
ระบบงานพสัด ุ(ร้อยละ 67.44) โดยการวิจยัสว่นใหญ่ (ร้อยละ 79.07) เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ สว่นวตัถปุระสงค์และเนือ้หา
ของงานวิจยัสว่นใหญ่เก่ียวกบัการพฒันาระบบงานพัสด ุ (ร้อยละ 49.15) 
 งานวิจยัที่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ สว่นใหญ่มีการก าหนดสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง(ร้อยละ 80) ศกึษา
ตามแนวทางของกระบวนการบริหารงานพสัด ุ (ร้อยละ 100) และเป็นการศกึษาจากกลุม่ตวัอย่าง (ร้อยละ 80) โดยตวัแปรต้น
ที่ศึกษามากที่สุด คือ สถานภาพ/ต าแหน่ง (ร้อยละ 42.12) ส่วนตัวแปรตามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60) เป็นกระบวนการบริหาร        
งานพัสดุ 3 ด้าน คือ การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ และการจ าหน่ายพัสดุ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่
ผู้ วิจัยสร้างขึน้ โดยมีการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ และงานวิจัยทุกเร่ืองใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์
ข้อมลู 
 งานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคณุภาพ ผู้ ร่วมศึกษาค้นคว้าที่ได้ รับการคัดเลือกมากที่สดุ (ร้อยละ 28.18) คือ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนผู้ ให้ข้อมูลที่ได้รับการคัดเลือกมากที่สดุ (ร้อยละ 25.23) คือ ครูที่ไม่เก่ียวข้องกับงานพสัดุ ส าหรับกรอบ
การศึกษา ด้านเนือ้หา พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97.06) ศึกษาตามกระบวนการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา ส่วนด้าน
กระบวนการพฒันา สว่นใหญ่ (ร้อยละ 64.71) พฒันาตามกรอบวงจรการพฒันาระบบ กลยทุธ์ย่อยในการพฒันา ใช้กลยุทธ์
การนิเทศภายในมากที่สดุ (ร้อยละ 39.51) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรมข้อมูลใช้แบบสมัภาษณ์มากที่สดุ (ร้อยละ 22.67)  
มีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เชี่ยวชาญ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง           
มากที่สดุ (ร้อยละ 64.71) และใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หามากที่สดุ (ร้อยละ 52.46) 
 งานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมวิธี ในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณ มีการก าหนดสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง
และไม่ก าหนดสมมติฐานในจ านวนเท่ากนั ทกุเร่ืองศกึษาตามแนวทางของกระบวนการบริหารงานพัสด ุ และศกึษาจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยศึกษาตัวแปรสถานภาพ/ต าแหน่งเป็นตัวแปรต้นมากที่สดุ (ร้อยละ 21.43)  ส่วนตัวแปรตามศึกษาการจัดหาพัสดุ 
การควบคุมพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม มีการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สดุ  (ร้อยละ 40) ส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้ ให้
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ข้อมูลมากที่สุด (ร้อยละ 28.57) คือ ผู้ บริหารสถานศึกษา โดยใช้การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มในการเก็บข้อมูล         
ด้วยเคร่ืองมือ แบบสมัภาษณ์และแนวค าถามการสนทนากลุม่ และวิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา  
 2. ผลการสงัเคราะห์ข้อค้นพบของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานพสัดุของสถานศึกษา พบว่า สามารถจัด
กลุ่มเนือ้หาของงานวิจัยได้ 5 กลุ่มเนือ้หา คือ 1) การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของการบริหารงานพสัดุ       
2) การพฒันาระบบงานพัสด ุ3) การพฒันาบคุลากรด้านงานพัสด ุ 4) การศกึษาความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุ 
5) การพัฒนาระบบสารสนเทศของงานพัสดุ เมื่อสงัเคราะห์ตามกรอบกระบวนการบริหารงานพสัดุ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่       
1) ด้านการก าหนดความต้องการพสัดุ 2) ด้านการจัดหาพัสดุ 3) ด้านการควบคุมพัสดุ และ 4) ด้านการจ าหน่ายพัสดุ มีข้อ
ค้นพบ ดงันี ้
     2.1 ข้อค้นพบภาพรวมของงานวิจยัที่ศกึษาการบริหารงานพสัดใุนสถานศกึษา จ าแนกตามกลุม่เนือ้หา ดงันี  ้
     1) กลุ่มเนือ้หาที่ 1 ข้อค้นพบเก่ียวกับการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของการบริหารงานพัสดุ         
ผลการศึกษาพบว่า สถานศกึษามีสภาพการบริหารงานพัสดุอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลต่อสภาพ
การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา คือ ระดับการจัดการศึกษา ขนาดของสถานศึกษา และต าแหน่ง ส่วนปัญหาของ          
การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา พบในระดบัน้อยถึงปานกลาง ซึง่ปัจจยัที่มีผลต่อปัญหาการบริหารงานพัสด ุ คือ ขนาด
ของสถานศึกษา ส าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ควรจัดให้มีการนิเทศ
การใช้พัสดุและการบ ารุงรักษาพัสดุ ควรมีระบบการควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารงานพัสดุ ควรเปิด
โอกาสให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการวางแผนการจดัหาพสัด ุ  
     2) กลุ่มเนือ้หาที่ 2 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพัฒนาระบบงานพัสดุ ผลการศึกษาพบว่า หลังการพัฒนา
ระบบงานพัสดุด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ ท าให้สถานศึกษามีระบบงานพัสดุที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มผู้
ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานพัสดุไ ด้อย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีคู่มือระบบงานพัสดุ       
มีบรรยากาศที่ดีในการท างาน กลุม่ผู้ ร่วมศกึษาค้นคว้าสามารถพฒันางานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
          3) กลุ่มเนือ้หาที่ 3 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพัฒนาบุคลากรด้านงานพัสดุพบว่า สถานศึกษามีวิธีการพัฒนา
บุคลากรด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจขัน้ตอนการปฏิบัติงานพัสดุ สามารถจัดท าคู่มือ
ปฏิบติังานพสัดไุด้  
    4) กลุ่มเนือ้หาที่ 4 ข้อค้นพบเก่ียวกับการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารงานพสัด ุ ผลการศึกษา 
พบว่า มีความพงึพอใจต่อการบริหารงานพัสดุในระดับมาก โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารงานพัสดุ คือ 
สถานภาพ 
         5) กลุม่เนือ้หาที่ 5 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศงานพัสด ุพบว่า สถานศกึษาได้พฒันาระบบ
สารสนเทศงานพสัด ุท าให้การบริหารงานพสัดมุีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 

   2.2 ข้อค้นพบของงานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุ จ าแนกตามรายด้านของกระบวนการบริหารงานพัสดุ 
ดงันี ้
  1) ด้านการก าหนดความต้องการพัสด ุผลการศกึษากลุม่เนือ้หาที่ 1 ข้อค้นพบเก่ียวกบัศกึษาสภาพ ปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสดุ พบว่า สถานศึกษามีสภาพการก าหนดความต้องการพัสดุในระดับน้อย          
และมาก  ส่วนปัญหาที่พบจากการก าหนดความต้องการพัสดุ พบว่า มีปัญหาในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจยัที่มีผลต่อสภาพ
การก าหนดความต้องการพัสดุ ได้แก่ สถานภาพ (ผู้บริหาร/ครู) และขนาดของสถานศึกษา ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อปัญหา                
การก าหนดความต้องการพัสดุ ได้แก่ ระดับการศึกษา (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาการก าหนด
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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  3) ผู้ ศึกษาประเมินคุณภาพของงานวิจัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย พบว่า           
มีงานวิจัยที่ตรงตามเกณฑ์ในการคัดเลือก จ านวน 43 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 100 และทุกเล่มมีความเหมาะสมกับการน ามา
สงัเคราะห์ 
  4) ผู้ศกึษาบนัทกึเนือ้หาสาระของงานวิจยั ทัง้ 43 เลม่ ลงในแบบสรุปงานวิจยั 
 2.3 การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ศกึษาได้น าผลจากแบบสรุปงานวิจยัทัง้หมดมาวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) ดงันี ้
      1) ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 วิเคราะห์คุณลกัษณะของงานวิจัย น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง โดยใช้
ค่าสถิติความถ่ีและร้อยละ 
      2) ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อค้นพบจากงานวิจัย ตามกระบวนการบริหารงานพัสดุ 4 ด้าน และกลุ่มของงานวิจัย 
จ านวน 5 กลุม่ 
 

ผลการวจิัย 
 ผลการวิเคราะห์และสงัเคราะห์งานวิจยัที่เก่ียวกบัการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 
สามารถสรุปได้ ดงันี ้
 1. คุณลกัษณะของงานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 พบว่า 
งานวิจัยส่วนใหญ่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2553 (ร้อยละ 44.19) จากมหาวิทยาลยัมหาสารคามมากที่สุด (ร้อยละ 83.72) เป็น
งานวิจัยชนิดการศึกษาค้นคว้าอิสระมากที่สุด  (ร้อยละ 83.72) โดยมีกลุ่มเนือ้หาที่ท าการวิจัยมากที่สุด คือ การพัฒนา
ระบบงานพสัด ุ(ร้อยละ 67.44) โดยการวิจยัสว่นใหญ่ (ร้อยละ 79.07) เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ สว่นวตัถปุระสงค์และเนือ้หา
ของงานวิจยัสว่นใหญ่เก่ียวกบัการพฒันาระบบงานพัสด ุ (ร้อยละ 49.15) 
 งานวิจยัที่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ สว่นใหญ่มีการก าหนดสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง(ร้อยละ 80) ศกึษา
ตามแนวทางของกระบวนการบริหารงานพสัด ุ (ร้อยละ 100) และเป็นการศกึษาจากกลุม่ตวัอย่าง (ร้อยละ 80) โดยตวัแปรต้น
ที่ศึกษามากที่สุด คือ สถานภาพ/ต าแหน่ง (ร้อยละ 42.12) ส่วนตัวแปรตามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60) เป็นกระบวนการบริหาร        
งานพัสดุ 3 ด้าน คือ การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ และการจ าหน่ายพัสดุ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่
ผู้ วิจัยสร้างขึน้ โดยมีการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ และงานวิจัยทุกเร่ืองใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์
ข้อมลู 
 งานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคณุภาพ ผู้ ร่วมศึกษาค้นคว้าที่ได้ รับการคัดเลือกมากที่สดุ (ร้อยละ 28.18) คือ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนผู้ ให้ข้อมูลที่ได้รับการคัดเลือกมากที่สดุ (ร้อยละ 25.23) คือ ครูที่ไม่เก่ียวข้องกับงานพสัดุ ส าหรับกรอบ
การศึกษา ด้านเนือ้หา พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97.06) ศึกษาตามกระบวนการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา ส่วนด้าน
กระบวนการพฒันา สว่นใหญ่ (ร้อยละ 64.71) พฒันาตามกรอบวงจรการพฒันาระบบ กลยทุธ์ย่อยในการพฒันา ใช้กลยุทธ์
การนิเทศภายในมากที่สดุ (ร้อยละ 39.51) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรมข้อมูลใช้แบบสมัภาษณ์มากที่สดุ (ร้อยละ 22.67)  
มีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เชี่ยวชาญ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง           
มากที่สดุ (ร้อยละ 64.71) และใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หามากที่สดุ (ร้อยละ 52.46) 
 งานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมวิธี ในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณ มีการก าหนดสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง
และไม่ก าหนดสมมติฐานในจ านวนเท่ากนั ทกุเร่ืองศกึษาตามแนวทางของกระบวนการบริหารงานพัสด ุ และศกึษาจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยศึกษาตัวแปรสถานภาพ/ต าแหน่งเป็นตัวแปรต้นมากที่สดุ (ร้อยละ 21.43)  ส่วนตัวแปรตามศึกษาการจัดหาพัสดุ 
การควบคุมพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม มีการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สดุ  (ร้อยละ 40) ส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้ ให้
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ข้อมูลมากที่สุด (ร้อยละ 28.57) คือ ผู้ บริหารสถานศึกษา โดยใช้การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มในการเก็บข้อมูล         
ด้วยเคร่ืองมือ แบบสมัภาษณ์และแนวค าถามการสนทนากลุม่ และวิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา  
 2. ผลการสงัเคราะห์ข้อค้นพบของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานพสัดุของสถานศึกษา พบว่า สามารถจัด
กลุ่มเนือ้หาของงานวิจัยได้ 5 กลุ่มเนือ้หา คือ 1) การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของการบริหารงานพสัดุ       
2) การพฒันาระบบงานพัสด ุ3) การพฒันาบคุลากรด้านงานพัสด ุ 4) การศกึษาความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุ 
5) การพัฒนาระบบสารสนเทศของงานพัสดุ เม่ือสงัเคราะห์ตามกรอบกระบวนการบริหารงานพสัดุ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่       
1) ด้านการก าหนดความต้องการพสัดุ 2) ด้านการจัดหาพัสดุ 3) ด้านการควบคุมพัสดุ และ 4) ด้านการจ าหน่ายพัสดุ มีข้อ
ค้นพบ ดงันี ้
     2.1 ข้อค้นพบภาพรวมของงานวิจยัที่ศกึษาการบริหารงานพสัดใุนสถานศกึษา จ าแนกตามกลุม่เนือ้หา ดงันี  ้
     1) กลุ่มเนือ้หาที่ 1 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของการบริหารงานพัสดุ         
ผลการศึกษาพบว่า สถานศกึษามีสภาพการบริหารงานพัสดุอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลต่อสภาพ
การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา คือ ระดับการจัดการศึกษา ขนาดของสถานศึกษา และต าแหน่ง ส่วนปัญหาของ          
การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา พบในระดบัน้อยถึงปานกลาง ซึง่ปัจจยัที่มีผลต่อปัญหาการบริหารงานพัสด ุ คือ ขนาด
ของสถานศึกษา ส าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ควรจัดให้มีการนิเทศ
การใช้พัสดุและการบ ารุงรักษาพัสดุ ควรมีระบบการควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารงานพัสดุ ควรเปิด
โอกาสให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการวางแผนการจดัหาพสัด ุ  
     2) กลุ่มเนือ้หาที่ 2 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพัฒนาระบบงานพัสดุ ผลการศึกษาพบว่า หลังการพัฒนา
ระบบงานพัสดุด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ ท าให้สถานศึกษามีระบบงานพัสดุที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มผู้
ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานพัสดุไ ด้อย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีคู่มือระบบงานพัสดุ       
มีบรรยากาศที่ดีในการท างาน กลุม่ผู้ ร่วมศกึษาค้นคว้าสามารถพฒันางานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
          3) กลุ่มเนือ้หาที่ 3 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรด้านงานพัสดุพบว่า สถานศึกษามีวิธีการพัฒนา
บุคลากรด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบติัการ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจขัน้ตอนการปฏิบัติงานพัสดุ สามารถจัดท าคู่มือ
ปฏิบติังานพสัดไุด้  
    4) กลุ่มเนือ้หาที่ 4 ข้อค้นพบเก่ียวกับการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารงานพัสด ุ ผลการศึกษา 
พบว่า มีความพงึพอใจต่อการบริหารงานพัสดุในระดบัมาก โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจในการบริหารงานพสัดุ คือ 
สถานภาพ 
         5) กลุม่เนือ้หาที่ 5 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศงานพัสด ุพบว่า สถานศกึษาได้พฒันาระบบ
สารสนเทศงานพสัด ุท าให้การบริหารงานพสัดมุีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 

   2.2 ข้อค้นพบของงานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุ จ าแนกตามรายด้านของกระบวนการบริหารงานพัสดุ 
ดงันี ้
  1) ด้านการก าหนดความต้องการพัสด ุผลการศกึษากลุม่เนือ้หาที่ 1 ข้อค้นพบเก่ียวกบัศกึษาสภาพ ปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสดุ พบว่า สถานศึกษามีสภาพการก าหนดความต้องการพัสดุในระดับน้อย          
และมาก  ส่วนปัญหาที่พบจากการก าหนดความต้องการพัสดุ พบว่า มีปัญหาในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจยัที่มีผลต่อสภาพ
การก าหนดความต้องการพัสดุ ได้แก่ สถานภาพ (ผู้บริหาร/ครู) และขนาดของสถานศึกษา ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อปัญหา                
การก าหนดความต้องการพัสดุ ได้แก่ ระดับการศึกษา (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาการก าหนด
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[20] ดนพุล สนุทรรัตน์. (2550). การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพือ่พฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียน 
 มธัยมศึกษาเอกชน. ปริญญานิพนธ์กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). ชลบรีุ: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยับรูพา.   
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ความต้องการพัสด ุพบว่า ผู้ใช้ควรแจ้งความต้องการใช้พัสดุให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบลว่งหน้า ควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกบัความต้องการ และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้พสัดมุีสว่นร่วมในการก าหนดความต้องการพสัด ุกลุม่เนือ้หาที่ 2 ข้อค้นพบ
เก่ียวกบัการพฒันาระบบงานพัสด ุพบว่ามีการวางแผนการพฒันาระบบงานพัสดทุี่เป็นระบบและมีประสทิธิภาพ กลุม่เนือ้หา
ที่ 3 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพัฒนาบคุลากรด้านงานพัสด ุ และกลุม่เนือ้หาที่ 4 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการศึกษาความพงึพอใจของ
งานพสัด ุพบว่า ไม่มีการศกึษาในกลุม่เนือ้หาดังกลา่ว และกลุม่เนือ้หาที่ 5 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศงาน
พสัด ุพบว่า สถานศกึษามีความต้องการฐานข้อมูลครุภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวางแผนและก าหนดความต้องการ
ใช้พสัด ุ 
    2)  ด้านการจดัหาพัสดุ ผลการศึกษากลุ่มเนือ้หาที่ 1 ข้อค้นพบของการศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทาง         
การแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสดุ พบว่า สถานศกึษามีสภาพการจดัหาพัสดุในระดับน้อยถึงมาก แต่มีปัญหาด้านการ
จัดหาพัสดุ ในระดับน้อยถึงปานกลาง ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อสภาพการจัดหาพัสดุ คือ ขนาดของสถานศึกษา และระดับการจดั
การศึกษา ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาการจัดหาพัสดุ ได้แก่ ต าแหน่งของผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานพสัดุ ประสบการณ์ของ
ผู้ปฏิบติังาน ระดบัการศกึษา (ประถม/มธัยม) และขนาดของสถานศึกษา โดยแนวทางการแก้ปัญหาด้านการจัดหาพัสด ุ คือ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาควรจัดท าคู่มือ แบบฟอร์มและเอกสารที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดหาแก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง ควรด าเนินการจัดหาท่ีเป็นระบบ และ
ผู้บริหารควรมีการก ากับ ติดตามการจัดหาพัสดอุย่างต่อเนื่อง  กลุม่เนือ้หาที่ 2 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพฒันาระบบงานพัสดุ 
และ กลุ่มเนือ้หาที่ 3 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรด้านงานพัสดุ พบว่า หลังการพัฒนา สถานศึกษามีระบบ           
การจดัหาพัสดทุี่มีประสทิธิภาพ ผู้ปฏิบติัสามารถด าเนินการจดัหาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ กลุ่มเนือ้หาที่ 4 ข้อ
ค้นพบเก่ียวกับการศึกษาความพงึพอใจของงานพัสดุ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานพัสดุในระดับมาก และกลุ่ม
เนือ้หาที่ 5 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศงานพัสด ุพบว่า มีการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยการด าเนินการจดัหาพสัด ุ
  3) ด้านการควบคุมพัสดุ ผลการศึกษากลุ่มเนือ้หาที่ 1 ข้อค้นพบเก่ียวกับการศึกษาสภาพ ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสด ุพบว่า สถานศกึษามีสภาพการควบคุมพัสดุในระดับปานกลางถึงมาก แต่มีปัญหา
การควบคุมพัสดุในระดับน้อย  ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพและปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ คือ ขนาดของสถานศึกษา ระดับ       
การจดัการศกึษา และระดบัการศึกษาของผู้ปฏิบติังาน โดยต าแหน่งเป็นอีกหนึง่ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาการควบคมุพัสด ุสว่น
แนวทางการแก้ปัญหาการควบคุมพัสด ุ ได้แก่ ควรมีการควบคุมพัสดอุย่างเป็นระบบ มีเอกสารหลกัฐานครบถ้วน กลุม่เนือ้หา
ที่ 2 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพัฒนาระบบงานพัสดุ พบว่า หลังการพัฒนา ผู้ ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะใน             
การด าเนินงานตามระบบการควบคมุพัสด ุ กลุม่เนือ้หาที่ 3 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรด้านงานพัสด ุพบว่า ผู้ ร่วม
ศกึษาสามารถลงบัญชีและทะเบียนเพื่อควบคมุพัสด ุการเบิกจ่ายพัสด ุการบ ารุงรักษาพัสดไุด้อย่างถกูต้อง กลุม่เนือ้หาที่ 4 
ข้อค้นพบเก่ียวความพึงพอใจของงานพัสดุ พบว่า มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก และกลุ่มเนือ้หาที่ 5 ข้อค้นพบเก่ียวกบั      
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานพัสดุ พบว่า หลงัการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ 
บคุลากรสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมพสัดไุด้อย่างถูกต้อง 
  4) ด้านการจ าหน่ายพัสดุ ผลการศึกษากลุ่มเนือ้หาที่ 1 ข้อค้นพบเก่ียวกับการศึกษาสภาพ ปัญหาและแนว
ทางการแก้ปัญหาการบริหารงานพัสด ุพบว่า สถานศกึษามีสภาพการจ าหน่ายพัสดใุนระดบัปานกลางถงึมาก  แต่พบปัญหา
การจ าหน่ายพสัดใุนระดบัน้อย ปัจจยัที่มีผลต่อสภาพการจ าหน่ายพัสด ุ ได้แก่ ขนาดสถานศกึษา สว่นปัจจยัที่มีผลต่อปัญหา
การจ าหน่ายพัสดุ ได้แก่ ต าแหน่ง ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ระดับการจัดการศึกษา และขนาดสถานศึกษา แนวทาง     
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การแก้ปัญหาการจ าหน่ายพสัด ุ คือ ควรอบรมเจ้าหน้าที่พสัดใุห้มีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบการจ าหน่ายพัสดุได้อย่างถูกต้อง กลุ่มเนือ้หาที่ 2 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพฒันาระบบงานพัสดุ และกลุ่มเนือ้หาที่ 3 
ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรด้านงานพัสด ุพบว่า หลงัการพฒันาระบบงานพัสด ุพบว่า ผู้ ร่วมศกึษามีความรู้ความ
เข้าใจและเกิดความตระหนักเก่ียวกับการจ าหน่ายพัสดุ แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากยังไม่สิน้สดุปีงบประมาณ   
กลุม่เนือ้หาที่ 4 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการศกึษาความพงึพอใจของงานพัสด ุพบว่า มีความพงึพอใจต่อการจ าหน่ายพัสดุในระดับ
ปานกลาง กลุ่มเนือ้หาที่ 5 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพฒันาระบบสารสนเทศงานพสัดุ พบว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ครอบคลมุ
กระบวนการจ าหน่ายพสัด ุ
 

อภปิรายผล 
จากการวิเคราะห์และสงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกับการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558  

พบประเด็นส าคญัที่ควรน ามาอภิปราย ดงันี ้
1. คณุลกัษณะของงานวิจยัที่น ามาสงัเคราะห์ 
 1.1 สถาบนัและปีที่ท างานวิจยัส าเร็จ ผลการศกึษา พบว่า จ านวนงานวิจยัเก่ียวข้องกับการบริหารงานพัสดุของ

สถานศึกษา จ านวน 43 เร่ือง ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ านวน 36 เร่ือง และท างานวิจัยส าเร็จ
มากที่สดุ ในปี พ.ศ. 2553 จ านวน 18 เร่ือง ซึง่เป็นงานวิจยัในกลุ่มเนือ้หาเดียวกนั คือ การพฒันาระบบงานพัสด ุซึง่แสดงให้
เห็นว่า การบริหารงานพสัด ุ เป็นงานที่มีแนวทางการด าเนินการที่ต้องเป็นไปตามระเบียบแบบแผน และขัน้ตอนที่ผู้ปฏิบติัต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้อง โปร่งใส และในขณะเดียวกันผู้ ปฏิบัติต้องน าศาสตร์และศิลป์การบริหารทรัพยากรมาช่วยให้                
การด าเนินการตามกระบวนการบริหารงานพัสดบุรรลตุามวัตถปุระสงค์และเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง ซึง่เป็นการยากที่
จะบริหารงานพัสดุให้ประสบความส าเร็จทัง้ถูกต้องตามระเบียบและพึงพอใจผู้ ที่เก่ียวข้อง และจากมติคณะรัฐมนตรี                   
ที่ นร 0505/18166 ลงวนัที่ 8 ธันวาคม 2553 ก าหนดให้สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
ลงประกาศจัดซือ้จัดจ้าง/ประกาศประกวดราคาให้เป็นที่ รู้กันอย่างกว้างขวางในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบ
ล่วงหน้าและเกิดการแขง่ขนัอย่างแท้จริงในการเสนอราคา และกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และเปิดให้ทดลองใช้ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป และมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 1 
เมษายน 2553 เป็นต้นไป [1] จงึท าให้สถานศกึษาซึง่มีฐานะเป็นสว่นราชการที่ได้รับมอบอ านาจจากส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานจะต้องด าเนินการประกาศการจัดซือ้จดัจ้างในระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) ดงันัน้ จงึมีงานวิจยัจ านวนมากศกึษาการพฒันาระบบงานพัสด ุ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมติคณะรัฐมนตรีจะมีผล
บงัคบัใช้ 

 1.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ส่วนมากใช้แบบสมัภาษณ์ในการวิจัย เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัย        
เชิงคุณภาพ ซึ่งมี จ านวน 34 เร่ือง และเป็นงานวิจัยที่อาศัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดังนัน้ แบบสมัภาษณ์จึงเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพของกลุ่มผู้ ร่วมศกึษาค้นคว้า เพื่อน าไปสูข้่อสรุปของแนวทางการปฏิบติั ดงัใน        
แพ็ททอน (2002 อ้างถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ และเก็จกนก เอือ้วงศ์ [6] กล่าวว่า ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นการถอดความจาก
ถ้อยค าของผู้คนโดยตรงเก่ียวกับประสบการณ์ ความคิดเห็น ความรู้สกึ และองค์ความรู้ เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จาก        
การสมัภาษณ์ และสอดคล้องกบั วีระยทุธ์ ชาตะกาญจน์ [9] ที่กลา่วถงึขัน้ตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการว่า การเลอืกเคร่ืองมือ
ด าเนินการวิจัยที่จะช่วยให้ได้ค าตอบของปัญหาตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยเลือกมือที่จะใช้ในการวิจัยมี 2 ลกัษณะ คือ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติหรือการฝึกหัดตามวิธีการ และเคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นผลจาก
การปฏิบติั เช่น แบบทดสอบ แบบสงัเกตพฤติกรรม แบบสมัภาษณ์ เป็นต้น  
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ความต้องการพัสด ุพบว่า ผู้ใช้ควรแจ้งความต้องการใช้พัสดุให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบลว่งหน้า ควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกบัความต้องการ และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้พสัดมุีสว่นร่วมในการก าหนดความต้องการพสัด ุกลุม่เนือ้หาที่ 2 ข้อค้นพบ
เก่ียวกบัการพฒันาระบบงานพัสด ุพบว่ามีการวางแผนการพฒันาระบบงานพัสดทุี่เป็นระบบและมีประสทิธิภาพ กลุม่เนือ้หา
ที่ 3 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพัฒนาบคุลากรด้านงานพัสด ุ และกลุม่เนือ้หาที่ 4 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการศึกษาความพงึพอใจของ
งานพสัด ุพบว่า ไม่มีการศกึษาในกลุม่เนือ้หาดังกลา่ว และกลุม่เนือ้หาที่ 5 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศงาน
พสัด ุพบว่า สถานศกึษามีความต้องการฐานข้อมูลครุภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวางแผนและก าหนดความต้องการ
ใช้พสัด ุ 
    2)  ด้านการจดัหาพัสดุ ผลการศึกษากลุ่มเนือ้หาที่ 1 ข้อค้นพบของการศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทาง         
การแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสดุ พบว่า สถานศกึษามีสภาพการจดัหาพัสดุในระดับน้อยถึงมาก แต่มีปัญหาด้านการ
จัดหาพัสดุ ในระดับน้อยถึงปานกลาง ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อสภาพการจัดหาพัสดุ คือ ขนาดของสถานศึกษา และระดับการจดั
การศึกษา ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาการจัดหาพัสดุ ได้แก่ ต าแหน่งของผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานพสัดุ ประสบการณ์ของ
ผู้ปฏิบติังาน ระดบัการศกึษา (ประถม/มธัยม) และขนาดของสถานศึกษา โดยแนวทางการแก้ปัญหาด้านการจัดหาพัสด ุ คือ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาควรจัดท าคู่มือ แบบฟอร์มและเอกสารที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดหาแก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง ควรด าเนินการจัดหาท่ีเป็นระบบ และ
ผู้บริหารควรมีการก ากับ ติดตามการจัดหาพัสดอุย่างต่อเนื่อง  กลุม่เนือ้หาที่ 2 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพฒันาระบบงานพัสดุ 
และ กลุ่มเนือ้หาที่ 3 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรด้านงานพัสดุ พบว่า หลังการพัฒนา สถานศึกษามีระบบ           
การจดัหาพัสดทุี่มีประสทิธิภาพ ผู้ปฏิบติัสามารถด าเนินการจดัหาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ กลุ่มเนือ้หาที่ 4 ข้อ
ค้นพบเก่ียวกับการศึกษาความพงึพอใจของงานพัสดุ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานพัสดุในระดับมาก และกลุ่ม
เนือ้หาที่ 5 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศงานพัสด ุพบว่า มีการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยการด าเนินการจดัหาพสัด ุ
  3) ด้านการควบคุมพัสดุ ผลการศึกษากลุ่มเนือ้หาที่ 1 ข้อค้นพบเก่ียวกับการศึกษาสภาพ ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสด ุพบว่า สถานศกึษามีสภาพการควบคุมพัสดุในระดับปานกลางถึงมาก แต่มีปัญหา
การควบคุมพัสดุในระดับน้อย  ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพและปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ คือ ขนาดของสถานศึกษา ระดับ       
การจดัการศกึษา และระดบัการศึกษาของผู้ปฏิบติังาน โดยต าแหน่งเป็นอีกหนึง่ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาการควบคมุพัสด ุสว่น
แนวทางการแก้ปัญหาการควบคุมพัสด ุ ได้แก่ ควรมีการควบคุมพัสดอุย่างเป็นระบบ มีเอกสารหลกัฐานครบถ้วน กลุม่เนือ้หา
ที่ 2 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพัฒนาระบบงานพัสดุ พบว่า หลังการพัฒนา ผู้ ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะใน             
การด าเนินงานตามระบบการควบคมุพัสด ุ กลุม่เนือ้หาที่ 3 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรด้านงานพัสด ุพบว่า ผู้ ร่วม
ศกึษาสามารถลงบัญชีและทะเบียนเพื่อควบคมุพัสด ุการเบิกจ่ายพัสด ุการบ ารุงรักษาพัสดไุด้อย่างถกูต้อง กลุม่เนือ้หาที่ 4 
ข้อค้นพบเก่ียวความพงึพอใจของงานพัสดุ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และกลุ่มเนือ้หาที่ 5 ข้อค้นพบเก่ียวกบั      
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานพัสดุ พบว่า หลงัการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ 
บคุลากรสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมพสัดไุด้อย่างถูกต้อง 
  4) ด้านการจ าหน่ายพัสดุ ผลการศึกษากลุ่มเนือ้หาที่ 1 ข้อค้นพบเก่ียวกับการศึกษาสภาพ ปัญหาและแนว
ทางการแก้ปัญหาการบริหารงานพัสด ุพบว่า สถานศกึษามีสภาพการจ าหน่ายพัสดใุนระดบัปานกลางถงึมาก  แต่พบปัญหา
การจ าหน่ายพสัดใุนระดบัน้อย ปัจจยัที่มีผลต่อสภาพการจ าหน่ายพัสด ุ ได้แก่ ขนาดสถานศกึษา สว่นปัจจยัที่มีผลต่อปัญหา
การจ าหน่ายพัสดุ ได้แก่ ต าแหน่ง ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ระดับการจัดการศึกษา และขนาดสถานศึกษา แนวทาง     
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การแก้ปัญหาการจ าหน่ายพสัด ุ คือ ควรอบรมเจ้าหน้าที่พสัดใุห้มีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบการจ าหน่ายพัสดุได้อย่างถูกต้อง กลุ่มเนือ้หาที่ 2 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพฒันาระบบงานพัสดุ และกลุ่มเนือ้หาที่ 3 
ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรด้านงานพัสด ุพบว่า หลงัการพฒันาระบบงานพัสด ุพบว่า ผู้ ร่วมศกึษามีความรู้ความ
เข้าใจและเกิดความตระหนักเก่ียวกับการจ าหน่ายพัสดุ แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากยังไม่สิน้สดุปีงบประมาณ   
กลุม่เนือ้หาที่ 4 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการศกึษาความพงึพอใจของงานพัสด ุพบว่า มีความพงึพอใจต่อการจ าหน่ายพัสดุในระดับ
ปานกลาง กลุ่มเนือ้หาที่ 5 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพฒันาระบบสารสนเทศงานพสัดุ พบว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ครอบคลมุ
กระบวนการจ าหน่ายพสัด ุ
 

