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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ประเทศพม่าเคยเป็นประเทศ ท่ีมีความเจริญกา้วหนา้มาก โดยเฉพาะเก่ียวกบัเร่ืองการศึกษา 

แต่หลงัจากมีการ รัฐประหารเกิดข้ึน เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1962 เป็นตน้มา ระบบการศึกษา 

ในประเทศพม่าก็ค่อยๆดอ้ยมา การปิดประเทศ ไม่เปิดรับ ความรู้ จากโลก ภายนอก ท าให้ชาติหยุด

พฒันา และความรู้ทางวชิาการ ไม่ต่อเน่ือง ในโรงเรียนชนบทของชนกลุ่มนอ้ย ไดศึ้กษาเฉพาะภาษา

พม่า ไม่ให้สอนภาษาของชนกลุ่มน้อย ชนกลุ่มน้อยจ าเป็นตอ้งหาทุนดว้ยตนเอง เพื่อศึกษาภาษา

ตนเอง และ เพื่อรักษาวฒันธรรมของตนเอง แต่โรงเรียนของชนกลุ่มน้อย ไม่ไดรั้บการรองรับจาก

รัฐบาล แต่อยา่งไร อีกทั้งเด็กท่ีจบจากโรงเรียนเหล่าน้ี ไม่สามารถเรียนต่อ ในโรงเรียนรัฐบาลได ้ มี

การวจิยัพบวา่ เด็กวยัรุ่นคิดเป็นร้อยละ 18.6 ของประเทศ ยงัไม่ไดรั้บการศึกษา และ เด็กเยาวชนคิด

เป็นร้อยละ 26.35 ไม่ไดเ้รียนมหาวทิยาลยั และ ในประเทศพม่าไม่มีมหาวทิยาลยัใด ท่ีติดระดบัโลก 

ระบบการศึกษาของพม่า ปัจจุบัน อยู่ระดับ 120 จาก170 ประเทศของทั่วโลก การจัดสรร

งบประมาณ ส าหรับการศึกษา ในปี ค .ศ.2015 พบว่า ได้รับงบประมาณเพียง ร้อยละ1.2จาก

งบประมาณทั้งหมดตั้งแต่พรรค NLD (National League For Democracy)โดยน าดว้ย นางอ่องชานชู

จีชนะในการเลือกตั้งเม่ือปีค.ศ.2015 เป็นตน้มา ระบบการศึกษาของประเทศพม่า ไดมี้การพื้นพูน 

เป็นยงัหนัก และ ก าลงั ผลกัดนั ดา้นปฎิรูป การศึกษา เพราะระบบการศึกษาช่ึงถูกละเลยมาอย่าง

ยาวนาน โดยนางอ่องชานชูจีได้กล่าวถึงเร่ืองการศึกษาไวว้่า การเปล่ีนแปลง ต้องเร่ิมต้นจาก

การศึกษาต้องพิจารณาให้ได้ว่า ประเทศเราต้องการการศึกษาอะไรบ้าง เพื่อท่ีจะให้เกิดผลต่อ

ยุทธศาสตร์ แห่งชาติ (รัตพล อ่อนสนิท,2560) ดอยไตยแลง เป็นสถานท่ีกองทพัไทยใหญ่ (RCSS) 

และ ผูอ้พยบจากสงครามในรัฐฉาน มาอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก และรวมผูอ้พยบมามีเด็กจ านวณไม่

นอ้ย โดยเหตุการณ์ดงักล่าว จึงไดมี้การก่อตั้งโรงเรียนเช้ือชาติข้ึนมา เพื่อเปิดรับสอนเด็กๆท่ีอพยบ

มาจากทัว่รัฐฉาน โรงเรียนแห่งน้ี เปิดรับเด็กก าพร้า และ เด็กๆท่ีไม่มีโอกาสไดเ้รียนมาตั้งแต่ใด โดย

โรงเรียนจะแยกออกสองประเภท คือ โรงเรียนชั้น อนุบาล  ประถมการศึกษา ถึง มธัยมปลาย และ 

ยงัมีโรงเรียนทางออ้ม ส่วนโรงเรียนทางออ้ม จะเปิดรับโดยเฉพาะเด็กท่ีมีอายุมาก และยงัไม่ไดรั้บ

การศึกษา นกัเรียนไดศึ้กษาโดยใชภ้าษาไทยใหญ่เป็นหลกัในการเรียนการสอน และ ใช้ภาษาไทย

เป็นภาษาท่ีสอง รวมสอนถึง ภาษาองักฤษ และ ภาษาพม่า ต าราเรียนในโรงเรียน เป็นต าราชึงผลิต
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ข้ึนโดยกองทพัไทยใหญ่ ถึงแมว้่าทางโรงเรียน ยงัคงขาดเร่ือง หนงัสือท่ีสอนเป็นหลกั อาหารการ

กิน สุขภาพ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งหลายส่ิงหลายอย่างอยู่ก็ตาม คุณครู และ 

เจา้หน้าท่ี ทุกคน ยงัคงดูแล และ สอนเด็ก าพร้าเหมือนกบัลูกๆ และยงัใส่ใจในการพฒันาโรงเรียน

เช้ือชาติอยู ่ (วนิยั ดิษฐจร,2559) 

 จากความเป็นมา และ ความส าคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ืองสมรรถนะท่ีมีผลต่อ

การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง การศึกษาคร้ังน้ี จะท าให้ทราบว่า สมรรถนะมีผลต่อการ

พฒันาในโรงเรียนเช้ือชาติมากน้อยเพียงใด นอกจากน้ีผลการวิจยัสามารถใช้เป็นแนวทางในการ

พฒันาสืบเน่ืองต่อ 

1.2ค ำถำมในกำรวจัิย 
    1.ปัจจยัส่วนบุคคล ของบุคคลากร โรงเรียนเช้ือชาติ เป็นอยา่งไร 
 2.สมรรถนะท่ีมีผลต่อ การพฒันา โรงเรียนเช้ือชาติ เป็นอยา่งไร 
 3.การพฒันาในดา้นต่างๆของโรงเรียนเป็นอยา่งไร 

 
1.3วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
               1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ของบุคคลากร โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง  

               2. เพื่อศึกษาสมรรถนะท่ีมีผลต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 

               3.เพื่อศึกษาการพฒันาของ โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 

1.4 สมมติฐำนกำรวจัิย 
 1.ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีต่างกนั มีผลต่อ การพฒันา โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง แตกต่างกนั
มีความสัมพนัธ์ กบั การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง  

 2.สมรรถนะ มีความสัมพนัธ์ กบั การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 

จากการสมมติฐานดงักล่าว สามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี 

 

1.5กรอบแนวคิดกำรวจัิย 
  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จดัท าเป็น

กรอบแนวคิดดงัจะเห็นไดจ้ากแผนภูมิ ท่ีผูว้จิยัใชเ้ป็นกรอบในการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
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กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

ตัวแปรต้น (Independent Variable)                            ตัวแปรตำม (Dependent Variable)   
 

H1 
 
 

H1 

 
 
 
 
 

 
 

H2 

 
 
 
1.6. ขอบเขตกำรวจัิย 
 1.ขอบเขตปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ ผูอ้  านวยการ เจา้หน้าท่ี คุณครู 
และ นกัเรียน นกัศึกษา ท่ีโรงเรียนเช้ือชาติ ลอยไตแลง จ านวน 800คน 
 2.ขอบเขตด้ำนเวลำ ผูว้จิยัไดไ้ดเ้ดินทางไปศึกษาหาขอ้มูลเพิ่มเติม วนัท่ี 25ธนัวาคม2562ถึง 
วนัท่ี 7 มกราคม2563 
 3.ขอบเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ ในโรงเรียนเช้ือชาติ ลอยไตแลง สายแดนไทยพม่ำ 
 4.ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
1.ตวัแปรตน้ (Independent Variable)คือ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ 
 1.เพศ 
 2.อาย ุ

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2อาย ุ
3การศึกษา 
4ประสบการณ์การเป็นครู 
5.ต ่าแหน่ง 

 

 

สมรรถนะในการพฒันา 
1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพ 
4. การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม 
5. การท างานเป็นทีม 

ดา้นการพฒันา 
1.ดา้นหลกัสูตร 
2.ดา้นคุญครู 
3.ดา้นสุขภาพ 
4.ดา้นอาหารการกิน 
5.ดา้นอาคารเรียนและหอพกั 
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 3ระดบัการศึกษา 
 4.ประสบการณ์เป็นครู 
 5.ต าแหน่ง 
2.ตวัแปรตาม (Dependent Variable) สมรรถนะในการพฒันาเด็กก าพร้าไดแ้ก่ 

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชิพ 
4. การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม 
5. การท างานเป็นทีม 

3.ตวัแปรร่วมในการพฒันาไดแ้ก่ 
              1.ดา้นหลกัสูตร 
             2.ดา้นจดัหาคุญครู 
             3.ดา้นเพิ่มนกัเรียนมากยิง่ข้ึน 
             4.ดา้นอาหารการกิน 
             5.ดา้นอาคารเรียนและหอพกั 

 
1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 ผูว้ิจยัได้น าตวัแปรมาก าหนดค านิยามค าศพัท์เพื่อน าไปสร้างเคร่ืองมือให้ได้ค  าตอบตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์เป็นครู ต าแหน่ง ของ
ผูอ้  านวยการ เจา้หนา้ท่ี และ คุณครู นกัเรียน นกัศึกษา โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 
 สมรรถนะ หมายถึง คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม ก าหนดข้ึนเพื่อหล อหลอมค่านิยมและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ร วมกนั 5. ดา้น ไดแ้ก่  

กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมัน่จะปฏิบติังานให้ดีหรือ
เกินมาตรฐานท่ีมีอยูโ่ดยมาตรฐานน้ีอาจเป็นผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมาของตนเองหรือกระบวนการ
ปฏิบติัตามเป้าหมายท่ียากและทา้ทายท่ีอาจไม่เคยมีผูใ้ดสามารถกระท าไดม้าก่อน  
 กำรบริกำรทีด่ี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรฯ ในการ
ให้ บริการต่ อประชาชน เพื่อนร วมงาน หรือหน วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข อง  



5 

 กำรส่ังสมควำมเช่ียวชำญในงำนอำชีพ (Expertise) หมายถึง ความ สนใจ ใฝ่รู้ดว้ยการศึกษา 
คน้ควา้ เร่ืองในสังคม ท่ีตนอยา่กทราบถึง ปัญหา หรือ ขอ้สงสัยต่างๆ และ มีความมุ่งมัน่ ท่ีจะพฒันา
ตน และ ในสังคม  
 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรม (Integrity) หมายถึง การด ารงตนและการประพฤติ
ปฏิบติัตนอยย่างถูกตต้องและให้เหมาะสมทั้งท าตามกฎหมาย หรือ กฏระเบียบ คุณธรรม และ
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 
 กำรท ำงำนเป็นทีม(Teamwork) หมายถึง ความตั้งใจท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นส่วนหน่ึง
ของทีม โดยวางตวัเหมือนคนในครอบครัว หรือ ในหน่วยงานท่ีตนปฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่
 กำรพัฒนำ หมายถึง การพฒันาในดา้น หลกัสูตรท่ีใชใ้นโรงเรียน ดา้นการอบรมคุณครู ดา้น
ดูแลสุขภาพคุณครูและเด็ก ดา้นอาหารการกิน และ ดา้นบูรณะอาคารเรียนและ อุปกรณ์การเรียนการ
สอนในโรงเรียน 
 โรงเรียนเช้ือชำติ หมายถึงโรงเรียนท่ีเปิดรับเด็กก าพร้าและเด็กๆท่ีอพยบจากสงครามในรัฐ
ฉาน 
 
1.8. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 
             1. ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคล โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 

             2. ทราบถึงสมรรถนะท่ีมีผลต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 

             3. ทราบถึงการพฒันา ดา้นต่างๆ ของโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 

สรุป 

 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการมุ่งวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนบุคคล และ สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อการ

พฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงส ารวจ(Survey Research) ผูว้ิจยัมุ่ง

ศึกษาทีโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง ชึงเป็นโรงเรียนท่ีเปิดรับ เด็กก าพร้า เด็กๆท่ีติดตามผูอ้พย

บจากสงครามท่ีเกิดข้ึนในรัฐฉาน รวมทั้งเด็กๆหลายชนเผ่าท่ีมาอาศยัอยู่ บนดอยไตยแลง โดยใช้

กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 267 คน 
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บทที ่ 2 
แนวคดิทฤษฎแีละงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ือง  สมรรถนะ.ในการพฒันาเด็กก าพร้าโรงเรียนเช่ือชาติ ลอยไตแลงมีวตัถุประสงค์
ของการศึกษา คือ1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูอ้  านวยการ เจา้หนา้ท่ี คุณครู นกัเรียนนกัศึกษ 
ในโรงเรียเช่ือชาติ ลอยไตแล2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของสมรรถนะในการพฒันา โรงเรียนเช่ือ
ชาติ ลอยไตแลง3) เพื่อศึกษาการพฒันาด้านต่างๆของโรงเรียนเช้ือชา ลอยไตยแลง จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล 
 
  2.1 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัสมรรถนะ 
 2.2 แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการพฒันา และ การเรียนรู้ 
 2.3 ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาครูศตวรรษท่ี 21 
 2.4 ขอ้มูลพื้นท่ีวจิยั  
 2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัสมรรถนะ 

