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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีควำมมุ่งหมำยเพื่ อศึกษำ 1) พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 2) กำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยนอกของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 และ3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมผู้นำกับกำร
ดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยนอกของผู้บริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และ
ครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ปีกำรศึกษำ 2556 จำนวน 355 คน ได้จำกกำรคำนวณ
โดยใช้ สู ตรของยำมำเน่ และท ำกำรสุ่ม แบบชั้น ภูมิ จำแนกตำมขนำดสถำนศึก ษำ เครื่องมื อที่ ใช้ในกำรเก็ บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำมที่มีค่ำควำมเชื่อมั่น 0.970 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย
ส่วนเบี่ ย งเบนมำตรฐำน ค่ ำสัม ประสิ ท ธิ์ส หสั มพั นธ์ของเพี ยร์สั น และทดสอบนั ยส ำคัญของค่ำสัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์ โดยกำรทดสอบที
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยรวมและรำยด้ำน มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก โดย
เรียงลำดับตำมค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ แบบสั่งกำร แบบมุ่งควำมสำเร็จ แบบสนับสนุน และแบบมีส่วน
ร่วม
2. กำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยนอกของผู้บริหำรสถำนศึ กษำ โดยรวมและรำยด้ำน มีกำร
ดำเนินงำนอยู่ในระดับมำก โดยเรียงลำดับตำมค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ กำรประกันคุณภำพภำยใน กำร
จัดกำรศึกษำ กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมผู้นำกับกำรประกันคุณภำพภำยนอกของผู้บริหำรสถำนศึ กษำ
โดยภำพรวมมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกในระดับสูง อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05

2

ABSTRACT
The purposes of this research were to: 1) study the leadership behaviors of school administrators
under Secondary Educational Service Area Office 28, 2) study the external quality assurance of school
administrators under Secondary Educational Service Area Office 28, and 3) study the relationship between
leadership behavior and external quality assurance of school administrators. The 355 samples drawn by using
Yamane formula and stratified random sampling according to school size, were school administrators and
teachers under Secondary Educational Service Area Office 28 in the academic year 2013. The instrument used
in this research was a questionnaire to a reliability of 0.970. The data were analyzed in terms of percentage,
mean, standard deviation, Pearson’s product-moment correlation coefficient and t-test.
The findings were as follows:
1. The leadership behaviors of school administrators were at a high level both in overall and
individual aspects. The ranking from the highest to the lowest were: directive, achievement - oriented,
supportive, and participative.
2. The external quality assurance of school administrators were at a high level both in overall and
individual aspects. The ranking from the highest to the lowest were internal quality assurance, education,
educational management, and learning and teaching.
3. The relationship between leadership and external quality assurance of school administrators was
at a high positive correlation with statistical significance at the .05 level.

บทนำ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพต้องเป็นกำรศึกษำที่พัฒนำคนไทย เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ำงกำย จิตใจ
สติปัญญำ ควำมรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรดำเนินชีวิต สำมำรถดำรงชีวิตอยู่กับผู้อื่นได้ อย่ำง