อภปิรายผล 
จากการวิเคราะห์และสงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกับการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558  

พบประเด็นส าคญัที่ควรน ามาอภิปราย ดงันี ้
1. คณุลกัษณะของงานวิจยัที่น ามาสงัเคราะห์ 
 1.1 สถาบนัและปีที่ท างานวิจยัส าเร็จ ผลการศกึษา พบว่า จ านวนงานวิจยัเก่ียวข้องกับการบริหารงานพัสดุของ

สถานศึกษา จ านวน 43 เร่ือง ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ านวน 36 เร่ือง และท างานวิจัยส าเร็จ
มากที่สดุ ในปี พ.ศ. 2553 จ านวน 18 เร่ือง ซึง่เป็นงานวิจยัในกลุ่มเนือ้หาเดียวกนั คือ การพฒันาระบบงานพัสด ุซึง่แสดงให้
เห็นว่า การบริหารงานพสัด ุ เป็นงานที่มีแนวทางการด าเนินการที่ต้องเป็นไปตามระเบียบแบบแผน และขัน้ตอนที่ผู้ปฏิบติัต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้อง โปร่งใส และในขณะเดียวกันผู้ ปฏิบัติต้องน าศาสตร์และศิลป์การบริหารทรัพยากรมาช่วยให้                
การด าเนินการตามกระบวนการบริหารงานพัสดบุรรลตุามวัตถปุระสงค์และเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง ซึง่เป็นการยากที่
จะบริหารงานพัสดุให้ประสบความส าเร็จทัง้ถูกต้องตามระเบียบและพึงพอใจผู้ ที่เก่ียวข้อง และจากมติคณะรัฐมนตรี                   
ที่ นร 0505/18166 ลงวนัที่ 8 ธันวาคม 2553 ก าหนดให้สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
ลงประกาศจัดซือ้จัดจ้าง/ประกาศประกวดราคาให้เป็นที่ รู้กันอย่างกว้างขวางในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบ
ล่วงหน้าและเกิดการแขง่ขนัอย่างแท้จริงในการเสนอราคา และกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และเปิดให้ทดลองใช้ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป และมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 1 
เมษายน 2553 เป็นต้นไป [1] จงึท าให้สถานศกึษาซึง่มีฐานะเป็นสว่นราชการที่ได้รับมอบอ านาจจากส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานจะต้องด าเนินการประกาศการจัดซือ้จดัจ้างในระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) ดงันัน้ จงึมีงานวิจยัจ านวนมากศกึษาการพฒันาระบบงานพัสด ุ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมติคณะรัฐมนตรีจะมีผล
บงัคบัใช้ 

 1.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ส่วนมากใช้แบบสมัภาษณ์ในการวิจัย เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัย        
เชิงคุณภาพ ซึ่งมี จ านวน 34 เร่ือง และเป็นงานวิจัยที่อาศัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดังนัน้ แบบสมัภาษณ์จึงเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพของกลุ่มผู้ ร่วมศกึษาค้นคว้า เพื่อน าไปสูข้่อสรุปของแนวทางการปฏิบติั ดงัใน        
แพ็ททอน (2002 อ้างถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ และเก็จกนก เอือ้วงศ์ [6] กล่าวว่า ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นการถอดความจาก
ถ้อยค าของผู้คนโดยตรงเก่ียวกับประสบการณ์ ความคิดเห็น ความรู้สกึ และองค์ความรู้ เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จาก        
การสมัภาษณ์ และสอดคล้องกบั วีระยทุธ์ ชาตะกาญจน์ [9] ที่กลา่วถงึขัน้ตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการว่า การเลอืกเคร่ืองมือ
ด าเนินการวิจัยที่จะช่วยให้ได้ค าตอบของปัญหาตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยเลือกมือที่จะใช้ในการวิจัยมี 2 ลกัษณะ คือ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติหรือการฝึกหัดตามวิธีการ และเคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นผลจาก
การปฏิบติั เช่น แบบทดสอบ แบบสงัเกตพฤติกรรม แบบสมัภาษณ์ เป็นต้น  
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2. ผลการวิเคราะห์ผลการศกึษาที่ค้นพบในงานวิจยั พบประเด็นที่ส าคญั ดงันี ้ 
    จากการวิเคราะห์ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยที่ เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา ระหว่ างปี               

พ.ศ. 2553 - 2558 มีประเด็นที่น่าสนใจที่ควรน ามาอภิปราย ดงันี ้
 2.1 สภาพและปัญหาของการบริหารงานพัสดุ มีงานวิจัย จ านวน 8 เร่ือง จากการสังเคราะห์งานวิจัยครัง้นี ้

พบว่า ผลการศึกษามีสภาพและปัญหาที่คล้ายคลึงกันทัง้ในภาพรวมและรายด้าน น่าจะมีสาเหตุเนื่ องจากกระบวน             
การบริหารงานพสัด ุเป็นกระบวนการที่มีระเบียบ แบบแผน ขัน้ตอนการด าเนินงาน และรายละเอียดที่ต้องเป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งสถานศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 
ของพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กล่าวว่า หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า 
ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภูมิภาค ราชการสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ... [ราชกิจจา
นเุบกษา [7] 24 กมุภาพนัธ์ 2560: 15] และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ุพ.ศ. 2535 หมวด 1 สว่นที่ 1 ข้อ 5 
ระบุ ...ส่วนราชการ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ใดของรัฐ ทัง้ในส่วนกลาง                   
สว่นภูมิภาค หรือในต่างประเทศ... [8] ดงันัน้ สถานศกึษาในฐานะที่เป็นสว่นหนึง่ของกระทรวงศกึษาธิการ จงึต้องด าเนินตาม
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ุ พ.ศ. 2535 สง่ผลให้สถานศึกษามีสภาพและปัญหาของการบริหารงานพัสดุที่
คล้ายคลงึกนั  

 2.2 ปัจจยัที่มีผลต่อสภาพและปัญหาของการบริหารงานพัสด ุ คือ ขนาดของสถานศกึษาแตกต่างกัน มีผลท าให้
มีสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุแตกต่างกนั โดยสถานศึกษาจะมีสภาพหรือปัญหาการบริหารงานพัสดุมากหรือน้อย 
ขึน้อยู่กบังบประมาณที่มีของสถานศึกษานัน้ๆ โดยงบประมาณของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 2 แหล่ง งบประมาณ คือ         
1) เงินอุดหนุน ซึ่งได้รับจัดสรรตามแนวทางการด าเนินงานโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีงบประมาณ 2560 [2] จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งจัดสรร
งบประมาณให้สถานศึกษาโดยคิดจากจ านวนนักเรียน ณ วนัที่ 10 มิถนุายนของทุกปีการศึกษา ดงันัน้ สถานศกึษาจะได้รับ
จัดสรรงบประมาณเท่าใดขึน้อยู่กับขนาดของสถานศึกษาที่จัดเกณฑ์ตามจ านวนนักเรียนในสถานศึกษานัน้ 2) เงินรายได้
สถานศกึษา ซึง่เป็นเงินระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง ชมุชน และผู้สนบัสนนุสถานศกึษา ดงันัน้ สถานศกึษาจะมีสภาพและ
ปัญหาบริหารงานพัสดุมากหรือน้อย จึงขึน้อยู่กบังบประมาณที่มีของสถานศึกษานัน้ และจากข้อค้นพบการสงัเคราะห์
งานวิจยั พบว่า ปัจจยัด้านงบประมาณมีผลต่อความมีประสทิธิภาพการบริหารงานพสัดุ 

 2.3 งานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาระบบงานพัสดุ และงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร         
ด้านงานพสัด ุผลการศึกษาพบว่า งานวิจยัเน้นที่การพฒันาบุคลากรเพื่อให้สามารถพฒันางานพัสดุให้เป็นระบบ โดยอาศัย
การวิจยัเชิงปฏิบัติการควบคู่กับการนิเทศ ซึง่การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นกระบวนการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในระบบงาน และการนิเทศ เป็นกระบวนการติดตามผลการพฒันา และช่วยแนะแนวทางให้บคุลากรสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมัน่ใจและช านาญมากขึน้ สอดคล้องกบั Kemmis และ MacTaggart [10] ให้ความหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการว่า 
เป็นรูปแบบหนึง่ของการวิจัยที่มีวิธีการท างานเป็นการสะท้อนผลการปฏิบติังานของตนเองที่เป็นวงจร เร่ิมต้นที่การวางแผน 
การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนกลับ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยผู้ มีส่วนร่วมในกระบวนการสะท้อนกลับเก่ียวกับ                    
การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการท างานให้ดีขึน้ และกระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้เกิด             
การพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาให้มีความรู้ความสามารถ ความช านาญ เพิ่มพนูศกัยภาพในการปฏิบติังาน 

 2.4 การพัฒนาการบริหารงานพสัดุที่ส าคัญที่พบจากการสงัเคราะห์งานวิจัย คือควรมีคู่มือปฏิบัติงานพัสดุที่
ถกูต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึง่คู่มือปฏิบติังานมีประโยชน์ต่อสถานศึกษาและบุคลลากรในสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน
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ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ ปฏิบัติงานได้ทราบว่าควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อใดกับใคร นอกจากนี  ้ ยังเป็นเคร่ืองมือใน               
การฝึกอบรม เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน และเป็นสื่อในการประสานงาน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพตามที่ก าหนด 
บุคลากรสามารถท างานแทนกันได้ สามารถเร่ิมต้นปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเ ร็ว ลดขัน้ตอนที่ซับซ้อน                       
ลดข้อผิดพลาดจาก การท างานไม่เป็นระบบ เสริมสร้างความมั่นใจในการท างาน เกิดความสม ่าเสมอในการท างาน รวมถงึ
ลดข้อขดัแย้งจากการท างาน ลดการตอบค าถาม ลดเวลาในการสอนงาน และสามารถก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะหากมีการเปลีย่นแปลงบคุคลากรที่ปฏิบติังานบ่อย ดงัอลงกรณ์ มีสทุธา และสมิต สชัฌุกร [11] อธิบายประโยชน์
ของมาตรฐาน การปฏิบติังานไว้ 5 ด้าน คือ 1) ด้านประสทิธิภาพการปฏิบติังาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ ปฏิบัติ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 2) ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งเร้า ท้าทายให้เกิดความมุ่งมั่น
ไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) ด้านการปรับปรุงงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่า ผลงานที่มี
คุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร 4) ด้านการควบคุมงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเคร่ืองมือให้ผู้บังคับบญัชาใช้ควบคุม                
การปฏิบติังาน 5) ด้านการประเมินผลการปฏิบติังาน ช่วยให้การประเมินผลกการปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีหลกัเกณฑ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้  
  1.1 การพฒันาระบบงานพสัดใุห้สามารถปฏิบติังานได้อย่างถกูต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจบุนันัน้ ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานพัสดุ ให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการบริหารงานพัสดุ และสามารถ
ปฏิบติังานได้อย่างถกูต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  1.2 ผู้บริหารสถานศกึษาควรส่งเสริมให้บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้เก่ียวกบักระบวนการจัดหาพัสด ุ เพื่อ
ลดปัญหาระหว่างผู้ใช้พสัดกุบัผู้จัดหาพสัด ุ
  1.3 ผู้บริหารสถานศกึษาควรน าการวิจยัเชิงปฏิบติัการ การนิเทศ และการมีสว่นร่วมไปใช้ในการพฒันาบุคลากร
ด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสทิธิภาพ และมีมาตรฐานการเดียวกนั 
  1.4 ผู้บริหารสถานศกึษาควรจดัให้มีคู่มือปฏิบติังานพัสดขุองสถานศกึษา 
  1.5 ผู้ปฏิบติังานพสัดคุวรน าข้อค้นพบจากงานวิจัยไปพฒันากระบวนการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป  
  2.1 ควรมีการศกึษาการบริหารงานพสัดใุนประเด็นอื่นๆ ที่หลากหลายมากขึน้ เพื่อน าไปสูข้่อค้นพบที่ครอบคลมุ
การปฏิบติังานพสัดมุากที่สดุ 
  2.2 ควรสงัเคราะห์งานวิจยัที่เก่ียวกบัการบริหารงานพัสดใุนหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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2. ผลการวิเคราะห์ผลการศกึษาที่ค้นพบในงานวิจยั พบประเด็นที่ส าคญั ดงันี ้ 
    จากการวิเคราะห์ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยที่ เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา ระหว่ างปี               

พ.ศ. 2553 - 2558 มีประเด็นที่น่าสนใจที่ควรน ามาอภิปราย ดงันี ้
 2.1 สภาพและปัญหาของการบริหารงานพัสดุ มีงานวิจัย จ านวน 8 เร่ือง จากการสังเคราะห์งานวิจัยครัง้นี ้

พบว่า ผลการศึกษามีสภาพและปัญหาที่คล้ายคลึงกันทัง้ในภาพรวมและรายด้าน น่าจะมีสาเหตุเนื่ องจากกระบวน             
การบริหารงานพสัด ุเป็นกระบวนการที่มีระเบียบ แบบแผน ขัน้ตอนการด าเนินงาน และรายละเอียดที่ต้องเป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งสถานศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 
ของพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กล่าวว่า หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า 
ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภูมิภาค ราชการสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ... [ราชกิจจา
นเุบกษา [7] 24 กมุภาพนัธ์ 2560: 15] และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ุพ.ศ. 2535 หมวด 1 สว่นที่ 1 ข้อ 5 
ระบุ ...ส่วนราชการ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ใดของรัฐ ทัง้ในส่วนกลาง                   
สว่นภูมิภาค หรือในต่างประเทศ... [8] ดงันัน้ สถานศกึษาในฐานะที่เป็นสว่นหนึง่ของกระทรวงศกึษาธิการ จงึต้องด าเนินตาม
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ุ พ.ศ. 2535 สง่ผลให้สถานศึกษามีสภาพและปัญหาของการบริหารงานพัสดุที่
คล้ายคลงึกนั  

 2.2 ปัจจยัที่มีผลต่อสภาพและปัญหาของการบริหารงานพัสด ุ คือ ขนาดของสถานศกึษาแตกต่างกัน มีผลท าให้
มีสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุแตกต่างกนั โดยสถานศึกษาจะมีสภาพหรือปัญหาการบริหารงานพัสดุมากหรือน้อย 
ขึน้อยู่กับงบประมาณที่มีของสถานศึกษานัน้ๆ โดยงบประมาณของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 2 แหล่ง งบประมาณ คือ         
1) เงินอุดหนุน ซึ่งได้รับจัดสรรตามแนวทางการด าเนินงานโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีงบประมาณ 2560 [2] จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งจัดสรร
งบประมาณให้สถานศึกษาโดยคิดจากจ านวนนักเรียน ณ วนัที่ 10 มิถนุายนของทุกปีการศึกษา ดงันัน้ สถานศกึษาจะได้รับ
จัดสรรงบประมาณเท่าใดขึน้อยู่กับขนาดของสถานศึกษาที่จัดเกณฑ์ตามจ านวนนักเรียนในสถานศึกษานัน้ 2) เงินรายได้
สถานศกึษา ซึง่เป็นเงินระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง ชมุชน และผู้สนบัสนนุสถานศกึษา ดงันัน้ สถานศกึษาจะมีสภาพและ
ปัญหาบริหารงานพัสดุมากหรือน้อย จึงขึน้อยู่กบังบประมาณที่มีของสถานศึกษานัน้ และจากข้อค้นพบการสงัเคราะห์
งานวิจยั พบว่า ปัจจยัด้านงบประมาณมีผลต่อความมีประสทิธิภาพการบริหารงานพสัดุ 

 2.3 งานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาระบบงานพัสดุ และงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร         
ด้านงานพสัด ุผลการศึกษาพบว่า งานวิจยัเน้นที่การพฒันาบุคลากรเพื่อให้สามารถพฒันางานพัสดุให้เป็นระบบ โดยอาศัย
การวิจยัเชิงปฏิบัติการควบคู่กับการนิเทศ ซึง่การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นกระบวนการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในระบบงาน และการนิเทศ เป็นกระบวนการติดตามผลการพฒันา และช่วยแนะแนวทางให้บคุลากรสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมัน่ใจและช านาญมากขึน้ สอดคล้องกบั Kemmis และ MacTaggart [10] ให้ความหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการว่า 
เป็นรูปแบบหนึง่ของการวิจัยที่มีวิธีการท างานเป็นการสะท้อนผลการปฏิบติังานของตนเองที่เป็นวงจร เร่ิมต้นที่การวางแผน 
การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนกลับ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยผู้ มีส่วนร่วมในกระบวนการสะท้อนกลับเก่ียวกับ                    
การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการท างานให้ดีขึน้ และกระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้เกิด             
การพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาให้มีความรู้ความสามารถ ความช านาญ เพิ่มพนูศกัยภาพในการปฏิบติังาน 

 2.4 การพัฒนาการบริหารงานพสัดุที่ส าคัญที่พบจากการสงัเคราะห์งานวิจัย คือควรมีคู่มือปฏิบัติงานพัสดุที่
ถกูต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึง่คู่มือปฏิบติังานมีประโยชน์ต่อสถานศึกษาและบุคลลากรในสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน

  วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ ปฏิบัติงานได้ทราบว่าควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อใดกับใคร นอกจากนี  ้ ยังเป็นเคร่ืองมือใน               
การฝึกอบรม เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน และเป็นสื่อในการประสานงาน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพตามที่ก าหนด 
บุคลากรสามารถท างานแทนกันได้ สามารถเร่ิมต้นปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเ ร็ว ลดขัน้ตอนที่ซับซ้อน                       
ลดข้อผิดพลาดจาก การท างานไม่เป็นระบบ เสริมสร้างความมั่นใจในการท างาน เกิดความสม ่าเสมอในการท างาน รวมถงึ
ลดข้อขดัแย้งจากการท างาน ลดการตอบค าถาม ลดเวลาในการสอนงาน และสามารถก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะหากมีการเปลีย่นแปลงบคุคลากรที่ปฏิบติังานบ่อย ดงัอลงกรณ์ มีสทุธา และสมิต สชัฌุกร [11] อธิบายประโยชน์
ของมาตรฐาน การปฏิบติังานไว้ 5 ด้าน คือ 1) ด้านประสทิธิภาพการปฏิบติังาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ ปฏิบัติ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 2) ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งเร้า ท้าทายให้เกิดความมุ่งมั่น
ไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) ด้านการปรับปรุงงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่า ผลงานที่มี
คุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร 4) ด้านการควบคุมงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเคร่ืองมือให้ผู้บังคับบญัชาใช้ควบคุม                
การปฏิบติังาน 5) ด้านการประเมินผลการปฏิบติังาน ช่วยให้การประเมินผลกการปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีหลกัเกณฑ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้  
  1.1 การพฒันาระบบงานพสัดใุห้สามารถปฏิบติังานได้อย่างถกูต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจบุนันัน้ ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรปฏิบติังานพัสดุ ให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการบริหารงานพัสดุ และสามารถ
ปฏิบติังานได้อย่างถกูต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  1.2 ผู้บริหารสถานศกึษาควรส่งเสริมให้บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้เก่ียวกบักระบวนการจัดหาพัสด ุ เพื่อ
ลดปัญหาระหว่างผู้ใช้พสัดกุบัผู้จัดหาพสัด ุ
  1.3 ผู้บริหารสถานศกึษาควรน าการวิจยัเชิงปฏิบติัการ การนิเทศ และการมีสว่นร่วมไปใช้ในการพฒันาบุคลากร
ด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสทิธิภาพ และมีมาตรฐานการเดียวกนั 
  1.4 ผู้บริหารสถานศกึษาควรจดัให้มีคู่มือปฏิบติังานพัสดขุองสถานศกึษา 
  1.5 ผู้ปฏิบติังานพสัดคุวรน าข้อค้นพบจากงานวิจัยไปพฒันากระบวนการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป  
  2.1 ควรมีการศกึษาการบริหารงานพสัดใุนประเด็นอื่นๆ ที่หลากหลายมากขึน้ เพื่อน าไปสูข้่อค้นพบที่ครอบคลมุ
การปฏิบติังานพสัดมุากที่สดุ 
  2.2 ควรสงัเคราะห์งานวิจยัที่เก่ียวกบัการบริหารงานพัสดใุนหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ 
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การพฒันาชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดไีทย ส าหรับนักเรียน             
ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
DEVELOPMENT OFLITERARY TEXTS IN THAI LITERATURE PROCESSING FOR 
STUDENTS SECONDARY EDUCATION LEVEL 4 HUATHANONWITTAYA 
SCHOOLPHANATNIKUOM DISTRICTCHONBURI PROVINCE 
วรรณดี  น า้ฟ้า1 
Wan-dee  Numfa1 
1ต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอพนสันิคม  จงัหวดัชลบุรี 

 
 

 

บทคัดย่อ 
การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ  1) หาประสทิธิภาพจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ใน 

วรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอน เ ร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียน                     
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยาและ 3) ประเมินความพงึพอใจจากการใช้ชุดการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ใน
วรรณคดีไทย  ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา กลุม่ตวัอย่างเป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1/3  
โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ สงักดัองค์การบริหาร สว่นจงัหวดัชลบุรี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนที่ 
1  ปีการศกึษา 2558 จ านวน 28 คน ซึง่ได้มาจาการสุ่มแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าครัง้นี  ้ได้แก่ 1) ชุดการสอน  เ ร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1              
โรงเรียนหัวถนนวิทยา จ านวน 5 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ก่อนเรียนและหลงัเรียน ชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ  และ 3) แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย  
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)     
5 ระดบั จ านวน 1 ชดุ จ านวน 10  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การทดสอบค่าที (t - test for dependent) 

ผลการวิจยั 
1. ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา                        

มีประสทิธิภาพ 86.07/82.67 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ใน     

วรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
3. นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อยู่ในระดบัมากที่สดุ  
 

ค าส าคัญ: การพฒันาชดุการสอน, คณุค่าวรรณศิลป์, วรรณคดีไทย 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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การพฒันาชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดไีทย ส าหรับนักเรียน             
ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
DEVELOPMENT OFLITERARY TEXTS IN THAI LITERATURE PROCESSING FOR 
STUDENTS SECONDARY EDUCATION LEVEL 4 HUATHANONWITTAYA 
SCHOOLPHANATNIKUOM DISTRICTCHONBURI PROVINCE 
วรรณดี  น า้ฟ้า1 
Wan-dee  Numfa1 
1ต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอพนสันิคม  จงัหวดัชลบุรี 

 
 

 

บทคัดย่อ 
การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ  1) หาประสทิธิภาพจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ใน 

วรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอน เ ร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียน                     
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยาและ 3) ประเมินความพงึพอใจจากการใช้ชุดการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ใน
วรรณคดีไทย  ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา กลุม่ตวัอย่างเป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1/3  
โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ สงักดัองค์การบริหาร สว่นจงัหวดัชลบุรี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนที่ 
1  ปีการศกึษา 2558 จ านวน 28 คน ซึง่ได้มาจาการสุ่มแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าครัง้นี  ้ได้แก่ 1) ชุดการสอน  เ ร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1              
โรงเรียนหัวถนนวิทยา จ านวน 5 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ก่อนเรียนและหลงัเรียน ชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ  และ 3) แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย  
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)     
5 ระดบั จ านวน 1 ชดุ จ านวน 10  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การทดสอบค่าที (t - test for dependent) 

ผลการวิจยั 
1. ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา                        

มีประสทิธิภาพ 86.07/82.67 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ใน     

วรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
3. นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อยู่ในระดบัมากที่สดุ  
 

ค าส าคัญ: การพฒันาชดุการสอน, คณุค่าวรรณศิลป์, วรรณคดีไทย 
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Abstract 
 The purpose of this study was to 1) to find out the effectiveness of using literacy instructional package. 
Thai Literature for secondary education level 1 Students 2) Comparison of learning achievement before and after 
using teaching set of literary values in Thai literature. 3) To evaluate the satisfaction of the use of literary texts in 
Thai literature. For secondary education level 1 Students the sample was a high school student, 1/3 of the school. 
PhanatNikhom District Chonburi province Management Organization Chonburi Province The study was 
conducted in the first semester of the academic year 2015. The instruments used in this study were 1) a set of 
teaching literature values in Thai literature. 5) The students' Teaching literary values in Thai literature for secondary 
education level 1Students there are 10 levels of rating scales (1 scale). The statistics used for data analysis are 
the mean ( ), standard deviation (SD), and t-test for dependent. 
 Research result 
 1. Literature Teaching Package in Thai Literature for high school students Year 1 Performance is 86.07 
/ 82.67, which meets the 80/80 standard. 
 2. The students had higher learning achievement after learning by using the set of literary texts in Thai 
literature. For secondary education level 1 Students Statistically significant at the .05 level. 
 3. Students are satisfied with the teaching set of literary values in Thai literature. For secondary 
education level 1 Students At the highest level 
 