 
 Boyatzis (1982) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัสมรรถนะวา่ สมรรถนะเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในตวั
บุคคล เพื่อแสดงออกพฤติกรรมต่างๆ ใหเ้กิดแรงกระตุน้จิตใจ ในการบรรลุเป้าหมาย 
 Mitrani, Dalziel, And Fitt (1992) ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะว่า เป็นพฤติกรรม 
หรือเป็นปัจจยั เฉพาะส่วนบุคคล ท่ีมีความเช่ือมโยม กบั ประสิทธิพลในการปฎิบติัหนา้ท่ี 
 Dale and Hss (1995) ไดใ้ห้ความคิดเห็นเก่ียวกบั สมรรถนะอย่างน่าสนใจว่า เป็นส่ิงท่ี
ท าให้ การปฏิบัติงานให้ เป็นเลิศ (Excellence) หรือ เป็นการปฏิบัติงานให้ เหลือกว่าผู ้อ่ืน 
(Superiorperformance) นอกจากน้ียงัได้ให้ความคิดเห็น เก่ียวกับ สมรรถนะด้านอาชีพว่า 
(OccupationalCompetency) สมรรถนะด้านอาชีพ หมายถึงความสามารถ  (Ability) ในการ
ปฏิบติังานต่างๆ ในสายงานอาชีพ เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติังาน เป็นไปตามมาตรฐาน ท่ีคาดหวงั  
 Spencer (1993) ไดอ้ธิบายความหมายของสมรรถนะวา่ เป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของแต่
ละบุคคล (Underlying characteristic) ท่ีมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลจากความมีประสิทธิผลของ
เกณฑ์ ท่ีใช้ (Criterion reference) และ  การปฏิบัติงานท่ีได้ผลงานสูงกว่ามาตรฐาน  (Superior 
performance) 
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 ส านกังาน ก.พ. (2008) ไดใ้ห้ความหมายของสมรรถนะไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ “สมรรถนะ 
คือคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และ คุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ี
ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โด่ดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงาน ในองค์กร และ การประเมิน
สมรรถนะอย่างเห็นได้ชัดคือ พฤติกรรม ในการปฏิบติังาน ช่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกเป็น
ประจ า ไม่ใช้การประเมินความสามารถสูงสุด ส านักงาน ก.พ. ได้เสนอแนวทางการประเมิน
สมรรถนะไว ้4 ประการดงัน้ี 
 1.การก าหนดพฤติกรรมท่ีประเมินผลและ ท่ีท าให้ทุกคนในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ
วา่ ควรแสดงพฤติกรรมในการปฏิบติังานอยา่งไร ถึงจะมีการยอมรับวา่ พฤติกรรมท่ีก าหนดนั้น มี
ความเหมาะสมในการประเมิน ผลการปฏิบติังาน จนเกิดการยอมรับในท่ีสุด 
 2.การบนัทึกพฤตกรรมของผูป้ฏิบติัให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตามท่ีไดก้ าหนดตลอดช่วง
ระยะประเมิน การประเมินในภาคราชการพลเรือนนั้นประเมินกนัทุก 6 เดือน  
 3.กรอบแบบประเมิน โดยเลือกใชแ้บบตามท่ีผูป้ฏิบติั ดว้ยการออกแบบประเมิน อยา่ง
เหมาะสม และ สามารถวดัได ้ความสามารถ และ ผลปฏิบติังาน 
 4.น าผลท่ีได้จากการประเมินน าไปใช้ในการบริหารผลงาน ในการปฏิบติั และ การ
พฒันาของบุคคล 
 จากการเสนอแนวทางในการประเมินคุณสมบัติของสมรรถนะ ช่ึงแสดงให้เห็นว่า 
สมรรถนะเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล ท่ีประกอบไปดว้ย ความรู้ ความสามารถ การรับผิดชอบ ใน
หนา้ท่ีการงานนั้น สมรรถนะของผูป้ฏิบติัควรปฏิบติังาน โดยการมุ่งผลท่ีดีออกมา การบริหาร หรือ 
การปฏิบติังาน ตอ้งใช้เจตนารมณ์ท่ีดี ปฏิบติัอย่าชาญฉลาด และ เป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป 
ผูป้ฏิบบบติัตอ้งยดึถือ หลกัธรรมค าสอน ทางศาสนาท่ีตนนบัถือ น ามาปฏิบติัดว้ย เพื่อเป็นแนวทาง
ท่ีดีอยา่งหน่ึงส าหรับผูป้ฏิบติั ผูป้ฏิบติัตอ้งปรับตวัให้เขา้เพื่อนร่วมงานของตน ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
เพราะในเพื่อนร่วมงาน จะมีพฤติกรรม วิสัยทศั และ ความสามารถท่ีหลากหลาย รวมถึงศาสนาท่ี
นบัถือ ท่ีแตกต่างกนั เพราะเช่นนั้น ผูป้ฏิบติังาน ตอ้งท างานร่วมผูอ่ื้น และ ช่วยเหลือผูอ่ื้น ในการ
ท างานร่วมกนัเป็นทีม ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 ดร.สุรพงษ ์มาลี, ออนไลน์,( 2550)ไดจ้ดัสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภทดงัต่อไปน้ี    
   1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) คือ สมรรถนะท่ีผูป้ฏิบติังานในทุกต าแหน่งของ
องค์กรจ าเป็นท่ีจะต้องมี ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกขององค์กร ซ่ึงมีภารกิจส าคญัคือการ ขบัเคล่ือน
ยทุธศาสตร์องคก์รไปสู่ความส าเร็จ ใหก้บัองคก์ร  
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   2.  สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (Job Family Competency) คือ สมรรถนะท่ีผูป้ฏิบติังานซ่ึง 
อยู่ในกลุ่มงาน หรือ สายงานเดียวกนั จ าเป็นตอ้งมีเพื่อให้การท างานตามบทบาทในกลุ่ม งานหรือ
สายงานนั้นบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
   3.  สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีงาน (Job - Specific Competency) คือ สมรรถนะท่ีเก่ียวข้อง 
และจ าเป็นโดยตรงต่อการปฏิบติังานในหนา้ท่ีงานหรือกิจกรรมส าคญัในกระบวนงาน (Key Result 
Areas) ใหบ้รรลุผล  
 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ พลเรือน, (2547) ไดใ้ห้ความส าคญัของสมรรถนะโดย
มีความหมาย และ ได้กล่าวไวว้่า ความส าคัญของสมรรถนะ (Competency) นั้นทางส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ระบุว่าสมรรถนะมีความส าคญัต่อการปฏิบติังานของบุคลากร
และในองค์การ สมรรถนะช่ึงมีผลประโยชน์ต่อตัวผูป้ฏิบัติงาน และ องค์กรหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยภาพรวมมีดงัต่อน้ี    
 1. ช่วยให้การคัดสรรบุคคลท่ีมีลักษณะดีทั้ งความรู้ ทักษะและความสามารถ และ 
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบังาน เพื่อปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามความตอ้งการขององคก์ร 
  2. ช่วยให้ผูป้ฏิบติังานทราบถึงระดบัความสามารถของตวัเองวา่อยูใ่นระดบัใดและจะตอ้ง 
พฒันาในเร่ืองใด ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน            
  3.  ใชป้ระโยชน์ในการพฒันา ฝึกอบรมแก่พนกังานในองคก์ร    
 4.  ช่วยสนบัสนุนให้ตวัช้ีวดัหลกัของผลงาน (KPIs) บรรลุเป้าหมายเพราะ Competency จะ 
เป็นตวับ่งบอกไดว้า่ถา้ตอ้งการให้บรรลุเป้าหมายตามตวัช้ีวดัหลกั แลว้จะตอ้งใช้ Competency ตวั 
ไหนบา้ง    
 5.  ป้องกนัไม่ใหผ้ลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอยา่งเดียว 
  6.  ช่วยให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององค์กรท่ีดีข้ึนเพราะถ้าทุกคนปรับ
สมรรถนะ ของตวัเองให้เขา้กบัผลงานท่ีองคก์รตอ้งการอยูต่ลอดเวลาแลว้ ในระยะยาวก็จะส่งผลให้
เกิดเป็น สมรรถนะเฉพาะขององคก์รนั้นๆ  
 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบักำรพฒันำ 
 สนธยา พลศรี,(2547):ไดก้ล่าวถึงการพฒันาวา่ การพฒันา หมายถึง การเปล่ียนแปลงส่ิงใด

ส่ิงหน่ึงให้เกิดคุณภาพดีข้ึน หรือ ท าให้เจริญกา้วหน้า ตวัอยา่งเช่น การพฒันาบุคคล ช่ึงเป็นการท า

ใหบุ้คคลอ่ืน มีความรู้ความสามารถท่ีดีข้ึน หรือ มีชีวติท่ีดีข้ึน 
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 ราชบณัฑิตยสถาน, (2546) การพฒันา (Development) การท าความเจริญ การเปล่ียนแปลง

ในทางท่ีเจริญ ข้ึน การคล่ีคลายไปในทางท่ีดี ถา้เป็นกริยา ใชค้  าวา่ พฒันา หมายความวา่ ท าใหเ้จริญ 

คือ ท าให ้เติบโตไดง้อกงามมากยิง่ข้ึน ภายในองคก์ร หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   

 จึงสรุปไดว้า่ การพฒันา หมายถึง การท าให้เจริญ เติบโตข้ึน  การท าให้ดีกว่าเดิม หรือ ท า

ให้เจริญก้าวหน้า การกระท าให้ดีกว่าเดิมนั้น ช่ึงแปลถึง ได้มีการพฒันา ตวัอย่างเช่น การพฒันา

บุคคล ช่ึงเป็นการท าให้บุคคลอ่ืน มีความรู้ความสามารถท่ีดีข้ึน หรือความรู้ความสามารถนั้ น

สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้หต้วับุคคล หรือ องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ดีข้ึน 

แนวคิดองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 

 พจน์ สะเพียรชัย (2546) ได้กล่าวไวว้่า องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ องค์การท่ี เรียนรู้เพื่อ

ปรับเปล่ียนตนเองให้ทนัต่อความรู้ ใหม่ รวมพลงัความคิดและความรู้ของคนใน องค์การให้เป็น

พลงัร่วม เพื่อผลกัดนัองค์การให้ ทนั และ ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของ ส่ิงแวดล้อมจาก

ภายนอก แลว้น ามาซ่ึง ความส าเร็จตามปณิธานและความมุ่งหมายของ องคก์าร  

\ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) กล่าวว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง หลักการหรือ

แนวทางปฏิบติัท่ีจะช่วยให้องค์การ มีศกัยภาพพร้อมรับกบั สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง โดย

สามารถ ปรับตวัให้ตอบสนองต่อการสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ และปรับอุปสรรคให้เป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 

 สมพงษ์ สิงหะพล (2547) กล่าวว่า โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ต้องมีลักษณะท่ีส าคัญ 9 

ประการ ไดแ้ก่  1) มีการลงทุนเพื่ออนาคตโดยการให้การศึกษา และ ฝึกอบรมครูทุกคนในโรงเรียน 

2) สร้างสรรค ์บรรยากาศ จดัโอกาสกระตุน้ให้ครูไดป้ฏิบติั หนา้ท่ีโดยเต็มความสามารถ เพื่อจะให้

การกระท าตน เป็น ตวัแทนของโรงเรียน บุคลากรท่ีมีคุณค่าของ โรงเรียน และคนท่ีมองเห็นคุณค่า

ในตนเอง  3) มีการประสานวสิัยทศัน์ 4) เนน้การเปล่ียนแปลง ไปสู่ส่ิงท่ีดีกวา่ และทุ่มเทใหก้บัส่ิงท่ี

ตอ้งการ เปล่ียนแปลง 5) มีการบูรณาการการท างานกบั การเรียนรู้เขา้ดว้ยกนัและจุดประกายการ

ท างาน ของครูให้มุ่งมัน่ไปสู่ความเป็นเลิศ 6) มีการระดม ศกัยภาพความเป็นเลิศของครูทุกคน เพื่อ

น าไปใช้ ในการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการท างาน 7) สร้าง พลงัเอ้ืออ านาจให้ครูมีอิสระในการคิด

และลงมือ ท าท่ีสอดคลอ้งกบัสไตล์การเรียนรู้ของตน 8) น า เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและกา้วหน้ามา

เป็น เคร่ืองมือให้ครูใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และการ ท างานได้อย่างเต็มท่ี และ 9) ตอบสนอง



10

อยา่งฉบัไว และ เชิงรุกต่อการเปล่ียนแปลงของชุมชนและ สังคม และส่งเสริมให้ครูกระท าเช่นนั้น

ดว้ย 

2.3 กำรพฒันำครูสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

รัตนา ดวงแก้ว, (2556) ได้กล่าวถึงคุณครูในยุคการเรียนรู้ศตวรรษท่ี21 อย่างน่าสนใจว่า 

คุณครูตอ้งมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการ สอนใหม่ๆ และใช้บริบท

ของสังคมโลกท่ีเป็นอยูใ่นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และวิธีการสอนท่ีจะช่วยให้ เด็กมีทกัษะ

และความรู้ การพฒันาดงักล่าว มีดงัต่อไปน้ี 

1.การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning ) เป็นวิธีการสอนให้ นกัเรียน

สามารถสังเกตการณ์ ท่ีซับซ้อนและทา้ทายซ่ึงมักเป็นสภาพปัญหาในปัจจุบนั วิธีการสอนแบบน้ี

อาจจะใชห้ลายๆ วธีิใชผ้สมกนั เช่น ใชก้ารบูรณาการเน้ือหาในวชิาต่างๆ ใชก้ารเรียนรู้เป็นกลุ่มแบบ

ร่วมมือร่วมใจ และการใหน้กัเรียนสะทอ้นคิด (student reflection) 

2.การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative learning) เป็นวิธีการสอนท่ี มีทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 อีกแนวทางหน่ึง คือ การจดันกัเรียนให้เรียนรู้ดว้ยกนัเป็นกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนั

อยา่ง เหมาะสมซ่ึงจะส่งผลต่อการเรียนรู้ไดม้ากเพราะวา่ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ซ่ึง