มี ค วำมสุข มุ่ งเน้ น กำรปลูก จิตส ำนึ ก ที่ ถูก ต้อง เกี่ ย วกั บ กำรเมื อง กำรปกครองในระบบประชำธิป ไตยอั น มี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษำและส่งเสริมสิทธิหน้ำที่ เสรีภำพ เคำรพกฎหมำย ควำมเสมอภำคและ
ศักดิ์ศรี มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย รู้จักผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติ รวมทั้งส่งเสริมศำสนำ
ศิล ปะและวัฒ นธรรมของชำติ ภู มิ ปั ญ ญำท้องถิ่ น ภูมิปั ญ ญำไทยและควำมรู้อัน เป็น สำกลตลอดจนอนุ รัก ษ์
ทรัพ ยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มี ควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ รู้จักพึ่ งตนเอง มีควำมคิด ริเริ่ม
สร้ ำ งสรรค์ ใฝ่ รู้ แ ละเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง (มิ เดี ย อิ น เทลลิ เจน เทคโนโลยี , 2546) นอกจำกนี้
พระรำชบั ญ ญัติ กำรศึก ษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดให้มีก ำร
กระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรตัดสินใจไปให้หน่วยงำนระดับปฏิบัติ อันได้แก่ สถำนศึกษำ มำกที่สุด โดย
รำชกำรบริหำรส่วนกลำงจะทำหน้ำที่ กำหนดนโยบำย กำรวำงแผน กำรจัดสรรงบประมำณ กำรกำหนดและ
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ประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ เป็นประกำรสำคัญ ส่วนกำรบริหำรวิชำกำร กำรบริหำรงบประมำณ
กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรทั่วไป จะมีกำรกระจำยอำนำจไปให้สถำนศึกษำรับผิดชอบ ดำเนินกำรเอง
เป็นสำคัญ
ดังนั้นสถำนศึกษำที่ มีคุณภำพต้องมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีกำรบริหำรที่มีคุณภำพ มีกำร
ประกั นคุณ ภำพกำรศึกษำที่ กฎหมำยให้หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำทุกหน่วยงำนต้องดำเนินกำรควบคู่กั บกำร
บริหำรจัดกำรตำมปกติ เพื่อเป็นกลไกในกำรตรวจสอบและกระตุ้นให้หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำมีกำรควบคุม
คุ ณ ภำพและมำตรฐำนกำรศึ ก ษำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง(พิ เชษฐ์
วำยุ วรรธนะ, 2550) และจำกพระรำชบั ญ ญั ติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดควำมมุ่งหมำยและหลักกำร
ของกำรจัดกำรศึกษำ ที่จะต้องมุ่งเน้นคุณภำพและมำตรฐำนโดยกำหนดรำยละเอียดไว้ในหมวด 6 มำตรฐำนและ
กำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำให้ ห น่ วยงำนต้ น สั ง กั ด และสถำนศึ ก ษำจั ด ให้ มี ก ำรประกั น คุ ณ ภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดทำรำยงำน
เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสำธำรณชนเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปสู่กำร
พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ซึ่งได้ดำเนินกำรประเมิน
คุณภำพรอบแรก (พ.ศ.2544 - 2548) ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง (พ.ศ.2548 – 2553) และกำรประเมิน
คุณภำพรอบสำมระหว่ำงปี พ.ศ. 2554 – 2558 ซึ่งในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จะยังคงหลักกำร
สำคัญ ของกำรประเมิ นคุ ณภำพภำยนอก ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 ที่กำหนดให้สำนักงำนรับรองและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(สมศ.) ทำกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำแต่ละแห่งตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ และครอบคลุมหลักเกณฑ์ใน
เรื่องต่ำง ๆ ดังนี้ 1)ผลกำรจัดกำรศึกษำ 2)กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 3)กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ4)กำรประกัน
คุณภำพภำยใน (สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน), 2554) ซึ่งผลกำร
ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ โดยสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จะเป็นตัวชี้ให้เห็น
ถึงระดับคุณภำพของกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และระดับประสิทธิผลในกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึ กษำขั้นพื้ นฐำน เป็ นกระบวนกำรตำมกฎหมำยที่ส ถำนศึกษำต้องดำเนินกำรควบคู่กับกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำตำมปกติที่เป็นกระบวนกำร เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจแก่สำธำรณชนว่ำ สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำ
ได้มีคุณภำพ มีประสิทธิผล ซึ่งเป็นเป้ำหมำยของทุกองค์กร (พิเชษฐ์ วำยุวรรธนะ, 2550)
จำกกำรสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ปีกำรศึกษำ 2554 – 2558 ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 28 จำนวน 83 โรงเรียน พบว่ำปีกำรศึกษำ 2554 มีโรงเรียนที่ต้องรับ
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จำนวน 18 โรงเรียนได้รับรองมำตรฐำนจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมินคุณภำพภำยนอก(สมศ.) จำนวน 17 โรงเรียน ไม่รับรองมำตรฐำนจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมิ นคุ ณ ภำพภำยนอก(สมศ.) จำนวน 1 โรงเรีย น และในปีก ำรศึก ษำ 2555 มีโรงเรียนที่ต้องรับ กำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จำนวน 22 โรงเรียน ได้รับรองมำตรฐำนจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพภำยนอก(สมศ.) จำนวน 5 โรงเรียน ไม่รับรองมำตรฐำนจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
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ประเมินคุณภำพภำยนอก(สมศ.) จำนวน 17 โรงเรียน ส่วนอีก 43 โรงเรียน รอกำรประเมินในปีกำรศึกษำถัดไป
(สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28, 2556, ย่อหน้ำ 1) (จุไรรัตน์ วรรณยิ่ง, 2551) พบว่ำสถำนศึกษำ
หลำยแห่งไม่ผ่ำนกำรประเมิน เนื่องจำกผู้บริหำรขำดควำมรู้ทำงกำรบริ หำร ขำดทักษะภำวะผู้นำ และขำดกำร
พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนกำรสอน ผู้บริหำรไม่ยึดหลักธรรมำธิบำลในกำรบริหำร รวมทั้ง
ควำมเหลื่อมล้ำในกำรบริหำรจัดกำร นอกจำกนี้ อุปสรรคสำคัญในกำรกระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำที่ทำให้
กำรศึกษำไทย ยังไม่สำมำรถไปสู่เป้ำหมำยปลำยทำง เนื่องจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำยังขำดทักษะภำวะผู้นำ และ
ขำดวิสัยทัศน์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับกำรวิเครำะห์ปัญหำของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ ที่ระบุว่ำปัญหำสำคัญ ได้แก่ ผู้บริหำรขำดประสิทธิภำพในกำรบริหำรและกำร
จัดกำร นอกจำกนี้ จำกกำรวิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ในโรงเรียนมัธยมศึกษำ ยัง
พบว่ำมีปัญหำและอุปสรรคมำจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ จึงเห็นได้ว่ำ อำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำมี
ควำมสำคัญต่อกำรขับเคลื่อนกำรศึกษำและกำรบริหำรงำนของโรงเรียนให้บรรลุเป้ำหมำยกำรศึกษำเป็นอย่ำง
มำก
ยุทธศำสตร์ในกำรดำเนินงำนที่นำไปสู่ควำมสำเร็จของสถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำจะต้องเป็น
แกนหลักในกำรบริหำร และดำเนินกำรร่วมกับแกนนำอื่นๆ เพื่อช่วยผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน และประสำน
ให้บุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ และบุคลำกรอื่นที่เกี่ยวข้องภำยนอกร่วมกันทำงำนเป็นทีม เพื่อพัฒนำระบบกำร
ประเมิ นตนเองของสถำนศึก ษำให้เป็ นระบบครบวงจร รวมทั้งก ำกับ ดูแลให้มีก ำรดำเนิ นงำนอย่ำงต่อเนื่อง
บทบำทของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จทำงกำรบริหำรสถำนศึกษำจะต้องมีหน้ำที่โดยตรง ใน
กำรจัดให้สถำนศึกษำมีปรัชญำและเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ กำหนดยุทธวิธีและวิธีกำรปฏิบัติงำน เพื่อเป็นกำร
ชี้นำแนวทำงกำรทำงำน พร้อมทั้งรับ ผิดชอบต่อผลทั้งโดยตรงและทำงอ้อมที่จะบังเกิดขึ้นในตัวผู้เรียน หำก
สถำนศึกษำใดผู้บริหำร มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำวะผู้นำไปบริหำรสถำนศึกษำ ย่อมผลักดันให้สถำนศึกษำมี
คุ ณ ภำพ (ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ , 2543, หน้ ำ 53) ซึ่ งพฤติ ก รรมของผู้ น ำดั งกล่ ำวจะ
ประกอบด้วย ผู้นำจะต้องมีวิสัยทัศน์ สำมำรถกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกับบุคลำกรต่ำง ๆ ได้ รวมทั้งใช้แรงจูงใจใน
กำรขับเคลื่อนภำรกิจให้สำเร็จ สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลำกรทั้งภำยใน และภำยนอกสถำนศึกษำ มีควำม