Keywords: development of instructional package, literary value, Thai literature 
 

ภูมิหลัง 
 ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บคุลกิภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสือ่สารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์ที่ดีต่อ
กัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมี ความสุข ทัง้ยังเป็น
เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหลง่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์  
วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของสงัคม [กระทรวงศกึษาธิการ] [2] ดงันัน้ คนไทยทกุคนสมควรอย่างย่ิงที่
จะช่วยกนัอนรัุกษ์ หรือรักษาภาษาไทยของเราเอาไว้ด้วยความภาคภูมิใจ 
 ดงัความส าคญัที่กล่าวมาแล้ว กระทรวงศกึษาธิการจงึก าหนดให้วิชาภาษาไทย เป็นวิชาพืน้ฐานที่ผู้ เรียนทุกคน
ต้องเรียนรู้ จะเห็นได้จากหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสขุมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มุ่งให้มีความรู้ความสามารถใน        
การสื่อสาร การคิดการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต รวมทัง้มุ่งให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญมุ่งเน้นทักษะ
ด้านภาษา คือ มุ่งให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการสือ่สาร มีความสามารถในการรับและส่งสารมีวฒันธรรมในการใช้ภาษามี
ความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สกึและทัศนของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคมยังได้ก าหนดสาระการเรียนรู้ เพื่อการพฒันาผู้ เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึง
หลกัพฒันาการทางสมองและพหปัุญญา จงึก าหนดให้ผู้ เรียนเรียนรู้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้
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ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนมาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้ เรี ยนพึงรู้  
ปฏิบติัได้ มีคณุธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์เมื่อจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน [กระทรวงศกึษาธิการ] [2] 
 หากจะพิจารณาถึงความส าคัญของสาระการเรียนรู้ทัง้ 8 กลุ่มสาระ ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคัญที่ผู้ เรียนทกุคนจะต้อง
เรียนในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นสาระการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยองค์ความรู้  
ทักษะส าคัญ คุณลกัษณะและพัฒนาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความชื่นชม การเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย และภูมิใจใน
ภาษาประจ าชาติ กระทรวงศึกษาธิการ [2] จะเห็นได้ว่าหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ยังให้ความส าคัญกับวิชา
ภาษาไทยเป็นอย่างมาก ภาษาไทยจึงเป็นพืน้ฐานส าคัญของการเรียนรู้ ดังนัน้ การสอนภาษาไทยจึงไม่เน้นเฉพาะการอ่าน
เขียนได้เพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการสอนเพื่อการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตและ
ปัญหาของสงัคม โดยเน้น การสอนภาษาไทยเพื่อเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ ผู้ เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
สามารถน าความรู้มาพัฒนาตนเอง โดยผู้ เรียนจะต้องมีทักษะในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง สละสลวยตามหลกัภาษา     
กรมวิชาการ [1] ผู้ เรียนมีพัฒนาการทักษะด้านภาษาในด้านการอ่านโดยใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อ
น าไปใช้ตดัสนิใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอ่าน ในด้านการเขียนผู้ เรียนสามารถใช้กระบวนการเขียนเขียน
สื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมลูสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการฟังการดูและการพูด ผู้ เรียนสามารถเลือกฟัง และดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดแสดง
ความรู้ ความคิด และความรู้สกึต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ ด้านหลกัการใช้ภาษาไทย ผู้ เรียนเข้าใจธรรมชาติ
ของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้
เป็นสมบติัของชาติ ด้านวรรณคดีและวรรณกรรม ผู้ เรียนเข้าใจ และแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคณุค่า และสามารถน ามาประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง กระทรวงศกึษาธิการ [2]  

แต่เท่าที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย คุณภาพของการจัดการศึกษายังได้ผลไม่เป็นที่น่า
พอใจ ดงัจะเห็นได้จากผลการประเมินคณุภาพผู้ เรียน (National Test) วิชาภาษาไทย ผลการทดสอบยอดรวมระดบัชาติยังมี
คะแนนต ่า กระทรวงศึกษาธิการ [2] ผลการทดสอบของผู้ เรียนทุกระดบัในรายวิชาภาษาไทย ค่าเฉลีย่ร้อยละ 53-58 และยัง
พบว่าผู้ เรียนจบชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ผู้ เรียนในระดับมัธยมศึกษาบางคนยังมีปัญหาเร่ืองความ
เข้าใจการอ่าน การเขียน หรือผู้จบการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ยงัมีความสามารถในด้านภาษาไม่เพียงพอแก่การปฏิบติังาน  
 ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโรงเรียนหัวถนนวิทยา ปีการศกึษา 2558 พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาภาษาไทย นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนตัง้ไว้ คือ ร้อยละ 50  
โดยเฉพาะอย่างย่ิง สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง สาเหตสุบืเนื่องมาจากผู้ เรียนไม่สามารถวิเคราะห์วรรณศิลป์
ได้ไม่สามารถอธิบายคุณค่าของวรรณศิลป์ ไม่สามารถสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ และ
ไม่สามารถต่อยอดในการเรียนรู้ในระดับชัน้ต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับที่ ฟองจันทร์ สุขย่ิง และคณะ [8] ได้กล่าวไว้ว่า                 
การเข้าใจความหมายและแนวทางของการวิจักษ์วรรณคดี ตลอดจนศิลปะในการแต่งและการใช้ถ้อยค าส านวนอนัเป็นหัวใจ
ของวรรณคดีดงักล่าวข้างต้น ผู้ เรียนสามารถน าความรู้เหล่านีม้าใช้เป็นพืน้ฐานในการวิจารณ์และประเมินค่าวรรณคดี  
เพื่อให้สามารถอ่านวรรณคดีที่น ามาศกึษาได้อย่างเข้าใจและได้อรรถรสมากย่ิงขึน้ และยงัสอดคล้องกับที่ สมเกียรติ รักษ์มณี 
[12] ยังกล่าวไว้ว่า ค าว่า “วรรณกรรม” “วรรณคดี” และ“วรรณศิลป์” มีความเก่ียวข้องสมัพันธ์กัน กล่าวคือ วรรณศิลป์เป็น
คุณสมบติัส าคัญของการใช้ภาษาที่จะท าให้วรรณกรรมมีคุณค่าความงามจนถึงขั น้ได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณคดี ผู้ วิจัย
เห็นว่าสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ดี คือ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้ เรียนเกิดความ
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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Abstract 
 The purpose of this study was to 1) to find out the effectiveness of using literacy instructional package. 
Thai Literature for secondary education level 1 Students 2) Comparison of learning achievement before and after 
using teaching set of literary values in Thai literature. 3) To evaluate the satisfaction of the use of literary texts in 
Thai literature. For secondary education level 1 Students the sample was a high school student, 1/3 of the school. 
PhanatNikhom District Chonburi province Management Organization Chonburi Province The study was 
conducted in the first semester of the academic year 2015. The instruments used in this study were 1) a set of 
teaching literature values in Thai literature. 5) The students' Teaching literary values in Thai literature for secondary 
education level 1Students there are 10 levels of rating scales (1 scale). The statistics used for data analysis are 
the mean ( ), standard deviation (SD), and t-test for dependent. 
 Research result 
 1. Literature Teaching Package in Thai Literature for high school students Year 1 Performance is 86.07 
/ 82.67, which meets the 80/80 standard. 
 2. The students had higher learning achievement after learning by using the set of literary texts in Thai 
literature. For secondary education level 1 Students Statistically significant at the .05 level. 
 3. Students are satisfied with the teaching set of literary values in Thai literature. For secondary 
education level 1 Students At the highest level 
 

Keywords: development of instructional package, literary value, Thai literature 
 

ภูมิหลัง 
 ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บคุลกิภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสือ่สารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์ที่ดีต่อ
กัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมี ความสุข ทัง้ยังเป็น
เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหลง่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์  
วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของสงัคม [กระทรวงศกึษาธิการ] [2] ดงันัน้ คนไทยทกุคนสมควรอย่างย่ิงที่
จะช่วยกนัอนรัุกษ์ หรือรักษาภาษาไทยของเราเอาไว้ด้วยความภาคภูมิใจ 
 ดงัความส าคญัที่กล่าวมาแล้ว กระทรวงศกึษาธิการจงึก าหนดให้วิชาภาษาไทย เป็นวิชาพืน้ฐานที่ผู้ เรียนทุกคน
ต้องเรียนรู้ จะเห็นได้จากหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสขุมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มุ่งให้มีความรู้ความสามารถใน        
การสื่อสาร การคิดการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต รวมทัง้มุ่งให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญมุ่งเน้นทักษะ
ด้านภาษา คือ มุ่งให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการสือ่สาร มีความสามารถในการรับและส่งสารมีวฒันธรรมในการใช้ภาษามี
ความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สกึและทัศนของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคมยังได้ก าหนดสาระการเรียนรู้ เพื่อการพฒันาผู้ เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึง
หลกัพฒันาการทางสมองและพหปัุญญา จงึก าหนดให้ผู้ เรียนเรียนรู้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้
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ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนมาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้ เรี ยนพึงรู้  
ปฏิบติัได้ มีคณุธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์เมื่อจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน [กระทรวงศกึษาธิการ] [2] 
 หากจะพิจารณาถึงความส าคัญของสาระการเรียนรู้ทัง้ 8 กลุ่มสาระ ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคัญที่ผู้ เรียนทกุคนจะต้อง
เรียนในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นสาระการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยองค์ความรู้  
ทักษะส าคัญ คุณลกัษณะและพัฒนาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความชื่นชม การเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย และภูมิใจใน
ภาษาประจ าชาติ กระทรวงศึกษาธิการ [2] จะเห็นได้ว่าหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ยังให้ความส าคัญกับวิชา
ภาษาไทยเป็นอย่างมาก ภาษาไทยจึงเป็นพืน้ฐานส าคัญของการเรียนรู้ ดังนัน้ การสอนภาษาไทยจึงไม่เน้นเฉพาะการอ่าน
เขียนได้เพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการสอนเพื่อการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตและ
ปัญหาของสงัคม โดยเน้น การสอนภาษาไทยเพื่อเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ ผู้ เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
สามารถน าความรู้มาพัฒนาตนเอง โดยผู้ เรียนจะต้องมีทักษะในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง สละสลวยตามหลกัภาษา     
กรมวิชาการ [1] ผู้ เรียนมีพัฒนาการทักษะด้านภาษาในด้านการอ่านโดยใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อ
น าไปใช้ตดัสนิใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอ่าน ในด้านการเขียนผู้ เรียนสามารถใช้กระบวนการเขียนเขียน
สื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมลูสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการฟังการดูและการพูด ผู้ เรียนสามารถเลือกฟัง และดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดแสดง
ความรู้ ความคิด และความรู้สกึต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ ด้านหลกัการใช้ภาษาไทย ผู้ เรียนเข้าใจธรรมชาติ
ของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้
เป็นสมบติัของชาติ ด้านวรรณคดีและวรรณกรรม ผู้ เรียนเข้าใจ และแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคณุค่า และสามารถน ามาประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง กระทรวงศกึษาธิการ [2]  

แต่เท่าที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย คุณภาพของการจัดการศึกษายังได้ผลไม่เป็นที่น่า
พอใจ ดงัจะเห็นได้จากผลการประเมินคณุภาพผู้ เรียน (National Test) วิชาภาษาไทย ผลการทดสอบยอดรวมระดบัชาติยังมี
คะแนนต ่า กระทรวงศึกษาธิการ [2] ผลการทดสอบของผู้ เรียนทุกระดบัในรายวิชาภาษาไทย ค่าเฉลีย่ร้อยละ 53-58 และยัง
พบว่าผู้ เรียนจบชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ผู้ เรียนในระดับมัธยมศึกษาบางคนยังมีปัญหาเร่ืองความ
เข้าใจการอ่าน การเขียน หรือผู้จบการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ยงัมีความสามารถในด้านภาษาไม่เพียงพอแก่การปฏิบติังาน  
 ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโรงเรียนหัวถนนวิทยา ปีการศกึษา 2558 พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาภาษาไทย นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนตัง้ไว้ คือ ร้อยละ 50  
โดยเฉพาะอย่างย่ิง สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง สาเหตสุบืเนื่องมาจากผู้ เรียนไม่สามารถวิเคราะห์วรรณศิลป์
ได้ไม่สามารถอธิบายคุณค่าของวรรณศิลป์ ไม่สามารถสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ และ
ไม่สามารถต่อยอดในการเรียนรู้ในระดับชัน้ต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับที่ ฟองจันทร์ สุขย่ิง และคณะ [8] ได้กล่าวไว้ว่า                 
การเข้าใจความหมายและแนวทางของการวิจักษ์วรรณคดี ตลอดจนศิลปะในการแต่งและการใช้ถ้อยค าส านวนอนัเป็นหัวใจ
ของวรรณคดีดงักล่าวข้างต้น ผู้ เรียนสามารถน าความรู้เหล่านีม้าใช้เป็นพืน้ฐานในการวิจารณ์และประเมินค่าวรรณคดี  
เพื่อให้สามารถอ่านวรรณคดีที่น ามาศกึษาได้อย่างเข้าใจและได้อรรถรสมากย่ิงขึน้ และยงัสอดคล้องกับที่ สมเกียรติ รักษ์มณี 
[12] ยังกล่าวไว้ว่า ค าว่า “วรรณกรรม” “วรรณคดี” และ“วรรณศิลป์” มีความเก่ียวข้องสมัพันธ์กัน กล่าวคือ วรรณศิลป์เป็น
คุณสมบติัส าคัญของการใช้ภาษาที่จะท าให้วรรณกรรมมีคุณค่าความงามจนถึงขั น้ได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณคดี ผู้ วิจัย
เห็นว่าสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ดี คือ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้ เรียนเกิดความ
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เข้าใจ สามารถแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ และจะ
สง่ผลท าให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยสงูขึน้  
 กระทรวงศึกษาธิการ [2] เสนอแนะแนวการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทยไว้ว่า  
ครูผู้สอนต้องพิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้ เลอืกวิธีสอน และเทคนิคการสอนที่เหมาะสม พฒันาและเลอืกใช้สือ่ แหล่ง
เรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพื่อให้ผู้ เรียนพฒันาได้เต็มตามศกัยภาพ และบรรลตุามมาตรฐานการเรียนรู้  ซึง่เป็นเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูร และจากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัต่างๆ พบว่า ชุดการสอนเป็นสื่อประสมชนิดหนึ่งที่สามารถ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ สามารถช่วยให้ผู้สอนได้ถ่ายทอดเนือ้หา และประสบการณ์ที่สลบัซับซ้อน และมีลกัษณะเป็น
นามธรรมสงู ซึ่งผู้สอนไม่สามารถถ่ายทอดได้ด้วยการบรรยายไปสู่ผู้ เรียน จะเป็นสิ่งที่ช่วยเร้าความสนใจของผู้ เรียนต่อสิง่ที่
ก าลงัศึกษาและสามารถแสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ ช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ช่วยสร้างความ
พร้อมและความมั่นใจแก่ผู้ สอน เพราะชุดการสอนผลิตไว้เป็นชุด สามารถหยิบใช้ได้ทันที การเรียนการสอนเป็นอิสระ         
จากอารมณ์และบุคลิกภาพของผู้สอน สามารถถ่ายทอดความรู้แทนครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ปัญหาเร่ือง
ครูผู้ สอนแทน เพราะผู้ เ รียนสามารถเ รียนรู้ได้ด้วยตนเอง ชัยยง พรหมวงศ์และคนอื่นๆ [3 ] ซึ่งสอดคล้องกับที่                          
วิเศษศักด์ิ โคตรอาษา [11] ได้สรุปผลการวิจัยไว้ว่า ชุดการสอนท าให้ผู้ เ รียนสนใจบทเรียน เรียนรู้ได้ดีย่ิงขึน้ เพราะ               
ชุดการสอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของตนเอง ชุดการสอนยังส่งเสริมการเรียนแบบรายบุคคล 
ผู้ เรียนเรียนได้ตามความสามารถ ความสนใจ ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสมช่วยให้ผู้สอนวัดผลได้ตรงความมุ่งหมาย เปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง บุญเกือ้ ควรหาเวช [4] ซึ่ง อาสยา         
ไทยโพธ์ิศรี [17] ได้พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน มีความสนใจในการเรียน สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 
พฒันาทกัษะการอ่าน  และค้นพบวิธีอ่านที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองที่อ่าน และยงัสอดคล้องกบัที่ วชิราพรรณ จนัทน์เทศ 
[10] พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ และสร้างความพึงพอใจแก่นักเรียน เพราะมี
ขัน้ตอนการปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม รวมทัง้สือ่เร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจ ท าให้นกัเรียนมีอิสระในการด าเนินกิจกรรม
และเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
 จากหลกัการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้ วิจัยสนใจอย่างย่ิงที่จะพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง คุณค่า
วรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย โดยจดัท าชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา และน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนซึ่งจะสง่ผลท าให้นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 สามารถสรุป
เนือ้หา อธิบาย สรุปความรู้ ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้   
 

วัตถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อพฒันาชดุการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
โรงเรียนหวัถนนวิทยา  ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ด้วยชดุการสอนเร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์          
ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 
 3. เพื่อประเมินความพงึพอใจจากการใช้ชุดการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียน         
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
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วธีิการด าเนินการวจิยั 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สงักัด
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบุรี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2558 จ านวน 5 ห้อง 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบุรี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1ปีการศกึษา 2558 จ านวน 28 คน ซึง่ได้มาจาการสุ่ม
แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)   
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตวัแปรต้น คือ การสอนโดยใช้ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย 
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ 
     2.1 ประสทิธิภาพของนกัเรียนจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ฃในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
     2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
     2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทยส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
 1. ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย  ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1   
โรงเรียนหวัถนนวิทยา จ านวน 5 เลม่ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนจ านวน 1 ชุด เป็นข้อทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ จ านวน             
40 ข้อ     
 3. แบบประเมินความพงึพอใจจ านวน 1 ชดุ จ านวน 10 ข้อ 
  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอน เร่ื องคุณค่าวรรณศิลป์ใน
วรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ผู้วิจยัด าเนินการสอนด้วยตนเอง โดยมีวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู ดงันี ้

1. ขัน้เตรียมการทดลอง 
1.1 ผู้ศกึษาจดัเตรียมรายชื่อนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/3 จ านวน 28 คน 
1.2 จดัเตรียมสถานที่ สือ่ วสัดอุปุกรณ์ และเคร่ืองมือในการทดลองให้พร้อม เพื่อให้มีบรรยากาศที่ดีต่อ 

การเรียนการสอน 
        1.3 ผู้วิจยัปฐมนิเทศนักเรียน ชีแ้จงเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนเร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์
ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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เข้าใจ สามารถแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ และจะ
สง่ผลท าให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยสงูขึน้  
 กระทรวงศึกษาธิการ [2] เสนอแนะแนวการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทยไว้ว่า  
ครูผู้สอนต้องพิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้ เลอืกวิธีสอน และเทคนิคการสอนที่เหมาะสม พฒันาและเลอืกใช้สือ่ แหล่ง
เรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพื่อให้ผู้ เรียนพฒันาได้เต็มตามศกัยภาพ และบรรลตุามมาตรฐานการเรียนรู้  ซึง่เป็นเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูร และจากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัต่างๆ พบว่า ชุดการสอนเป็นสื่อประสมชนิดหนึ่งที่สามารถ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ สามารถช่วยให้ผู้สอนได้ถ่ายทอดเนือ้หา และประสบการณ์ที่สลบัซับซ้อน และมีลกัษณะเป็น
นามธรรมสงู ซึ่งผู้สอนไม่สามารถถ่ายทอดได้ด้วยการบรรยายไปสู่ผู้ เรียน จะเป็นสิ่งที่ช่วยเร้าความสนใจของผู้ เรียนต่อสิง่ที่
ก าลงัศึกษาและสามารถแสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ ช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ช่วยสร้างความ
พร้อมและความมั่นใจแก่ผู้ สอน เพราะชุดการสอนผลิตไว้เป็นชุด สามารถหยิบใช้ได้ทันที การเรียนการสอนเป็นอิสระ         
จากอารมณ์และบุคลิกภาพของผู้สอน สามารถถ่ายทอดความรู้แทนครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ปัญหาเร่ือง
ครูผู้ สอนแทน เพราะผู้ เ รียนสามารถเ รียนรู้ได้ด้วยตนเอง ชัยยง พรหมวงศ์และคนอื่นๆ [3 ] ซึ่งสอดคล้องกับที่                          
วิเศษศักด์ิ โคตรอาษา [11] ได้สรุปผลการวิจัยไว้ว่า ชุดการสอนท าให้ผู้ เ รียนสนใจบทเรียน เรียนรู้ได้ดีย่ิงขึน้ เพราะ               
ชุดการสอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของตนเอง ชุดการสอนยังส่งเสริมการเรียนแบบรายบุคคล 
ผู้ เรียนเรียนได้ตามความสามารถ ความสนใจ ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสมช่วยให้ผู้สอนวัดผลได้ตรงความมุ่งหมาย เปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง บุญเกือ้ ควรหาเวช [4] ซึ่ง อาสยา         
ไทยโพธ์ิศรี [17] ได้พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน มีความสนใจในการเรียน สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 
พฒันาทกัษะการอ่าน  และค้นพบวิธีอ่านที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองที่อ่าน และยงัสอดคล้องกบัที่ วชิราพรรณ จนัทน์เทศ 
[10] พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ และสร้างความพึงพอใจแก่นักเรียน เพราะมี
ขัน้ตอนการปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม รวมทัง้สือ่เร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจ ท าให้นกัเรียนมีอิสระในการด าเนินกิจกรรม
และเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
 จากหลกัการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้ วิจัยสนใจอย่างย่ิงที่จะพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง คุณค่า
วรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย โดยจดัท าชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา และน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนซึ่งจะสง่ผลท าให้นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 สามารถสรุป
เนือ้หา อธิบาย สรุปความรู้ ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้   
 

วัตถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อพฒันาชดุการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
โรงเรียนหวัถนนวิทยา  ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ด้วยชดุการสอนเร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์          
ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 
 3. เพื่อประเมินความพงึพอใจจากการใช้ชุดการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียน         
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
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วธีิการด าเนินการวจิยั 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สงักัด
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบุรี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2558 จ านวน 5 ห้อง 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบุรี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1ปีการศกึษา 2558 จ านวน 28 คน ซึง่ได้มาจาการสุ่ม
แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)   
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตวัแปรต้น คือ การสอนโดยใช้ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย 
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ 
     2.1 ประสทิธิภาพของนกัเรียนจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ฃในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
     2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
     2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทยส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
 1. ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย  ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1   
โรงเรียนหวัถนนวิทยา จ านวน 5 เลม่ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนจ านวน 1 ชุด เป็นข้อทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ จ านวน             
40 ข้อ     
 3. แบบประเมินความพงึพอใจจ านวน 1 ชดุ จ านวน 10 ข้อ 
  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอน เร่ื องคุณค่าวรรณศิลป์ใน
วรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ผู้วิจยัด าเนินการสอนด้วยตนเอง โดยมีวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู ดงันี ้

1. ขัน้เตรียมการทดลอง 
1.1 ผู้ศกึษาจดัเตรียมรายชื่อนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/3 จ านวน 28 คน 
1.2 จดัเตรียมสถานที่ สือ่ วสัดอุปุกรณ์ และเคร่ืองมือในการทดลองให้พร้อม เพื่อให้มีบรรยากาศที่ดีต่อ 

การเรียนการสอน 
        1.3 ผู้วิจยัปฐมนิเทศนักเรียน ชีแ้จงเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนเร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์
ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
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[19] ราณี วงศ์คงเดช. (2549). การเสริมสร้างทกัษะชีวิตกบัแรงสนบัสนนุทางสงัคมเพือ่ป้องกนัการดื่มแอลกอฮอล์ใน 
 นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนขยายโอกาสการทางการศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น.  
 ปริญญานิพนธ์ สธ.ม. (สขุศกึษาและการสง่เสริมสขุภาพ). ขอนแก่น: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัขอนแก่น.   
[20] ดนพุล สนุทรรัตน์. (2550). การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพือ่พฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียน 
 มธัยมศึกษาเอกชน. ปริญญานิพนธ์กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). ชลบรีุ: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยับรูพา.   
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 2.  ขัน้ด าเนินการทดลอง 
      2.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบประเมินความรู้ ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ จ านวน 40 ข้อ ตรวจและ
บนัทกึคะแนนของนกัเรียนทกุคนไว้ 
      2.2 ด าเนินการทดลองด้วยการสอนโดยใช้ชดุการสอนเร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา โดยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลา 5 ชั่วโมง โดยผู้ วิจัย
เป็นผู้ควบคมุห้องเรียนด้วยตนเอง บนัทกึคะแนน จากการท าแบบทดสอบแต่ละชุดของนักเรียนแต่ละคน และน าคะแนนจาก
แบบทดสอบก่อนเรียน (E1) น ามาเปรียบเทียบกบัคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (E2) เพื่อน ามาค านวณหาประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบแต่ละชดุ 
      2.3 หลงัจากการเรียนการสอนสิน้สดุลง ผู้ วิจัยได้น าแบบทดสอบประเมินความรู้ให้นักเรียนท า แล้วตรวจและ
บนัทกึคะแนนของนกัเรียนทกุคนไว้ 
 3. ขัน้ประเมินผล 
     3.1 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเพื่อแปลผล โดยใช้สตูรค านวณหาค่าเฉลี่ย  ( ) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ โดยใช้ค่าที (t-test) และสรุปผลการทดลอง 
     3.2 นกัเรียนท าแบบประเมินความพงึพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชดุการสอน เร่ืองคณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย 
ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 
     3.3 น าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ เพื่อแปลผล โดยใช้สตูรค านวณหาค่าเฉลี่ย ( ) 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาค่าร้อยละรายข้อ 
      3.4 สรุปและรายงานผลการทดลองตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

 

สรุปผลการวจิัย 
 จากการด าเนินการหาประสิทธิภาพของชดุการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา สรุปผลการศกึษาได้ ดงันี ้
 1. ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียน 
ถนนวิทยา มีประสทิธิภาพ 86.07/82.67 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
     2. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ใน 
วรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
     3. นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทยส าหรับนกัเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ในระดบัมากที่สดุ   
 

อภปิรายผล 
จากสรุปผลการศึกษา โดยใช้ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทยส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 

1 โรงเรียนหวัถนนวิทยาในครัง้นี ้ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการศึกษา ดงันี ้
1. จากการที่ผู้ วิจัยน าชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทยส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1  

โรงเรียนหวัถนนวิทยา จ านวน 28 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าคะแนนทดสอบที่ได้มา
วิเคราะห์ผล เพื่อหาประสทิธิภาพของกระบวนการและประสทิธิภาพของผลลพัธ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 ก าหนดไว้ร้อยละ  
80/80 พบว่า มีประสทิธิภาพเท่ากบั 86.07/82.67 ดงันัน้ ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย  ส าหรับนกัเรียน
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ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 1  
ประสทิธิภาพของชุดการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนน
วิทยา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เนื่องมาจากชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนหัวถนนวิทยาที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ ได้ด าเนินการตามขัน้ตอนในการสร้าง เร่ิมจากการศึกษาปัญหา  
ศกึษาเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หลกัสตูร หลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย หนงัสอืเรียน เอกสารการวดัและประเมินผล 
การวิเคราะห์เนือ้หา และผลการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ โดยชุดการสอนที่ผู้ วิจัยจัดท าขึน้มีความ
เหมาะสมกบัผู้ เรียน ทัง้ด้านความรู้และประสบการณ์เดิม ความสนใจ วฒุิภาวะและการเรียนจดัเรียงล าดบัความยากง่ายของ
เนือ้หา ความเพียงพอกบัจ านวนนักเรียน สง่เสริมความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถพฒันาผู้ เรียนให้บรรลจุดุประสงค์ที่ตัง้
ไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับที่ สรุางค์ สามทอง [16] ได้พัฒนาชดุการสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบ้านชาด อ าเภอศรีเมืองใหม่  จ านวน 38 คน 
ผลการวิจัยพบว่าชุดการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.22/86.84 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และสอดคล้องกับที่    
พิมพ์สิริ เจริญกิจ [7] ได้พัฒนาชุดการสอนอ่านจับใจความภาษาไทยที่ใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ส าหรับนักเรียน         
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังจนัทร์วิทยา อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 18 ผลการวิจยัพบว่า มีประสทิธิภาพเท่ากบั 84.48/87.93 สงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบัที่ ปริฉตัร เที่ยงดี 
[5] ได้พฒันาชดุการสอน เร่ือง การจ าแนกค ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บ้านกดุเรือ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 5 จ านวน 31 คน  ผลการวิจัย พบว่า ชดุการสอนมี
ประสทิธิภาพ 87.11/82.09 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว้  80/80 อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบัที่ สภุาวดี ไกยพนัธ์  [15] ได้
พัฒนาชุดการสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยการใช้บทความ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาวังวิทยา 
อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.57/83.14 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว้ 

2. เม่ือท าการวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุม่ตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน
และหลงัเรียน จากการใช้ชุดการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
หวัถนนวิทยา โดยใช้ค่าสถิติ t - test for dependent ทดสอบ และพบว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนด้วยชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียน                
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยาที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างเชื่อมั่นว่าการใช้ชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนหัวถนนวิทยา ท าให้ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนดีขึน้ และนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระดับ
ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการสอน     
เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทัง้นีเ้พราะชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน       
หัวถนนวิทยา เป็นสื่อที่มีความสมัพันธ์กับเนือ้หาบทเรียนและจุดมุ่งหมายที่จะสอน เหมาะสมกับวัย ระดับชัน้ คว ามรู้ และ
ประสบการณ์ของผู้ เรียน ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้ผู้ เรียนเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างครูและ
นกัเรียนส่งผลท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ซึง่สอดคล้องกบัที่ ส าล ีทองประสาร [14] 
ได้พฒันาชดุการสอนเร่ือง ชนิดของค า กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 
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 2.  ขัน้ด าเนินการทดลอง 
      2.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบประเมินความรู้ ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ จ านวน 40 ข้อ ตรวจและ
บนัทกึคะแนนของนกัเรียนทกุคนไว้ 
      2.2 ด าเนินการทดลองด้วยการสอนโดยใช้ชดุการสอนเร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา โดยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลา 5 ชั่วโมง โดยผู้ วิจัย
เป็นผู้ควบคมุห้องเรียนด้วยตนเอง บนัทกึคะแนน จากการท าแบบทดสอบแต่ละชุดของนักเรียนแต่ละคน และน าคะแนนจาก
แบบทดสอบก่อนเรียน (E1) น ามาเปรียบเทียบกบัคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (E2) เพื่อน ามาค านวณหาประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบแต่ละชดุ 
      2.3 หลงัจากการเรียนการสอนสิน้สดุลง ผู้ วิจัยได้น าแบบทดสอบประเมินความรู้ให้นักเรียนท า แล้วตรวจและ
บนัทกึคะแนนของนกัเรียนทกุคนไว้ 
 3. ขัน้ประเมินผล 
     3.1 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเพื่อแปลผล โดยใช้สตูรค านวณหาค่าเฉลี่ย  ( ) ค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ โดยใช้ค่าที (t-test) และสรุปผลการทดลอง 
     3.2 นกัเรียนท าแบบประเมินความพงึพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชดุการสอน เร่ืองคณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย 
ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 
     3.3 น าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ เพื่อแปลผล โดยใช้สตูรค านวณหาค่าเฉลี่ย ( ) 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาค่าร้อยละรายข้อ 
      3.4 สรุปและรายงานผลการทดลองตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