กนัและกนัและ ขยายมุมมองทางความรู้-คิดให้กวา้งขวางข้ึน นอกจากน้ียงัช่วยพฒันาการท างาน

เป็นทีม พฒันาภาวะผูน้ า และ พฒันาทกัษะชีวติ พร้อมกบัส่งเสริมดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3.การใช้บริบทของโลกท่ีเป็นจริง (Real world contexts) เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญั

อีกประการหน่ึง ของการสอนในศตวรรษท่ี 21 งานวิจยัพบว่า เม่ือครูสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมี 

ความหมายท่ีนกัเรียนท่ีจะตอ้งเผชิญเม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ จะท าให้การขาดเรียนของนกัเรียนลดลง 

เสริมสร้าง ความร่วมมือและการส่ือสาร พฒันาทกัษะการคิดเชิงวิพากษ ์และช่วยเพิ่มความสามารถ

ทางการเรียน (academic performance) 

4.การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational technologies) เป็นองค์ประกอบท่ีสส าคญั

อีก ประการหน่ึงของการสอนในศตวรรษท่ี 21 ประเด็นท่ีส าคญัคือ ตอ้งค านึงถึงวา่ ไม่ใช่การสอน 

เทคโนโลยี แต่เป็นการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีอยา่งเหมาะสมกบัภาระงานการสอนของครูเพื่อท่ีจะ

ส่งเสริม และ สนบัสนุนการเรียนรู้ทั้งเน้ือหาในศตวรรษท่ี 21 และเน้ือหาท่ีมีอยูเ่ดิม 
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5.การวดัและประเมินผล (assessment) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการเรียนการสอนใน

ศตวรรษ ท่ี 21 โดยเฉพาะการประเมินผลระหวา่งทาง (formative assessment) จะช่วยใหค้รูประเมิน 

การเรียนรู้ขณะท่ีก าลังเกิดข้ึน และช่วยวินิจฉัยปัญหาการเรียนก่อนท่ีนักเรียนจะเรียนรู้อย่าง

คลาดเคล่ือน เพราะจะช่วยให้ทั้ง ครูและนกัเรียนเห็นแนวทางอยา่งชดัเจนวา่จะตอ้งปฏิบติัอะไรและ

อยา่งไรจึงจะบรรลุตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

สุพรทิพย ์ธนภทัรโชติวตัร (2557) ได้ท าการคน้ควา้คุณลกัษณะของครูในศตวรรษท่ี 21 

พบว่าแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านท่ี 1 ด้านความรู้ความสามารถในสาขาวิชา ประกอบด้วย 6 

คุณลกัษณะโดยย่อย ไดแ้ก่ 1) มีความรู้ความเช่ียวชาญในเน้ือหาวิชา 2) มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ท่ี

หลากหลายให้แก่นักศึกษา 3) มีทกัษะในการการค านวณ 4) มีความสามารถในการประเมินผล 5) 

รู้จกัและ เขา้ใจนกัศึกษา 6) มีความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรและสามารถ จดัท าแผนการสอน 

และสามารถประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งนกัศึกษา ดา้นท่ี 2 ดา้นการปฏิบติัตน

และเห็นคุณค่าวิชาชีพครู ประกอบดว้ย 7 คุณลกัษณะโดยยอ่ย คือ 1) เป็นผูป้ฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง

ท่ีดีให้แก่นักศึกษา 2) มีสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างบุคคล ท่ีท างานร่วมกนัเป็นอย่างดี3) เป็นผูมี้คุณธรรม 

และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 5) มีศรัทธาใน

วิชาชีพครู6) เป็นผูมี้ภาวะผูน้ าทางการศึกษา 7) ปฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงาน และ ด้านท่ี 3 

ดา้นสังคมพหุวฒันธรรมประกอบดว้ย 5 คุณลกัษณะยอ่ย ไดแ้ก่ 1) มีความสามารถในการใชภ้าษา/

การส่ือสาร 2) เป็นผูเ้ลือกใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ยา่งเหมาะสม 3) เป็นผูร้อบรู้ เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลง 

ทนัสมยัทนัเหตุการณ์ 4) มีความคิดและแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค5์) มีความสามารถในการจดัการ 

2.4 ข้อมูลพืน้ทีว่จัิย 

ดอยไตแลง เป็นเขตท่ีมัน่ของกองทพัรัฐชานใตบ้นทิวเขาแดนลาวจากน ้ าทะเลร่วมประมาณ 
1,500 เมตร ในเขตรัฐชานตอนใต ้ตามแนวชายแดนไทย-พม่าตรงกนัขา้มกบั บา้นปางคาม อ าเภอ
ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอนและในเมืองมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่ท่ีน่ีใชเ้วลามาตรฐานตาม
ประเทศไทยซ่ึงต่างจากเวลามาตรฐานของพม่า 30 นาที และนิยมใชเ้งินบาทมากกวา่เงินจตัของพม่า 

พื้นท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ โรงเรียนเช้ือชาติดอยไตแลงตั้งอยูบ่นฐานบญัชาการใหญ่ของ
สภากอบกู้รัฐฉาน (RCSS) ภายใต้การน าของเจ้ายอดศึกบริเวณชายแดนในเขตอ าเภอเมืองบั่น 
จงัหวดัลางเคอ รัฐฉานใต ้อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย เป็นโรงเรียนท่ีเปิดรับ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88.%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%95
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เด็กก าพร้าและลูกหลานของผูอ้พยพหนีภยัจากสงคราม ในรัฐฉาน รวมถึงลูกหลานท่ีสังกดัRCSSใน
กองทพันักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กก าพร้าพ่อแม่ และเป็นนักเรียนกินนอนอยู่ท่ีโรงเรียนแห่งน้ีมี
มากกวา่ ร้อยละ 80โดยไดมี้การพฒันาการเรียนการสอนมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นล าดบัปัจจุบนัโรงเรียน
เช้ือชาติดอยไตแลงเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมธัยมตอนปลาย หลักสูตร 12 ปี มีนักเรียน
ประมาณ 11,000 คน ครู 500 คนจดัการฝ่ายพฒันาการศึกษผูน้ า RCSS กล่าวว่า นกัเรียนซ่ึงจบชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเช้ือชาติดอยไตแลง ส่วนหน่ึงจะส่งต่อให้เขา้เรียนระดบัปริญญา
ตรีในประเทศไทย ซ่ึงไดมี้การประสานงานกบัมหาวิทยาลยับางแห่งไวแ้ลว้ อีกส่วนหน่ึงอาจส่งเขา้
ไปเรียนต่อในรัฐฉาน 

2.5งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สนอง ช่ืนราพนัธ์ุ (2553) ไดท้ าการศึกษาแนวทางพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของ 
บุคลากรเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางในการ 
พฒันาบุคลากรของเทศบาลเมืองมาบตาพุด  ผลการศึกษาสรุปได้ ดังน้ี คือ 1. ด้านสมรรถนะ
เก่ียวกบัตนเอง ทั้งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานมี สมรรถนะในระดบัปานกลาง 2. ดา้นสมรรถนะใน
การปฏิบติังานเก่ียวกบัผูอ่ื้น คือ ความสามารถเขา้ใจ ผูอ่ื้น และมีความยดืหยุน่กบัผูอ่ื้น ผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบัติงาน มีระดับสมรรถนะมนระดับปานกลาง 3. ด้านสมรรถนะเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงาน มีระดับสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลางยกเวน้ การพฒันาศักยภาพ
บุคลากร การสั่งการตามอ านาจหน้าท่ี และการวางกลยุทธ์องค์กรมี ระดบัสมรรถนะอยู่ในระดบั
น้อย แนวทางในการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรสายงานผูบ้ริหาร ควรมี การพฒันาด้ านการ
วางแผนและบริหารจดัการมากท่ีสุด รองลงมาคือการพฒันาความรู้ และทกัษะท่ี เก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ี 
และการพฒันาดา้นบุคลิกภาพส่วนบุคลากรในสายงานผูป้ฏิบติัควรมีการพฒันา สมรรถนะในดา้น
ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัหน้าท่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือ พฒันาสมรรถนะดา้นการ วางแผนและการ
บริหารจดัการ และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นแนวทางท่ี เทศบาลเมืองมาบตา พุด ควรจดั
ด าเนินการใหแ้ก่บุคลากรทั้งสายงานผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน เพื่อการปฏิบติังานท่ีมี ประสิทธิภาพ 

วีณาก่ิงสอน (2555) ไดศึ้กษาปัญหาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านกัเขตพื้อนท่ี

ประถมศึกษาในจงัหวดัชลบุรี โดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 205 ประกอบด้วย

ผูบ้ริหาร และ คุณครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกด้ส านกัเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษา ในจงัหวดั

ชลบุรี โดยภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน คือ ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ด้านการ

บริหารงานบุคคล และ ดา้นการบริหารงานทัว่ไป อยูใ่นระดบัปานกลาง ช่ึงผูบ้ริหาร และ ครูมีความ

คิดเห็นต่อปัญหาการบริหาร โรงเรียนขนาดเล็กแตกต่างกนั โดยในดา้นการบริหารงานวชิาการ และ 
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ดา้นการบริหารงบประมาณ กล่าวคือ ครูมีปัญหาบริหารวชิาการ และ ปัญหาบริหารงบประมาณสูง

กวา่ผูบ้ริหาร 

นุชนรา  รัตนศิระประภา (2557) ได้ท าการวิจยั เร่ือง สมรรถนะของผูบ้ริหารท่ีส่งผล ต่อ

คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มี

วตัถุประสงค์เพื่อทราบ 1) สมรรถนะของผู ้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3) สมรรถนะของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อคุณลกัษณะโรงเรียน 

มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยัในส่วนของ

สมรรถนะ ของผู ้บ ริหาร พบว่า สมรรถนะของผู ้บ ริหารท่ี ส่งผลต่อคุณลักษณะโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกดั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดงัน้ี 1) สมรรถนะประจ า

สายงาน สมรรถนะหลกั และสามสมรรถนะย่อย คือ การบริการท่ีดี การส่ือสารและการจูงใจ และ

ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ส่งผลต่อคุณลกัษณะโดยรวม 2) สมรรถนะประจ าสายงาน และสาม

สมรรถนะยอ่ย คือ ภาวะผูน้ าการ เปล่ียนแปลง การส่ือสารและการจูงใจ และการบริการท่ีดี ส่งผล

ต่อคุณลกัษณะดา้นผูเ้รียนมีศกัยภาพ เป็นพลโลก 3) สมรรถนะหลกั สมรรถนะประจ าสายงาน และ

ส่ีสมรรถนะยอ่ย คือ การบริการท่ีดี  การส่ือสารและการจูงใจ การพฒันาตนเอง และภาวะผูน้ าการ

เปล่ียนแปลง ส่งผลต่อคุณลกัษณะดา้น การจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และ 4) 

สมรรถนะประจ าสายงาน สมรรถนะหลกั และสามสมรรถนะยอ่ย คือ การส่ือสารและการจูงใจ การ

บริการท่ีดี และภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ส่งผลต่อคุณลกัษณะดา้นการบริหารจดัการดว้ยระบบ

คุณภาพ ทั้งน้ี การท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีตอ้งการ น าพาโรงเรียนสู่ความส าเร็จ ตอ้งมีครบทั้งความรู้ 

ทกัษะ ความสามารถ หรือสมรรถนะนัน่เอง 

เบญจพร  วาทีกานท์ (2558) ไดท้  าการวิจยั เร่ือง แนวทางการพฒันาสมรรถนะหลกั ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ซ่ึงใช ้

ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed research) โดยใช้การวิจัย เชิงประมาณ (quantitative 

research) น าการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ 

สมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า แนวทางในการพฒันาสมรรถหลักของ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ประกอบดว้ย การพฒันาตนเองหลายแนวทาง เช่น การอบรม ศึกษาดูงาน 
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การเขา้ร่วมการอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ทั้งน้ีเน้นการสร้างความร่วมมือในการ 

พัฒนาสมรรถนะหลักของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน โดยมีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็น

หน่วยงาน กลางในการขบัเคล่ือน เพื่อให้ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าทางวิชาการ เป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ 

บริหาร จดัการศึกษาดว้ยการมุ่งผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ส่งเริมใหที้มงาน

ใช ้ความคิดสร้างสรรคแ์ละเป็นประชาธิปไตย การพฒันาบุคลิกภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในดา้น 

มนุษยสัมพันธ์ เป็นผู ้ท่ี มี จิตบริการ (service mind) มีความฉลาดทางอารมณ์  (EQ: emotional 

quotient) มีความฉลาดทางศีลธรรม (MQ: moral quotient) พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 

ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ ข่าวสารและอิเล็กทรอสิกส์ ตลอดจนการติดตามวทิยาการและเทคโนโลย ี

ใหม่ ๆ ท่ีทนัสมยัเก่ียวกบังานท่ีรับผดิชอบเสมอ ๆ    

 สรุป 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ช่ึงประกอบดว้ย 1) แนวคิดและทฤษฏี
เก่ียวกบัสมรรถนะ2) แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการพฒันาการศึกษา3) ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาครูศตวรรษ
ท่ี 21 4) ขอ้มูลพื้นท่ีวิจยั งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเก่ียวกบัโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงต่าง จึงจะ
เห็นไดว้า่ สมรรถนะ ของ ผูอ้  านวยการ เจา้หน้าท่ี และ คุณครู ในโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง มี
ผลต่อ การพฒันาในโรงเรียนอย่างไร ในโลกน้ี จะเห็นได้ว่า ยงัมี องค์กร หรือ มูลนิธิต่างๆ ท่ีท า
ประโยชน์ให้สังคม โดยไม่ได้มุ่งผลประโยชน์แต่อย่างไร โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงก็ เป็น
สถานท่ีศึกษาอีกแห่งหน่ึง ท่ีท าประโยชน์แก่สังคม และ อีกหลายๆชนเผา่ ในรัฐฉาน 
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บทที่3   

 วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

การวยิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อส ารวจ ปัจจยัส่วนบุคคล ของบุคคลากร โรงเรียนเช้ือ

ชาติ ดอยไตยแลง และ เพื่อศึกษา สมรรถนะท่ีจ าเป็น ท่ีมีผลต่อการพฒันา โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตย

แลง โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อเป็นการน าเสนอวธีิด าเนินการวจิยั 

3.1 ประชากร และ กลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.3 การสร้างเคร่ืองมือและการทดสอบเคร่ืองมือ 

3.4วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.1ประชำกร และ กลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากร (population) ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคคลากร ในโรงเรียนเช้ือชาติ ดอย

ไตยแลง จ านวน (800) การก าหนดกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูอ้  านวยการ เจา้หน้าท่ี คุณครู และ นักเรียน

นกัศึกษา จ านวน (267) โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 มีความเคล่ือนท่ีเกิดข้ึน ร้อยละ 0.05ตาม

การค านวนตามสูตรของ Tro Yamane 1970, (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550) 

1.ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ เจา้หน้าท่ี คุณครู และ นักเรียน

นกัศึกษา ในโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง ปีการศึกษา 2562 จ านวน 800 คน จ าแนกไดด้งัน้ี 

1.ผูอ้  านวยการ เจา้หนา้ท่ี คุณครู และ นกัเรียน โรงเรียนชั้นกลาง จ านวน 657 คน

2.ผูอ้  านวยการ เจา้หนา้ท่ี คุณครู และ นกัเรียน โรงเรียนชั้นสูง     จ  านวน 56 คน

3.ผูอ้  านวยการ เจา้หนา้ท่ี คุณครู และ นกัเรียน โรงเรียน ทางออ้ม จ านวน 87 คน

รวม800คน 
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2.กลุ่มตัวอย่ำง 

ผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูอ้  านวยการ เจา้หนา้ท่ี คุณครู และ 

นกัเรียนนักศึกษา ของโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง จ านวน 267 คน แลว้ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ

เจาะจง (Purposive Random Sampling) โดยใชสู้ตรการค านวนของ Tro Yamane โดยก าหนดระดบั

ความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 มีความเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนร้อยละ 0.05 ตามสูตรต่อไปน้ี 

จาก Ν/(1+Ν(e)²) 

เม่ือ n คือ ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

Ν คือ ขนาดของกลุ่มประชากร ท่ีใชใ้นการวจิยั 

ѳ คือ เปอร์เช็นตค์วามคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 0.05 

การค านวน n=Ν/(1+Ν(e)²) 

=800 /(1+ 800(0.05)² 

=800/((1+800(0.0025)) 

=800/2.2 

=267.67 

=267 คน 

3.2เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

1.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคั้ งน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ช่ึงแบ่งออกเป็น3

ขั้นตอน ตอนท่ี 1 ขอ้มูลแสดงถึงปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามช่ึงเป็นแบบสอบถาม

แบบเลือกตอบตามรายการ (Checklist) จ านวน 5 ขอ้ ขั้นตอนท่ี2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบั สมรรถนะท่ี

จ าเป็นท่ีมีผลต่อการพฒันา โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง แบ่งออกเป็น 5 ด้านได้แก่ 1 การมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิ 2การบริการท่ีดี 3การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 4 การยึดมัน่ความถูกตอ้งชอบ

ธรรม 5การท างานเป็นทีม การพฒันา โรงเรียนเช้ือชาติดอยไตยแลง แบ่งออกเป็น1 ดา้นหลกัสูตร 2
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ดา้นคุณครู 3ดา้นสุขภาพ 4ดา้นอาหารการกิน 5 ดา้นอาคารเรียน และ หอพกัรวมเป็นค าถามจ านวน 

35ขอ้ โดยใช้มาตราวดัแบบ Rating Scale 5ระดบั ตามมาตราวดัแบบลิเคิร์ท(Likert’s Scale)เพื่อให้

กลุ่มตวัอยา่ง เลือกตอบตามค่าน ้าหนกัแต่ละระดบัความส าคญั ดงัน้ี 

คะแนน  5  หมายถึง  ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด   

 คะแนน  4  หมายถึง  ระดบคัวามสา คญมัาก      

คะแนน  3  หมายถึง  ระดบัความส าคญัปานกลาง  

คะแนน  2  หมายถึง  ระดบัความส าคญันอ้ย    

 คะแนน  1  หมายถึง  ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

เกณฑก์ารประเมินค่าวดัระดบัความส าคญัของ สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การพฒันา

โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง  มี 5ระดบั โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 

4.50 – 5.00 หมายถึง ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 หมายถึง ระดบัความส าคญัมาก 

2.50 – 3.49 หมายถึง ระดบัความส าคญัปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถึง ระดบัความส าคญันอ้ย 

1.00 – 1.49 หมายถึง ระดบัความส าคญันอ้ยมาก 

ตอนท่ี3กลุ่มตัวอย่างให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีลักษณะตอบแบบ
ปลายเปิด ช่ึงกลุ่มตวัอยา่ง สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ช่ึงอาจเพิ่มเติม ปัญหา หรือ อุป
สรรคต่์างๆ ในการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 

3.3 กำรสร้ำงเคร่ืองมือและกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดส้ร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 

1.ศึกษาเอกสาร และ ติดตามข่าวสาร รายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผล
ต่อ การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง แลว้น ามาก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจยัเพื่อน ามา
เป็นแนวความคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
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 2.น าความรู้ ท่ีได้มาจากการศึกษาตามขอ้ท่ี 1.มาสร้างแบบสอบถามโดยแยกออกเป็น
ส่วนๆ และ พิจารณาเน้ือหา ให้สอดคลอ้ง กบั แนวคิด วตัถุประสงค ์และ กรอบ แนวคิด ในการท า
วจิยั 
   3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ส่งไปยงัเจา้หนา้ท่ี ท่ีโรงเรียน เพื่อขอความแนะน า และ
แนวคิด ท่ีจะสอดคล้อง กับ การพฒันาในโรงเรียน และ แก้ไข ปรับปรุงและน าเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอค าแนะน า ปรับปรุงแกไ้ข 
  4.น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ตรวจสอบ
ความแมน้ย  าอีกคร้ัง 
                      5.น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ทดลองใช ้ (Pretest) กบั กลุ่มตวัอยา่ง ไม่ใช้

กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยั และ น าขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชสู้ตรสัมประสิทธิ

แอลฟาของครอนบาค (CronbachalphaCoefficient)  

                     6.น าแบบสอบถามท่ีผ่านมาการทดลองใช้และแกไ้ขแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสาร

นิพนธ์เป็นคร้ังสุดทา้ยตรวจสอบและให้ค  าแนะน าเก่ียวการจดัท าฉบบัสมบูรณ์ ส าหรับน าไปใชใ้น

การเก่ียบรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

3.4 วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมี

ผลต่อการพัฒนา โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Random Sampling) จ านวน 267 คน โดยผูว้จิยั ไดท้  าการเก็บร่วบรวมขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 1. ท าหนังสือจากคณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม ขอความอนุเคราะห์จาก 

โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง  เพื่อแจกแบบสอบถามให้กบั ผูอ้  านวยการ เจา้หน้าท่ี คุณครู และ 

นกัเรียนนกัศึกษา ในโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง เพื่อท าการวจิยั  

 2. น าแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลด้านสมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การพฒันา ใน

โรงเรียน ไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัดว้ยตนเอง จ านวน 267 คน  

 3. ผู ้วิจ ัยรับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความถูกต้อง แ ละความสมบูรณ์ของ 

แบบสอบถาม แลว้น าขอ้มูลมาจดัระบบ เพื่อน ามาวเิคราะห์หาค่าทางสถิติ เพื่อทดสอบสมติฐานของ

การวจิย ัและรายงานผลการวจิยัต่อไป    
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3.5 วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูลสถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวม ผูว้ิจยัได้ท าการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของ 

แบบสอบถาม และน า ขอ้มูลมาประมวลผลการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสถิติโดยใชคอ้มพิวเตอร์  1) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนา โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อน ามาอธิบาย

ลกัษณะของขอมู้ล 

 1.1 ค่าสถิติร้อยละ  

 สูตร P = 
ƒ

n
x100 

 เม่ือ P     แทนค่าร้อยละ 

        ƒ      แทนค่าความถ่ีท่ีถูกตอ้ง  

        n       แทนจ านวนความถ่ีทั้งหมด 

1.2 ค่าเฉล่ีย (mean) 

 สูตร


x
=∑x 

                  N 

 เม่ือ


𝐱    
แทนค่า เฉลีย 

     ∑x   แทน ผมรวมของคะแนนทั้งหมด 

      n       แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

2) การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยทัางการตลาด วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

 1.2 ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    S.D√𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥² 

               n(n-1) 

 S.D   แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ∑x ²  แทน ผลรวมของก าลงัสองของคะแนน 

 (∑×²   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดก าลงัสอง 

  n          แทน จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
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 3) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะด้านปัจจัยส่วนท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 

การศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  

โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi – Square) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน (Hartung. 2001: 300) มีสูตรการ

ค านวนดงัน้ี    

                     ∑∑(0ij - Ê I j ) 

X² =i =1 j = 1Eij 

X²แทน ค่าไคสแควร์ 

Óijแทน ค่าความถ่ีท่ีไดจ้ากการทดลองปฏิบติั 

Êijแทน ค่าความถ่ีท่ีคิดวา่ควรจะเป็นหรือตามทฤษฏี 

4) น าขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ จากแบบสอบถามส่วนท่ี 3 มาสรุปหรือวิเคราะห์ในลกษัณะ

การ บรรยายเชิงพรรณนา 

 

สรุป  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การ เก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม และกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูอ้  านวยการ เจา้หน้าท่ี คุณครู 

นัก เรียนนักศึกษา ในโรงเรียนเช้ือชาติ  ดอยไตยแลง จ านวน 267 ตัวอย่าง ใช้วิ ธีการเก็บ

แบบสอบถาม โดยแบบสอบมีขอค้  าถาม จ านวน 35 ขอ้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 เป็น

ค าถามเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อการ

พฒันาโรงเรียน ส่วนท่ี 3 เป็น ค าถามเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม และผูว้ิจยั

ไดก้  าหนดค่าคะแนนของช่วงน ้ าหนกั เป็น 5 ระดบัส่วนสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความ เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนการวิเคราะห์

ขอ้มูล สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อการพฒันาในโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง โดยใช้สถิติไคส

แควร์ (Chi – Square) เพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 
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บทที ่4  

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจยั เร่ือง สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 

ช่ึงผูว้ิจยั ไดด้ าเนิน ทางไป ท่ีโรงเรียนเช้ือชาติแลว้  ไดเ้ก็บรวบรวมแบบสอบถาม จ านวน 267ชุด ช่ึง

ผลท่ีไดผู้ว้จิยัขอน าเสนอดงัน้ี 

4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลค่าความถ่ีและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล  

4.2 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความความส าคญัของ สมรรถนะ

ท่ีจ าเป็น ท่ีมีผลต่อการพฒันา โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 

4.3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคญัของ การพฒันา

โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 

4.4 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบั การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ 

ดอยไตยแลง 

4.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ระหว่าง สมรรถนะท่ีจ าเป็น ท่ีมีผล กับ การพฒันา

โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 

 เพื่อให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล และการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัผลการวิเคราะห์

ให ้มีความสะดวกยิง่ข้ึน ผูว้จิยัจึงก าหนดสัญลกัษณ์ และความหมายท่ีใชแ้ทนค่าสถิติและตวัแปร ไว้

ดงัน้ี 

  n   แทน จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีด าเนินการวเิคราะห์ 

X  แทนค่าเฉลีย 

S.D แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

P  แทน ระดบัความน่าจ าเป็น

X² แทน ค่าไคสแควร์ 

Óij  แทน ค่าความถ่ีท่ีไดจ้ากการทดลองปฏิบติั 

Êij  แทน ค่าความถ่ีท่ีคิดวา่ควรจะเป็นหรือ ทฤษฏี 

Sig. แทน   ค่าความน่าจะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 

* แทนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
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 4.1ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ของบุคคลำกร โรงเรียนเช้ือชำติ ดอยไตยแลง 

ประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรเป็นครู ต ำแหน่ำง 

ตำรำงที4่.1 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

เพศ  จ ำนวน ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

120 

147 

44.9 

55.1 

รวม  267 100.00 

อำยุ  จ ำนวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 30 ปี 

31-35 ปี 

36-40 ปี 

41-45 ปี 

46 ปี ข้ึนไป 

215 

28 

7 

11 

6 

805 

10.5 

2.6 

4.1 

2.2 

รวม  267 100.00 

ระดับกำรศึกษำ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

 จ ำนวน 

249 

ร้อยละ 

93.3 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

14 

4 

0 

5.2 

1.5 

0.00 

รวม 267 100.00 
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ประสบกำรณ์กำรเป็นครู  จ ำนวน ร้อยละ 

ยงัไม่เคยมีประสบการ 

ต ่ากวา่ 3 ปี 

4-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

207 

22 

30 

8 

77.5 

8.2 

11.2 

3.0 

รวม 267 100.00 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวน ร้อยละ 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

เจา้หนา้ท่ีโรงเรียน 

คุณครู 

นกัเรียนนกัศึกษาในโรงเรียน 

3 

17 

46 

       201 

1.1 

6.4 

17.2 

      75.3 

รวม         267 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.1 บุคคลากร ในโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ า 
นวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 55.1 มีเพศชาย 120คน คิดเป็น ร้อยละ 44.9 ตามล าดบั 