มุ่งมั่นในกำรทำงำน ใช้ข้อมูลและสถิติในกำรตัดสินใจ ให้กำรสนับสนุนและช่วยเหลือลูกน้อง มีควำมสำมำรถ
ในกำรสื่อสำร มีควำมสำมำรถในกำรใช้แรงจูงใจ ทั้งแรงจูงใจภำยในและภำยนอก (จุไรรัตน์ วรรณยิ่ง, 2551)
พฤติกรรมผู้นำในตัวของผู้บริหำรสถำนศึกษำมี ควำมสำคัญ เนื่องจำก พฤติกรรมดังกล่ำวจะเป็นตัวขับเคลื่อน
ควำมคิด ควำมรู้สึก และควำมใส่ใจในงำนของผู้บริหำร ที่จะสำมำรถนำพำสถำนศึกษำซึ่งเป็นองค์กรที่ตนเอง
รับผิดชอบให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำไปสู่ควำมสำเร็จได้มำกน้อยเพียงใด (สุรำงค์ วิสุทธิสระ)
จำกข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ กำรบริหำรสถำนศึกษำที่จะได้รับรองมำตรฐำนจำกสำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(สมศ.) มีควำมเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ หำกผู้บริหำรสถำนศึกษำขำดควำมรู้ควำมสำมำรถ ขำดพฤติกรรมของผู้นำ อำจส่งผลให้คณะครูใน
สถำนศึกษำไม่มีควำมเข้ำใจในกำรประกันคุณภำพภำยนอก จึงอำจทำให้สถำนศึกษำมีปญ
ั หำและไม่สำมำรถ
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ดำเนินกำรในกำรเตรียมกำรประกันคุณภำพภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำ
พฤติกรรมผู้นำกับกำรประกันคุณภำพภำยนอกของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำร
สถำนศึกษำและครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของพฤติกรรมผู้นำและเป็นประโยชน์ในกำรจัดกระบวนกำรวำงแผน
กำรลงมือปฏิบัติ กำรตรวจสอบ และกำรปรับปรุงแก้ไข เพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมให้มี
คุณภำพและประสิทธิภำพต่อไป
ควำมมุ่งหมำยในกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษำพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 28
2. เพื่อศึกษำกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยนอกของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28
3. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมผู้นำกับกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยนอก
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28
ควำมสำคัญของกำรวิจัย
ผลของกำรวิจัยในครั้งนี้ เพื่ อต้องกำรชี้ให้เห็นว่ำพฤติก รรมผู้นำของผู้บริหำรสถำนศึกษำกับกำร
ประกันคุณภำพภำยนอกมีควำมสัมพันธ์กันในระดับใด ทั้งนี้เพื่อนำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำกำรประกัน
คุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ(สมศ.)กำหนด
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ปีกำรศึกษำ 2556 จำนวน 3,169 คน จำแนกเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน
191 คน และครู จำนวน 2,978 คน (สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28, 2556, ย่อหน้ำ 1-3) กลุ่ม
ตัวอย่ำงได้จำกกำรใช้สูตรของยำมำเน่ (Yamane) ที่มีควำมเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมให้มีควำมคลำดเคลื่อนได้ร้อย
ละ 5 ในกำรค ำนวณกลุ่ ม ตั ว อย่ ำง ได้ กลุ่ มตั วอย่ ำง 355 คน จำกนั้ น ด ำเนิ น กำรสุ่ ม แบบแบ่ งชั้ น ภู มิ (stratified
random sampling) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) โดยแบ่งตำมขนำดสถำนศึกษำและตำแหน่งหน้ำที่กำรปฏิบัติงำน
จำนวนผู้บริหำร เป็น 58 คน และครู 297 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถำม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอนคือ
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ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ด้ำนเพศ อำยุ ระดับกำรศึก ษำ
ตำแหน่ ง หน้ ำ ที่ ก ำรปฏิ บั ติง ำน ประสบกำรณ์ ก ำรท ำงำน ขนำดสถำนศึก ษำ และสั งกั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 เป็นแบบสอบถำมแบบสำรวจรำยกำร(check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกั ดสำนักงำนเขตพื้ นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ใช้วัดพฤติกรรมผู้นำ 4 ด้ำน คือ พฤติกรรมแบบสั่งกำร พฤติกรรมแบบสนับสนุน
พฤติกรรมแบบมีส่วนร่วม พฤติกรรมแบบมุ่งควำมสำเร็จ ลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณ
ค่ำ(rating scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)
ตอนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยนอกของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำมั ธยมศึกษำ เขต 28 โดยผู้วิจัยได้นำกรอบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ มำกำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 4 มำตรฐำน คือ กำร
จัด กำรศึ ก ษำ กำรบริห ำรจั ด กำรศึ ก ษำ กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน กำรประกั น คุ ณ ภำพภำยใน ลั กษณะของ
แบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (rating scale) 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert)
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูล จำแนกเป็น 2 ตอน ดังมีรำยละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 กำรวิ เครำะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ข้ อมู ลทั่ วไปของผู้ ตอบแบบสอบถำม ด้ ำนเพศ อำยุ ระดั บ
กำรศึกษำ ตำแหน่งหน้ำที่กำรปฏิบัติงำน ประสบกำรณ์กำรทำงำน ขนำดสถำนศึกษำ และสังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 โดยกำรหำควำมถี่ (frequency) และค่ำร้อยละ (percentage)
ตอนที่ 2 วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำในกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยนอกของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 โดยกำรวิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ย (mean)
และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) รำยข้อ และรำยด้ำนทุกด้ำน
วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยนอกของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย (mean) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard
deviation) โดยหำค่ำเฉลี่ยรำยข้อ และรำยด้ำนทุกด้ำน
วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมผู้นำกับกำรประกันคุณภำพภำยนอกของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และครู ใช้สถิติวเิ ครำะห์หำควำมสัมพันธ์อย่ำงง่ำย (simple correlation) โดยวิธีกำรหำค่ำ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s product moment cocrelation coefficient) และทดสอบ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
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ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล
ผลกำรวิจัย
จำกผลกำรศึกษำพฤติกรรมผู้นำกับกำรประกันคุณภำพภำยนอกของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมควำม
คิดเห็นของผู้บริหำรและครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ได้ผลกำรวิจัย ดังนี้
ตำรำง 1 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ภำพรวม
ระดับควำมคิดเห็น
พฤติกรรมผู้นำ
S.D ควำมหมำย
X
1. แบบสั่งกำร
4.09
0.64
มำก
2. แบบสนับสนุน
4.00
0.68
มำก
3. แบบมีส่วนร่วม
3.98
0.72
มำก
4. แบบมุ่งควำมสำเร็จ
4.03
0.65
มำก
ภำพรวม
4.03
0.67
มำก
จำกตำรำง 1 พบว่ำพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 28 ในภำพรวมมีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก ( X = 4.03, S.D. = 0.67) โดยเรียงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อย
ดังนี้ แบบสั่งกำร ( X = 4.09, S.D. = 0.64) แบบมุ่งควำมสำเร็จ ( X = 4.03, S.D. = 0.65) แบบสนับสนุน ( X =
4.00, S.D. = 0.68) และแบบมีส่วนร่วม ( X = 3.98, S.D. = 0.72)
ตำรำง 2 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยนอกของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ภำพรวม
ระดับกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยนอก
S.D ควำมหมำย
X
1. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
4.15
0.60
มำก
2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.07
0.57
มำก
3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
4.06
0.58
มำก
4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
4.16
0.59
มำก
ภำพรวม
4.11
0.59
มำก
จำกตำรำง 2 พบว่ำกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยนอกของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำน
เขตพื้ นที่ กำรศึก ษำมั ธยมศึกษำ เขต 28 ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ( X = 4.11, S.D. = 0.59) โดยเรียงล ำดับ
ค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อย ดังนี้ ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ( X = 4.16,S.D. = 0.59) ด้ำนกำรจัดกำรศึก ษำ
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( X = 4.15,S.D. = 0.60) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ( X = 4.07,S.D. = 0.57) และ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ( X = 4.06,S.D. = 0.58)
ตำรำง 3 กำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ กับกำรประกันคุณภำพภำยนอก
กำรประคุณภำพ ด้ำนกำร
ด้ำนกำร
ด้ำนบริหำร
ด้ำน
ภำยนอก
จัด
จัด
ภำพ
จัดกำรศึกษำ
ประกัน
กำรศึกษำ
กำรเรียน
รวม
คุณภำพ
กำรสอน
t
p
ภำยใน
พฤติกรรมผู้นำ
r
r
r
r
r
แบบสั่งกำร
0.680
0.659
0.605
0.576 0.683 24.030 0.000 *
แบบสนับสนุน
0.716
0.652
0.622
0.616 0.706 26.422 0.000 *
แบบมีส่วนร่วม
0.686
0.676
0.620
0.591 0.697 25.477 0.000 *
แบบมุ่งควำมสำเร็จ 0.685
0.695
0.643
0.637 0.720 28.064 0.000 *
ภำพรวม
0.683
0.706
0.697
0.720 0.775 36.491 0.000 *
*p≤ .05
จำกตำรำง 3 ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำงพฤติ ก รรมผู้ น ำกั บ กำรประกั น คุ ณ ภำพภำยนอกของผู้ บ ริ ห ำร
สถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึ กษำ เขต 28 พบว่ำ พฤติกรรมผู้นำมีควำมสัมพันธ์กับกำร
ประกันคุณภำพภำยนอก อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ .05 ระดับมำก
อภิปรำยผล
จำกผลกำรศึกษำพฤติกรรมผู้นำกับกำรประกันคุณภำพภำยนอกของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมควำม
คิดเห็นของผู้บริหำรและครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปรำย ดังนี้
1. พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ใน
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก เรียงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อย 3 อันดับแรกดังนี้ แบบสั่งกำร แบบมุ่งควำมสำเร็จ
และแบบสนับสนุน เนื่องจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นบุคคลที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุ
ควำมส ำเร็จตำมเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้ และเป็นผู้ใช้กระบวนกำร วิธีกำรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยตรง หำก
โครงสร้ำงและระบบของงำนไม่ชัดเจน คุณลักษณะส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชำขำดควำมรู้ ควำมสำมำรถ มี
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนต่ำ อำจส่งผลต่อกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำโดยตรง ประกอบกับสถำนศึกษำ
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สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 จะต้องมีกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและรับ
กำรประเมินภำยนอกจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(สมศ.) ดังนั้น บทบำทหน้ำที่
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ต้องบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ กำหนดมำตรฐำนกำรทำงำนให้กับครูและบุคลำกร
ในสถำนศึกษำ วำงกฎระเบียบต่ำง ๆ ให้ชัดเจน มุ่งผลผลิตและประสิทธิภำพของงำนเป็นสำคัญ จึงเป็นภำรกิจ
และหน้ ำ ที่ ที่ ส ำคั ญ ของผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำที่ จ ะต้ อ งเข้ ำ ควบคุ ม สั่ ง กำรให้ ผ ลงำนมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพตำม
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับแนวคิดของ เฮ้ำส์, และเดสเลอร์ (House & Dessler, 1974) ฐิติยำ เรือนนะกำร (2546)
กวี วงศ์พุฒ (2542) และวิทยำ ด่ำนธำรงกุล (2546) ที่กล่ำวว่ำ ลักษณะพฤติกรรมแบบสั่งกำรจะเป็นผู้ นำ ที่เน้น
งำนโดยบอกให้ผู้ใต้บังคับบัญชำทรำบอย่ำงชัดเจนว่ำ ต้องกำรผลงำนอย่ำงไร มีกำรวำงแผนกำรทำงำน กำหนด
ตำรำงและมำตรฐำนกำรทำงำนเฉพำะของงำนอย่ำงเคร่งครัด และควบคุมกำรทำงำนให้เป็นไปตำมโครงสร้ำงที่