 

สรุปผลการวจิัย 
 จากการด าเนินการหาประสิทธิภาพของชดุการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา สรุปผลการศกึษาได้ ดงันี ้
 1. ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียน 
ถนนวิทยา มีประสทิธิภาพ 86.07/82.67 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
     2. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ใน 
วรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
     3. นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทยส าหรับนกัเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ในระดบัมากที่สดุ   
 

อภปิรายผล 
จากสรุปผลการศึกษา โดยใช้ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทยส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 

1 โรงเรียนหวัถนนวิทยาในครัง้นี ้ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการศึกษา ดงันี ้
1. จากการที่ผู้ วิจัยน าชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทยส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1  

โรงเรียนหวัถนนวิทยา จ านวน 28 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าคะแนนทดสอบที่ได้มา
วิเคราะห์ผล เพื่อหาประสทิธิภาพของกระบวนการและประสทิธิภาพของผลลพัธ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 ก าหนดไว้ร้อยละ  
80/80 พบว่า มีประสทิธิภาพเท่ากบั 86.07/82.67 ดงันัน้ ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย  ส าหรับนกัเรียน
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ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 1  
ประสทิธิภาพของชุดการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนน
วิทยา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เนื่องมาจากชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนหัวถนนวิทยาท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ ได้ด าเนินการตามขัน้ตอนในการสร้าง เร่ิมจากการศึกษาปัญหา  
ศกึษาเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หลกัสตูร หลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย หนงัสอืเรียน เอกสารการวดัและประเมินผล 
การวิเคราะห์เนือ้หา และผลการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนการจัดการเรียนรู้ โดยชุดการสอนที่ผู้ วิจัยจัดท าขึน้มีความ
เหมาะสมกบัผู้ เรียน ทัง้ด้านความรู้และประสบการณ์เดิม ความสนใจ วฒุิภาวะและการเรียนจดัเรียงล าดบัความยากง่ายของ
เนือ้หา ความเพียงพอกบัจ านวนนักเรียน สง่เสริมความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถพฒันาผู้ เรียนให้บรรลจุดุประสงค์ที่ตัง้
ไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับที่ สรุางค์ สามทอง [16] ได้พัฒนาชดุการสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบ้านชาด อ าเภอศรีเมืองใหม่  จ านวน 38 คน 
ผลการวิจัยพบว่าชุดการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.22/86.84 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และสอดคล้องกับที่    
พิมพ์สิริ เจริญกิจ [7] ได้พัฒนาชุดการสอนอ่านจับใจความภาษาไทยที่ใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ส าหรับนักเรียน         
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังจนัทร์วิทยา อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 18 ผลการวิจยัพบว่า มีประสทิธิภาพเท่ากบั 84.48/87.93 สงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบัที่ ปริฉตัร เที่ยงดี 
[5] ได้พฒันาชดุการสอน เร่ือง การจ าแนกค ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บ้านกดุเรือ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 5 จ านวน 31 คน  ผลการวิจัย พบว่า ชดุการสอนมี
ประสทิธิภาพ 87.11/82.09 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว้  80/80 อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบัที่ สภุาวดี ไกยพนัธ์  [15] ได้
พัฒนาชุดการสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยการใช้บทความ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนาวังวิทยา 
อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.57/83.14 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว้ 

2. เม่ือท าการวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุม่ตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน
และหลงัเรียน จากการใช้ชุดการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
หวัถนนวิทยา โดยใช้ค่าสถิติ t - test for dependent ทดสอบ และพบว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนด้วยชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียน                
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยาที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างเชื่อมั่นว่าการใช้ชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนหัวถนนวิทยา ท าให้ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนดีขึน้ และนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระดับ
ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการสอน     
เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทัง้นีเ้พราะชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน       
หัวถนนวิทยา เป็นสื่อที่มีความสมัพันธ์กับเนือ้หาบทเรียนและจุดมุ่งหมายที่จะสอน เหมาะสมกับวัย ระดับชัน้ คว ามรู้ และ
ประสบการณ์ของผู้ เรียน ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้ผู้ เรียนเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างครูและ
นกัเรียนส่งผลท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ซึง่สอดคล้องกบัที่ ส าล ีทองประสาร [14] 
ได้พฒันาชดุการสอนเร่ือง ชนิดของค า กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 
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นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และสอดคล้องกบัที่ สภุา
วดี ไกยพันธ์ [15] ได้พัฒนาชุดการสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้บทความระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนาวังวิทยา อ าเภอเมืองส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับที่ ปริฉัตร เที่ยงดี [5] ได้พัฒนาชดุการสอน เร่ือง การจ าแนกค า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนบ้านกุดเรือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
อบุลราชธานี เขต 5 จ านวน 31 คน  ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนที่เรียนด้วยชดุการสอนหลงัเรียน
สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และสอดคล้องกบัที่ ระพีพรรณ ระเวงวรรณ [9] ได้พฒันาชดุการสอน
แบบศนูย์การเรียนโดยใช้นิทานพืน้บ้านไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา ส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 จ านวน 30 คน ผลการวิจยัพบว่านักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .01 

3. จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการสอน เร่ืองคุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย  
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ย 
4.88 ซึ่งผู้ วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับแนวคิดความพึงพอใจที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่กล่าวว่าความพึงพอใจในการ
เรียนรู้มีแนวคิดพืน้ฐานที่ต่างกัน 2 ลกัษณะ คือ 1) ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบัติงาน และ 2) ผลการปฏิบัติงานน าไปสู่
ความพึงพอใจ โดยผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายใน เป็นผลด้านความรู้สึกของผู้ เรียนที่เกิดแก่ตัวผู้ เรียนเอง เช่น 
ความรู้สกึต่อความส าเร็จที่เกิดขึน้ เมื่อสามารถเอาชนะความยุ่งยากต่างๆ และสามารถด าเนินงานภายใต้ความยุ่งยาก
ทัง้หลายได้ ท าให้เกิดความภูมิใจ ความมั่นใจ ตลอดจนการได้รับการยกย่องจากผู้อื่น ส่วนผลกระทบภายนอกเป็นรางวลัที่
ผู้อื่นจัดหาให้มากกว่าที่ตนเองให้ตนเอง เช่น การได้รับการยกย่องชมเชยจากครูผู้สอน พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือแม้แต่การได้
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัที่น่าพอใจ เป็นต้น  
 สรุปได้ว่า ความพงึพอใจในการเรียนและผลการเรียน มีความสมัพนัธ์กนัทางบวก ทัง้นีเ้พราะ สือ่ เอกสาร กิจกรรม
ที่นักเรียนได้ใช้และปฏิบัติ ส่งผลท าให้นักเรียนได้รับการตอบสนอง ความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนุษย์ เพราะฉะนัน้สิ่งที่
ครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงในการจดัการเรียน การสอนนักเรียน คือ องค์ประกอบต่างๆ ในการเสริมสร้างความพึงพอใจใน         
การเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วยซึ่งผลการศึกษาโดยใช้ชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียน            
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3 นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อชดุการสอน เร่ือง คณุค่า
วรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อยู่ในระดบัมากที่สดุ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปใช้ 

1.1 สามารถน าชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ไปใช้กบั 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนอื่น เพราะเป็นสื่อนวัตกรรมที่มีเนือ้หาเหมาะสมกับวัย เข้าใจง่าย ไม่สลบัซับซ้อน 
สนกุสนาน และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

1.2 นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมากที่สดุ ซึง่สะท้อนให้เห็นว่าชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ใน 
วรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา เป็นสือ่ที่ดี นกัเรียนมีความสขุเมื่อได้เรียน สามารถ
เรียนรู้ จดจ าค าศพัท์ได้ง่ายและเร็วขึน้ ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
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 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

2.1 ผู้สนใจสามารถใช้แนวทางการสร้างชุดการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ใน วรรณคดีไทยส าหรับ 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ไปเป็นแนวทางในการศึกษาและทดลองใช้ในเร่ืองอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ
ขยายผลไปสูก่ารเรียนในระดบัชัน้อื่น 

2.2 ผู้สนใจสามารถสร้างสือ่นวัตกรรมในลกัษณะนี ้ ในรายวิชาอื่นๆ 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และสอดคล้องกบัที่ สภุา
วดี ไกยพันธ์ [15] ได้พัฒนาชุดการสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้บทความระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนาวังวิทยา อ าเภอเมืองส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับที่ ปริฉัตร เที่ยงดี [5] ได้พัฒนาชดุการสอน เร่ือง การจ าแนกค า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนบ้านกุดเรือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
อบุลราชธานี เขต 5 จ านวน 31 คน  ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนที่เรียนด้วยชดุการสอนหลงัเรียน
สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และสอดคล้องกบัที่ ระพีพรรณ ระเวงวรรณ [9] ได้พฒันาชดุการสอน
แบบศนูย์การเรียนโดยใช้นิทานพืน้บ้านไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา ส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 จ านวน 30 คน ผลการวิจยัพบว่านักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .01 

3. จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการสอน เร่ืองคุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย  
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ย 
4.88 ซึ่งผู้ วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับแนวคิดความพึงพอใจที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่กล่าวว่าความพึงพอใจในการ
เรียนรู้มีแนวคิดพืน้ฐานที่ต่างกัน 2 ลกัษณะ คือ 1) ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบัติงาน และ 2) ผลการปฏิบัติงานน าไปสู่
ความพึงพอใจ โดยผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายใน เป็นผลด้านความรู้สึกของผู้ เรียนที่เกิดแก่ตัวผู้ เรียนเอง เช่น 
ความรู้สกึต่อความส าเร็จที่เกิดขึน้ เม่ือสามารถเอาชนะความยุ่งยากต่างๆ และสามารถด าเนินงานภายใต้ความยุ่งยาก
ทัง้หลายได้ ท าให้เกิดความภูมิใจ ความมั่นใจ ตลอดจนการได้รับการยกย่องจากผู้อื่น ส่วนผลกระทบภายนอกเป็นรางวลัที่
ผู้อื่นจัดหาให้มากกว่าที่ตนเองให้ตนเอง เช่น การได้รับการยกย่องชมเชยจากครูผู้สอน พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือแม้แต่การได้
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัที่น่าพอใจ เป็นต้น  
 สรุปได้ว่า ความพงึพอใจในการเรียนและผลการเรียน มีความสมัพนัธ์กนัทางบวก ทัง้นีเ้พราะ สือ่ เอกสาร กิจกรรม
ที่นักเรียนได้ใช้และปฏิบัติ ส่งผลท าให้นักเรียนได้รับการตอบสนอง ความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนุษย์ เพราะฉะนัน้สิ่งที่
ครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงในการจดัการเรียน การสอนนักเรียน คือ องค์ประกอบต่างๆ ในการเสริมสร้างความพึงพอใจใน         
การเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วยซึ่งผลการศึกษาโดยใช้ชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียน            
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3 นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อชดุการสอน เร่ือง คณุค่า
วรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อยู่ในระดบัมากที่สดุ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปใช้ 

1.1 สามารถน าชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ไปใช้กบั 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนอื่น เพราะเป็นสื่อนวัตกรรมที่มีเนือ้หาเหมาะสมกับวัย เข้าใจง่าย ไม่สลบัซับซ้อน 
สนกุสนาน และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

1.2 นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมากที่สดุ ซึง่สะท้อนให้เห็นว่าชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ใน 
วรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา เป็นสือ่ที่ดี นกัเรียนมีความสขุเมื่อได้เรียน สามารถ
เรียนรู้ จดจ าค าศพัท์ได้ง่ายและเร็วขึน้ ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
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 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

2.1 ผู้สนใจสามารถใช้แนวทางการสร้างชุดการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ใน วรรณคดีไทยส าหรับ 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ไปเป็นแนวทางในการศึกษาและทดลองใช้ในเร่ืองอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ
ขยายผลไปสูก่ารเรียนในระดบัชัน้อื่น 

2.2 ผู้สนใจสามารถสร้างสือ่นวัตกรรมในลกัษณะนี ้ ในรายวิชาอื่นๆ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาสภาพการใช้ระบบบญัชีส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ พฒันา
ระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ และประเมินระดับความพึงพอใจของระบบ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ของโรงเ รียนมัธยมศึกษากลุ่มตัวอย่าง มี 3 กลุ่ม ได้แก่ เอกสารเก่ียวกับระบบบัญชีและ               
การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 15 ฉบับผู้ ช านาญการเฉพาะทาง 9 คน และโรงเรียนมัธยมศึกษา                     
274 โรงเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู เป็นแบบบนัทกึเนือ้หา แบบบนัทกึการประชมุกลุม่ และแบบประเมิน
ระดบัความพงึพอใจการใช้ระบบบัญชีออนไลน์ควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือ้หา ( Content analysis) สถิติที่ใช้วิเคราะห์มี ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบค่าที (t - dependent test) ที่ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ .05  
 ผลการวิจยัพบว่า  
 สภาพการใช้ระบบบญัชีการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยทัว่ไปมีสมดุเงินสด รายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน และทะเบียนคุมเงินแยกประเภท ตัง้แต่ปี พ.ศ.  2515 มีสมุดบัญชี ทะเบียนต่างๆ และรายงานเงิน
คงเหลอืประจ าวนั โดยมีผู้ตรวจสอบการรับ จ่ายเงินที่โรงเรียนแต่งตัง้ 
 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 
บญัชีที่เป็นแบบไดนามิก ที่มีความยืดหยุ่นสามารถเพิ่มลบ หรือแก้ไขข้อมูลได้ และเป็นระบบที่มีการท างานบนเครือข่าย 
www. ที่มีผลการทดสอบการทดลองใช้อยู่ระดบัดีมาก  
  ระดับความพึงพอใจโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเ รียน
มัธยมศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ รับผิดชอบงานบัญชี มีระดับความพึงพอใจอยู่
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก อย่างมีนยัส าคญัอยู่ที่ .05 

ค าส าคัญ: บญัชีออนไลน์ส าหรับควบคมุการใช้จ่ายงบประมา 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาสภาพการใช้ระบบบญัชีส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ พฒันา
ระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ และประเมินระดับความพึงพอใจของระบบ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ของโรงเ รียนมัธยมศึกษากลุ่มตัวอย่าง มี 3 กลุ่ม ได้แก่ เอกสารเก่ียวกับระบบบัญชีและ               
การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 15 ฉบับผู้ ช านาญการเฉพาะทาง 9 คน และโรงเรียนมัธยมศึกษา                     
274 โรงเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู เป็นแบบบนัทกึเนือ้หา แบบบนัทกึการประชมุกลุม่ และแบบประเมิน
ระดบัความพงึพอใจการใช้ระบบบัญชีออนไลน์ควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือ้หา ( Content analysis) สถิติที่ใช้วิเคราะห์มี ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบค่าที (t - dependent test) ที่ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ .05  
 ผลการวิจยัพบว่า  
 สภาพการใช้ระบบบญัชีการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยทัว่ไปมีสมดุเงินสด รายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน และทะเบียนคุมเงินแยกประเภท ตัง้แต่ปี พ.ศ.  2515 มีสมุดบัญชี ทะเบียนต่างๆ และรายงานเงิน
คงเหลอืประจ าวนั โดยมีผู้ตรวจสอบการรับ จ่ายเงินที่โรงเรียนแต่งตัง้ 
 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 
บญัชีที่เป็นแบบไดนามิก ที่มีความยืดหยุ่นสามารถเพิ่มลบ หรือแก้ไขข้อมูลได้ และเป็นระบบที่มีการท างานบนเครือข่าย 
www. ที่มีผลการทดสอบการทดลองใช้อยู่ระดบัดีมาก  
  ระดับความพึงพอใจโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเ รียน
มัธยมศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ รับผิดชอบงานบัญชี มีระดับความพึงพอใจอยู่
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก อย่างมีนยัส าคญัอยู่ที่ .05 

ค าส าคัญ: บญัชีออนไลน์ส าหรับควบคมุการใช้จ่ายงบประมา 
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Abstract 
 This dissertation was designed to examine the state of implementing accounting system for 
controlling budgeting, developing online accounting system for controlling budgeting and assessing the level 
of satisfaction towards the developed online accounting system of secondary schools. Three selected groups 
of the sample were investigated - 15 copies of documents concerned with accounting system and controlling 
budgeting, 9 specialized experts and 274 secondary schools. The instruments used for collecting the data 
included content recording forms, focus groups and the assessment, a 5-point rating scale, for evaluating the 
sample’s satisfaction towards implementing online accounting system for budget controlling. The Content 
Analysis was used for the data analysis.  Arithmetic mean ( ), standard deviation (S.D.) and t-dependent test 
at the 0.5 level of significance were utilized for data-processing. 
             The study results were as follows:  Overall, the accounting system for budgeting of the secondary 
schools has been comprised of cash journal reporting daily balance and classified financial control since B.E. 
2515 and also, there were various cash accounts for registering and reporting daily balance with auditors who 
were assigned by the schools to be in charge of examining the schools’ income and payment. 
              The schools’ online accounting system for budgeting control consisted of dynamic account which is 
flexible and of which data can be deleted or corrected and it is the system working on www. Network. Its test 
results are at very good level.           
 The school administrators, deputy directors and teachers responsible for accountancy expressed 
their satisfaction towards the developed accounting system for budgeting of the secondary schools at high 
level at the 0.5 level of significance. 

Keywords: Online Accounting Sysem for Budgeting Control 
 
ภูมิหลัง 
 สงัคมปัจจุบนัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยก้าวไกลทันเทคโนโลยีย่อมส่งผลให้
องค์การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในการปรับตัวได้ทันโลกจึงกล่าวได้ว่า ข้อมูลเป็นทรัพยากรที่ส าคัญอย่างหนึง่ขององค์การ  
ชัยยงศ์ พรหมวงศ์ [3] ซึ่งการที่ผู้ บริหารในองค์การจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยนัน้จะต้องมีการจัดการและ        
การบริหารอย่างดีสิง่ส าคญัคือ“การบริหารระบบข้อมลูในองค์การจะต้องเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
อนัสงูสดุ” 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ก าหนดให้โรงเรียนในสังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีฐานะเป็นนิติบคุคล ซึง่ต้องรับผิดชอบต่อการด าเนินการตามนิติกรรมที่
เกิดขึน้ภายในโรงเรียนตามกฎหมาย มีการเตรียมพร้อมในการประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก โดยเฉพาะการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีโรงเรียนควรมีการวางระบบการควบคมุภายในและ
การตรวจสอบภายในที่มีความเป็นระเบียบและครอบคลุมการบริหารงานดังกล่าว โดยก าหนดให้สถานศึกษามี               
การบริหารงานงบประมาณโดยมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการให้มีความคลอ่งตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ยึด
หลกัการบริหารมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ซึ่งการท าบัญชีของครูในสถานศึกษาส่วน
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ใหญ่ไม่มีความรู้เฉพาะด้านในการท าบัญชีส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย และกระทบถึงระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณไม่เกิดความคล่องตัว ไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนได้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น
ปัจจบุนั [1] กระทรวงศกึษาธิการ 
 ผู้ วิจัยได้หาแนวทางในการพัฒนาระบบบัญชี ให้ทันต่อยุคสมัยและสนับสนุนระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณ ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมธัยมศกึษา เพื่อลดปัญหาการท าบัญชี การควบคุม
การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยผู้ วิจัยได้ศึกษาระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ซึ่งพฒันาการจัดท า
บัญชี บันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Network) อันเป็นการลด
ภาระงาน ของผู้ปฏิบติังานการเงิน บญัชี และผู้บริหารสถานศกึษาได้มากย่ิงขึน้  
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้ระบบบัญชีส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
โดยทัว่ไป 
 2. เพื่อพฒันาระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมธัยมศกึษา  
 3. เพื่อประเมินระดบัความพงึพอใจของจากใช้ระบบบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโรงเรียนมธัยมศกึษา  
  
วธีิด าเนินการวจิัย 
 การวิจัยการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเ รียน
มธัยมศกึษา ผู้วิจยัก าหนดขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยัไว้ ดงันี ้
 1. ศึกษาองค์ความรู้เนือ้หาเก่ียวกับสภาพการใช้ระบบบัญชีส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาโดยทั่วไป จากเอกสารต ารา หนังสือ บทความวิจัย บทความวิชาการ และเอกสารที่เผยแพร่ มีเนือ้
สาระที่เก่ียวกับการใช้จ่ายงบประมาณ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคโนโลยี
คลาวด์คอมพิวติง้ 
 2. น าข้อมลูที่ได้มาสร้างข้อกระทงค าถาม แบบประเมินความพงึพอใจผู้ใช้ระบบบญัชี 
ออนไลน์ส าหรับควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมธัยมศกึษา  
 3. แก้ไขข้อกระทงค าถามในแบบประเมินความพงึพอใจผู้ ใช้ระบบบญัชีออนไลน์ส าหรับการควบคมุการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียนมธัยมศกึษา ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน า 
 4. น าแบบประเมินความพึงพอใจผู้ ใช้ระบบบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียนมธัยมศกึษา เสนอผู้ เชี่ยวชาญ 9 ท่าน เพื่อหาค่าดชันีความสอดคล้อง 
 5. การสร้างคู่มือและระบบบญัชีออนไลน์ส าหรับการควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมธัยมศกึษา 
 6. ปรับปรุงแก้ไขคู่มือและระบบบญัชีออนไลน์ส าหรับการควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 7. น าคู่มือและระบบบัญชีออนไลน์ส าหรับควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมธัยมศึกษา เสนอ
ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 9 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้ 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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Abstract 
 This dissertation was designed to examine the state of implementing accounting system for 
controlling budgeting, developing online accounting system for controlling budgeting and assessing the level 
of satisfaction towards the developed online accounting system of secondary schools. Three selected groups 
of the sample were investigated - 15 copies of documents concerned with accounting system and controlling 
budgeting, 9 specialized experts and 274 secondary schools. The instruments used for collecting the data 
included content recording forms, focus groups and the assessment, a 5-point rating scale, for evaluating the 
sample’s satisfaction towards implementing online accounting system for budget controlling. The Content 
Analysis was used for the data analysis.  Arithmetic mean ( ), standard deviation (S.D.) and t-dependent test 
at the 0.5 level of significance were utilized for data-processing. 
             The study results were as follows:  Overall, the accounting system for budgeting of the secondary 
schools has been comprised of cash journal reporting daily balance and classified financial control since B.E. 
2515 and also, there were various cash accounts for registering and reporting daily balance with auditors who 
were assigned by the schools to be in charge of examining the schools’ income and payment. 
              The schools’ online accounting system for budgeting control consisted of dynamic account which is 
flexible and of which data can be deleted or corrected and it is the system working on www. Network. Its test 
results are at very good level.           
 The school administrators, deputy directors and teachers responsible for accountancy expressed 
their satisfaction towards the developed accounting system for budgeting of the secondary schools at high 
level at the 0.5 level of significance. 

Keywords: Online Accounting Sysem for Budgeting Control 
 
ภูมิหลัง 
 สงัคมปัจจุบนัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยก้าวไกลทันเทคโนโลยีย่อมส่งผลให้
องค์การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในการปรับตัวได้ทันโลกจึงกล่าวได้ว่า ข้อมูลเป็นทรัพยากรที่ส าคัญอย่างหนึง่ขององค์การ  
ชัยยงศ์ พรหมวงศ์ [3] ซึ่งการที่ผู้ บริหารในองค์การจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยนัน้จะต้องมีการจัดการและ        
การบริหารอย่างดีสิง่ส าคญัคือ“การบริหารระบบข้อมลูในองค์การจะต้องเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
อนัสงูสดุ” 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ก าหนดให้โรงเรียนในสังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีฐานะเป็นนิติบคุคล ซึง่ต้องรับผิดชอบต่อการด าเนินการตามนิติกรรมที่
เกิดขึน้ภายในโรงเรียนตามกฎหมาย มีการเตรียมพร้อมในการประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก โดยเฉพาะการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีโรงเรียนควรมีการวางระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในที่ มีความเป็นระเบียบและครอบคลุมการบริหารงานดังกล่าว โดยก าหนดให้สถานศึกษามี               
การบริหารงานงบประมาณโดยมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการให้มีความคลอ่งตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ยึด
หลกัการบริหารมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ซึ่งการท าบัญชีของครูในสถานศึกษาส่วน
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ใหญ่ไม่มีความรู้เฉพาะด้านในการท าบัญชีส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย และกระทบถึงระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณไม่เกิดความคล่องตัว ไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนได้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น
ปัจจบุนั [1] กระทรวงศกึษาธิการ 
 ผู้ วิจัยได้หาแนวทางในการพัฒนาระบบบัญชี ให้ทันต่อยุคสมัยและสนับสนุนระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณ ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมธัยมศกึษา เพื่อลดปัญหาการท าบัญชี การควบคุม
การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยผู้ วิจัยได้ศึกษาระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ซึ่งพัฒนาการจัดท า
บัญชี บันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Network) อันเป็นการลด
ภาระงาน ของผู้ปฏิบติังานการเงิน บญัชี และผู้บริหารสถานศกึษาได้มากย่ิงขึน้  
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้ระบบบัญชีส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
โดยทัว่ไป 
 2. เพื่อพฒันาระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมธัยมศกึษา  
 3. เพื่อประเมินระดบัความพงึพอใจของจากใช้ระบบบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโรงเรียนมธัยมศกึษา  
  
วธีิด าเนินการวจิัย 
 การวิจัยการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเ รียน
มธัยมศกึษา ผู้วิจยัก าหนดขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยัไว้ ดงันี ้
 1. ศึกษาองค์ความรู้เนือ้หาเก่ียวกับสภาพการใช้ระบบบัญชีส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาโดยทั่วไป จากเอกสารต ารา หนังสือ บทความวิจัย บทความวิชาการ และเอกสารที่เผยแพร่ มีเนือ้
สาระที่เก่ียวกับการใช้จ่ายงบประมาณ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคโนโลยี
คลาวด์คอมพิวติง้ 
 2. น าข้อมลูที่ได้มาสร้างข้อกระทงค าถาม แบบประเมินความพงึพอใจผู้ใช้ระบบบญัชี 
ออนไลน์ส าหรับควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมธัยมศกึษา  
 3. แก้ไขข้อกระทงค าถามในแบบประเมินความพงึพอใจผู้ ใช้ระบบบญัชีออนไลน์ส าหรับการควบคมุการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียนมธัยมศกึษา ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน า 
 4. น าแบบประเมินความพึงพอใจผู้ ใช้ระบบบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียนมธัยมศกึษา เสนอผู้ เชี่ยวชาญ 9 ท่าน เพื่อหาค่าดชันีความสอดคล้อง 
 5. การสร้างคู่มือและระบบบญัชีออนไลน์ส าหรับการควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมธัยมศกึษา 
 6. ปรับปรุงแก้ไขคู่มือและระบบบญัชีออนไลน์ส าหรับการควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 7. น าคู่มือและระบบบัญชีออนไลน์ส าหรับควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมธัยมศึกษา เสนอ
ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 9 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้ 
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 8. ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนที่ทดลองใช้ระบบผ่านส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขต      
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 9. เก็บแบบประเมินความพึงพอใจผู้ ใช้ระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโรงเรียนมธัยมศกึษา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เอกสาร ต ารา หนังสือ บทความวิจัย บทความวิชาการและเอกสารที่เผยแพร่
เก่ียวกบัระบบบญัชีทัว่ไปและระบบบญัชีออนไลน์ 
 2. ประชากร กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ผู้ช านาญการเฉพาะทาง ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศกึษา ผู้ช านาญการระบบบญัชี ผู้ช านาญการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมธัยมศกึษา 
 3. ประชากร กลุ่มที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผู้ท าหน้าที่แทนโรงเรียน
มัธยมศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาที่รับผิดชอบฝ่ายงบประมาณ และครูผู้ รับผิดชอบงาน
บญัชี  
 2. ขอบเขตด้านตวัแปร   
  2.1 สภาพการใช้ระบบบญัชีส าหรับการควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยทัว่ไป 
  2.2 ระบบโปรแกรมบญัชีออนไลน์ส าหรับการควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมธัยมศกึษา 
  2.3 ความพงึพอใจของจากใช้ระบบบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน
มธัยมศกึษา 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่  
 1. แบบบนัทกึเนือ้หาเกี่ยวกบัสภาพการใช้ระบบบญัชีส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน
มธัยมศกึษาโดยทัว่ไป จากเอกสารต ารา หนงัสอื บทความวิจยั บทความวิชาการ และเอกสารที่เผยแพร่ มีเนือ้สาระ 
 2. แบบประเมินประสิทธิภาพคู่มือและการใช้ระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ าย
งบประมาณของโรงเรียนมธัยมศกึษา โดยผู้ เชี่ยวชาญ 9 ท่าน 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจในการน าระบบบัญชีออนไลน์ส าหรับควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาท าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยัโดยการสร้างแบบสอบถามภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 ท่าน เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) พิจารณาจากค่า IOC                 
ที่มากกว่า 0.5 ขึน้ไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มาตรฐาน และ T-test (t-dependent) ที่ α =.05 
 