  มีอายตุ  ่ากวา่โดยเฉล่ีย 30ปี จ  านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 31-35 ปี36-40 ปี จ  านวน14
คน คิดเป็นร้อยละ5.2 มีอายุระหว่าง 41-45 ปี จ  านวน11คน คิดเป็นร้อยละ4.1 มีอายุ46 ปี ข้ึนไป
จ านวน6คน คิดเป็นร้อยละ2.2ตามล าดบั 

 ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3ปริญญาตรีจ านวน14
คน คิดเป็นร้อยละ5.2ปริญญาโท จ านวน 4คน คิดเป็นร้อยละ1.5ปริญญาเอก จ านวน0คน คิดเป็น
ร้อยละ0.00 ตามล าดบั  
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  ประสบการเป็นครูส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียน จ านวน 207 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 77.5มีประสบการเป็นครูต ่ากวา่ 3 ปีจ  านวน22คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 มีประสบการณ์เป็นครู
4-10 ปีจ านวน30คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 มีประสบการณ์เป็นครู10 ปีข้ึนไป จ านวน8 คนคิดเป็นร้อย
ละ3.0 

 ต าแหน่ง ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนนกัศึกษา จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนจ านวน3คน คิดเป็นร้อยละ 1.1เจา้หนา้ท่ีโรงเรียน จ านวน17คน คิดเป็นร้อยละ 6.4คุณครู46 
คน คิดเป็นร้อย 17.2 

 

 4. 2  ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลเกีย่วกบั สมรรถนะทีจ่ ำเป็นที่มีผลต่อกำรพฒันำโรงเรียนเช้ือ

ชำติ ดอยไตยแลง 

ตำรำงที่  4.2 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การพัฒนา 

โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง จ าแนกตามดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) 

สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนฯ X  . .S D  ระดบัการ

ปฏิบติังาน 

คุณครูมีความรู้ในการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 3.96 .747 มาก 

คุณครูมุ่งเนน้เนือผลการศึกษา 4.02 .693 มาก 

คุณครูมีการมุ่งมัน่ในการพฒันาโรงเรียน 3.87 .719 มาก 

ค่ำเฉลีย่รวม 3.95 .541 มำก 

  

 จากตรางท่ี 4.2 พบว่า สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตย
แลง ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.95; . .S D =541) 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่ สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การพฒันาโรงเรียน
เช้ือชาติ ดอยไตยแลง ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อย ดงัน้ี คุณครูมุ่งเน้นเนือผลการศึกษาของนักศึกษา มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X
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=4.02; . .S D = .693) รองลงมาคือ คุณครูมีความรู้ในการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =3.96; . .S D =.747) คุณครูมีการมุ่งมัน่ในการพฒันาโรงเรียน มี
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =3.87; . .S D =.719) 

ตำรำงที่ 4.3 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การ
พฒันา โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง จ าแนกตามดา้นการบริการท่ีดี  (Service Mind) 

สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนฯ X . .S D ระดบัการ

ปฏิบติังาน 

คุณครูมีแนวทางท่ีดีสอนนกัเรียน 3.77 .834 มาก 

คุณครูมีการเอาใจใส่ในการเรียนการสอน 4.15 .677 มาก 

คุณครูมีความตั้งใจในการสอนและ ใหค้วามเสรีภาพในการ

เรียน 

3.56 .888 มาก 

ค่ำเฉลีย่รวม 3.82 .608 มำก 

จากตรางท่ี 4.3 พบว่า สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตย
แลง ดา้นการบริการท่ีดี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.82; . .S D =.608) 

เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่ สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การพฒันาโรงเรียน
เช้ือชาติ ดอยไตยแลง ดา้นการบริการท่ีดี อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี คุณครูมีการเอาใจใส่การเรียนการสอนของนกัศึกษา มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X

=4.15; . .S D =.677) รองลงมาคือ คุณครูมีแนวทางท่ีดีสอนนักเรียนมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ( X =3.77; . .S D =.834) คุณครูมีความตั้งใจในการสอน และ ให้ความเสรีในการเรียนมี

ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =3.56; . .S D =.888) 
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ตำรำงที่ 4.4 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การ

พฒันา โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง จ าแนกตามด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

(Expertise) 

สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนฯ X . .S D ระดบัการ

ปฏิบติังาน 

คุณครูมีความช านาญในวชิาท่ีสอน 3.67 .939 มาก 

คุณครูมีความสามารถสอนนกัเรียนใหเ้ขา้ตามท่ีตนตอ้งการ 3.49 .782 มาก 

พบความส าเร็จตามความช านาญและท่ีตอ้งการ 3.55 .033 มาก 

ค่ำเฉลีย่รวม 3.57 .772 มำก 

จากตรางท่ี 4.4 พบว่า สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตย
แลง ดา้นการบริการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.57;

. .S D =.772) 

เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่ สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การพฒันาโรงเรียน
เช้ือชาติ ดอยไตยแลงดา้นการบริการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดย
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ีคุณครูมีความช านาญในวิชาท่ีสอน นกัศึกษา มีค่าเฉล่ียและค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =3.67; . .S D =.939) รองลงมาคือ พบความส าเร็จตามความช านาญและท่ี

ตอ้งการ มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =3.55; . .S D =.033) คุณครูมีความสามารถสอน

นกัเรียนใหเ้ขา้ตามท่ีตนตอ้งการ มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =.349; . .S D =.782) 

ตำรำงที่ 4.5ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การ
พฒันา โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง จ าแนกตามดา้นการยดึมัน่ความถูกตอ้งชอบธรรม (Integrity) 
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สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนฯ X  . .S D  ระดบัการ

ปฏิบติังาน 

คุณครูมีควาเขา้ในทางจริยธรรม 4.15 .732 มาก 

คุณครูปฏิบติัการดว้ยความถูกตอ้งชอบธรรม 4.19 .753 มาก 

คุณครูยดึถือหลกัระเบียบขอ้บงัคบัตามท่ีโรงเรียนก าหนด 4.01 .761 มาก 

ค่ำเฉลีย่รวม 4.11 .567 มำก 

 จากตรางท่ี 4.5พบวา่ สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 
ดา้นการยดึมัน่ความถูกตอ้งชอบธรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.11; . .S D =.567) 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่ สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การพฒันาโรงเรียน
เช้ือชาติ ดอยไตยแลงดา้นการยึดมัน่ความถูกตอ้งชอบธรรม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบั
จากมากไปหาน้อย ดงัน้ีคุณครูปฏิบติัการด้วยความถูกต้องชอบธรรมมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( X =4.19; . .S D =.753) รองลงมาคือคุณครูมีควาเขา้ในทางจริยธรรม มีค่าเฉล่ียและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =4.15; . .S D =.732) คุณครูยึดถือหลกัระเบียบข้อบงัคบัตามท่ีโรงเรียน

ก าหนดมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =4.01; . .S D =.761) 

 

 ตำรำงที่ 4.6ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การ
พฒันา โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง จ าแนกตามดา้นการท างานเป็นทีม (Teamwork) 

สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนฯ X  . .S D  ระดบัการ

ปฏิบติังาน 

คุณครูปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งเป็นทีม 4.19 .780 มาก 

มีการอบรมในการปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ 3.93 .971 มาก 

คุณครูมีความรับผดิชอบในการท างานร่วมกนัอยา่งจริงจงั 4.01 .766 มาก 

ค่ำเฉลีย่รวม 4.04 .600 มำก 
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 จากตรางท่ี 4.6 พบว่า สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตย
แลง ดา้นการท างานเป็นทีม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.04; . .S D =.600) 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่ สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การพฒันาโรงเรียน
เช้ือชาติ ดอยไตยแลง ดา้นการท างานเป็นทีม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อย ดงัน้ีคุณครูปฏิบติังานร่วมกนัอย่างเป็นทีมมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =4.19;

. .S D =.780) รองลงมาคือ คุณครูมีความรับผดิชอบในการท างานร่วมกนัอยา่งจริงจงั มีค่าเฉล่ียและ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( X =4.01; . .S D =.766) มีการอบรมในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่าง

สม ่าเสมอมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =3.93; . .S D =.971) 

ตำรำงที่ 4.7ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การพัฒนา 
โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 

 

สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนฯ X  . .S D  ระดบัการ

ปฏิบติังาน 

ดา้นการมุ่งผลมัทฤธ์ิ 3.95 .541 มาก 

ดา้นการบริการท่ีดี 3.82 .608 มาก 

ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 3.57 .772 มาก 

ดา้นการยดึมัน่ความถูกตอ้งชอบธรรม 4.11 .567 มาก 

ดา้นการท างานเป็นทีม 4.04 0.600 มาก 

ค่ำเฉลีย่วรวม 3.90 0.516 มำก 

 

 จากตรางท่ี 4.7 พบว่า สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตย

แลง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.90; . .S D =.516) 
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เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่ สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การพฒันาโรงเรียน
เช้ือชาติ ดอยไตยแลง อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ีดา้นการยึดมัน่
ความถูกตอ้งชอบธรรมมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =4.11; . .S D =.567) รองลงมาคือ

ด้านการท างานเป็นทีม มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =4.04; . .S D =.600)ด้านการ

มุ่งผลัมทฤธ์ิ มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =3.95; . .S D =.541)ด้านการบริการท่ีดีมี

ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =3.82; . .S D =.608)ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน

อาชีพมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =3.57; . .S D =.772) 

4.3ผลกำรวเิครำะห์ ค่ำเฉลีย่ และ ส่วเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรพฒันำในโรงเรียนเช้ือชำติ 
ดอยไตยแลง 

ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ การพฒันา โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตย
แลง จ าแนกตามดา้น หลกัสูตร 

กำรพฒันำในโรงเรียนเช้ือชำติ ดอยไตยแลง X . .S D ระดบัการ

ปฏิบติังาน 

คุณครูมีการพฒันาดา้นหลกัสูตรท่ีตนเองสอน 3.85 .799 มาก 

คุณครูมีความภาคภูมิใจในวชิาท่ีตนเองสอน 4.13 .788 มาก 

คุณครูมีแนวคิดในการพฒันาปรับปรุงในดา้นหลกัสูตร 3.87 .874 มาก 

ค่ำเฉลีย่รวม 3.95 .686 มำก 

จากตรางท่ี 4.8พบวา่ การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง ดา้นหลกัสูตร โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.95; . .S D =.686) 

เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบว่า  การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง ดา้น

หลกัสูตร อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี  คุณครูมีความภาคภูมิใจใน

วชิาท่ีตนเองสอน มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =4.13; . .S D =.788) รองลงมาคือคุณครู
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มีแนวคิดในการพฒันาปรับปรุงในด้านหลกัสูตร มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน( X =3.87;

. .S D =.874) คุณครูมีการพฒันาดา้นหลกัสูตรท่ีตนเองสอน มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (

X =3.85; . .S D =.799) 

ตารางท่ี 4.9ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ การพฒันา โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตย

แลง จ าแนกตามดา้น คุณครู   

กำรพฒันำในโรงเรียนเช้ือชำติ ดอยไตยแลง X  . .S D  ระดบัการ

ปฏิบติังาน 

คุณครูสอนเป็นอยา่งดี และ สามารถน าไปใชใ้นชีวติจริง 3.96 .837 มาก 

ครูสามารถเปฏิบติัตามระบบการจดัการเรียนในโรงเรียน 3.73 .943 มาก 

โรงเรียนไม่มีการขาดครูผูส้อน 3.80 .821 มาก 

ค่ำเฉลีย่รวม 3.82 .702 มำก 

  

 จากตรางท่ี 4.9พบวา่ การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง ดา้นคุณครู โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก ( X =3.82; . .S D =.702) 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบว่า  การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง ดา้น

คุณครู อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ีโรงเรียนมีอาจารยป์ระจ าวิชา

อย่างต่อเน่ืองมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =3.96; . .S D =.837) รองลงมาคือไม่มีการ

ขาดอาจารย์ผูส้อนอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน( X =3.80; . .S D =.821) 

นักเรียนมีอาจารย์ผู ้สอนอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =3.73; . .S D

=.943) 

 ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ การพฒันา โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตย

แลง จ าแนกตามดา้น สุขภาพ 
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กำรพฒันำในโรงเรียนเช้ือชำติ ดอยไตยแลง X  . .S D  ระดบัการ

ปฏิบติังาน 

คุณครูมีการเอาใจใส่เหนือสุขภาพนกัเรียน 3.55 .930 มาก 

มียารักษาโรคแก่นกัเรียนอยา่งเพียงพอ 3.64 .960 มาก 

มีโรงบาล และ ยารักษาโรคอยา่งทนัสมยั 3.73 .886 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.64 .819 มาก 

 

 จากตรางท่ี 4.10 พบวา่ การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง ดา้นสุขภาพ โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.64; . .S D =.819) 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบว่า  การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง ดา้น

สุขภาพ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ีมีโรงบาล และ ยารักษาโรค

อยา่งทนัสมยัมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =3.73; . .S D =.886) รองลงมาคือ มียารักษา

โรคแก่นกัเรียนอยา่งเพียงพอ มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน( X =3.64; . .S D =.960) คุณครูมี

การเอาใจใส่เหนือสุขภาพนกัเรียน มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =3.55; . .S D =.930) 

 ตารางท่ี 4.11ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ การพฒันา โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตย

แลง จ าแนกตามดา้น อาหารการกิน  

กำรพฒันำในโรงเรียนเช้ือชำติ ดอยไตยแลง X  . .S D  ระดบัการ

ปฏิบติังาน 

นกัเรียนมีอาหารเพียงพอ 2.80 .834 นอ้ย 

นกัเรียนมีผูบ้ริจากค่าอาหารอยา่งเพียงพอ 2.37 .996 นอ้ย 

นกัเรียนไม่มีการขาดในเร่ืองอาหาร 2.33 .951 นอ้ย 

ค่ำเฉลีย่รวม 2.49 .830 น้อย 
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 จากตรางท่ี 4.11พบว่า การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง ดา้นอาหารการกิน โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ( X =2.49; . .S D =.830) 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบว่า  การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงด้าน

อาหารการกินอยู่ในระดับน้อยทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ีนักเรียนมีอาหาร

เพียงพอมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =2.80; . .S D =.834) รองลงมาคือ นักเรียนมีผู ้

บริจากค่าอาหารอย่างเพียงพอ มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน( X =2.37; . .S D =.996) 

นกัเรียนไม่มีการขาดในเร่ืองอาหาร มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =2.33; . .S D =.951) 

 ตารางท่ี 4.12ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ การพฒันา โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตย

แลง จ าแนกตามดา้นอาคารเรียน และ หอพกั 

กำรพฒันำในโรงเรียนเช้ือชำติ ดอยไตยแลง X  . .S D  ระดบัการ

ปฏิบติังาน 

นกัเรียนมีอาคารเรียนและท่ีพกัอยา่งสมบูรณ์ 2.51 .824 นอ้ย 

นกัเรียนมีหนงัสือในการอ่านการเขียนอยา่งเพียงพอ 2.06 .663 นอ้ย 

นกัเรียนมีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนอยา่งคบถว้น 1.98 .688 นอ้ย 

ค่ำเฉลีย่รวม 2.18 .587 น้อย 

 

 จากตรางท่ี 4.12พบว่า การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง ด้านอาคารเรียน และ 

หอพกัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ( X =2.18; . .S D =.587) 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบว่า  การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงด้าน

อาคารเรียน และ หอพกัอยู่ในระดบัน้อยทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ีนักเรียนมี

อาคารเรียนและท่ีพกัอย่างสมบูรณ์มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน( X =2.51; . .S D =.824)

รองลงมาคือ นักเรียนมีหนังสือในการอ่านการเขียนอย่างเพียงพอมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน( X =2.06; . .S D =.663) นกัเรียนมีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนอยา่งคบถว้นมีค่าเฉล่ีย

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =1.98; . .S D =.688) 
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ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ การพฒันา โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 

กำรพฒันำในโรงเรียนเช้ือชำติ ดอยไตยแลง X  . .S D  ระดับกำร

ปฏิบัติงำน 

ดา้นหลกัูตร 3.95 .686 มาก 

ดา้นคุณครู 3.82 .702 มาก 

ดา้นุขภาพ 3.64 .819 มาก 

ดา้นอหารการกิน 2.49 .830 นอ้ย 

ดา้นอาคารเรียนและหอพกั 2.18 0.587 นอ้ย 

ค่ำเฉลีย่วรวม 3.21 0.458 มำก 

  

 จากตรางท่ี 4.13 พบวา่ การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก( X =3.21; . .S D =.458) 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบว่า  การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงโดย

ภาพรวม เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ีด้านหลกัูตรมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X

=3.95; . .S D =.686) รองลงมาคือ ด้านคุณครูมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน( X =3.82;

. .S D =.702) ด้านสุขภาพมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =3.64; . .S D =.819) ด้าน

อาหารการกินมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =2.49; . .S D =.830)ด้านอาคารเรียนและ

หอพกั มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X =2.18; . .S D =.587) 

 

 4.4 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับ สมรรถนะที่จ ำเป็นที่มีผล

ต่อ กำรพฒันำโรงเรียนเช้ือชำติ ดอยไตยแลง  

 สมมติฐาน 1 ลกษัณะปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบกัารศึกษา ประสบการ

เป็นครู ต าแหน่งงาน มีผลต่อการพฒันาโรงเรียน แตกต่างกนั 
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 H0: ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการเป็นครู

ต าแหน่งงานมีผลต่อการสมรรถะท่ีจ าเป็น ท่ีมีผลต่อการพฒันาโรงเรียน ไม่แตกต่างกนั 

 H1: ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการเป็นครู 

ต าแหน่งงาน รา มีผลต่อสมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ แตกต่างกนั 

สมมติฐาน 1.1 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบไดด้งัน้ี  

 

 H0: เพศท่ีต่างกนั มีผลต่อ การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงไม่แตกต่างกนั   

 H1: เพศท่ีต่างกนั มีผลต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงแตกต่างกนั  

 ตำรำง 4.14 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนสมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลการ

ต่อการ พฒันาโรงเรียนเช้ือชาติกบัเพศ 

สมรรถนะทีจ่ ำเป็นทีม่ีผลต่อกำรพฒันำโรงเรียนเช้ือชำติ X² Sig 

ดา้นหลกัสูต 26.256 0.000 

ดา้นคุณครู 54.917 0.000 

ดา้นสุขภาพ 72.793 0.000 

ดา้นอาหารการกิน 22.475 0.001 

ดา้นอาคารเรียนและหอพกั 65.822 0.000 

*ระดบันยัส าคญั.05 

 จากตาราง 4.14ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนสมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ี มีผล

ต่อการพัฒนาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง กับเพศ ผลการ ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ

ความสัมพนัธ์แบบไคสแควร์ พบวา่มีค่าความน่าจะเป็นมากกวา่ .05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั

H0ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1หมายความวา่ เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัส่วนสมรรถนะท่ีจ าเป็น

ท่ีมีผลต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงท่ีระดบันยัสา คญั .05 
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สมมติฐาน 1.2 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบไดด้งัน้ี   

H0: อายท่ีุต่างกนัมีผลต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงไม่แตกต่างกนั  

H1: อายท่ีุต่างกนัมีผลต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง แตกต่างกนั 

ตาราง 4.15 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อการพฒันา

โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง กบัอาย ุ

สมรรถนะทีจ่ ำเป็นทีม่ีผลต่อกำรพฒันำโรงเรียนเช้ือชำติ X² Sig 

ดา้นหลกัสูตร 40.578 0.004 

ดา้นคุณครู 57.924 0.000 

ดา้นสุขภาพ 61.243 0.000 

ดา้นอาหารการกิน 60.842 0.000 

ดา้นอาคารเรียนและหอพกั 86.571 0.000 

*ระดบันยัส าคญั.05 

จากตาราง 4.15 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะท่ีจ าเป็นมีผลต่อการ

พฒันาโรงเรียนเช้ือชาติดอยไตยแลงกบัอายุผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติความสัมพนัธ์แบบ

ไคสแควร์ พบว่ามีค่าความน่าจะเป็นมากกวา่ .05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลก ัH0ปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง H1 หมายความว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อการพัฒนา

โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

สมมติฐาน 1.3 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบไดด้งัน้ี  

H0: ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีผลต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงไม่แตกต่าง

กนั   

H1: ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีผลต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงแตกต่างกนั  
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ตาราง 4.16 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อการพฒันา

โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง กบัระดบัการศึกษา 

สมรรถนะทีจ่ ำเป็นทีม่ีผลต่อกำรพฒันำโรงเรียนเช้ือชำติ X² Sig 

ดา้นหลกัสูตร 7.720 0.656 

ดา้นคุณครู 9.352 0.673 

ดา้นสุขภาพ 12.830 0.685 

ดา้นอาหารการกิน 11.347 0.499 

ดา้นอาคารเรียนและท่ีพกั 9.391 0.896 

*ระดบันยัส าคญั.05 

จากตาราง 4.16 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อการ

พฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงกบัระดบัการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความ

สัมพนัธ์แบบไคสแควร์ พบว่ามีค่าความน่าจะ เป็นน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกัH0

ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1หมายความวา่ ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผล

ต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงท่ีระดบันยัส าคญั .05  

 

สมมติฐาน 1.4 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบไดด้งัน้ี  

H0: ประสบการเป็นครูท่ีต่างกัน มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงไม่

แตกต่างกนั   

H1: ประสบการเป็นครูท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อของนิสิตระดบบัณัฑิตศึกษา 

สาขาวชิาพระพุทธศาสนาแตกต่างกนั  

ตาราง 4.17 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อการพฒันา

โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง กบั ประสบการเป็นครู 
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สมรรถนะทีจ่ ำเป็นทีม่ีผลต่อกำรพฒันำโรงเรียนเช้ือชำติ X² Sig 

ดา้นหลกัสูตร 10.348 0.797 

ดา้นคุณครู 13.704 0.748 

ดา้นสุขภาพ 21.972 0.581 

ดา้นอาหารการกิน 19.589 0.358 

ดา้นอาคารเรียนและหอพกั 20.199 0.685 

*ระดบันยัส าคญั.05 

จากตาราง 4.17 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อการ

พฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงกบัประสบการเป็นครู ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ

ความสัมพนธ์ัแบบไคสแควร์ พบวา่มีค่าความน่าจะ เป็นนอ้ยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั

H0ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1หมายความวา่ ประสบการเป็นครูมีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะท่ีจ าเป็น

ท่ีมีผลต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงท่ีระดบันยัส าคญั .05  

 

สมมติฐาน 1.4 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบไดด้งัน้ี  

H0: ต าแหน่งท่ีต่างกนัมีผลต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงไม่แตกต่างกนั   

H1: ต าแหน่งท่ีต่างกนั มีผลต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงแตกต่างกนั  

ตาราง 4.18 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อการพฒันา

โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง กบั ต าแหน่ง 

 

สมรรถนะทีจ่ ำเป็นทีม่ีผลต่อกำรพฒันำโรงเรียนเช้ือชำติ X² Sig 

ดา้นหลกัสูตร 5.789 0.983 
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ดา้นคุณครู 12.802 0.803 

ดา้นสุขภาพ 21.371 0.617 

ดา้นอาหารการกิน 8.373 0.973 

ดา้นอาคารเรียนและหอพกั 13.636 0.954 

*ระดบันยัส าคญั.05 

จากตาราง 4.18 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อการ

พฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง ต าแหน่ง ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความสัมพนัธ์

แบบไคสแควร์ พบว่ามีค่าความน่าจะ เป็นน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกัH0ปฏิเสธ

สมมติฐานรอง H1หมายความวา่ ต าแหน่ง มีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อการพฒันา

โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงท่ีระดบันยัส าคญั .05  

4.5 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับ สมรรถนะที่จ ำเป็นที่มีผล

ต่อ กำรพฒันำโรงเรียนเช้ือชำติ ดอยไตยแลง 

สมมติฐาน 1.4 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบไดด้งัน้ี  

H0: การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ท่ีต่างกัน มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงไม่

แตกต่างกนั   

H1: การมุ่งผลสัมฤทธ์ิท่ีต่างกนั มีผลต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงแตกต่าง

กนั   

ตาราง 4.19 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อการพฒันา

โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง กบั การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

 

สมรรถนะทีจ่ ำเป็นทีม่ีผลต่อกำรพฒันำโรงเรียนเช้ือชำติ X² Sig 

ดา้นหลกัสูตร 254.838 0.000 
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ดา้นคุณครู 287.915 0.000 

ดา้นสุขภาพ 267.395 0.000 

ดา้นอาหารการกิน 353.362 0.000 

ดา้นอาคารเรียนและหอพกั 203.508 0.000 

*ระดบันยัส าคญั.05 

จากตาราง 4.19 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตย

แลง กบั การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติความสัมพนัธ์แบบไคสแควร์ พบวา่มี

ค่าความน่าจะ เป็นน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลักH0ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1

หมายความว่า การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงท่ี

ระดบันยัส าคญั .05  

สมมติฐาน 1.4 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบไดด้งัน้ี  

H0: การบริการท่ีดี ท่ีต่างกนั มีผลต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงไม่แตกต่าง

กนั   

H1: การบริการท่ีดีท่ีต่างกนั มีผลต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงแตกต่างกนั   

ตาราง 4.20 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 

กบั การบริการท่ีดี 

สมรรถนะทีจ่ ำเป็นทีม่ีผลต่อกำรพฒันำโรงเรียนเช้ือชำติ X² Sig 

ดา้นหลกัสูตร 370.004 0.000 

ดา้นคุณครู 361.907 0.000 

ดา้นสุขภาพ 307.079 0.000 

ดา้นอาหารการกิน 298.115 0.000 

ดา้นอาคารเรียนและหอพกั 282.610 0.000 
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*ระดบันยัส าคญั.05 

จากตาราง 4.20 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตย

แลง กบั การบริการท่ีดี ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความสัมพนัธ์แบบไคสแควร์ พบวา่มีค่า

ความน่าจะ เป็นนอ้ยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกัH0ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1หมายความ

วา่ การบริการท่ีดีมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงท่ีระดบันยัส าคญั .05 

สมมติฐาน 1.4 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบไดด้งัน้ี  

H0: การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพท่ีต่างกนั มีผลต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ 

ดอยไตยแลงไม่แตกต่างกนั   

H1: การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพท่ีต่างกนั มีผลต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ 

ดอยไตยแลงแตกต่างกนั   

ตาราง 4.21 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 

กบั การสังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

สมรรถนะทีจ่ ำเป็นทีม่ีผลต่อกำรพฒันำโรงเรียนเช้ือชำติ X² Sig 

ดา้นหลกัสูตร 453.583 0.000 

ดา้นคุณครู 501.223 0.000 

ดา้นสุขภาพ 406.647 0.000 

ดา้นอาหารการกิน 542.652 0.000 

ดา้นอาคารเรียนและหอพกั 319.999 0.000 

*ระดบันยัส าคญั.05 

จากตาราง 4.21ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตย

แลง กบั การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความสัมพนัธ์

แบบไคสแควร์ พบว่ามีค่าความน่าจะ เป็นน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกัH0ปฏิเสธ
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สมมติฐานรอง H1หมายความว่า การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพมีความสัมพนัธ์กับการ

พฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงท่ีระดบันยัส าคญั .05 

สมมติฐาน 1.4 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบไดด้งัน้ี  

H0: การยดึมัด่มัน่ความถูกตอ้งชอบธรรม ท่ีต่างกนั มีผลต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอย

ไตยแลงไม่แตกต่างกนั   

H1: การยึดมัน่ความถูกตอ้งชอบธรรม ท่ีต่างกนั มีผลต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอย

ไตยแลงแตกต่างกนั   

ตาราง 4.22 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 

กบั การยดึมัน่ความถูกตอ้งชอบธรรม 

สมรรถนะทีจ่ ำเป็นทีม่ีผลต่อกำรพฒันำโรงเรียนเช้ือชำติ X² Sig 

ดา้นหลกัสูตร 341.741 0.000 

ดา้นคุณครู 337.205 0.000 

ดา้นสุขภาพ 279.847 0.000 

ดา้นอาหารการกิน 332.003 0.000 

ดา้นอาคารเรียนและหอพกั 216.387 0.000 

*ระดบันยัส าคญั.05 

จากตาราง 4.21 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตย

แลง กบั การยึดมัน่ความถูกตอ้งชอบธรรม ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความสัมพนัธ์แบบ

ไคสแควร์ พบว่ามีค่าความน่าจะ เป็นน้อยกวา่ .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกัH0ปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง H1หมายความวา่ การยึดมัน่ความถูกตอ้งชอบธรรมมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาโรงเรียน

เช้ือชาติ ดอยไตยแลงท่ีระดบันยัส าคญั .05 

สมมติฐาน 1.4 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบไดด้งัน้ี  
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H0: การท างานเป็นทีมท่ีต่างกัน มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงไม่

แตกต่างกนั   

H1: การท างานเป็นทีม ท่ีต่างกนั มีผลต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงแตกต่าง

กนั 

ตาราง 4.23 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 

กบั การท างานเป็นทีม 

สมรรถนะทีจ่ ำเป็นทีม่ีผลต่อกำรพฒันำโรงเรียนเช้ือชำติ X² Sig 

ดา้นหลกัสูตร 452.967 0.000 

ดา้นคุณครู 674.432 0.000 

ดา้นสุขภาพ 463.292 0.000 

ดา้นอาหารการกิน 459.816 0.000 

ดา้นอาคารเรียนและหอพกั 307.080 0.000 

*ระดบันยัส าคญั.05

จากตาราง 4.22 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตย

แลง กบั การท างานเป็นทีม ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติความสัมพนัธ์แบบไคสแควร์ พบวา่มี

ค่าความน่าจะ เป็นน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลักH0ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1

หมายความว่า การท างานเป็นทีม มีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงท่ี

ระดบันยัส าคญั .05 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดบัการศึกษา และ ประสบ

การเป็นครู ต าแหน่ง ท่ีต่างกนั มีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 

ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1หมายความว่า ระดบัการศึกษา และ ประสบการเป็นครู ต าแหน่ง มี

ความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมี ผลต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง ท่ีระดบั 

นยสั าคญั 05 
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งานวิจยัเร่ือง สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงป็นการ

วิจัยชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมุ่งศึกษา สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อการพัฒนา

โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง เพื่อน ามาเป็น แนวทางในการพฒันาด้านหลักสูตร ด้านคุณครู 

ดา้นสขภา ดา้นอาหารการกิน และ อาคารเรียนหอพกั ในโรงเรียนเช้ือชาติ ได้อย่างเหมาะสม ใน 

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษา ท่ีผูอ้  านวยการ เจา้หนา้ท่ี คุณครู และ นกัเรียนนกัศึกษา ในโรงเรียนเช้ือ

ชาติ ดอยไตยแลง โดยมีวตัถุประสงค ์1)ปัจจยัส่วนเพื่อศึกษาบุคคล ของบุคคลากร โรงเรียนเช้ือชาติ 

ดอยไตยแลง  2) เพื่อศึกษาสมรรถนะท่ีมีผลต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 3)เพื่อศึกษา

การพฒันาของ โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ านวน 267คน และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน และค่าสถิติไคสแควร์ (Chi – Square) เพื่อทดสอบ

สมมุติฐาน ซ่ึงผลท่ีไดจา้กการวิเคราะห์ ขอ้มูล ผูว้จิยัไดส้รุปไวด้งัน้ี  

5.1 สรุปผลกำรวเิครำะห์ค ำถำมปลำยเปิดและข้อเสนอ 

จากการให้สัมภษัณืซึ่งเป็ นขอ้คค าถามเพื่อขอขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  เม่ือสรุป ประเด็นท่ี 

กลุ่มตวัอย่างให้ขอ้เสนอแนะแล้วพบว่ามีความเห็นเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มท่ีเห็นว่าการไดเ้ขา้ 

ศึกษา ในโรงเรียนเชื้อชาติ สมรรถนะต่างๆของคุณครูมีความดีอยู่แล้ว 2) กลุ่มท่ีเห็นว่า เพราะ 

โรงเรียนแห่งนี้ ไม่ใช้โรงเรียนท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแลของรัฐบาล ก็ยงัขาดปัจจยัหลายส่ิงหลายอย่าง 

เพื่อเป็ นการเกิดการกระตุน้ในการพฒันาโรงเรียนเชื้อชาติ โดยมีขอ้สรุปไดต่้อไปนี้ 

1) ส่ิงที่โดดเด่นและดีอยู่แล้ว

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใหค้วามคิดเห็นในดา้นท่ีดี โดยสรุปเป็ นความเห็นเก่ียวกบั โรงเรียนเชื้อวา่ 

เช่น เป็ นโรงเรียนท่ีเปิ ดโอกาสให้เด็กท่ียากไร้ เด็กท่ีไม่มีโอกาสไดเ้ขา้เรียนมาต้งัแต่ใด มีเด็กก าพร้า 

เด็กๆท่ีเขา้ศึกษาในโรงเรียนเชื้อ มิใชมี้เฉพราะเด็กๆไทยใหญ่เท่าน้นั เด็กปะล่อง เด็กกะเหร่ียง และ 

ยงัมีเด็กหลายๆชนเผา่ ท่ีเขา้ศึกษา ในโรงเรียนแห่งนี้ ถึอไดว้า่ โรงเรียนแห่งนี้ เปิ ดโอกาส คนทุกชน 

เผา่ไดเ้ขา้ศึกษา อยา่งเท่าเทียมกนั และ เด็กๆท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนเชื้อชาติ เป็ นเด็กท่ีเก่งดา้น 

ภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาพม่า ดา้นสังคม เช่น รู้จกัวฒันธรรม เขา้ใจถึงเร่ือง การเมือง 

การปกครอง และด้านสงัคมอ่ืนๆอีกด้วย ท่ีอยู่ใน ระดบัดีและน่าพึงพอใจ  

บทที5่  

สรุปผลกำรวจัิย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีให้ความเห็นในลกัษณะเป็นขอ้เสนอแนะ โดยสรุปเป็นรายละเอียดเก่ียวกบั 

การพฒันา ในโรงเรียน เช้ือชาติ เช่น ดา้นหลกัสูตร โรงเรียนยงัขาดหนงัสือท่ีสอน และ ให้นกัเรียน

ยืมเป็นจ านวนมาก และ ยงัขาดคุณครูผูส้อนประจ าในวิชาใดวิชาหน่ึง ด้านคุณครู โรงเรียนไม่มี

คุณครู อยา่งเพียงพอ และ นกัเรียนยงัตอ้งการใหมี้คุณครูในโรงเรียนอีกจ านวนมาก ดา้นสุขภาพ โรง

เรียนใกลจากโรงพยาบาลมาก และ นักเรียนยงัตอ้งการให้มี โรงพยบาลท่ีใกล้ชิด โรงเรียน ส่วน

ค่าใช้จ่ายค่าอาหารการกินของนกัเรียนแห่งน้ี โรงเรียนใชง้บประมาณส าหรับนกัเรียนต่อคน วนัละ 

6บาท ต่อเดือน นักเรียนคนละ 180บาท ถือได้ว่านักเรียนได้รับบน้อยมาก ส่วนอาคารเรียนและ 

หอพกันกัศึกษา ยงัตอ้งควรสร้างไหม่ เพราะห้องยงัไม่พอส าหรับนกัเรียน และ ยงัขาดอุปกรณ์ใน

การเรียนการสอนมาก 

 สรุปผลกำรวจัิย 

1) ผลการวเิคราะห์ความถ่ี ร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

ผลการวเิคราะห์พบวา่ บุคคลากร ในโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 

จ า นวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 55.1ตามล าดบั มีอายุต่ากวา่โดยเฉล่ีย 30ปี จ  านวน 215 คน คิดเป็น

ร้อยละ 80.5 มีระดบัการศึกษากว่าปริญญาตรี จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 ประสบการเป็น

ครูส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนนกัศึกษาในโรงเรียน จ านวน 207 คน คิดเป็น ร้อยละ  77.5 และต ่าแหน่ง 

นกัเรียนนกัศึกษา จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 

2) ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัของสมรรถนะท่ี

จ าเป็นท่ีมีผลต่อ การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 

ระดบัความส าคญัของขอ้มูล สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอย

ไตยแลงพบวา่ใน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นการท างานเป็น

ทีม ของโรงเรียนเช้ือชาติ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการยึดมัน่ความถูกตอ้งชอบธรรม 

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ และ ด้านการบริการท่ีดี 

ตามล าดบั  

 ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่ สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผล

ต่อ การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา

2) สิ�งที�ควรปรับปรุงพฒันําเพิ�มเตมิ
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น้อย ดังน้ี คุณครูมุ่งเน้นเนือผลการศึกษาของนักศึกษารองลงมาคือ คุณครูมีความรู้ในการมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน และนอ้ยท่ีสุดคือ  คุณครูมีการมุ่งมัน่ในการพฒันาโรงเรียน ตามล าดบั 

ดา้นการบริการท่ีดีเม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบว่า สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ 

การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

ดงัน้ี คุณครูมีการเอาใจใส่การเรียนการสอนของนักศึกษา รองลงมาคือ คุณครูมีแนวทางท่ีดีสอน

นักเรียน  น้อยท่ีสุดคือ คุณครูมีความตั้งใจในการสอน และ ให้ความเสรีในการเรียน การสอน 

ตามล าดบั 

ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อพบว่า 

สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดย

เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ีคุณครูมีความช านาญในวิชาท่ีสอน นกัศึกษา รองลงมาคือ พบ

ความส าเร็จตามความช านาญและท่ีตอ้งการ และ นอ้ยท่ีสุดคือ คุณครูมีความสามารถสอนนกัเรียน

ใหเ้ขา้ตามท่ีตนตอ้งการ  

ดา้นการยึดมัน่ความถูกตอ้งชอบธรรมเม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่ สมรรถนะ

ท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบั

จากมากไปหาน้อย ดงัน้ีคุณครูปฏิบติัการด้วยความถูกตอ้งชอบธรรมรองลงมาคือคุณครูมีควาเขา้

ในทางจริยธรรม และ นอ้ท่ีสุดคือ คุณครูยดึถือหลกัระเบียบขอ้บงัคบัตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

ดา้นการท างานเป็นทีม เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่ สมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผล

ต่อ การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา

นอ้ย ดงัน้ีคุณครูปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งเป็นทีมรองลงมาคือ คุณครูมีความรับผดิชอบในการท างาน

ร่วมกนัอยา่งจริงจงั และ นอ้ยท่ีสุดคือ มีการอบรมในการปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ  

2) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคญั การพฒันา

โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 

ดา้นหลกัสูตรเม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่  การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอย

ไตยแลง อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ีคุณครูมีความภาคภูมิใจใน
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วชิาท่ีตนเองสอน รองลงมาคือคุณครูมีแนวคิดในการพฒันาปรับปรุงในดา้นหลกัสูตร นอ้ยท่ีสุดคือ 

คุณครูมีการพฒันาดา้นหลกัสูตรท่ีตนเองสอน ตามล าดบั 

ดา้นคุณครูเม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่  การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตย

แลง ดา้นคุณครู อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ีโรงเรียนมีอาจารย์

ประจ าวิชาอย่างต่อเน่ือง รองลงมาคือไม่มีการขาดอาจารยผ์ูส้อนอย่างต่อเน่ือง และน้อยท่ีสุดคือ 

นกัเรียนมีอาจารยผ์ูส้อนอยา่งต่อเน่ือง ตามล าดบั 

ดา้นสุขภาพเม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่  การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตย

แลง ดา้นสุขภาพ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ีมีโรงบาล และ ยา

รักษาโรคอยา่งทนัสมยั รองลงมาคือ มียารักษาโรคแก่นกัเรียนอยา่งเพียงพอ และนอ้ยสุดคือคุณครูมี

การเอาใจใส่เหนือสุขภาพนกัเรียน ตามล าดบั 

ดา้นอาหารการกินเม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบว่า  การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ 

ดอยไตยแลง ด้านอาหารการกิน อยู่ในระดบัน้อยทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 

นักเรียนมีอาหารเพียงพอ รองลงมาคือ นักเรียนมีผูบ้ริจากค่าอาหารอย่างเพียงพอ และน้อยท่ีสุด 

นกัเรียนไม่มีการขาดในเร่ืองอาหาร ตามล าดบั 

ดา้นอาคารเรียนและ หอพกั เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่  การพฒันาโรงเรียน

เช้ือชาติ ดอยไตยแลง  ดา้นอาคารเรียน และ หอพกัอยู่ในระดบัน้อยทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมาก

ไปหานอ้ย ดงัน้ี นกัเรียนมีอาคารเรียนและท่ีพกัอยา่งสมบูรณ์รองลงมาคือ นกัเรียนมีหนงัสือในการ