กำหนดไว้ สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ สพิษ จัยกลำง(2550,บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะ
ผู้น ำของผู้ บ ริห ำรควำมพึ ง พอใจในกำรท ำงำนของครูใ นสถำนศึ ก ษำขั้น พื้ น ฐำนสั งกั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำนครรำชสีมำ เขต 1 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ภำวะผู้นำของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนสังกัดสำนักงำน
เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำนครรำชสี ม ำ เขต 1 โดยภำพรวมเป็ น แบบแบบมุ่ งผลส ำเร็จ แบบบอกกล่ ำว และแบบ
สนับสนุน
2. กำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยนอกของผู้บริหำรสถำนศึกษำสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยเรียงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อย ดังนี้
ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน เนื่องจำกสถำนศึกษำต้องรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ซึ่งรัฐได้กำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศ โดยส่งเสริมให้มี
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยกำหนดไว้ในหมวด 6 ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กรมวิชำกำร, 2546) ว่ำให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ
ประกอบด้วยระบบประกันคุณภำพภำยใน และระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอก กำรประกันคุณภำพภำยใน
ดำเนินกำรโดยสถำนศึกษำและหน่วยงำน ต้นสังกัด และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของ
กำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับกำรประกันคุณภำพ ซึ่งจะได้รับกำรประเมินจำก
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้ำปี สถำนศึกษำต้องจัดเตรียมเอกสำรต่ำง
ๆ ที่มีข้อมูลแก่สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อทำกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ดังนั้น จึงเป็นบทบำทของผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องมีกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในอย่ำงมีระบบ จัดทำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่ อรองรับ กำรประเมิ นคุ ณ ภำพภำยนอก สอดคล้องกับแนวคิดของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประกั น
คุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) (2554) ที่กล่ำวว่ำ ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร
กำรศึกษำที่ต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดทำรำยงำนประจำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำน
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ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพื่อรองรับ
กำรประกั น คุ ณ ภำพภำยนอก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลกำรวิ จั ย ของสมหวั ง อำลั ย ญำติ (2551, บทคั ด ย่ อ ) ซึ่ ง
ท ำกำรศึ ก ษำควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ำ งภำวะผู้ น ำของผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำกั บ ผลกำรประกั น คุ ณ ภำพภำยใน
สถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต 1 และเขต 2 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผลกำรวิจัย
ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เรียงตำมลำดับ คือ ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน และด้ำนคุณภำพผู้เรียน และสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของพิเชษฐ์ วำยุวรรธนะ
(2550, บทคั ด ย่ อ) ที่ ไ ด้ศึ ก ษำกำรประกั น คุณ ภำพกำรศึก ษำภำยในสถำนศึก ษำที่ ส่ งผลต่ อประสิ ท ธิผ ลของ
สถำนศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน สังกั ดส ำนัก งำนเขตพื้ น ที่กำรศึกษำกำญจนบุ รี เขต 1 ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรประกั น
คุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 ทั้งในภำพรวม
และรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก
3. ควำมสัม พั นธ์ระหว่ำงพฤติก รรมผู้นำกับกำรประกันคุณภำพภำยนอกของผู้บริหำรสถำนศึก ษำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 พบว่ำ พฤติกรรมผู้นำมีควำมสัมพั นธ์กับกำรประกัน