สรุปผลการวจิัย 
 1. สภาพการใช้ระบบบัญชีส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยท่ัวไป 
  1.1  สภาพการใช้ระบบบญัชีส าหรับการควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมธัยมศกึษาโดยทั่วไป
ก่อน พ.ศ. 2515  เร่ิมมีตัง้แต่สมัยอยุธยา ในช่วงปี พ.ศ. 2193 - 2231 บัญชีที่ถูกจัดท าขึน้เป็นบัญชีแรกคือบัญชีเงินสด
และได้ถือปฏิบติัมาถงึปี พ.ศ. 2491 กลุม่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการบัญชี รวมตวักนัก่อตัง้เป็นสมาคม "สภาวิชาชีพบัญชี" 
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ซึง่พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลกัการที่จะสง่เสริมกิจการบัญชี การสง่เสริมการบญัชีจงึมีความเป็นเอกภาพและได้เผยแพร่
มาสูห่น่วยงานต่างๆ รวมทัง้โรงเรียน โดยใช้กระบวนการท าบัญชีด้วยระบบมือ และมีการตรวจสอบที่ไม่สลบัซบัซ้อนแต่
ยงัคงไม่มีระบบการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน 
 1.2 สภาพการใช้ระบบบัญชีส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยทั่วไป
ตัง้แต่ พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา เกิดจากบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 เป็นระบบบัญชีที่กระทรวงการคลงัก าหนดให้
หน่วยงานย่อยทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งรวมถึงโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นระบบบัญชีคู่ โรงเรียนต้องจัดท า
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน โดยเจ้าหน้าท่ีการเงินโรงเรียนเป็นผู้ จดัท า โดยเก็บยอดเงินคงเหลือจากเงินสด ในมือ 
เอกสารแทนตัวเงิน สมุดเงินฝากธนาคารแต่ละเล่มและสมุดคู่ฝาก เมื่อสิน้เวลารับจ่ายเงินให้สว่นราชการจัดให้ผู้ตรวจ
สอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินสด  หรือบญัชีเงินฝากธนาคารกับหลกัฐานการจ่ายในวนันัน้ โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินสง่คลงัในหน้าที่ของอ าเภอ พ.ศ. 2505 ข้อ 20 และข้อ 37 และจะต้องด าเนินการ
จดัท าตามคู่มือ แบบฟอร์ม ภายใต้กฎระเบียบ แนวปฏิบติัที่เก่ียวข้อง ตามที่กระทรวงการคลงัที่ก าหนด ซึง่ค่อนข้างยุ่งยาก 
ซบัซ้อน   
 1.3 สภาพการใช้ระบบบญัชีส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยทั่วไปที่
ควรจะเป็น ด้านการเงินขององค์กร การจดัท าบญัชี จงึเป็นการรวบรวมข้อมูลทางการเงินมาจัดท าในรูปแบบของเอกสาร
ทางการบัญชีหรือการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานในองค์กรนัน้ๆ ในสังคมปัจจุบัน ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว ข้อมลูข่าวสารได้เข้ามา มีบทบาทอย่างมากต่อองค์กรสมัยใหม่ ระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information Systems) ของโรงเรียนที่ควรพฒันา จงึควรเป็นระบบที่ถูกออกแบบ
ขึน้มาเพื่อแปลงหรือประมวลผลข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) ให้เป็นสารสนเทศที่ มีประโยชน์ในการตัดสนิใจต่อ
ผู้ ใช้โปรแกรม และส าหรับผู้ ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศทางการบัญชีอาจแบ่งได้ เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ บุคคลภายใน
องค์กร ได้แก่ ผู้บริหารในระดบัต่างๆ และบคุคลภายนอก ในการช่วยลดระยะเวลาการบนัทกึบัญชี  สามารถจัดท าบัญชี
ได้อย่างครบถ้วน ถกูต้องและเป็นปัจจบุนั ตามหลกับญัชีของทางราชการที่ก าหนดไว้ ตลอดจนยงัเป็นเคร่ืองมือที่ผู้บริหาร
โรงเรียนสามารถใช้ 
 2. ผลการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ผลการสนทนากลุม่จากผู้ เชี่ยวชาญในการพฒันาระบบโปรแกรมบญัชีออนไลน์ส าหรับการควบคมุการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา ระบบสารสนเทศที่มีองค์ประกอบตรงความต้องการและแนวทางของผู้ ใช้ระบบ
สารสนเทศ  เพื่อการท าระบบบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศกึษา คือ เป็น
ระบบบัญชีออนไลน์ที่ใช้งานโดยการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ ของระบบ มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการเข้าใช้งานของระบบ โดยการก าหนดชื่อผู้ใช้ และรหสัผ่าน (Username และ Password) มีการจดัระบบ
สารสนเทศเป็นหมวดหมู่  ครอบคลุมเนือ้หาตามบัญชีหน่วยงานย่อย  พ.ศ.  2515 และเป็นระบบสารสนเทศที่มี
องค์ประกอบระบบโปรแกรมบญัชีออนไลน์ครบถ้วนตามความต้องการของผู้ ใช้   
 การประเมินประสทิธิภาพคู่มือการใช้ระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยผู้ เชี่ยวชาญ 9 ท่าน มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านรูปเล่ม ความเหมาะสมของขนาดรูปเล่ม อยู่ในอันดับที่ 1 ด้านเนือ้หา ความครบถ้วนทุกขัน้ตอนของเนือ้หา  
อยู่ในอนัดบัที่ 1 ด้านความเข้าใจ คู่มือที่ใช้สามารถน าไปปฏิบัติได้ อยู่ในอนัดบัที่ 1 และการประเมินประสทิธิภาพระบบ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยผู้ เชี่ยวชาญ 9 ท่าน           
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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 8. ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนที่ทดลองใช้ระบบผ่านส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขต      
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 9. เก็บแบบประเมินความพึงพอใจผู้ ใช้ระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโรงเรียนมธัยมศกึษา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เอกสาร ต ารา หนังสือ บทความวิจัย บทความวิชาการและเอกสารที่เผยแพร่
เก่ียวกบัระบบบญัชีทัว่ไปและระบบบญัชีออนไลน์ 
 2. ประชากร กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ผู้ช านาญการเฉพาะทาง ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศกึษา ผู้ช านาญการระบบบญัชี ผู้ช านาญการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมธัยมศกึษา 
 3. ประชากร กลุ่มที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผู้ท าหน้าที่แทนโรงเรียน
มัธยมศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาที่รับผิดชอบฝ่ายงบประมาณ และครูผู้ รับผิดชอบงาน
บญัช ี  
 2. ขอบเขตด้านตวัแปร   
  2.1 สภาพการใช้ระบบบญัชีส าหรับการควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยทัว่ไป 
  2.2 ระบบโปรแกรมบญัชีออนไลน์ส าหรับการควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมธัยมศกึษา 
  2.3 ความพงึพอใจของจากใช้ระบบบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน
มธัยมศกึษา 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่  
 1. แบบบนัทกึเนือ้หาเกี่ยวกบัสภาพการใช้ระบบบญัชีส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน
มธัยมศกึษาโดยทัว่ไป จากเอกสารต ารา หนงัสอื บทความวิจยั บทความวิชาการ และเอกสารที่เผยแพร่ มีเนือ้สาระ 
 2. แบบประเมินประสิทธิภาพคู่มือและการใช้ระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ าย
งบประมาณของโรงเรียนมธัยมศกึษา โดยผู้ เชี่ยวชาญ 9 ท่าน 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจในการน าระบบบัญชีออนไลน์ส าหรับควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาท าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัยโดยการสร้างแบบสอบถามภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 ท่าน เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) พิจารณาจากค่า IOC                 
ที่มากกว่า 0.5 ขึน้ไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มาตรฐาน และ T-test (t-dependent) ที่ α =.05 
 
สรุปผลการวจิัย 
 1. สภาพการใช้ระบบบัญชีส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยทั่วไป 
  1.1  สภาพการใช้ระบบบญัชีส าหรับการควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมธัยมศกึษาโดยทั่วไป
ก่อน พ.ศ. 2515  เร่ิมมีตัง้แต่สมัยอยุธยา ในช่วงปี พ.ศ. 2193 - 2231 บัญชีที่ถูกจัดท าขึน้เป็นบัญชีแรกคือบัญชีเงินสด
และได้ถือปฏิบติัมาถงึปี พ.ศ. 2491 กลุม่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการบัญชี รวมตวักนัก่อตัง้เป็นสมาคม "สภาวิชาชีพบัญชี" 
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ซึง่พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลกัการที่จะสง่เสริมกิจการบัญชี การสง่เสริมการบญัชีจงึมีความเป็นเอกภาพและได้เผยแพร่
มาสูห่น่วยงานต่างๆ รวมทัง้โรงเรียน โดยใช้กระบวนการท าบัญชีด้วยระบบมือ และมีการตรวจสอบที่ไม่สลบัซบัซ้อนแต่
ยงัคงไม่มีระบบการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน 
 1.2 สภาพการใช้ระบบบัญชีส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยทั่วไป
ตัง้แต่ พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา เกิดจากบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 เป็นระบบบัญชีที่กระทรวงการคลงัก าหนดให้
หน่วยงานย่อยทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งรวมถึงโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นระบบบัญชีคู่ โรงเรียนต้องจัดท า
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน โดยเจ้าหน้าท่ีการเงินโรงเรียนเป็นผู้ จดัท า โดยเก็บยอดเงินคงเหลือจากเงินสด ในมือ 
เอกสารแทนตัวเงิน สมุดเงินฝากธนาคารแต่ละเล่มและสมุดคู่ฝาก เม่ือสิน้เวลารับจ่ายเงินให้ส่วนราชการจัดให้ผู้ตรวจ
สอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินสด  หรือบญัชีเงินฝากธนาคารกับหลกัฐานการจ่ายในวนันัน้ โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินสง่คลงัในหน้าที่ของอ าเภอ พ.ศ. 2505 ข้อ 20 และข้อ 37 และจะต้องด าเนินการ
จดัท าตามคู่มือ แบบฟอร์ม ภายใต้กฎระเบียบ แนวปฏิบติัที่เก่ียวข้อง ตามที่กระทรวงการคลงัที่ก าหนด ซึง่ค่อนข้างยุ่งยาก 
ซบัซ้อน   
 1.3 สภาพการใช้ระบบบญัชีส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยทั่วไปที่
ควรจะเป็น ด้านการเงินขององค์กร การจดัท าบญัชี จงึเป็นการรวบรวมข้อมูลทางการเงินมาจัดท าในรูปแบบของเอกสาร
ทางการบัญชีหรือการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานในองค์กรนัน้ๆ ในสังคมปัจจุบัน ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว ข้อมลูข่าวสารได้เข้ามา มีบทบาทอย่างมากต่อองค์กรสมัยใหม่ ระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information Systems) ของโรงเรียนที่ควรพฒันา จงึควรเป็นระบบที่ถูกออกแบบ
ขึน้มาเพื่อแปลงหรือประมวลผลข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) ให้เป็นสารสนเทศที่ มีประโยชน์ในการตัดสนิใจต่อ
ผู้ ใช้โปรแกรม และส าหรับผู้ ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศทางการบัญชีอาจแบ่งได้ เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ บุคคลภายใน
องค์กร ได้แก่ ผู้บริหารในระดบัต่างๆ และบคุคลภายนอก ในการช่วยลดระยะเวลาการบนัทกึบัญชี  สามารถจัดท าบัญชี
ได้อย่างครบถ้วน ถกูต้องและเป็นปัจจบุนั ตามหลกับญัชีของทางราชการที่ก าหนดไว้ ตลอดจนยงัเป็นเคร่ืองมือที่ผู้บริหาร
โรงเรียนสามารถใช้ 
 2. ผลการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ผลการสนทนากลุม่จากผู้ เชี่ยวชาญในการพฒันาระบบโปรแกรมบญัชีออนไลน์ส าหรับการควบคมุการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา ระบบสารสนเทศที่มีองค์ประกอบตรงความต้องการและแนวทางของผู้ ใช้ระบบ
สารสนเทศ  เพื่อการท าระบบบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศกึษา คือ เป็น
ระบบบัญชีออนไลน์ที่ใช้งานโดยการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ ของระบบ มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการเข้าใช้งานของระบบ โดยการก าหนดชื่อผู้ใช้ และรหสัผ่าน (Username และ Password) มีการจดัระบบ
สารสนเทศเป็นหมวดหมู่  ครอบคลุมเนือ้หาตามบัญชีหน่วยงานย่อย  พ.ศ.  2515 และเป็นระบบสารสนเทศที่มี
องค์ประกอบระบบโปรแกรมบญัชีออนไลน์ครบถ้วนตามความต้องการของผู้ ใช้   
 การประเมินประสทิธิภาพคู่มือการใช้ระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยผู้ เชี่ยวชาญ 9 ท่าน มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านรูปเล่ม ความเหมาะสมของขนาดรูปเล่ม อยู่ในอันดับที่ 1 ด้านเนือ้หา ความครบถ้วนทุกขัน้ตอนของเนือ้หา  
อยู่ในอนัดบัที่ 1 ด้านความเข้าใจ คู่มือที่ใช้สามารถน าไปปฏิบัติได้ อยู่ในอนัดบัที่ 1 และการประเมินประสทิธิภาพระบบ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยผู้ เชี่ยวชาญ 9 ท่าน           
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มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านรูปแบบของระบบโปรแกรมบัญชี
ออนไลน์ มีการจดัระบบการเข้าถงึข้อมูลเป็นหมวดหมู่ อยู่ในอนัดบัที่ 1 ด้านความปลอดภัยของการเข้าถงึข้อมูล อยู่ระบบ
สามารถบนัทกึและแก้ไขข้อมลูได้ อยู่ในอนัดบัที่ 1 และด้านการความรวดเร็วในการรายงานให้ผู้ใช้อยู่ในอนัดบัที่ 1 
 3. ระดับความพึงพอใจของระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา หลงัจากที่ผู้ วิจัยทบทวนและปรับปรุงระบบต้นแบบ และปรับปรุงคู่มือการใช้ระบบ ทดลองใช้
และประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบสารสนเทศ ได้แก่ โรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่เป็น
ผู้น าหน้าที่แทนโรงเรียนมธัยมศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาที่ควบคุมฝ่ายงบประมาณ และ
ครูผู้ รับผิดชอบงานบญัชี พบว่า ผลการประเมินความพงึพอใจของระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความ
พงึพอใจ อยู่ในระดบัมากทกุด้าน อย่างมีนยัส าคญัที่  .05   
 
อภปิรายผล 
 1. สภาพการใช้ระบบบัญชีส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
โดยทั่วไป 
  จากการศกึษาเอกสาร ต ารา หนงัสอื บทความวิจยั บทความวิชาการและเอกสารที่เผยแพร่เก่ียวกับระบบ
บญัชีทัว่ไป ระบบบญัชีหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 และระบบบญัชีออนไลน์ พบว่า โรงเรียนมธัยมศกึษาโดยทัว่ไปที่ควรจะ
เป็นนัน้ควรใช้ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและให้ประโยชน์ต่อการท าหน้าที่ทางการบริหารได้อย่า งแท้จริง โดยเฉพาะ   
การบริหารงานด้วยระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่เป็นระบบงาน ในการช่วยลดระยะเวลาการบนัทึกบญัชี สามารถจัดท า
บัญชีได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตามหลกับัญชีของทางราชการที่ก าหนดไว้ ตลอดจนยังเป็นเคร่ืองมือที่
ผู้บริหารโรงเรียนสามารถใช้ในการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ และการน าข้อมลูทางบญัชีในโปรแกรมบญัชีออนไลน์มาช่วย
ในการตัดสินใจ วางแผนการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ อีกทัง้และเป็นเคร่ืองมือให้ส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษา ใช้ในการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของโรงเรียน โปรแกรมบญัชีออนไลน์ [7] 
 2. การพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน
มัธยมศึกษา 
 การพฒันาระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมธัยมศึกษา  
องค์ประกอบตรงความต้องการและแนวทางของผู้ ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการท าระบบบญัชีออนไลน์ส าหรับการควบคุม
การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมธัยมศกึษา คือ เป็นระบบบญัชีออนไลน์ที่ใช้งานโดยการเชื่อมต่อกบัระบบฐานข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ของระบบ มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้งานของระบบ โดยการก าหนดชื่อผู้ ใช้ และ
รหัสผ่าน (Username และ Password) มีการจัดระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลมุเนือ้หาตามบัญชีหน่วยงาน
ย่อย พ.ศ. 2515 และเป็นระบบสารสนเทศที่มีองค์ประกอบระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ครบถ้วนตามความต้องการของ
ผู้ ใช้ โดยมีผลการการประเมินประสิทธิภาพคู่มือการใช้ระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียนมธัยมศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวม  อยู่ในระดบัมากมีความสอดคล้องกบัจิรดา ปราชญา
ภาณุชาติ ได้สรุป การพัฒนาระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปออนไลน์เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน สามารถสร้างเว็บ
เก่ียวกับระบบบัญชีที่เป็นแบบไดนามิกที่มีประสิทธิภาพได้ โดยมีความยืดหยุ่นสามารถเพิ่มลบ หรือแก้ไขข้อมูลได้
ตลอดเวลา และเป็นระบบที่มีการท างานบนเครือข่าย WWW. โดยใช้เทคโนโลยี Web application เข้ามาช่วยใน             
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การพฒันา ซึง่แบ่งการท างานเป็น 3 สว่น คือ 1) ด้านผู้ใช้งานด้านบัญชี 2) สว่นของผู้บริหารที่สามารถดูรายงานสถานะ
ทางการเงิน เพื่อน ามาใช้ในการตดัสนิใจ หรือวางระบบเพื่อบริหารงาน และ 3) สว่นของผู้ควบคมุระบบ ผลการทดสอบอยู่
ระดบัดีมาก สามารถน าไปใช้งานได้จริง พลพธู ปิยวรรณ และสภุาพร เชิงเอี่ยม [5]  
 3. ความพึงพอใจของระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 การประเมินความพึงพอใจของระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในครัง้นี  ้ผู้ วิจัยท าการประเมินความพึงพอใจของระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ โดยผู้ บริหาร
สถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาที่ท าหน้าที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ และครูผู้ รับผิดชอบงานบัญชี โรงเรียนละ
จ านวน 3 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย พบว่า การประเมินความพึงพอใจของระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับ      
การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา มีการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในระดับมากทุกด้าน อย่างมี
นัยส าคัญที่ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุวพาพร พลเวียง [6] ท าการศึกษาเร่ือง การประเมินการใช้โปรแกรมระบบ
บัญชีแยกประเภทของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ของสหกรณ์ในพืน้ที่รับผิดชอบ สตท.7 (เชียงใหม่) พบว่า สหกรณ์ได้รับ
ประโยชน์และมีความพงึพอใจในการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทมาก โปรแกรมช่วยช่วยลดขัน้ตอน ลดเวลา และ
ข้อผิดพลาดในการจัดท าบัญชีสหกรณ์ขณะเดียวกัน สหกรณ์สามารถใช้ข้อมูลรายงานงบทดลอง รายงานงบการเงินและ
รายงานต่างๆ จากโปรแกรมมาใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์ได้ดี การจัดท าบญัชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน การออก
รายงานงบทดลองรายงานงบการเงิน และรายงานต่างๆ จากโปรแกรมได้ถกูต้องรวดเร็ว ทนัต่อความต้องการของสหกรณ์ 
สหกรณ์ใช้ข้อมูลรายงานบางส่วนจากโปรแกรมน้อยมาก จากการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทท าให้สหกรณ์
สามารถจดัท างบการเงินหลงัวนัสิน้ปีบญัชีเพื่อให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบได้จากระยะเวลาก่อนใช้โปรแกรม 45-60 วนั และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสรีุย์พร เฮงฮะ [8] ได้ศกึษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน การเงิน การบัญชี 
และพัสดุโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า แนวทางในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ คือ การจดัประชุม อบรม สมัมนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบต่างๆ รวมทัง้
เทคนิคในการปฏิบัติงาน พร้อมทัง้น าระบบบัญชีออนไลน์มาใช้ในการด าเนินงาน อีกทัง้ยงัสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
สุทธนิตย์ ทรัพย์หงส์ทอง [9] ได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจจ าหน่ายยาและ
เวชภัณฑ์ ของสถานปฏิบัติการเภสชัชมุชนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า ควรท าการพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน ใน  
การปฏิบติังานด้านต่างๆ ดงันี ้คือ การจดัโครงสร้างหน่วยงาน การก าหนดระเบียบวิธี และคู่มือปฏิบติั การก าหนดการใช้
แบบฟอร์ม การตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ การปฏิบัติงานตามขัน้ตอนท่ีได้
ก าหนดไว้  เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการปฏิบติังานมีความถูกต้องแม่นย า และลดข้อผิดพลาดรวมถงึ
ความเสีย่งในการทุจริตต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ได้ในแต่ละกิจกรรม และยงัสอดคล้องกบัผลงานวิจัยของ ชาญชยั  อรรคผาติ 
[2557] ได้ท าการวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการยอมรับในเทคโนโลยีคลาว์ดคอมพิวติง้ เพื่อประยุกต์ใช้ใน      
การให้บริการระบบบัญชีออนไลน์ พบว่า ปัจจยัด้านตวัแปรอิสระทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ในเทคโนโลยี ด้านการรับรู้
ได้รับประโยชน์จากการใช้งานและด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัทศันคติในการเลือกใช้
ระบบบัญชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาว์ดคอมพิวติง้ของผู้ ท าบัญชีอย่างมีนัยส าคัญ และพบว่า ปัจจัยทัศนคติใน          
การเลือกใช้ระบบบัญชีออนไลน์มีอิทธิพลและส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ระบบบัญชีผู้ ท าบัญชีอย่างมี
นยัส าคญั 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านรูปแบบของระบบโปรแกรมบัญชี
ออนไลน์ มีการจดัระบบการเข้าถงึข้อมูลเป็นหมวดหมู่ อยู่ในอนัดบัที่ 1 ด้านความปลอดภัยของการเข้าถงึข้อมูล อยู่ระบบ
สามารถบนัทกึและแก้ไขข้อมลูได้ อยู่ในอนัดบัที่ 1 และด้านการความรวดเร็วในการรายงานให้ผู้ใช้อยู่ในอนัดบัที่ 1 
 3. ระดับความพึงพอใจของระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา หลงัจากที่ผู้ วิจัยทบทวนและปรับปรุงระบบต้นแบบ และปรับปรุงคู่มือการใช้ระบบ ทดลองใช้
และประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบสารสนเทศ ได้แก่ โรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่เป็น
ผู้น าหน้าที่แทนโรงเรียนมธัยมศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาที่ควบคุมฝ่ายงบประมาณ และ
ครูผู้ รับผิดชอบงานบญัชี พบว่า ผลการประเมินความพงึพอใจของระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความ
พงึพอใจ อยู่ในระดบัมากทกุด้าน อย่างมีนยัส าคญัที่  .05   
 
อภปิรายผล 
 1. สภาพการใช้ระบบบัญชีส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
โดยทั่วไป 
  จากการศกึษาเอกสาร ต ารา หนงัสอื บทความวิจยั บทความวิชาการและเอกสารที่เผยแพร่เก่ียวกับระบบ
บญัชีทัว่ไป ระบบบญัชีหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 และระบบบญัชีออนไลน์ พบว่า โรงเรียนมธัยมศกึษาโดยทัว่ไปที่ควรจะ
เป็นนัน้ควรใช้ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและให้ประโยชน์ต่อการท าหน้าที่ทางการบริหารได้อย่า งแท้จริง โดยเฉพาะ   
การบริหารงานด้วยระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่เป็นระบบงาน ในการช่วยลดระยะเวลาการบนัทึกบญัชี สามารถจัดท า
บัญชีได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตามหลกับัญชีของทางราชการที่ก าหนดไว้ ตลอดจนยังเป็นเคร่ืองมือที่
ผู้บริหารโรงเรียนสามารถใช้ในการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ และการน าข้อมลูทางบญัชีในโปรแกรมบญัชีออนไลน์มาช่วย
ในการตัดสินใจ วางแผนการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ อีกทัง้และเป็นเคร่ืองมือให้ส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษา ใช้ในการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของโรงเรียน โปรแกรมบญัชีออนไลน์ [7] 
 2. การพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน
มัธยมศึกษา 
 การพฒันาระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมธัยมศึกษา  
องค์ประกอบตรงความต้องการและแนวทางของผู้ ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการท าระบบบญัชีออนไลน์ส าหรับการควบคุม
การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมธัยมศกึษา คือ เป็นระบบบญัชีออนไลน์ที่ใช้งานโดยการเชื่อมต่อกบัระบบฐานข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ของระบบ มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้งานของระบบ โดยการก าหนดชื่อผู้ ใช้ และ
รหัสผ่าน (Username และ Password) มีการจัดระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลมุเนือ้หาตามบัญชีหน่วยงาน
ย่อย พ.ศ. 2515 และเป็นระบบสารสนเทศที่มีองค์ประกอบระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ครบถ้วนตามความต้องการของ
ผู้ ใช้ โดยมีผลการการประเมินประสิทธิภาพคู่มือการใช้ระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียนมธัยมศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวม  อยู่ในระดบัมากมีความสอดคล้องกบัจิรดา ปราชญา
ภาณุชาติ ได้สรุป การพัฒนาระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปออนไลน์เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน สามารถสร้างเว็บ
เก่ียวกับระบบบัญชีที่เป็นแบบไดนามิกที่มีประสิทธิภาพได้ โดยมีความยืดหยุ่นสามารถเพิ่มลบ หรือแก้ไขข้อมูลได้
ตลอดเวลา และเป็นระบบที่มีการท างานบนเครือข่าย WWW. โดยใช้เทคโนโลยี Web application เข้ามาช่วยใน             

 

 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

การพฒันา ซึง่แบ่งการท างานเป็น 3 สว่น คือ 1) ด้านผู้ใช้งานด้านบัญชี 2) สว่นของผู้บริหารที่สามารถดูรายงานสถานะ
ทางการเงิน เพื่อน ามาใช้ในการตดัสนิใจ หรือวางระบบเพื่อบริหารงาน และ 3) สว่นของผู้ควบคมุระบบ ผลการทดสอบอยู่
ระดบัดีมาก สามารถน าไปใช้งานได้จริง พลพธู ปิยวรรณ และสภุาพร เชิงเอี่ยม [5]  
 3. ความพึงพอใจของระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 การประเมินความพึงพอใจของระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในครัง้นี  ้ผู้ วิจัยท าการประเมินความพึงพอใจของระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ โดยผู้ บริหาร
สถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาที่ท าหน้าที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ และครูผู้ รับผิดชอบงานบัญชี โรงเรียนละ
จ านวน 3 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย พบว่า การประเมินความพึงพอใจของระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับ      
การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา มีการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในระดับมากทุกด้าน อย่างมี
นัยส าคัญที่ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุวพาพร พลเวียง [6] ท าการศึกษาเร่ือง การประเมินการใช้โปรแกรมระบบ
บัญชีแยกประเภทของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ของสหกรณ์ในพืน้ที่รับผิดชอบ สตท.7 (เชียงใหม่) พบว่า สหกรณ์ได้รับ
ประโยชน์และมีความพงึพอใจในการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทมาก โปรแกรมช่วยช่วยลดขัน้ตอน ลดเวลา และ
ข้อผิดพลาดในการจัดท าบัญชีสหกรณ์ขณะเดียวกัน สหกรณ์สามารถใช้ข้อมูลรายงานงบทดลอง รายงานงบการเงินและ
รายงานต่างๆ จากโปรแกรมมาใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์ได้ดี การจัดท าบญัชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน การออก
รายงานงบทดลองรายงานงบการเงิน และรายงานต่างๆ จากโปรแกรมได้ถกูต้องรวดเร็ว ทนัต่อความต้องการของสหกรณ์ 
สหกรณ์ใช้ข้อมูลรายงานบางส่วนจากโปรแกรมน้อยมาก จากการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทท าให้สหกรณ์
สามารถจดัท างบการเงินหลงัวนัสิน้ปีบญัชีเพื่อให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบได้จากระยะเวลาก่อนใช้โปรแกรม 45-60 วนั และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสรีุย์พร เฮงฮะ [8] ได้ศกึษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน การเงิน การบัญชี 
และพัสดุโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า แนวทางในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ คือ การจัดประชุม อบรม สมัมนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบต่างๆ รวมทัง้
เทคนิคในการปฏิบัติงาน พร้อมทัง้น าระบบบัญชีออนไลน์มาใช้ในการด าเนินงาน อีกทัง้ยงัสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
สุทธนิตย์ ทรัพย์หงส์ทอง [9] ได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจจ าหน่ายยาและ
เวชภัณฑ์ ของสถานปฏิบัติการเภสชัชมุชนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า ควรท าการพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน ใน  
การปฏิบติังานด้านต่างๆ ดงันี ้คือ การจดัโครงสร้างหน่วยงาน การก าหนดระเบียบวิธี และคู่มือปฏิบติั การก าหนดการใช้
แบบฟอร์ม การตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ การปฏิบัติงานตามขัน้ตอนที่ได้
ก าหนดไว้  เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการปฏิบติังานมีความถูกต้องแม่นย า และลดข้อผิดพลาดรวมถงึ
ความเสีย่งในการทุจริตต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ได้ในแต่ละกิจกรรม และยงัสอดคล้องกบัผลงานวิจัยของ ชาญชยั  อรรคผาติ 
[2557] ได้ท าการวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการยอมรับในเทคโนโลยีคลาว์ดคอมพิวติง้ เพื่อประยุกต์ใช้ใน      
การให้บริการระบบบัญชีออนไลน์ พบว่า ปัจจยัด้านตวัแปรอิสระทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ในเทคโนโลยี ด้านการรับรู้
ได้รับประโยชน์จากการใช้งานและด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัทศันคติในการเลือกใช้
ระบบบัญชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาว์ดคอมพิวติง้ของผู้ ท าบัญชีอย่างมีนัยส าคัญ และพบว่า ปัจจัยทัศนคติใน          
การเลือกใช้ระบบบัญชีออนไลน์มีอิทธิพลและส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ระบบบัญชีผู้ ท าบัญชีอย่างมี
นยัส าคญั 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ผู้ วิจัยสามารถน าคู่มือและระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ไปจัดพิมพ์และเผยแพร่ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆ น าไปใช้กับสถานศึกษาของตนเองเพื่อ
พฒันาการบริหารงานงบประมาณได้ 
  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1. โรงเรียนควรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสงู เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้ระบบสารสนเทศที่
ผู้วิจยัพฒันาขึน้ อนัจะท าให้ระบบมีความเสถียรต่อการใช้งานและเกิดประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 
  2. ผู้ที่มีความสนใจหรือผู้ เก่ียวข้องสามารถประยกุต์ระบบสารสนเทศ ในกลุม่งานงบประมาณประเภท อื่น 
ๆ ในหน่วยงานของตนเอง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม สง่เสริม สนบัสนนุ และตรวจสอบผล   
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจยัครัง้ต่อไป 
  1. ควรจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ส าหรับการควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะได้หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ของสถานศึกษา 
YouTube หรือ Web page และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  2. หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องควรให้ความส าคญักบัการพฒันาระบบสารสนเทศโปรแกรมบญัชีออนไลน์ ใน
รูปแบบใหม่ๆ เช่น การพฒันาฐานข้อมลูในสว่นงานต่างๆ ที่เป็นการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจัดเก็บบันทึก 
ประมวลผลข้อมลู ตลอดจนจดัท ารายการต่างๆ เพื่อลดการใช้กระดาษ โดยการพิมพ์   
      3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ส าหรับการควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียนประถมศกึษา ด้วยเหตบุริบทของการใช้งานข้อมลูต่างกนั 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ผู้ วิจัยสามารถน าคู่มือและระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ไปจัดพิมพ์และเผยแพร่ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆ น าไปใช้กับสถานศึกษาของตนเองเพ่ือ
พฒันาการบริหารงานงบประมาณได้ 
  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1. โรงเรียนควรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสงู เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้ระบบสารสนเทศที่
ผู้วิจยัพฒันาขึน้ อนัจะท าให้ระบบมีความเสถียรต่อการใช้งานและเกิดประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 
  2. ผู้ที่มีความสนใจหรือผู้ เก่ียวข้องสามารถประยกุต์ระบบสารสนเทศ ในกลุม่งานงบประมาณประเภท อื่น 
ๆ ในหน่วยงานของตนเอง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม สง่เสริม สนบัสนนุ และตรวจสอบผล   
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจยัครัง้ต่อไป 
  1. ควรจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ส าหรับการควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะได้หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ของสถานศึกษา 
YouTube หรือ Web page และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  2. หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องควรให้ความส าคญักบัการพฒันาระบบสารสนเทศโปรแกรมบญัชีออนไลน์ ใน
รูปแบบใหม่ๆ เช่น การพฒันาฐานข้อมลูในสว่นงานต่างๆ ที่เป็นการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจัดเก็บบันทึก 
ประมวลผลข้อมลู ตลอดจนจดัท ารายการต่างๆ เพื่อลดการใช้กระดาษ โดยการพิมพ์   
      3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ส าหรับการควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียนประถมศกึษา ด้วยเหตบุริบทของการใช้งานข้อมลูต่างกนั 
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การพฒันาชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี 
DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL PACKAGE ON SWEET POTATO 
PROCESSING FOR STUDENTS SECONDARY EDUCATION LEVEL 4 
HUATHANONWITTAYA SCHOOLPHANATNIKUOM DISTRICTCHONBURI 
PROVINCE 
สรุางค์ วงษ์เสถียร1 
Surang Vongsathian1 
1ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอพนสันิคม จงัหวัดชลบุรี  
 
 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ  
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยาตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง        
การเรียนก่อนและหลงัการใช้ชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหัว
ถนนวิทยาและ 3) ประเมินความพึงพอใจจากการใช้ชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียน             
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอ
พนสันิคม  จงัหวดัชลบุรี สงักดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่ก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2558 จ านวน             
1 ห้อง รวม 15 คน เป็นประชากรการวิจัยจึงไม่มีการสุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้  ได้แก่ 1) ชุด        
การสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา จ านวน 12 เล่ม            
2) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นข้อทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  
40 ข้อ และ(3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
จ านวน 1 ชดุ จ านวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลีย่ () ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และการทดสอบ
ค่าที (t-test for dependent) 
 ผลการทดสอบพบว่า 
 1. ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา  
มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
 2. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจาก     
มนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษา     
ปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ในระดบัมาก 
ค าส าคัญ: การพฒันาชดุการสอน, การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ   
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Abstract 
 The purpose of this study was to 1) to find out the efficiency of using the teaching package on sweet 
potato For secondary education level  4 Students 2) Comparison of pretest and posttest learning achievement on 
sweet potato diet. For students of secondary education level 4, HuathanonWattaya School and 3) to evaluate the 
satisfaction of using the teaching package on the processing of sweet potato. For secondary education level 4 
Students the sample was a secondary education level 4 PhanatNikhom District Chonburi provinces Chonburi 
Provincial Administrative Organization Studying in the second semester of the academic year 2015, 1 room, total 
15 people, the research population is not sampled. The instruments used in this study were (1) a training package 
on sweet potato For students of secondary education level  4, 12 (2) Test of achievement before and after school. 
Multiple Choice Questionnaire (40 questions) and (3) Student Satisfaction Questionnaire. On the teaching of food 
processing from sweet potato. For secondary education level 4Studentsthe data were analyzed by means of mean 
(m), standard deviation (s), and t-test for dependent (t). (1) Instructional package on the processing of sweet 
potato for students of secondary education level 4, 12 (2) Test of achievement before and after school. Multiple 
Choice Questionnaire (40 questions) and (3) Student Satisfaction Questionnaire. On the teaching of food 
processing from sweet potato. For secondary education level 4 Students The data were analyzed by means of 
mean (m), standard deviation (s), and t-test for dependent (t). ) 
 The results showed that 
 1. Training package on sweet potato forsecondary education level 4Students Efficiency is standard 
80/80. 
 2. The students had higher learning achievement than before learning with the teaching package on 
processing of sweet potato. For secondary education level 4 Studentsstatistically significant at the .05 level. 
 3. Students were satisfied with the teaching package on sweet potato processing. For students in 
grade 4 at Hua ThanonWittaya School level. 
 

Keywords: development of instructional package, processing of food from sweet potato 
 
ภูมิหลัง 
 การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสามารถปรับตัวได้
อย่างเท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างสนัติสขุซึง่รัฐบาลพยายามที่จะพฒันาปรับปรุง
การศกึษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศที่จะท าให้คนไทยด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมีความสขุ ดงัที่กลา่วไว้ใน
พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มุ่งปลูก
จิตส านึกท่ีถูกต้อง ค่านิยมที่ดีงามควบคู่กับการให้ความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะที่จ าเป็น เพื่อให้ผู้ เรียนใฝ่ดี มีความคิด
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้และมี
ความสุข” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ [12] โดยจุดมุ่งหมายทางการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาผู้ เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามความต้องการของบุคคล ชุมชน ท้องถ่ิน สังคมและประเทศชาติ ให้มีสติปัญญาใน             
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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การพฒันาชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ  
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยาตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง        
การเรียนก่อนและหลงัการใช้ชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหัว
ถนนวิทยาและ 3) ประเมินความพึงพอใจจากการใช้ชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียน             
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอ
พนสันิคม  จงัหวดัชลบุรี สงักดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่ก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2558 จ านวน             
1 ห้อง รวม 15 คน เป็นประชากรการวิจัยจึงไม่มีการสุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้  ได้แก่ 1) ชุด        
การสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา จ านวน 12 เล่ม            
2) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นข้อทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  
40 ข้อ และ(3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
จ านวน 1 ชดุ จ านวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลีย่ () ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และการทดสอบ
ค่าที (t-test for dependent) 
 ผลการทดสอบพบว่า 
 1. ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา  
มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
 2. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจาก     
มนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษา     
ปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ในระดบัมาก 
ค าส าคัญ: การพฒันาชดุการสอน, การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ   
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Abstract 
 The purpose of this study was to 1) to find out the efficiency of using the teaching package on sweet 
potato For secondary education level  4 Students 2) Comparison of pretest and posttest learning achievement on 
sweet potato diet. For students of secondary education level 4, HuathanonWattaya School and 3) to evaluate the 
satisfaction of using the teaching package on the processing of sweet potato. For secondary education level 4 
Students the sample was a secondary education level 4 PhanatNikhom District Chonburi provinces Chonburi 
Provincial Administrative Organization Studying in the second semester of the academic year 2015, 1 room, total 
15 people, the research population is not sampled. The instruments used in this study were (1) a training package 
on sweet potato For students of secondary education level  4, 12 (2) Test of achievement before and after school. 
Multiple Choice Questionnaire (40 questions) and (3) Student Satisfaction Questionnaire. On the teaching of food 
processing from sweet potato. For secondary education level 4Studentsthe data were analyzed by means of mean 
(m), standard deviation (s), and t-test for dependent (t). (1) Instructional package on the processing of sweet 
potato for students of secondary education level 4, 12 (2) Test of achievement before and after school. Multiple 
Choice Questionnaire (40 questions) and (3) Student Satisfaction Questionnaire. On the teaching of food 
processing from sweet potato. For secondary education level 4 Students The data were analyzed by means of 
mean (m), standard deviation (s), and t-test for dependent (t). ) 
 The results showed that 
 1. Training package on sweet potato forsecondary education level 4Students Efficiency is standard 
80/80. 
 2. The students had higher learning achievement than before learning with the teaching package on 
processing of sweet potato. For secondary education level 4 Studentsstatistically significant at the .05 level. 
 3. Students were satisfied with the teaching package on sweet potato processing. For students in 
grade 4 at Hua ThanonWittaya School level. 
 

Keywords: development of instructional package, processing of food from sweet potato 
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การพึง่ตนเองอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างสนัติสขุ มีคณุภาพชีวิตที่ดีมีคุณสมบติัในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ น าสาระสิง่ที่ตนเรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวนั แก้ไขปัญหาได้ตามวฒุิภาวะของตน โดยมาตรา 7 
กล่าวว่าในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์  มีความภาคภูมใจในความ เป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ รวมทัง้ส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถ่ินและความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง กรมวิชาการ [1] ในการจดักิจกรรมการเรียน การสอนต้องมีเนือ้หาที่สอดคล้องกบัความสนใจ และความถนัด
ของผู้ เรียน มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจดัการ ฝึกปฏิบติั ให้คิดเป็น ท าเป็นจดัการเรียนการสอนโดยผสานความรู้ให้
สมดุลกัน จัดบรรยากาศให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ในทกุเวลา และทุกสถานที่ เพื่อให้ผู้ เรียนแต่ละ
คนได้พฒันาตนเองสงูสดุตามศักยภาพของแต่ละคน เนื่องจากผู้ เรียน แต่ละคนมีความแตกต่างกนั การจดักิจกรรมการเรียน
การสอน บรรยากาศ สือ่ เป็นสิง่ส าคญัในการพฒันาผู้ เรียน นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ และคนอื่นๆ [6] 
 หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดวิสยัทัศน์ของหลกัสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีไว้ว่า เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพืน้ฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เก่ียวกับการด ารงชีวิต การอาชี พและเทคโนโลยี       
มาใช้ประโยชน์ ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสงัคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างพอเพียง และมีความสขุ กลุม่สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้ เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถมีทักษะในการ
ท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงศกึษาธิการ [3] เป็นสาระที่เน้น
กระบวนการท างานและการจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นการเรียนรู้ที่ยึดงาน และการแก้ปัญหา เป็นส าคัญมุ่งที่จะพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถเก่ียวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ภูมิปัญญาพืน้บ้าน ภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีสากลมาใช้ในการท างานอย่างถูกต้อง เหมาะสม คุ้มค่า สร้างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ มีนิสยัรักการท างาน เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่องาน และค่านิยมพืน้ฐาน ได้แก่ ความขยัน ความ
ซื่อสตัย์ ประหยัด และอดทน อันจ าน าไปสู่การเป็นผู้ เรียนที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสขุ ร่วมมือและ
แข่งขนัในระดบัสากลภายใต้บริบทของสงัคมไทย กรมวิชาการ [1] 
 ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจเนือ้หาที่จะน าไปจดักิจกรรม ทราบจดุประสงค์การเรียนรู้ได้  
เข้าใจสภาพผู้ เรียน แล้วจงึก าหนดวิธีการสอนที่เหมาะสม  ซึง่จะเป็นแนวทางในการก าหนดสือ่ และกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ที่ตรงกับเนือ้หา เหมาะสมกับผู้ เรียน สะดวกต่อการใช้และการเก็บรักษา ซึ่งจะท าให้
เกิดประโยชน์ประหยัดและคุ้มค่าต่อการศึกษา ครูผู้สอนสามารถน าสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ หลายรูปแบบมาใช้เพื่อ
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เช่น การสอนโดยใช้ชุดการสอน บทเรียนส าเร็จรูป การจดัการเรียนแบบโมดุลเอกสาร
ประกอบการเรียน เป็นต้น และการน าสื่อหลากหลายชนิดมาใช้ ต่างก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ เ รียนมีความรู้บรรลุตาม
จดุประสงค์การเรียนรู้ทัง้สิน้ ชยัยงค์ พรหมวงศ์ และคนอื่นๆ [5] 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการแปรรูปอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี พบว่า ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ ทัง้นีเ้น่ืองจากครูผู้ สอนยังใช้เทคนิค
การสอนแบบบรรยาย การจัดสื่อการเรียนการสอนยังไม่เป็นระบบ ครูผู้สอนไม่เข้าใจหลักการสอนที่มีประสิทธิภาพ เน้น       
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การสอนเนือ้หามากกว่าการปฏิบติัจริงจงึท าให้การวดัและประเมินผลเน้นเนือ้หาความรู้มากเกินไป ผลลพัธ์จงึเกิดกบัผู้ เรียนที่
จะมีความรู้ความเข้าใจเพียงบางส่วน ขาดทักษะการปฏิบัติงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงได้ ขาด                
การประยุกต์ความรู้ในการด ารงชีวิตและมองไม่เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต และผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทาง     
การเรียนไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนได้ตัง้ไว้ เอกสารสรุปรายงานผลการเรียนโรงเรียนหัวถนนวิทยา [14] ในการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนัน้ ควรมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
ตามศักยภาพของผู้ เรียนแต่ละคน และส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งในการเรียนรู้ด้านเนือ้หาให้ได้ผลดี ควรให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคล ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการสอนหรือสื่อการสอนใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพของ
ผู้ เรียน จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ พบว่า ชดุการสอนเป็นสือ่ประสมชนิดหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาการเรียน
การสอนได้เป็นอย่างดี การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนสามารถช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนือ้หาที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมสงู ซึ่งผู้สอนไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายไปสู่ผู้ เรียนได้ และช่วยเร้าความสนใจของผู้ เรียนต่อสิ่งที่ก าลัง
ศึกษาและสามารถแสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ และใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
ช่วยสร้างความพร้อม และความมัน่ใจแก่ครูผู้สอน เพราะชดุการสอนผลิตไว้เป็นชดุ สามารถน าไปใช้ได้ทนัที อีกทัง้การเรียน
การสอนเป็นอิสระจากอารมณ์ บคุลกิภาพของผู้สอน และชดุการสอนสามารถถ่ายทอดความรู้แทนครูได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
สามารถแก้ปัญหาเร่ืองครูผู้สอนแทน ทัง้นีเ้พราะผู้ เ รียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ชัยยงค์ พรหมวงศ์และคนอื่นๆ [5] ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวงเพชร การุณย์ [10] ที่พบว่า ชดุการสอนช่วยส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลให้
พฒันาการเรียนรู้ของตนเองไปจนถึงขีดสดุสง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนือ้หาที่เรียนมากขึน้ ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนในวิชาต่างๆ ที่เรียนด้วยชุดการสอนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน หรือสงูกว่ากลุ่มผู้ เรียนที่เรียนจากการเรียนการ
สอนแบบปกติ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล พรมทอง [9] ที่พบว่า ชุดการสอนช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ 
ความสามารถตามจดุประสงค์ทัง้ในภาพรวมและสว่นย่อย   
 จากปัญหาและความส าคญัดังกล่าวข้างต้น การจดัการเรียนการสอนด้วยชุดการสอน จงึเป็นวิธีหนึง่ที่ผู้วิจยัเห็นว่า
จะช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนในการเรียนวิชาการแปรรูปอาหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสือ่การสอนประเภทชุด   
การสอนแบบรายบุคคลเป็นสื่อแบบประสมที่น าสื่อการสอนหลายประเภทมาใช้ให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ สามารถ
แก้ปัญหาด้านสือ่การสอนโดยเฉพาะในด้านเนือ้หาให้กบัครูผู้สอนได้  ผู้วิจยัจงึจดัท าชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจาก
มนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนมีสือ่การสอนที่จะเสริมสร้างประสทิธิภาพการเรียนการสอน
ให้บรรลจุุดมุ่งหมายและพฒันาผู้ เรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ ทัง้ยังส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตาม
ความสามารถ ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องและบรรลจุดุมุ่งหมายของหลกัสตูรต่อไป ทัง้นีเ้กิดจากแนวคิดหลกั 2 ประการ คือ 
 ประการแรกการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้สอนต้องค านงึถงึความต้องการ  
ความสนใจ ความพร้อมของผู้ เรียน ซึง่จะท าให้ผู้ เรียนเห็นประโยชน์ สามารถปฏิบติังานตามกระบวนการเรียนรู้จนเกิดทักษะ
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน และการเลือกใช้มันเทศเป็นวัตถุดิบ     
การแปรรูปในครัง้นี ้ เนื่องจากมนัเทศเป็นผลผลิตที่หาได้ง่ายในท้องถ่ิน ราคาถกู ครัวเรือนนิยมบริโภคทัง้ในรูปอาหารหวานอยู่
เป็นประจ า หากนกัเรียนได้รับการสง่เสริมให้เกิดความรู้และทักษะฝีมืออย่างเพียงพอ สามารถน าไปประกอบอาชีพอิสระและ
สร้างรายได้ในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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การพึง่ตนเองอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างสนัติสขุ มีคณุภาพชีวิตที่ดีมีคุณสมบติัในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ น าสาระสิง่ที่ตนเรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวนั แก้ไขปัญหาได้ตามวฒุิภาวะของตน โดยมาตรา 7 
กล่าวว่าในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์  มีความภาคภูมใจในความ เป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ รวมทัง้ส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถ่ินและความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง กรมวิชาการ [1] ในการจดักิจกรรมการเรียน การสอนต้องมีเนือ้หาที่สอดคล้องกบัความสนใจ และความถนัด
ของผู้ เรียน มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจดัการ ฝึกปฏิบติั ให้คิดเป็น ท าเป็นจดัการเรียนการสอนโดยผสานความรู้ให้
สมดุลกัน จัดบรรยากาศให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ในทกุเวลา และทุกสถานที่ เพื่อให้ผู้ เรียนแต่ละ
คนได้พฒันาตนเองสงูสดุตามศักยภาพของแต่ละคน เนื่องจากผู้ เรียน แต่ละคนมีความแตกต่างกนั การจดักิจกรรมการเรียน
การสอน บรรยากาศ สือ่ เป็นสิง่ส าคญัในการพฒันาผู้ เรียน นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ และคนอื่นๆ [6] 
 หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดวิสยัทัศน์ของหลกัสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีไว้ว่า เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพืน้ฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เก่ียวกับการด ารงชีวิต การอาชี พและเทคโนโลยี       
มาใช้ประโยชน์ ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสงัคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างพอเพียง และมีความสขุ กลุม่สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้ เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถมีทักษะในการ
ท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงศกึษาธิการ [3] เป็นสาระที่เน้น
กระบวนการท างานและการจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นการเรียนรู้ที่ยึดงาน และการแก้ปัญหา เป็นส าคัญมุ่งที่จะพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถเก่ียวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ภูมิปัญญาพืน้บ้าน ภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีสากลมาใช้ในการท างานอย่างถูกต้อง เหมาะสม คุ้มค่า สร้างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ มีนิสยัรักการท างาน เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่องาน และค่านิยมพืน้ฐาน ได้แก่ ความขยัน ความ
ซื่อสตัย์ ประหยัด และอดทน อันจ าน าไปสู่การเป็นผู้ เรียนที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสขุ ร่วมมือและ
แข่งขนัในระดบัสากลภายใต้บริบทของสงัคมไทย กรมวิชาการ [1] 
 ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจเนือ้หาที่จะน าไปจดักิจกรรม ทราบจดุประสงค์การเรียนรู้ได้  
เข้าใจสภาพผู้ เรียน แล้วจงึก าหนดวิธีการสอนที่เหมาะสม  ซึง่จะเป็นแนวทางในการก าหนดสือ่ และกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ที่ตรงกับเนือ้หา เหมาะสมกับผู้ เรียน สะดวกต่อการใช้และการเก็บรักษา ซึ่งจะท าให้
เกิดประโยชน์ประหยัดและคุ้มค่าต่อการศึกษา ครูผู้สอนสามารถน าสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ หลายรูปแบบมาใช้เพ่ือ
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เช่น การสอนโดยใช้ชุดการสอน บทเรียนส าเร็จรูป การจดัการเรียนแบบโมดุลเอกสาร
ประกอบการเรียน เป็นต้น และการน าสื่อหลากหลายชนิดมาใช้ ต่างก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ เ รียนมีความรู้บรรลุตาม
จดุประสงค์การเรียนรู้ทัง้สิน้ ชยัยงค์ พรหมวงศ์ และคนอื่นๆ [5] 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการแปรรูปอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี พบว่า ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ ทัง้นีเ้น่ืองจากครูผู้ สอนยังใช้เทคนิค
การสอนแบบบรรยาย การจัดสื่อการเรียนการสอนยังไม่เป็นระบบ ครูผู้สอนไม่เข้าใจหลักการสอนที่มีประสิทธิภาพ เน้น       
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การสอนเนือ้หามากกว่าการปฏิบติัจริงจงึท าให้การวดัและประเมินผลเน้นเนือ้หาความรู้มากเกินไป ผลลพัธ์จงึเกิดกบัผู้ เรียนที่
จะมีความรู้ความเข้าใจเพียงบางส่วน ขาดทักษะการปฏิบัติงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงได้ ขาด                
การประยุกต์ความรู้ในการด ารงชีวิตและมองไม่เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต และผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทาง     
การเรียนไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนได้ตัง้ไว้ เอกสารสรุปรายงานผลการเรียนโรงเรียนหัวถนนวิทยา [14] ในการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนัน้ ควรมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
ตามศักยภาพของผู้ เรียนแต่ละคน และส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งในการเรียนรู้ด้านเนือ้หาให้ได้ผลดี ควรให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคล ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการสอนหรือสื่อการสอนใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพของ
ผู้ เรียน จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ พบว่า ชดุการสอนเป็นสือ่ประสมชนิดหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาการเรียน
การสอนได้เป็นอย่างดี การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนสามารถช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนือ้หาที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมสงู ซึ่งผู้สอนไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายไปสู่ผู้ เรียนได้ และช่วยเร้าความสนใจของผู้ เรียนต่อสิ่งที่ก าลัง
ศึกษาและสามารถแสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ และใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
ช่วยสร้างความพร้อม และความมัน่ใจแก่ครูผู้สอน เพราะชดุการสอนผลิตไว้เป็นชดุ สามารถน าไปใช้ได้ทนัที อีกทัง้การเรียน
การสอนเป็นอิสระจากอารมณ์ บคุลกิภาพของผู้สอน และชดุการสอนสามารถถ่ายทอดความรู้แทนครูได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
สามารถแก้ปัญหาเร่ืองครูผู้สอนแทน ทัง้นีเ้พราะผู้ เ รียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ชัยยงค์ พรหมวงศ์และคนอื่นๆ [5] ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวงเพชร การุณย์ [10] ที่พบว่า ชดุการสอนช่วยส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลให้
พฒันาการเรียนรู้ของตนเองไปจนถึงขีดสดุสง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนือ้หาที่เรียนมากขึน้ ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนในวิชาต่างๆ ที่เรียนด้วยชุดการสอนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน หรือสงูกว่ากลุ่มผู้ เรียนที่เรียนจากการเรียนการ
สอนแบบปกติ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล พรมทอง [9] ที่พบว่า ชุดการสอนช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ 
ความสามารถตามจดุประสงค์ทัง้ในภาพรวมและสว่นย่อย   
 จากปัญหาและความส าคญัดังกล่าวข้างต้น การจดัการเรียนการสอนด้วยชุดการสอน จงึเป็นวิธีหนึง่ที่ผู้วิจยัเห็นว่า
จะช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนในการเรียนวิชาการแปรรูปอาหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสือ่การสอนประเภทชุด   
การสอนแบบรายบุคคลเป็นสื่อแบบประสมที่น าสื่อการสอนหลายประเภทมาใช้ให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ สามารถ
แก้ปัญหาด้านสือ่การสอนโดยเฉพาะในด้านเนือ้หาให้กบัครูผู้สอนได้  ผู้วิจยัจงึจดัท าชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจาก
มนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนมีสือ่การสอนที่จะเสริมสร้างประสทิธิภาพการเรียนการสอน
ให้บรรลจุุดมุ่งหมายและพฒันาผู้ เรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ ทัง้ยังส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตาม
ความสามารถ ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องและบรรลจุดุมุ่งหมายของหลกัสตูรต่อไป ทัง้นีเ้กิดจากแนวคิดหลกั 2 ประการ คือ 
 ประการแรกการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้สอนต้องค านงึถงึความต้องการ  
ความสนใจ ความพร้อมของผู้ เรียน ซึง่จะท าให้ผู้ เรียนเห็นประโยชน์ สามารถปฏิบติังานตามกระบวนการเรียนรู้จนเกิดทักษะ
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน และการเลือกใช้มันเทศเป็นวัตถุดิบ     
การแปรรูปในครัง้นี ้ เนื่องจากมนัเทศเป็นผลผลิตที่หาได้ง่ายในท้องถ่ิน ราคาถกู ครัวเรือนนิยมบริโภคทัง้ในรูปอาหารหวานอยู่
เป็นประจ า หากนกัเรียนได้รับการสง่เสริมให้เกิดความรู้และทักษะฝีมืออย่างเพียงพอ สามารถน าไปประกอบอาชีพอิสระและ
สร้างรายได้ในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
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 ประการที่สองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            
ที่ต้องการให้ประชาชนสามารถพึง่ตนเองได้ มีความสมดลุทัง้ทางด้านวัตถแุละจิตใจ สามารถด ารงตนอยู่ได้ทัง้ในระดบับุคคล  
ครอบครัว และชมุชน ด้วยรากฐานที่แข็งแรงมัน่คงและก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 ดงันัน้ การพฒันาชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
หวัถนนวิทยาในครัง้นี ้  ผู้วิจยัคาดหวงัว่าจะสามารถพฒันากระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพ และจะสง่ผล
ท าให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ (Output) ทัง้ในด้านเนือ้หาความรู้การฝึกปฏิบัติจริง และเป็นไปตามผล            
การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว และสาระท่ี 4           
การอาชีพ และผลลพัธ์ที่ส าคัญ (Outcome) คือ การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลกูฝังค่านิยมที่ดีกับนักเรียนซึ่งเป็น
เยาวชนของชาติ  รู้จกัการท างานร่วมกบัผู้อื่น น าความรู้ไปประกอบอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียง 
 
วัตถุประสงค์การวจิยั 

1. เพื่อหาประสทิธิภาพจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียน                   
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการใช้ชุดการสอนเร่ืองการแปรรูปอาหารจากมนัเทศ
ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 
 3.  เพื่อประเมินความพงึพอใจจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียน          
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
 