คุณภำพภำยนอกในเชิ งบวก สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของศศิวิมล สุขทนำรัก ษ์ (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะผู้นำ ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ กับสมรรถนะกำรบริหำรงำนวิชำกำร ของโรงเรียนใน
เขตอ ำเภอคลองหลวง สั งกั ดส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึก ษำปทุ มธำนี เขต 1 ผลกำรวิจัย พบว่ำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะผู้นำของผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับสมรรถนะกำรบริหำรงำน
วิชำกำร อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจำรณำควำมสัมพันธ์กันในแต่ละด้ำนของภำวะผู้นำของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำกับสมรรถนะกำรบริหำรงำนวิชำกำร พบว่ำ มีควำมสัมพันธ์กันในทำงบวก ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับสูง โดยด้ำนที่มีควำมสัมพันธ์กันมำกที่สุดคือ ภำวะผู้นำแบบเน้นควำมสำเร็จ รองลงมำคือภำวะผู้นำแบบมี
ส่วนร่วม และด้ำนที่มีควำมสัมพันธ์ต่ำที่สุด คือ ภำวะผู้นำแบบบงกำร
สรุปผล
จำกกำรวิจัยครั้งนี้พบว่ำพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 28 ในภำพรวมมีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำกโดยเรียงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อย ดังนี้ แบบสั่ง
กำร แบบมุ่งควำมสำเร็จ แบบสนับสนุน และแบบมีส่วนร่วม
กำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยนอกของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 28 ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยเรียงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อย ดังนี้ ด้ำนกำรประกัน
คุณภำพภำยใน ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมผู้นำกับกำรประกันคุณภำพภำยนอกของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 พบว่ำ พฤติกรรมผู้นำมีควำมสัมพันธ์กับกำรประกันคุณภำพ
ภำยนอก อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และมีควำมสัมพันธ์กันเชิงบวก ระดับสูง
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วิท ยำนิพ นธ์ฉ บั บ นี้ส ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีโดยได้รับควำมอนุเครำะห์อย่ำงดียิ่งจำกบุค คลหลำยท่ำน
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพล พุฒคำ ประธำนผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
วินัย สมมิตร กรรมกำรควบคุ มวิท ยำนิพ นธ์ ซึ่งได้ให้คำปรึกษำ แนะนำ ตรวจสอบควำมถูก ต้อง รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำวิท ยำนิ พ นธ์ ปรับปรุงแก้ ไขข้อบกพร่องต่ำงๆเพื่ อให้วิทยำนิ พ นธ์มีควำมถูก ต้อง
สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณอย่ำงสูงไว้ ณ โอกำสนี้
ขอขอบพระคุณคณะกรรมกำรสอบเค้ำโครงวิจัยทุกท่ำนซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุ
รพล พุฒคำ ประธำนกรรมกำร ดร.เฉลิมชัย หำญกล้ำ ดร.ภูวดล จุลสุคนธ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วินัย สมมิตร และ
นำยสรรชัย ชูชีพ ที่ได้กรุณำให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในกำรจัดทำวิทยำนิพนธ์ฉบับนี้
เป็นอย่ำงดียิ่ง
ขอขอบพระคุณดร.ภูวดล จุลสุคนธ์ ดร.อภิสรร ภำชนะวรรณ ดร.วสัน ปุ่นผล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วินัย
สมมิตร และนำยสมยศ หลักบุญ ในฐำนะผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย ตลอดจนให้คำแนะนำ
ปรับปรุง แก้ไข
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำ ครู ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำ เขต 28 ทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัยในครั้งนี้ จึงใคร่ขอกรำบ
ขอบพระคุณทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูงไว้
ณ โอกำสนี้
คุณค่ำและประโยชน์อันพึงมีจำกวิทยำนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องสักกำระคุณ บิดำ มำรดำ
ครู อำจำรย์ทุกท่ำน ด้วยควำมสำนึกในพระคุณตลอดไป
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