วธีิการด าเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรส าหรับการวิจัยที่ก าหนดไว้ คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอพนสันิคม 
จงัหวดัชลบุรี สงักัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดชลบรีุ ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้อง    
รวม 15 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยที่ก าหนดไว้ คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้อง
นกัเรียนรวม 15 คน ซึง่เป็นประชากรการวิจยัจงึไม่มีการสุม่ตวัอย่าง  
 เนือ้หา 
 ในด้านเนือ้หาเป็นการพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเฉพาะ สาระที่ 1          
การด ารงชีวิตและครอบครัว และสาระที่ 4 การอาชีพโดยผู้ วิจัยได้สร้างและพัฒนาชุดการสอนเร่ืองการแปรรูปอาหารจาก           
มนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา ปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา จ านวน 12 เลม่  
 ตัวแปรการวิจยั 
 1.  ตวัแปรต้น ได้แก่ ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ 
   2.  ตวัแปรตาม ได้แก่ 
  2.1 ประสทิธิภาพของนกัเรียนจากการใช้ชดุการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
  2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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  2.3 ความพงึพอใจของนกัเรียนต่อชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
 1. ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียน 
หวัถนนวิทยา จ านวน 12 เลม่ 
 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน จ านวน 1 ชดุ เป็นข้อทดสอบแบบปรนยัเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
จ านวน 40 ข้อ 
 3. แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 
1 ชดุ จ านวน 10 ข้อ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัครัง้นีด้ าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูจากนักเรียนที่เป็นประชากรการวิจยั ตามล าดบั ดงันี  ้  
 1. ก าหนดให้นักเรียนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนจ านวน 40 ข้อ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนการใช้ชุด          
การสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยาทัง้หมด 12 เลม่  
 2. ขัน้ตอนการทดลองใช้ชุดการสอนเร่ืองการแปรรูปรูปอาหารจากมนัเทศส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนหัวถนนวิทยาเร่ิมใช้ชุดการสอนเล่มที่ 1 ความรู้เก่ียวกับการแปรรูปอาหาร เพื่อให้นักเรียนท าความเข้าใจเนือ้หาไป
พร้อมๆ กนั จากนัน้ท าการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุม่ๆ ละ 7-8 คน เพื่อแยกให้นกัเรียนทดลองใช้ชุดการสอน จ านวน 
12 เลม่ ตามเวลาที่ก าหนดจนครบทัง้ 12 เลม่ โดยก าหนดขัน้ตอนการใช้ชดุการสอนทกุเลม่ตามล าดบั ดงันี ้
  2.1  นกัเรียนท าแบบทดสอบย่อยก่อนเรียน 
  2.2  ศกึษาเนือ้หาในชดุการสอน 
  2.3  ท ากิจกรรมในเลม่ 
  2.4  ท าแบบทดสอบย่อยหลงัเรียนชดุการสอนแต่ละเล่ม 
  2.5  ฝึกปฏิบติัการแปรรูปอาหารตามวิธีการ ขัน้ตอน และเนือ้หาที่แต่ละกลุม่ได้ศึกษาจากชดุการสอนแต่ละเลม่ 
 3. เมื่อด าเนินการทดลองใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียน หวัถนนวิทยา ครบ 12 เลม่ แล้วให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน จ านวน 40 ข้อ  
 4. ก าหนดให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามความพงึพอใจจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ  
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
 5. ผู้ วิจัยรวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนเร่ือง         
การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยาคะแนนทดสอบย่อยก่อนและหลัง
การใช้ชดุการสอน รวมทัง้คะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการสอนทัง้ 12 เล่ม เพื่อสรุป
คะแนน ท าการวิเคราะห์ผลการวิจยัตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 
สรุปผลการวจิัย 
 1. ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา  
มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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 ประการที่สองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            
ที่ต้องการให้ประชาชนสามารถพึง่ตนเองได้ มีความสมดลุทัง้ทางด้านวัตถแุละจิตใจ สามารถด ารงตนอยู่ได้ทัง้ในระดบับุคคล  
ครอบครัว และชมุชน ด้วยรากฐานที่แข็งแรงมัน่คงและก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 ดงันัน้ การพฒันาชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
หวัถนนวิทยาในครัง้นี ้  ผู้วิจยัคาดหวงัว่าจะสามารถพฒันากระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพ และจะสง่ผล
ท าให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ (Output) ทัง้ในด้านเนือ้หาความรู้การฝึกปฏิบัติจริง และเป็นไปตามผล            
การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว และสาระท่ี 4           
การอาชีพ และผลลพัธ์ที่ส าคัญ (Outcome) คือ การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลกูฝังค่านิยมที่ดีกับนักเรียนซึ่งเป็น
เยาวชนของชาติ  รู้จกัการท างานร่วมกบัผู้อื่น น าความรู้ไปประกอบอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียง 
 
วัตถุประสงค์การวจิยั 

1. เพื่อหาประสทิธิภาพจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียน                   
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการใช้ชุดการสอนเร่ืองการแปรรูปอาหารจากมนัเทศ
ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 
 3.  เพื่อประเมินความพงึพอใจจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียน          
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
 
วธีิการด าเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรส าหรับการวิจัยที่ก าหนดไว้ คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอพนสันิคม 
จงัหวดัชลบุรี สงักัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดชลบรีุ ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้อง    
รวม 15 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยที่ก าหนดไว้ คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้อง
นกัเรียนรวม 15 คน ซึง่เป็นประชากรการวิจยัจงึไม่มีการสุม่ตวัอย่าง  
 เนือ้หา 
 ในด้านเนือ้หาเป็นการพัฒนาชุดการสอน กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเฉพาะ สาระที่ 1          
การด ารงชีวิตและครอบครัว และสาระที่ 4 การอาชีพโดยผู้ วิจัยได้สร้างและพัฒนาชุดการสอนเร่ืองการแปรรูปอาหารจาก           
มนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา ปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา จ านวน 12 เลม่  
 ตัวแปรการวิจยั 
 1.  ตวัแปรต้น ได้แก่ ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ 
   2.  ตวัแปรตาม ได้แก่ 
  2.1 ประสทิธิภาพของนกัเรียนจากการใช้ชดุการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
  2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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  2.3 ความพงึพอใจของนกัเรียนต่อชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
 1. ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียน 
หวัถนนวิทยา จ านวน 12 เลม่ 
 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน จ านวน 1 ชดุ เป็นข้อทดสอบแบบปรนยัเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
จ านวน 40 ข้อ 
 3. แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 
1 ชดุ จ านวน 10 ข้อ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัครัง้นีด้ าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูจากนักเรียนที่เป็นประชากรการวิจยั ตามล าดบั ดงันี  ้  
 1. ก าหนดให้นักเรียนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนจ านวน 40 ข้อ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนการใช้ชุด          
การสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยาทัง้หมด 12 เลม่  
 2. ขัน้ตอนการทดลองใช้ชุดการสอนเร่ืองการแปรรูปรูปอาหารจากมนัเทศส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนหัวถนนวิทยาเร่ิมใช้ชุดการสอนเล่มที่ 1 ความรู้เก่ียวกับการแปรรูปอาหาร เพื่อให้นักเรียนท าความเข้าใจเนือ้หาไป
พร้อมๆ กนั จากนัน้ท าการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุม่ๆ ละ 7-8 คน เพื่อแยกให้นกัเรียนทดลองใช้ชุดการสอน จ านวน 
12 เลม่ ตามเวลาที่ก าหนดจนครบทัง้ 12 เลม่ โดยก าหนดขัน้ตอนการใช้ชดุการสอนทกุเลม่ตามล าดบั ดงันี ้
  2.1  นกัเรียนท าแบบทดสอบย่อยก่อนเรียน 
  2.2  ศกึษาเนือ้หาในชดุการสอน 
  2.3  ท ากิจกรรมในเลม่ 
  2.4  ท าแบบทดสอบย่อยหลงัเรียนชดุการสอนแต่ละเล่ม 
  2.5  ฝึกปฏิบติัการแปรรูปอาหารตามวิธีการ ขัน้ตอน และเนือ้หาที่แต่ละกลุม่ได้ศึกษาจากชดุการสอนแต่ละเลม่ 
 3. เมื่อด าเนินการทดลองใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียน หวัถนนวิทยา ครบ 12 เลม่ แล้วให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน จ านวน 40 ข้อ  
 4. ก าหนดให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามความพงึพอใจจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ  
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
 5. ผู้ วิจัยรวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนเร่ือง         
การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยาคะแนนทดสอบย่อยก่อนและหลัง
การใช้ชดุการสอน รวมทัง้คะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการสอนทัง้ 12 เล่ม เพื่อสรุป
คะแนน ท าการวิเคราะห์ผลการวิจยัตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 
สรุปผลการวจิัย 
 1. ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา  
มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
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 2. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยชดุการสอน เร่ือง การแปรรูป
อาหารจากมนัเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 3. นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ในระดบัมาก 
 
อภปิรายผล 

 จากสรุปผลการศกึษาโดยใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนหวัถนนวิทยา ในครัง้นี ้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษา ดงันี ้

1. จากการที่ผู้วิจัยใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียน
หวัถนนวิทยา จ านวน 15 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2558 ซึง่เป็นกลุม่ตวัอย่าง แล้วน าคะแนนทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์ผล
เพื่อหาประสทิธิภาพของกระบวนการและประสทิธิภาพของผลลพัธ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 ก าหนดไว้ร้อยละ 80/80 และ
พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.10/85.27 โดยชุดการสอน เ ร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเ รียน                       
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยามีประสทิธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และสอดคล้องกบัสมมติฐานข้อ 1 ชดุ
การสอนเร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา มีประสทิธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทัง้นีเ้นื่องจากชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนหัวถนนวิทยาที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ ได้ด าเนินการตามขัน้ตอนในการสร้างเร่ิมจากการศึกษาปัญหา ศึกษาเอกสารที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ หลกัสตูรสถานศกึษา หลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หนงัสอืเรียน เอกสารการวัด
และประเมินผล การวิเคราะห์เนือ้หา และผลการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดหมวดหมู่ของ
เนือ้หาวิชา ก าหนดหวัเร่ืองย่อย ก าหนดวตัถปุระสงค์ที่สอดคล้องกบัหวัเร่ือง เขียนวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม ก าหนดกิจกรรม
การเรียนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเป็นแนวทางการเลือก และผลิตสื่อการสอนก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล          
มีการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เพื่อเป็นการประกันว่าชุดการสอนเร่ืองการแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยามีประสทิธิภาพ และสามารถน าไปใช้ในการสอนได้  
 2. เม่ือท าการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างผลสมัฤทธ์ิทาง       
การเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา โดยใช้ค่าสถิติ t-test for dependent ทดสอบ พบว่า ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ชุดการสอน เ ร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียน                     
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยาที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาการแปรรูปอาหาร            
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ได้อย่างเชื่อมัน่ว่าการใช้ชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษา      
ปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยาท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีขึน้และนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระดับ
ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ข้อ 2 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการสอน 
เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ทัง้นีเ้พราะชุดการสอน           
เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เป็นสื่อที่มี
ความสมัพันธ์กับเนือ้หาบทเรียน และจุดมุ่งหมายที่จะสอนเหมาะสมกับวัย ระดับชัน้ ความรู้ และประสบการณ์ของผู้ เรียน
ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามล าดับขัน้ ความสามารถของแต่ละบุคคล เมื่อเรียนจบแล้ว จะทดสอบประเมิน
ความก้าวหน้า แล้วจึงศึกษาชุดอื่นๆ ต่อไปตามล าดับ ถ้ามีปัญหาผู้ เรียนจะปรึกษาหารือกันได้ โดยครูผู้ สอนพร้อมที่จะ
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ช่วยเหลอืแนะน าซึง่เป็นส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลให้พฒันาการเรียนรู้ของตนเองไปจนถงึขีดความสามารถ
เป็นรายบคุคลอีกทัง้ ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้ผู้ เรียนเกิดสมัพันธภาพที่ดีต่อกนั ระหว่างครูและผู้ เรียนซึ่ง
สอดคล้องกบัที่ สงวนศรี ทะนนัชยั [1] ได้พฒันาชดุการสอน  เร่ือง การถนอมอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกระแชงวิทยา พบว่า นักเรียน          
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดการสอน เร่ือง การถนอมอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี            
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเ รียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับที่                
บุษกร จันทลิกา [7] ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเ รียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง               
งานประดิษฐ์จากต้นกล้วย ส าหรับนักเรียนชัน้ประถม ศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดการ
สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง งานประดิษฐ์จากต้นกล้วย มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วย            
ชดุการสอนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 อีกทัง้ยงัสอดคล้องกับ จิราภรณ์ บญุเจือ [4] ได้ศึกษา
การพฒันาชดุการสอน เร่ือง การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 กลุม่ตวัอย่าง
เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียน ชมุชนบ้านหนองยาว จ านวน 33 คน พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
หลังเรียน ด้วยชุดการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทัง้ยังสอดคล้องกับที่  ปิยกมล              
เปลง่อรุณ [8] ได้ศกึษาเร่ือง การพฒันาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เร่ือง 
ข้อมูลและสารสนเทศ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และ             
กลุม่อ่อนที่เรียนด้วยชดุการสอนทุกกลุ่มมีผลการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
 3. จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18  
และสอดคล้องกับสมมติฐาน ข้อ 3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ในระดบัมาก ซึง่ผู้วิจยัเห็นว่าสอดคล้องกบัแนวคิดความพงึพอใจที่ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่กลา่วว่าความพึงพอใจในการเรียนรู้มีแนวคิดพืน้ฐานที่ต่างกัน 2 ลกัษณะ คือ 1) ความพงึพอใจ
น าไปสู่การปฏิบัติงาน และ 2) ผลการปฏิบัติงานน าไปสู่ความพงึพอใจ โดยผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายใน  เป็นผล
ด้านความรู้สกึของผู้ เรียนที่เกิดแก่ตัวผู้ เรียนเอง  เช่น ความรู้สกึต่อความส าเร็จที่เกิดขึน้ เ มื่อสามารถเอาชนะความยุ่งยาก 
ต่างๆ และสามารถด าเนินงานภายใต้ความยุง่ยากทัง้หลายได้ ท าให้เกิดความภูมิใจ ความมั่นใจ ตลอดจนการได้รับการยก
ย่องจากผู้ อื่น ส่วนผลกระทบภายนอกเป็นรางวัลที่ผู้อื่นจัดหาให้มากกว่าที่ตนเองให้ตนเอง อาทิเช่น การได้รับการยกย่อง
ชมเชยจากครูผู้ สอน พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือแม้แต่การได้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับที่น่าพอใจ เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกบัที่ อมัพร อานภุาพแสนยากร [13] ได้ศกึษาเร่ือง การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุการสอน กลุม่สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง งานประดิษฐ์วัสดุเป็นของประดับตกแต่ง ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยพบว่า  
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยชุดการสอนโดยรวม และเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากและยังสอดคล้องกับที่         
ปิยกมล เปล่งอรุณ [8] ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยชุดการสอน ในระดับมากที่สุด         
มีค่าเฉลีย่ 4.61   
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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 2. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยชดุการสอน เร่ือง การแปรรูป
อาหารจากมนัเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 3. นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ในระดบัมาก 
 
อภปิรายผล 

 จากสรุปผลการศกึษาโดยใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนหวัถนนวิทยา ในครัง้นี ้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษา ดงันี ้

1. จากการที่ผู้วิจัยใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียน
หวัถนนวิทยา จ านวน 15 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2558 ซึง่เป็นกลุม่ตวัอย่าง แล้วน าคะแนนทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์ผล
เพื่อหาประสทิธิภาพของกระบวนการและประสทิธิภาพของผลลพัธ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 ก าหนดไว้ร้อยละ 80/80 และ
พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.10/85.27 โดยชุดการสอน เ ร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเ รียน                       
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยามีประสทิธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และสอดคล้องกบัสมมติฐานข้อ 1 ชดุ
การสอนเร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา มีประสทิธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทัง้นีเ้นื่องจากชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนหัวถนนวิทยาที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ ได้ด าเนินการตามขัน้ตอนในการสร้างเร่ิมจากการศึกษาปัญหา ศึกษาเอกสารที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ หลกัสตูรสถานศกึษา หลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หนงัสอืเรียน เอกสารการวัด
และประเมินผล การวิเคราะห์เนือ้หา และผลการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดหมวดหมู่ของ
เนือ้หาวิชา ก าหนดหวัเร่ืองย่อย ก าหนดวตัถปุระสงค์ที่สอดคล้องกบัหวัเร่ือง เขียนวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม ก าหนดกิจกรรม
การเรียนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเป็นแนวทางการเลือก และผลิตสื่อการสอนก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล          
มีการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เพื่อเป็นการประกันว่าชุดการสอนเร่ืองการแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยามีประสทิธิภาพ และสามารถน าไปใช้ในการสอนได้  
 2. เม่ือท าการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างผลสมัฤทธ์ิทาง       
การเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา โดยใช้ค่าสถิติ t-test for dependent ทดสอบ พบว่า ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ชุดการสอน เ ร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียน                     
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยาที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาการแปรรูปอาหาร            
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ได้อย่างเชื่อมัน่ว่าการใช้ชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษา      
ปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยาท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีขึน้และนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระดับ
ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ข้อ 2 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการสอน 
เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ทัง้นีเ้พราะชุดการสอน           
เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เป็นสื่อที่มี
ความสมัพันธ์กับเนือ้หาบทเรียน และจุดมุ่งหมายที่จะสอนเหมาะสมกับวัย ระดับชัน้ ความรู้ และประสบการณ์ของผู้ เรียน
ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามล าดับขัน้ ความสามารถของแต่ละบุคคล เมื่อเรียนจบแล้ว จะทดสอบประเมิน
ความก้าวหน้า แล้วจึงศึกษาชุดอื่นๆ ต่อไปตามล าดับ ถ้ามีปัญหาผู้ เรียนจะปรึกษาหารือกันได้ โดยครูผู้ สอนพร้อมที่จะ
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ช่วยเหลอืแนะน าซึง่เป็นส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลให้พฒันาการเรียนรู้ของตนเองไปจนถงึขีดความสามารถ
เป็นรายบคุคลอีกทัง้ ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้ผู้ เรียนเกิดสมัพันธภาพที่ดีต่อกนั ระหว่างครูและผู้ เรียนซึ่ง
สอดคล้องกบัที่ สงวนศรี ทะนนัชยั [1] ได้พฒันาชดุการสอน  เร่ือง การถนอมอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกระแชงวิทยา พบว่า นักเรียน          
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดการสอน เร่ือง การถนอมอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี            
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเ รียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับที่                
บุษกร จันทลิกา [7] ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเ รียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง               
งานประดิษฐ์จากต้นกล้วย ส าหรับนักเรียนชัน้ประถม ศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดการ
สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง งานประดิษฐ์จากต้นกล้วย มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วย            
ชดุการสอนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 อีกทัง้ยงัสอดคล้องกับ จิราภรณ์ บญุเจือ [4] ได้ศึกษา
การพฒันาชดุการสอน เร่ือง การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 กลุม่ตวัอย่าง
เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียน ชมุชนบ้านหนองยาว จ านวน 33 คน พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
หลังเรียน ด้วยชุดการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทัง้ยังสอดคล้องกับที่  ปิยกมล              
เปลง่อรุณ [8] ได้ศกึษาเร่ือง การพฒันาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เร่ือง 
ข้อมูลและสารสนเทศ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และ             
กลุม่อ่อนที่เรียนด้วยชดุการสอนทุกกลุ่มมีผลการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
 3. จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18  
และสอดคล้องกับสมมติฐาน ข้อ 3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ในระดบัมาก ซึง่ผู้วิจยัเห็นว่าสอดคล้องกบัแนวคิดความพงึพอใจที่ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่กลา่วว่าความพึงพอใจในการเรียนรู้มีแนวคิดพืน้ฐานที่ต่างกัน 2 ลกัษณะ คือ 1) ความพงึพอใจ
น าไปสู่การปฏิบัติงาน และ 2) ผลการปฏิบัติงานน าไปสู่ความพงึพอใจ โดยผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายใน  เป็นผล
ด้านความรู้สกึของผู้ เรียนที่เกิดแก่ตัวผู้ เรียนเอง  เช่น ความรู้สกึต่อความส าเร็จที่เกิดขึน้ เ ม่ือสามารถเอาชนะความยุ่งยาก 
ต่างๆ และสามารถด าเนินงานภายใต้ความยุง่ยากทัง้หลายได้ ท าให้เกิดความภูมิใจ ความมั่นใจ ตลอดจนการได้รับการยก
ย่องจากผู้ อื่น ส่วนผลกระทบภายนอกเป็นรางวัลที่ผู้อื่นจัดหาให้มากกว่าที่ตนเองให้ตนเอง อาทิเช่น การได้รับการยกย่อง
ชมเชยจากครูผู้ สอน พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือแม้แต่การได้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับที่น่าพอใจ เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกบัที่ อมัพร อานภุาพแสนยากร [13] ได้ศกึษาเร่ือง การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุการสอน กลุม่สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง งานประดิษฐ์วัสดุเป็นของประดับตกแต่ง ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยพบว่า  
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยชุดการสอนโดยรวม และเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากและยังสอดคล้องกับที่         
ปิยกมล เปล่งอรุณ [8] ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยชุดการสอน ในระดับมากที่สุด         
มีค่าเฉลีย่ 4.61   
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      สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการเรียนและผลการเรียน มีความสัมพันธ์กันทางบวก ทัง้นีเ้พราะสื่อ เอกสาร 
กิจกรรมที่นกัเรียนได้ใช้และปฏิบติั สง่ผลท าให้นักเรียนได้รับการตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ เพราะฉะนัน้
สิง่ที่ครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงในการจัดการเรียน การสอนนกัเรียน คือ องค์ประกอบต่างๆ ในการเสริมสร้างความพงึพอใจใน
การเรียนรู้ให้กบันกัเรียนซึง่ผลการศกึษาโดยใช้ชดุการสอนเร่ืองการแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อ 3 นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อ ชดุการสอน เร่ืองการแปรรูปอาหารจาก
มนัเทศส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยาในระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
    1.1 การจดัการเรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นหลกัสตูรที่ต้องอาศยัความรู้
ความเข้าใจทัง้ด้านทฤษฎี แล้วน าไปสูก่ารฝึกฝนปฏิบติัเมื่อมีความเข้าใจแล้วจึงก่อให้เกิดทกัษะ ดงันัน้ การจดัท าชดุการสอน
จึงควรมีเนือ้หาสาระที่สัน้ กระชับ เข้าใจง่าย และสามารถน าไปฝึกปฏิบติัได้อย่างเป็นขัน้ตอนมีภาพประกอบที่เหมาะสม
สวยงาม เร้าความสนใจของผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี 

    1.2 การก าหนดแผนการใช้ชดุการสอนเป็นสิง่ส าคัญ เนื่องจากการใช้ชดุการสอนเป็นสว่นหนึง่ของกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเท่านัน้ ดังนัน้ จึงควรมีความยืดหยุ่นในแผนการใช้งาน โดยสิ่งส าคัญ  คือ 
ขัน้ตอนการฝึกปฏิบัติจริง เนื่องจากนักเรียนจะได้ประโยชน์จากการลงมือท าเอง เป็นการสร้างทักษะกระบวนการ และ       
การท างานร่วมกบัผู้อื่น 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ผู้สนใจสามารถใช้แนวทางการสร้างชดุการสอนนี ้ วิจยั และทดลองใช้ในเร่ืองอื่นที่เก่ียวข้องหรือขยายผล
ไปสูก่ารเรียนในสาระอื่น ๆ ต่อไป ซึง่การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนี ้ ผู้วิจยัเห็นว่าเป็น
การเรียนภาคทฤษฎี แล้วน าไปสู่การฝึกฝนปฏิบัติ จนเกิดเป็นทักษะกระบวนการ จึงจะสมัฤทธ์ิผลตามความมุ่งหวังของ
หลกัสตูร 
     2.2 ควรศกึษาค้นคว้าซึง่น าผลผลติที่มีมากในท้องถ่ินเป็นสือ่ เนื่องจากท าให้ประหยดัต้นทนุในการทดลองแล้ว 
ผู้วิจยัหรือผู้ทดลองใช้จะมีความภาคภูมิใจต่อผลลพัธ์ที่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลผลตินัน้ๆ และยงัสอดคล้องกบัหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ชุมชน ท้องถ่ิน และครอบครัวสามารถพึง่พาตนเองได้ด้วยพืน้ฐานที่ตนเองมีอยู่และเป็นอยู่  เพื่อให้
เกิดความยัง่ยืน 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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      สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการเรียนและผลการเรียน มีความสัมพันธ์กันทางบวก ทัง้นีเ้พราะสื่อ เอกสาร 
กิจกรรมที่นกัเรียนได้ใช้และปฏิบติั สง่ผลท าให้นักเรียนได้รับการตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ เพราะฉะนัน้
สิง่ที่ครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงในการจัดการเรียน การสอนนกัเรียน คือ องค์ประกอบต่างๆ ในการเสริมสร้างความพงึพอใจใน
การเรียนรู้ให้กบันกัเรียนซึง่ผลการศกึษาโดยใช้ชดุการสอนเร่ืองการแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อ 3 นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อ ชดุการสอน เร่ืองการแปรรูปอาหารจาก
มนัเทศส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยาในระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
    1.1 การจดัการเรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นหลกัสตูรที่ต้องอาศยัความรู้
ความเข้าใจทัง้ด้านทฤษฎี แล้วน าไปสูก่ารฝึกฝนปฏิบติัเมื่อมีความเข้าใจแล้วจึงก่อให้เกิดทกัษะ ดงันัน้ การจดัท าชดุการสอน
จึงควรมีเนือ้หาสาระที่สัน้ กระชับ เข้าใจง่าย และสามารถน าไปฝึกปฏิบติัได้อย่างเป็นขัน้ตอนมีภาพประกอบที่เหมาะสม
สวยงาม เร้าความสนใจของผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี 

    1.2 การก าหนดแผนการใช้ชดุการสอนเป็นสิง่ส าคัญ เนื่องจากการใช้ชดุการสอนเป็นสว่นหนึง่ของกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเท่านัน้ ดังนัน้ จึงควรมีความยืดหยุ่นในแผนการใช้งาน โดยสิ่งส าคัญ  คือ 
ขัน้ตอนการฝึกปฏิบัติจริง เนื่องจากนักเรียนจะได้ประโยชน์จากการลงมือท าเอง เป็นการสร้างทักษะกระบวนการ และ       
การท างานร่วมกบัผู้อื่น 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ผู้สนใจสามารถใช้แนวทางการสร้างชดุการสอนนี ้ วิจยั และทดลองใช้ในเร่ืองอื่นที่เก่ียวข้องหรือขยายผล
ไปสูก่ารเรียนในสาระอื่น ๆ ต่อไป ซึง่การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนี ้ ผู้วิจยัเห็นว่าเป็น
การเรียนภาคทฤษฎี แล้วน าไปสู่การฝึกฝนปฏิบัติ จนเกิดเป็นทักษะกระบวนการ จึงจะสมัฤทธ์ิผลตามความมุ่งหวังของ
หลกัสตูร 
     2.2 ควรศกึษาค้นคว้าซึง่น าผลผลติที่มีมากในท้องถ่ินเป็นสือ่ เนื่องจากท าให้ประหยดัต้นทนุในการทดลองแล้ว 
ผู้วิจยัหรือผู้ทดลองใช้จะมีความภาคภูมิใจต่อผลลพัธ์ที่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลผลตินัน้ๆ และยงัสอดคล้องกบัหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ชุมชน ท้องถ่ิน และครอบครัวสามารถพึง่พาตนเองได้ด้วยพืน้ฐานที่ตนเองมีอยู่และเป็นอยู่  เพื่อให้
เกิดความยัง่ยืน 
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[19] ราณี วงศ์คงเดช. (2549). การเสริมสร้างทกัษะชีวิตกบัแรงสนบัสนนุทางสงัคมเพือ่ป้องกนัการดื่มแอลกอฮอล์ใน 
 นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนขยายโอกาสการทางการศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น.  
 ปริญญานิพนธ์ สธ.ม. (สขุศกึษาและการสง่เสริมสขุภาพ). ขอนแก่น: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัขอนแก่น.   
[20] ดนพุล สนุทรรัตน์. (2550). การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพือ่พฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียน 
 มธัยมศึกษาเอกชน. ปริญญานิพนธ์กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). ชลบรีุ: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยับรูพา.   
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 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที� 15 ฉบบัที� 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

รายละเอียดการเตรียมบทความเพื�อส่งตีพมิพ์วารสารบริหารการศึกษา มศว 
 

คําแนะนําการเตรียมต้นฉบับ 

 บทความที�รับตีพิมพ์ลงวารสารได้แก่ 1) นิพนธ์ต้นฉบบัที�เป็นบทความวิจยั 2) นิพนธ์ปริทัศน์3) บทความวิชาการ 

4) บทวิจารณ์เชิงวิชาการ โดยให้พิมพ์ผลงานด้วยกระดาษ เอ 4 (พิมพ์หน้าเดียว) จํานวน10-12 หน้า 

 สว่นประกอบของบทความวิจยัประกอบด้วยบทคดัย่อ บทนํา วตัถุประสงค์การวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย 

ผลการวิจยั สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง  

          หมายเหตุ: ทุกบทความต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที�ตีพิมพ์บทความเป็น

ภาษาต่างประเทศ ตอ้งมีบทคดัย่อเป็นภาษาไทยด้วย 
 

ข้อกําหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ 

 ขนาดกระดาษเอ 4 

 กรอบของข้อความในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดงันี �จากขอบบนของกระดาษ1.25 นิ �ว ขอบล่าง 1.0 นิ �วขอบ

ซ้าย 1.25 นิ �ว และ ขอบขวา 1.0 นิ �ว 

 ระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ�งช่วงบรรทดัของเครื�องคอมพิวเตอร์ 

 ตัวอักษร ใช้บราววลัเลยีนิว(Browallia New)และพิมพ์ตามที�กําหนดดงันี � 

o ชื�อเรื�อง (Title)  

- ภาษาไทย ขนาด18point,กําหนดชิดซ้าย, ตวัหนา  

- ภาษาองักฤษ (ตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่) ขนาด18point,กําหนดชิดซ้าย, ตวัหนา   

o ชื�อผู้เขียน (ทุกคน) 

- ชื�อผู้ เขียน ภาษาไทย– องักฤษ ขนาด 14 point, กําหนดชิดซ้าย 

- ที�อยู่ผู้ เขียน ภาษาไทย– องักฤษขนาด 14 point, กําหนดชิดซ้าย 

o บทคัดย่อ  

- ชื�อ “บทคดัย่อ” และ “Abstract” ขนาด16 point, กําหนดชิดซ้าย ,ตวัหนา  

- ข้อความบทคดัย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตวัธรรมดา  

- ข้อความบทคดัย่อภาษาองักฤษ ขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตวัธรรมดา 

- ย่อหน้า 0.5 นิ �ว 

o คําสําคัญ(Keyword)ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อ (Abstract) ควรเลอืกคําสาํคัญที�เกี�ยวข้องกบั

บทความ ประมาณ 4-5 คํา ใช้ตวัอกัษรภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ ขนาด 14point 

o รายละเอียดบทความ  

- หวัข้อใหญ่ขนาด 16 point, กําหนดชิดซ้าย, ตวัหนา  

- หวัข้อรองขนาด 14 point, กําหนดชิดซ้าย, ตวัหนา 

- ตวัอกัษรขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตวัธรรมดา 

- ย่อหน้า 0.5 นิ �ว 

 คําศัพท์ ให้ใช้ศพัท์บญัญัติของราชบณัฑิตยสถาน 

 ภาพและตาราง กรณีมีภาพและตารางประกอบ ชื�อภาพให้ระบคํุาว่า ภาพประกอบไว้ใต้ภาพประกอบ 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
 
เอกสารอ้างองิ 
[1] ลอืชัย ศรีเงินยวง. (2552).  คู่มือการท างานเพือ่น าหลกัพทุธธรรมมาแก้ปัญหาสขุภาพทางเพศและการเจริญพนัธุ์ของวยัรุ่น.  
 กรุงเทพฯ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ.    
[2] บญุฤทธ์ิ สขุรัตน์. (2557). การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น: นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และติดตามประเมินผล. นนทบรีุ :  
 กระทรวงสาธารณสขุ.    
[3] พชัรินทร์ ทาน้อย. (2551). ประสิทธิผลของการสร้างเสริมทกัษะชีวิตและการจูงใจในการป้องกนัอุบัติภยั 
 จากรถจกัรยานยนต์ในนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมธัยมศึกษา จังหวดัหนองบัวล าภู. วิทยานิพนธ์ 
 สธ.ม. (สขุศึกษา). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
[4] กสุมุาวดี ค าเกลีย้ง และคณะ. (2554). หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐานสขุศึกษา 6 ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6. กรุงเทพฯ:  
 ส านกัพิมพ์เอมพนัธ์.   
[5] นพสัชวินทร์ มูลทาทอง. (2555, มกราคม - มิถนุายน). ทกัษะชีวิตกบัการศึกษาเพือ่พฒันาเด็กและเยาวชน.  
 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม. 9 (1): 23 - 30. 
[6] วิชยั วงษ์ใหญ่. (2552). หลกัสูตร. กรุงเทพฯ: ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา.    
[7] มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช. (2550). เอกสารการสอนชดุวิชาทกัษะชีวิต. (พิมพ์ครัง้ที่ 9). นนทบรีุ :   
 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 
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รายละเอียดการเตรียมบทความเพื�อส่งตีพมิพ์วารสารบริหารการศึกษา มศว 
 

คําแนะนําการเตรียมต้นฉบับ 

 บทความที�รับตีพิมพ์ลงวารสารได้แก่ 1) นิพนธ์ต้นฉบบัที�เป็นบทความวิจยั 2) นิพนธ์ปริทัศน์3) บทความวิชาการ 

4) บทวิจารณ์เชิงวิชาการ โดยให้พิมพ์ผลงานด้วยกระดาษ เอ 4 (พิมพ์หน้าเดียว) จํานวน10-12 หน้า 

 สว่นประกอบของบทความวิจยัประกอบด้วยบทคดัย่อ บทนํา วตัถุประสงค์การวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย 

ผลการวิจยั สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง  

          หมายเหตุ: ทุกบทความต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที�ตีพิมพ์บทความเป็น

ภาษาต่างประเทศ ตอ้งมีบทคดัย่อเป็นภาษาไทยด้วย 
 

ข้อกําหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ 

 ขนาดกระดาษเอ 4 

 กรอบของข้อความในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดงันี �จากขอบบนของกระดาษ1.25 นิ �ว ขอบล่าง 1.0 นิ �วขอบ

ซ้าย 1.25 นิ �ว และ ขอบขวา 1.0 นิ �ว 

 ระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ�งช่วงบรรทดัของเครื�องคอมพิวเตอร์ 

 ตัวอักษร ใช้บราววลัเลยีนิว(Browallia New)และพิมพ์ตามที�กําหนดดงันี � 

o ชื�อเรื�อง (Title)  

- ภาษาไทย ขนาด18point,กําหนดชิดซ้าย, ตวัหนา  

- ภาษาองักฤษ (ตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่) ขนาด18point,กําหนดชิดซ้าย, ตวัหนา   

o ชื�อผู้เขียน (ทุกคน) 

- ชื�อผู้ เขียน ภาษาไทย– องักฤษ ขนาด 14 point, กําหนดชิดซ้าย 

- ที�อยู่ผู้ เขียน ภาษาไทย– องักฤษขนาด 14 point, กําหนดชิดซ้าย 

o บทคัดย่อ  

- ชื�อ “บทคดัย่อ” และ “Abstract” ขนาด16 point, กําหนดชิดซ้าย ,ตวัหนา  

- ข้อความบทคดัย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตวัธรรมดา  

- ข้อความบทคดัย่อภาษาองักฤษ ขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตวัธรรมดา 

- ย่อหน้า 0.5 นิ �ว 

o คําสําคัญ(Keyword)ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อ (Abstract) ควรเลอืกคําสาํคัญที�เกี�ยวข้องกบั

บทความ ประมาณ 4-5 คํา ใช้ตวัอกัษรภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ ขนาด 14point 

o รายละเอียดบทความ  

- หวัข้อใหญ่ขนาด 16 point, กําหนดชิดซ้าย, ตวัหนา  

- หวัข้อรองขนาด 14 point, กําหนดชิดซ้าย, ตวัหนา 

- ตวัอกัษรขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตวัธรรมดา 

- ย่อหน้า 0.5 นิ �ว 

 คําศัพท์ ให้ใช้ศพัท์บญัญัติของราชบณัฑิตยสถาน 

 ภาพและตาราง กรณีมีภาพและตารางประกอบ ชื�อภาพให้ระบคํุาว่า ภาพประกอบไว้ใต้ภาพประกอบ 

 

วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

[8] Wenzel, V., Weichold, K. and Silbereisen, R. K. (2009, December). “The Life Skills Program IPSY:  
 Positive Influences on School Bonding and Prevention of Substance Misuse”, in Journal of  
 Adolescence. Vol.32 (No.6): pp.1391-1401. 
[9] Benson, P. L. and Scales, P. C. (2009, April). “Positive Youth Development and the Prevention of  
 Youth Aggression and Violence”, in European Journal of Developmental Science. Vol.3  
 (No.3): pp.218 - 234. 
[10] Butler, H. A. (2012, June). “Halpern Critical Thinking Assessment Predicts Real-World Outcomes of  
            Critical Thinking”, in Applied Cognitive Psychology.  Vol.26 (No.5): pp.721-729. 
[11] Weiss, S., Marian, H.  (August 2007).  “Student Communication Motives and Interpersonal Attraction 
 Toward Instructor”, in Communication Research Reports. Vol.3 (No.24): pp.215-224. 
[12] Kluemper, D.H.  (2008, April). “Trait Emotional Intelligence: The Impact of Core-Self Evaluations and   
            Social Desirability”, in Personality and Individual Differences. Vol.44 (No.6): pp. 1402-1412. 
[13] Pearson, J.C. and Nelson, P.E. (1997). An introduction to human communication understanding & 
 sharing. The United States of America: McGraw-Hill. 
[14] Patterson, S.M. and Vitello, E. M. (2006, January). “Key Influences Shaping Health Education: Progress  
 Toward Accreditation”, in The Health Education Monograph Series. Vol.23 (No.1): pp.14-19. 
[15] กิตติมา จัน่บ ารุง. (2548). ประสิทธิผลของโปรแกรมการพฒันาทกัษะชีวิตต่อพฤติกรรมการป้องกนั ปัญหาทางเพศใน 
 วยัเรียน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
 จงัหวดันนทบุรี.  วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบติัครอบครัว).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัคริสเตียน. 
[16] อจัฉรา ฉายวิวฒัน์. (2551, มิถนุายน - กนัยายน). การพฒันาหลกัสูตรเสริมด้านทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน. วารสารศกึษาศาสตร์. 19 (3): 65-66. 
[17] ธนียา เทียนค าศรี. (2557, มกราคม - มิถนุายน). “การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูเพือ่การออกแบบกิจกรรมพฒันา 
 ทกัษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา”  ในวารสารคณะมนษุยศาสตร์และ 
 สงัคมศาสตร์. 12(1): 115-121. 
 [18] สภุัทรา สามงั. (2548). ผลการใชโ้ปรแกรมการเสริมสร้างทกัษะชีวิตทีมี่ต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการมี 
 เพศสมัพนัธ์ในนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 เขตอ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธุ์.  วิทยานิพนธ์ กศ.ม.  

(จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา). มหาสารคาม: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
[19] ราณี วงศ์คงเดช. (2549). การเสริมสร้างทกัษะชีวิตกบัแรงสนบัสนนุทางสงัคมเพือ่ป้องกนัการดื่มแอลกอฮอล์ใน 
 นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนขยายโอกาสการทางการศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น.  
 ปริญญานิพนธ์ สธ.ม. (สขุศกึษาและการสง่เสริมสขุภาพ). ขอนแก่น: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัขอนแก่น.   
[20] ดนพุล สนุทรรัตน์. (2550). การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพือ่พฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียน 
 มธัยมศึกษาเอกชน. ปริญญานิพนธ์กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). ชลบรีุ: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยับรูพา.   
 
 

199



 

 

วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที� 15 ฉบบัที� 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

และจดัข้อความบรรยายภาพให้อยู่กึ�งกลางหน้ากระดาษชื�อตารางให้ระบคํุาว่า ตารางพร้อมทั �งข้อความบรรยายตาราง หวั

ตารางให้จดัชิดซ้ายของหน้ากระดาษ และใต้ภาพประกอบหรือตารางให้บอกแหลง่ที�มาโดยพิมพ์ห่างจากชื�อภาพประกอบ

หรือเส้นคั�นใต้ตาราง1 บรรทัด (ใช้ตวัอักษรขนาด 14point,ตวัปกติ) 

 

 

 ตัวอย่างภาพประกอบที�นํามาอ้างและการบอกแหลง่อ้างอิง 
 

 
 

ภาพประกอบ1แสดงโครงร่างของตู้ เย็นด้วยเทอร์โมอิเลก็ตริก 
 

ที�มา: Min, G.; & Rowe, D.M. (2006).Experimental evaluation of prototype thermoelectric domestic 

refrigerators.Applied Energy. 83: 133-152. 

 

 ตัวอย่างตารางที�นํามาอ้างและการบอกแหลง่อ้างอิง 
 

ตาราง 1แสดงคณุสมบติัของการกนัแดดของอปุกรณ์ในห้องสมดุ 
 

 

รูปแบบอุปกรณ์กันแดด 

ค่า Transmitted 

Radiation Impact 

หมายเหตุ 

 

 

1. อปุกรณ์กนัแดดติดตั �งภายในอาคาร : มลูี�สเีงิน  

   (Inside Venetian Blind Reflective Aluminum)   

0.45 ติดตั �งเรียบร้อยแล้ว 

2. อปุกรณ์กนัแดดติดตั �งภายนอกอาคาร : แบบเกลด็  

   (Outside Venetian Blind ) 

 

0.15 ดําเนินการติดตั �งในงานวิจยั 

 

ที�มา: Olgyay Victor. (1992). Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism.New 

York: Van Nostrand Reinhold. 61-81. 

 

 

 

 

 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที� 15 ฉบบัที� 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

 การพิมพ์อ้างอิงที�แทรกในเนื �อหาของบทความ 

1) ใช้การอ้างอิงระบบลาํดบัหมายเลขโดยระบลุาํดบัหมายเลขอ้างอิงท้ายข้อความหรือชื�อบคุคลที�นํามา 

อ้างอิง ให้เริ�มจากหมายเลข 1,2,3ไปตามลาํดบัที�อ้างอิงก่อน-หลงั โดยใช้เลขอารบิคอยู่ในวงเล็บใหญ่ เช่น มีค่า OTTV ไม่

เกิน 50วตัต์ต่อตารางเมตร[1]ออกตามความในพระราชบญัญัติการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2535[2] 

2) ทกุครั �งที�มีการอ้างอิงซํ �าจะต้องใช้หมายเลขเดิมในการอ้างอิง 

 3)การอ้างอิงแทรกในตารางหรือในคําอธิบายตารางให้ใช้หมายเลขที�สอดคล้องกบัที�ได้อ้างอิงมาก่อนแล้วในเนื �อเรื�อง 

4)การอ้างอิงจากเอกสารมากกว่า 1 ฉบบั ถ้ามีการอ้างอิงต่อเนื�องกนัจะใช้เครื�องหมายยติภังค์ 

(hyphenหรือ -) เชื�อมระหว่างฉบบัแรกถงึฉบบัสดุท้ายเช่น [1-5] แต่ถ้าอ้างอิงเอกสารที�มีลาํดบัไม่ต่อเนื�องกนัจะใช้

เครื�องหมายจุลภาค (comma หรือ ,) เช่น [4,8,12]  
 

 การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 

1) เอกสารอ้างอิงทกุลาํดบัจะต้องมีการอ้างอิงหรือกลา่วถงึในบทความ  

2) ต้องพิมพ์เรียงลาํดบัการอ้างอิงตามหมายเลขที�กําหนดไว้ภายในวงเลบ็ใหญ่ที�ได้อ้างอิงถงึ 

ในบทความโดยไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้างอิง 

3) หมายเลขลําดบัการอ้างอิงให้พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายถ้ารายละเอียดของเอกสารอ้างอิงมีความยาวมากกว่าหนึ�ง

บรรทดัให้พิมพ์ต่อบรรทัดถดัไปโดยย่อหน้า (โดยเว้นระยะ 7 ช่วงตัวอกัษรหรือเริ�มพิมพ์ช่วงตัวอกัษร 

ที� 8  

การจัดพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความจะแตกต่างกนัตามชนิดของเอกสารที�นํามาอ้างอิงให้จดัพิมพ์ตาม

ข้อแนะนํา ดงันี � 

1.  อ้างอิงจากหนังสือ ใช้รูปแบบดงันี � 

ชื�อผู้แต่ง.//(ปีที�พิมพ์).//ชื�อเรื�อง.//ครั �งที�พิมพ์.(ถ้ามี)//เมืองที�พิมพ์:/สาํนกัพิมพ์. 

ตัวอย่าง  

[1] ไพจิตร ยิ�งศิริวฒัน์.  (2541).เนื�อดินเซรามิกส์.พิมพ์ครั �งที� 1.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

[2]Kotler Philip; & Gary Armstrong. (2003). Principles of Marketing.9th Ed. Boston: McGraw-Hill. 
 

2.  อ้างอิงจากวารสารใช้รูปแบบดงันี � 

ชื�อ/ชื�อสกุลผู้ เขียนบทความ.//(ปี,/วนั/เดือน).//ชื�อบทความ.//ชื�อวารสาร.//ปีที�(ฉบบัที�):/หน้าที�อ้าง. 

ตัวอย่าง 

[3]ชยัรัตน์ นิรันตรัตน์. (2553, มกราคม-มิถนุายน).นอนกรน..การหายใจติดขดัขณะหลบั.วารสารมหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ.2(3):1-13. 

[4] Doran, Kirk. (1996, January).Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing.Computer 

in Libraries. 16(1): 39-42. 
 

3.  อ้างอิงจากเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ/หนังสือรวมบทความวิชาการใช้รูปแบบดงันี � 

ชื�อผู้ เขียน.//(ปีที�พิมพ์).//ชื�อบทความหรือชื�อตอน.//ใน//ชื�อหนงัสือ.//ชื�อบรรณาธิการหรือชื�อผู้ รวบรวม 

(ถ้ามี).//หน้าที�ตีพิมพ์บทความหรือตอนนั �น.//ครั �งที�พิมพ์.//สถานที�พิมพ์:/ชื�อสาํนกัพิมพ์หรือผู้จดัพิมพ์. 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
 
เอกสารอ้างองิ 
[1] ลอืชัย ศรีเงินยวง. (2552).  คู่มือการท างานเพือ่น าหลกัพทุธธรรมมาแก้ปัญหาสขุภาพทางเพศและการเจริญพนัธุ์ของวยัรุ่น.  
 กรุงเทพฯ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ.    
[2] บญุฤทธ์ิ สขุรัตน์. (2557). การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น: นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และติดตามประเมินผล. นนทบรีุ :  
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[4] กสุมุาวดี ค าเกลีย้ง และคณะ. (2554). หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐานสขุศึกษา 6 ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6. กรุงเทพฯ:  
 ส านกัพิมพ์เอมพนัธ์.   
[5] นพสัชวินทร์ มูลทาทอง. (2555, มกราคม - มิถนุายน). ทกัษะชีวิตกบัการศึกษาเพือ่พฒันาเด็กและเยาวชน.  
 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม. 9 (1): 23 - 30. 
[6] วิชยั วงษ์ใหญ่. (2552). หลกัสูตร. กรุงเทพฯ: ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา.    
[7] มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช. (2550). เอกสารการสอนชดุวิชาทกัษะชีวิต. (พิมพ์ครัง้ที่ 9). นนทบรีุ :   
 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 
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และจดัข้อความบรรยายภาพให้อยู่กึ�งกลางหน้ากระดาษชื�อตารางให้ระบคํุาว่า ตารางพร้อมทั �งข้อความบรรยายตาราง หวั

ตารางให้จดัชิดซ้ายของหน้ากระดาษ และใต้ภาพประกอบหรือตารางให้บอกแหลง่ที�มาโดยพิมพ์ห่างจากชื�อภาพประกอบ

หรือเส้นคั�นใต้ตาราง1 บรรทัด (ใช้ตวัอักษรขนาด 14point,ตวัปกติ) 

 

 

 ตัวอย่างภาพประกอบที�นํามาอ้างและการบอกแหลง่อ้างอิง 
 

 
 

ภาพประกอบ1แสดงโครงร่างของตู้ เย็นด้วยเทอร์โมอิเลก็ตริก 
 

ที�มา: Min, G.; & Rowe, D.M. (2006).Experimental evaluation of prototype thermoelectric domestic 

refrigerators.Applied Energy. 83: 133-152. 

 

 ตัวอย่างตารางที�นํามาอ้างและการบอกแหลง่อ้างอิง 
 

ตาราง 1แสดงคณุสมบติัของการกนัแดดของอปุกรณ์ในห้องสมดุ 
 

 

รูปแบบอุปกรณ์กันแดด 

ค่า Transmitted 

Radiation Impact 

หมายเหตุ 

 

 

1. อปุกรณ์กนัแดดติดตั �งภายในอาคาร : มลูี�สเีงิน  

   (Inside Venetian Blind Reflective Aluminum)   

0.45 ติดตั �งเรียบร้อยแล้ว 

2. อปุกรณ์กนัแดดติดตั �งภายนอกอาคาร : แบบเกลด็  

   (Outside Venetian Blind ) 

 

0.15 ดําเนินการติดตั �งในงานวิจยั 

 

ที�มา: Olgyay Victor. (1992). Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism.New 

York: Van Nostrand Reinhold. 61-81. 
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 การพิมพ์อ้างอิงที�แทรกในเนื �อหาของบทความ 

1) ใช้การอ้างอิงระบบลาํดบัหมายเลขโดยระบลุาํดบัหมายเลขอ้างอิงท้ายข้อความหรือชื�อบคุคลที�นํามา 

อ้างอิง ให้เริ�มจากหมายเลข 1,2,3ไปตามลาํดบัที�อ้างอิงก่อน-หลงั โดยใช้เลขอารบิคอยู่ในวงเล็บใหญ่ เช่น มีค่า OTTV ไม่

เกิน 50วตัต์ต่อตารางเมตร[1]ออกตามความในพระราชบญัญัติการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2535[2] 

2) ทกุครั �งที�มีการอ้างอิงซํ �าจะต้องใช้หมายเลขเดิมในการอ้างอิง 

 3)การอ้างอิงแทรกในตารางหรือในคําอธิบายตารางให้ใช้หมายเลขที�สอดคล้องกบัที�ได้อ้างอิงมาก่อนแล้วในเนื �อเรื�อง 

4)การอ้างอิงจากเอกสารมากกว่า 1 ฉบบั ถ้ามีการอ้างอิงต่อเนื�องกนัจะใช้เครื�องหมายยติภังค์ 

(hyphenหรือ -) เชื�อมระหว่างฉบบัแรกถงึฉบบัสดุท้ายเช่น [1-5] แต่ถ้าอ้างอิงเอกสารที�มีลาํดบัไม่ต่อเนื�องกนัจะใช้

เครื�องหมายจุลภาค (comma หรือ ,) เช่น [4,8,12]  
 

 การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 

1) เอกสารอ้างอิงทกุลาํดบัจะต้องมีการอ้างอิงหรือกลา่วถงึในบทความ  

2) ต้องพิมพ์เรียงลาํดบัการอ้างอิงตามหมายเลขที�กําหนดไว้ภายในวงเลบ็ใหญ่ที�ได้อ้างอิงถงึ 

ในบทความโดยไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้างอิง 

3) หมายเลขลําดบัการอ้างอิงให้พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายถ้ารายละเอียดของเอกสารอ้างอิงมีความยาวมากกว่าหนึ�ง

บรรทดัให้พิมพ์ต่อบรรทัดถดัไปโดยย่อหน้า (โดยเว้นระยะ 7 ช่วงตัวอกัษรหรือเริ�มพิมพ์ช่วงตัวอกัษร 

ที� 8  

การจัดพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความจะแตกต่างกนัตามชนิดของเอกสารที�นํามาอ้างอิงให้จดัพิมพ์ตาม

ข้อแนะนํา ดงันี � 

1.  อ้างอิงจากหนังสือ ใช้รูปแบบดงันี � 

ชื�อผู้แต่ง.//(ปีที�พิมพ์).//ชื�อเรื�อง.//ครั �งที�พิมพ์.(ถ้ามี)//เมืองที�พิมพ์:/สาํนกัพิมพ์. 

ตัวอย่าง  

[1] ไพจิตร ยิ�งศิริวฒัน์.  (2541).เนื�อดินเซรามิกส์.พิมพ์ครั �งที� 1.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

[2]Kotler Philip; & Gary Armstrong. (2003). Principles of Marketing.9th Ed. Boston: McGraw-Hill. 
 

2.  อ้างอิงจากวารสารใช้รูปแบบดงันี � 

ชื�อ/ชื�อสกุลผู้ เขียนบทความ.//(ปี,/วนั/เดือน).//ชื�อบทความ.//ชื�อวารสาร.//ปีที�(ฉบบัที�):/หน้าที�อ้าง. 

ตัวอย่าง 

[3]ชยัรัตน์ นิรันตรัตน์. (2553, มกราคม-มิถนุายน).นอนกรน..การหายใจติดขดัขณะหลบั.วารสารมหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ.2(3):1-13. 

[4] Doran, Kirk. (1996, January).Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing.Computer 

in Libraries. 16(1): 39-42. 
 

3.  อ้างอิงจากเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ/หนังสือรวมบทความวิชาการใช้รูปแบบดงันี � 

ชื�อผู้ เขียน.//(ปีที�พิมพ์).//ชื�อบทความหรือชื�อตอน.//ใน//ชื�อหนงัสือ.//ชื�อบรรณาธิการหรือชื�อผู้ รวบรวม 

(ถ้ามี).//หน้าที�ตีพิมพ์บทความหรือตอนนั �น.//ครั �งที�พิมพ์.//สถานที�พิมพ์:/ชื�อสาํนกัพิมพ์หรือผู้จดัพิมพ์. 
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[8] Wenzel, V., Weichold, K. and Silbereisen, R. K. (2009, December). “The Life Skills Program IPSY:  
 Positive Influences on School Bonding and Prevention of Substance Misuse”, in Journal of  
 Adolescence. Vol.32 (No.6): pp.1391-1401. 
[9] Benson, P. L. and Scales, P. C. (2009, April). “Positive Youth Development and the Prevention of  
 Youth Aggression and Violence”, in European Journal of Developmental Science. Vol.3  
 (No.3): pp.218 - 234. 
[10] Butler, H. A. (2012, June). “Halpern Critical Thinking Assessment Predicts Real-World Outcomes of  
            Critical Thinking”, in Applied Cognitive Psychology.  Vol.26 (No.5): pp.721-729. 
[11] Weiss, S., Marian, H.  (August 2007).  “Student Communication Motives and Interpersonal Attraction 
 Toward Instructor”, in Communication Research Reports. Vol.3 (No.24): pp.215-224. 
[12] Kluemper, D.H.  (2008, April). “Trait Emotional Intelligence: The Impact of Core-Self Evaluations and   
            Social Desirability”, in Personality and Individual Differences. Vol.44 (No.6): pp. 1402-1412. 
[13] Pearson, J.C. and Nelson, P.E. (1997). An introduction to human communication understanding & 
 sharing. The United States of America: McGraw-Hill. 
[14] Patterson, S.M. and Vitello, E. M. (2006, January). “Key Influences Shaping Health Education: Progress  
 Toward Accreditation”, in The Health Education Monograph Series. Vol.23 (No.1): pp.14-19. 
[15] กิตติมา จัน่บ ารุง. (2548). ประสิทธิผลของโปรแกรมการพฒันาทกัษะชีวิตต่อพฤติกรรมการป้องกนั ปัญหาทางเพศใน 
 วยัเรียน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
 จงัหวดันนทบุรี.  วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบติัครอบครัว).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัคริสเตียน. 
[16] อจัฉรา ฉายวิวฒัน์. (2551, มิถนุายน - กนัยายน). การพฒันาหลกัสูตรเสริมด้านทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน. วารสารศกึษาศาสตร์. 19 (3): 65-66. 
[17] ธนียา เทียนค าศรี. (2557, มกราคม - มิถนุายน). “การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูเพือ่การออกแบบกิจกรรมพฒันา 
 ทกัษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา”  ในวารสารคณะมนษุยศาสตร์และ 
 สงัคมศาสตร์. 12(1): 115-121. 
 [18] สภุัทรา สามงั. (2548). ผลการใชโ้ปรแกรมการเสริมสร้างทกัษะชีวิตทีมี่ต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการมี 
 เพศสมัพนัธ์ในนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 เขตอ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธุ์.  วิทยานิพนธ์ กศ.ม.  

(จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา). มหาสารคาม: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
[19] ราณี วงศ์คงเดช. (2549). การเสริมสร้างทกัษะชีวิตกบัแรงสนบัสนนุทางสงัคมเพือ่ป้องกนัการดื่มแอลกอฮอล์ใน 
 นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนขยายโอกาสการทางการศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น.  
 ปริญญานิพนธ์ สธ.ม. (สขุศกึษาและการสง่เสริมสขุภาพ). ขอนแก่น: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัขอนแก่น.   
[20] ดนพุล สนุทรรัตน์. (2550). การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพือ่พฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียน 
 มธัยมศึกษาเอกชน. ปริญญานิพนธ์กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). ชลบรีุ: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยับรูพา.   
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ตัวอย่าง  

[5] แม้นมาสชวลติ, คณุหญิง. (2526). การก้าวเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของห้องสมดุ.ในเอกสารการสมัมนา 

ทางวิชาการเรื�องก้าวแรกของการใชเ้ครื�องคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด. หน้า 1-7. กรุงเทพฯ:  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  

[6] Tichner, Fred J. (1981). Apprenticship and Employee Training. In The New Encyclopedia  

Britannica, Macropedia, V.1. pp. 1018-1023. Chicago: Encyclopedia Britannica. 
 

4.  อ้างอิงจากปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใช้รูปแบบดงันี � 

ชื�อผู้แต่ง.//(ปีที�พิมพ์).//ชื�อเรื�อง.//ชื�อปริญญา (สาขาหรือวิชาเอก).//เมืองที�พิมพ์:/หน่วยงาน.//ถ่ายเอกสาร. 

ตัวอย่าง  

[7]สริิสมุาลย์ ชนะมา. (2548). การพฒันารูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาสงัคมศึกษา  

สําหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศกึษา). กรุงเทพฯ:  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

[8] PatamapornYenbamrung. (1992). The Emerging Electronic University: A Study of Student  

Cost-Effectiveness.Dissertation, Ph.D. (Library and Information Science). Austin: Graduate school  

The University of Texas at Austin.Photocopied. 
 

5.  อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ใช้รูปแบบดงันี � 

ข้อมูลจากหนังสือออนไลน์ 

ผู้แต่ง.//(ปีที�พิมพ์หรือปีที�สบืค้น).//ชื�อเรื�อง.//สถานที�พิมพ์:/สาํนกัพิมพ์.//สบืค้นเมื�อ/วนั/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/  

เดือน/วนั/ปี),/จาก(from)/ชื�อเว็บไซต์ 

ตัวอย่าง 

[9] ทบวงมหาวิทยาลยั. (2544). กรอบแนวทางการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา.สบืค้นเมื�อ 15  

พฤศจิกายน 2544, จาก http://www.qa.mua.go.th/Thai/seminar_document.htm 

[10] Davies, J. Eric; Wisdom, Stella; & Creaser, Claire. (2000). Out of Sight but Not Out of Mind:  

Visually Impaired People's Perspectives of Library and Information Services. 

Loughborough: LISU. Retrieved September 20, 2003, from www.lboro.ac.uk/departments/ 

dils/lisu/public.html 

ข้อมูลที � เป็นบทความจากวารสารออนไลน์ 

ผู้แต่ง.//(ปีที�พิมพ์,/วนัเดือนของวารสารหรือปีที�สืบค้น).//ชื�อบทความ.//ชื�อวารสาร.//ปีที�(ฉบบัที�):/หน้า(ถ้ามี).//  

สบืค้นเมื�อ/วนั/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/เดือน/วนั,/ปี),/จาก(from)/ชื�อเว็บไซต์ 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
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ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
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ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
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