อ่านการเขียนอยา่งเพียงพอและนอ้ท่ีสุดคือ นกัเรียนมีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนอยา่งคบ 

3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อ

การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 

สมมติฐาน 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการเป็นครู 

ต าแหน่ง ท่ีต่างกนั มีผลต่อการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดบัการศึกษา ประสบการเป็นเป็นครู และ ต าแหน่ง

ต่างกนั มีค่าความน่าจะเป็นนอ้ยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั H0ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 

หมายความวา่ ระดบกัารศึกษา และรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นท่ีมีผลต่อการพฒันา

โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลงท่ีระดบั นยัส าคญั .05  
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5.2 ข้อเสนอแนะและอภิปรำยผล 

1.ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์เป็นครู และ ต าแหน่งงาน

มีความสัมพนัธ์ กับ การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง ทั้งน้ีเน่ืองจาก สมรรถนะ ในการ

พฒันาโรงเรียนอาจมีความแตกต่างกนัไปตาม ปัจจยัส่วนบุคคล โดยผูมี้เพศต่างกนั ยอ่มมีการพฒันา

โรงเรียนแตกต่งกนัไป ส่วนผูมี้อายุต่างกนั ย่อมมีการพฒันาแตกต่างกนัไป ตามอายุ และ ความ

คิดเห็น ส่วนระดบัการศึกษา ย่อมมีความแตกต่างกนักนัในการพฒันาโรงเรียน ตามล าดบัความรู้ 

ความสามารถ ส่วนประสบการณ์เป็นครูทีแตกต่างกนั ยอ่มมีการพฒันาโรงเรียนแตกต่างกนัไป ตาม

ผูมี้ประสบการณ์เคยอบรมผูอ่ื้น และ ผูท่ี้มีประสบการณ์ท่ีต ่ากวา่ ส่วนต าแหน่งงาน ยอ่มมีการพฒันา

โรงเรียนแตกต่างกนัไปตาม หน้าท่ีการงาน และ หนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ ส านกังาน(เลขาธิการสภา

การศึกษา,2551) ได้กล่าวถึง แนวทางการพฒันาคุณครู และ องค์กรการศึกษา มี 6 รูปแบบคือ 1.

การศึกษาเรียนรู้ดว้ยตวัเอง 2.ผึกอบรมโดยการจดัท าด้านหลกัสูตร และ ผึกอบรมประจ าการทาง

องค์กรทางด้านการศึกษา 3.การค้นควา้และศึกษาดูงาน 4.การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 5.การเขา้ร่วม

สัมมนาดา้นการศึกษา 6.การแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งสถาบนัฝึกอบรมกบัสถาบนัการศึกษา 

2.บุคคลากร ในโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง มีสมรถนะ ในการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ

ดอยไตยแลง อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะเขา้ใจกนัว่า การศึกษามีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิต

ตนเอง  ประเทศชาติ และ เด็กๆ จะเป็นคนท่ีมีความสามารถในอนาคต หากมีครูท่ีดี คุณครูใน

โรงเรียนเช้ือ มีความตั้งใจ สอนนกัศึกษาเป็นอนัดีเยี่ยม  คุณครูในโรงเรียนไดมี้การเรียนเชิญ ผูท่ี้มี

การศึกษาสูง ในประเทศ หรือ ต่างประเทศ มาช่วยสอน เพื่อเด็กๆ จะไดมี้การพฒันาความรู้อย่าง

ต่อเน่ือง คุณครูในโรงเรียน มีการยึดมัน่ความถูกตอ้งชอบธรรม ท างานร่วมกนัเป็นทีม คุณครู และ 

นกัเรียนในโรงเรียนเช้ือชาติดอยไตยแลง เสมือนครอบครัวเดียว มีความสามคัคีกนั ท างานร่วมกนั 

เพื่อพฒันาในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง (ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์,2560) ได้กล่าวถึงการพฒันาองคก์รไว้

วา่ การพฒันาองคก์ร หมายถึง กระบวนการ ท่ีส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลง ท่ีมีการด าเนินงาน อยา่ง

เป็นระบบภายในองคก์ร โดยมีการวางแผนไวล้ว้งหนา้ ในเร่ืองต่างๆ และ มีการด าเนินงานไดอ้ยา่ง

มี ประสิทธิภาพการพฒันาทรัพยกรมนุษย ์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3กลุ่ม 1.Training การฝึกอบรม เป็น

การปฏิบัติ ท่ีท  าให้เกิดการเรียนรู้ โดยจะมุ่งเน้น ในทางปฏิบัติ และ น ามาปฏิบัติอย่างจริงจัง 

2.Education การศึกษา ช่ึงเป็นการพฒันามนุษยโ์ดยตรง การท่ีมนุษยไ์ด้รับการศึกษา จะเป็นการ
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เปล่ียนแปลง แนวคิดท่ีดั้งเดิม หรือ เพิ่มพูนแนวคิดและความรู้ไหม่ๆ 3.Development การพฒันาเป็น

การปรับปรุง ใหม้นุษย ์หรือ บุคคลภายในองคก์รใหเ้จริญกา้วหนา้ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.จากผลการวิเคราะห์พบว่า การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง ได้แก่ หลกัสูตร

คุณครู สุขภาพ อาหารการกิน และ อาคารเรียน และ ท่ีพกัอาศยั มีความสัมพนัธ์ กบั การพฒันา

โรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก สมรรถนะมีความส าคญัต่อการพฒันาในโรงเรียน

เช้ือชาติ ดอยไตยแลง ช่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ประยงค์ มีใจช่ือ (2019) ได้กล่าวถึงสมรรถนะว่า 

สมรรถนะเป็นสมรรถนะภาพของบุคคล หรือ ในองค์กร ท่ีสนองความตอ้งการของบุคคล ให้เกิด

ความภูมิใจ หรือ ความรู้ความสามารถท่ีไดช่้วยเหลือผูอ่ื้นใหเ้กิดผลประโยชน์ 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวจัิย 

1) ข้อเสนอแนะส ำหรับน ำผลกำรวจัิยไป

จากผลการศึกษาพบว่า ผูท่ี้อยู่อาศยั ในโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง มีความพยายามใน

การพฒันาโรงเรียนมากท่ีสุด เพราะการศึกษาเป็นส่ิงท่ีมีค่ามาก เพราะในอดีตเด็กๆในประเทศพม่า

ไม่ค่อยมีโอกาสไดเ้รียน เน่ืองจาก รัฐบาลชุดก่อนไม่มีการสนบัสนุนอยา่งจริงจงั และ ผูป้กครองก็

ไม่ให้การสนบัสนุนลูกๆ ในดา้นการศึกษา แต่ปัจจุบนั ประเทศพม่า เป็นประเทศท่ีเปิด และ มีการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประเทศต้องการให้มีผู ้มาช่วยในการพัฒนาประเทศ และ 

การศึกษาจึงเป็นนโยบายท่ีส าคญัในรัฐบาลชุดปัจจุบนัโดยนางอ่องชานชูจีไดก้ล่าวถึงเร่ืองการศึกษา

ไวว้่า การเปล่ีนแปลง ตอ้งเร่ิมตน้จากการศึกษา ตอ้งพิจารณาให้ได้ว่า ประเทศตอ้งการการศึกษา

อะไรบา้ง เพื่อท่ีจะใหเ้กิดผลต่อยทุธศาสตร์ แห่งชาติ 

ดังนั้ นภารกิจการพฒันาโรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา ไม่ควรหยุดย ัง่ในการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์ หรือ การเอาใจใส่  นักเรียนนักศึกษาช่ึงการพัฒนาระบอบการศึกษาให้

เจริญกา้วหนา้นั้น เป็นการพฒันาชุมชน เป็นอยา่งจริงจงั 

2) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป

1) งานวิจยัดงักล่าวเป็นการวิจยัเชิงส ารวจช่ึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติเป็นหลกั ชึงอาจ

ไม่ไดข้อ้มูลเชิงลึก จึงควรศึกษาในเชิงคุณภาพรวมดว้ย เช่น การลงพื้นท่ี การติดต่อ และ สอบถาม

เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2) ผูส้นใจศึกษาในกรณีดงักล่าว อาจเคล่ือนความสนใจไปสู่กลุ่มนกัศึกษาอ่ืนๆ เช่นกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีไม่ใชภ้าพรวม เช่น โรงเรียนชั้นสูง หรือ โรงเรียนชั้นกลาง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

1. แบบสอบถามในการวจิยั  เรือ่ง สมรรถนะท่ีจ าเป ็นท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

โรงเรยีนเชื�อชาติ ดอยไตย แลง 

(Competencies Affecting Development Nation School of Loi Tai Leng)
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แบบสอบถำม 
สมรรถนะทีจ่ ำเป็นทีม่ีผลต่อกำรพฒันำโรงเรียนเช้ือชำติ ดอยไตยแลง 

ค ำช้ีแจง 
1. แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย ตาม

หลกัสูตร บริหารหารธุรกิจ มหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาลยัสยาม และผูว้ิจยัใคร่ขอความรู้
และขอ้มูลจากท่าน ในการส ารวจเพื่อสมรรถนะในการพฒันาเด็กก าพร้าของผูอ้  านวยการ เจา้หนา้ท่ี 
และคุณครูและนกัเรียนนกัศึกษา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการท าความเขา้ใจและสมรรถนะในการ
พฒันาทุนมนุษย ์อนัจะก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่แก่มหาวทิยาลยัและคนไทยใหญ่ 

2. แบบสอบถามฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล
ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัสมรรถนะในการพฒันาของผูอ้  านวยการ เจา้หนา้ท่ี และ คุณครู
3. ขอความกรุณาให้ตอบค าถามทุกขอ้ ขอ้มูลทุกขอ้มูล ในแบบสอบถามฉบบัน้ี ผูว้ิจยัถือ

เป็นความลบั 
4. ผลท่ีได้จากแบบสอบถามน้ีจะเป็นข้อมูลประกอบการสมรรถนะในการพฒันาของ

ผูอ้  านวยการ เจา้หนา้ท่ี และ คุณครู 
5. ผูว้จิยัขอเจริญพรขอบคุณท่ีท่านใหค้วามอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

VEN.TAY ZAIN DA 
นิสิต บริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต  

 คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลสัยาม 



55

แบบสอบถำมเพ่ือกำรวจัิย 
เร่ืองความคิดเห็นของผูอ้  านวยการ เจา้หนา้ท่ี และ คุณครู ในโรงเรียนเช้ือชาติ ลอยไตแลง 

ตอนท่ี 1: ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจงกรุณาตอบค าถามโดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง   ตรงตามสภาพความเป็นจริงของ
ท่าน  
1. เพศ

1. ชาย 2. หญิง
2. อายุ

1.อาย ุต ่ากวา่ 30 ปี 2.อาย ุ31- 35 ปี 3.อาย ุ36 - 40 ปี
4. อาย ุ  41 - 45 ปี 5.อาย4ุ6 ปีข้ึนไป

3. ระดบัการศึกษา
1. ปริญญาตรี 2.ปริญญาโท

3. ปริญญาเอก 4.อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................... 
4. ประสบการณ์การเป็นครู

1. ไม่มีประสบการเป็นครู /นกัเรียน 2. ต  ่ากวา่ 3 ปี 3. ประสบการณ์ 3 – 6 ปี
4.ประสบการณ์7 – 10 ปี       5. ประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี 

5. ต  าแหน่งงาน
1. ผูอ้  านวยการ
2. เจา้หนา้ท่ี
3. คุณครู

4.นกัเรียน
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ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะในการพฒันาเด็กก าพร้า โรงเรียนเช้ือชาติ ลอยไตแลง 
ค ำช้ีแจงค าถามต่อไปน้ีเป็นค าถามเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของสมรรถนะในการพฒันางาน โปรดใส่
เคร่ืองหมาย ✓ในช่องท่ีตรงกบัความรู้และการปฏิบติัของท่านในปัจจุบนั โดยก าหนดให้ ระดบั
ความรู้และการปฏิบติัเป็นดงัน้ี ระดบัคะแนน 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด  
             ระดบัคะแนน1หมายถึงนอ้ยท่ีสุด 

ระดบัคะแนน 2 หมายถึง นอ้ย  
ระดบัคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดบัคะแนน 4 หมายถึง มาก 
ระดบัคะแนน 5 หมายถึง มากท่ีสุด 

ข้อ 

ค ำถำม 

ระดับควำมส ำคัญ 

5 

มำก

ทีสุ่ด 

4 

มำก 

3 

ปำน

กลำง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ทีสุ่ด 

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

6 คุณครูมีความรู้ในการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ

ปฏิบติังาน 

7 คุณครูมุ่งเนน้เหนือผลการศึกษา 

8 คุณครูมีการมุ่งมัน่ในการพฒันาโรงเรียน 

. การบริการท่ีดี 

9 คุณครูมีแนวทางท่ีดีสอนนกัเรียน 
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ข้อ 

ค ำถำม 

ระดับควำมส ำคัญ 

5 

มำก

ทีสุ่ด 

4 

มำก 

3 

ปำน

กลำง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ทีสุ่ด 

10 คุณครูมีการเอาใจใส่ในการเรียนการสอน 

11 
คุณครูมีความตั้ งใจในการสอนและ ให้ความ

เสรีภาพในการเรียน 

การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

12 คุณครูมีความช านาญในวชิาท่ีสอน 

13 
คุณครูมีความสามารถสอนนกัเรียนใหเ้ขา้ตามท่ี

ตนตอ้งการ 

14 พบความส าเร็จตามความช านาญและท่ีตอ้งการ 

การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม 

15 คุณครูมีควาเขา้ในทางจริยธรรม 

16 คุณครูปฏิบติัการดว้ยความถูกตอ้งชอบธรรม 

17 คุณครูยดึถือหลกัเบียบขอ้บงัคบัตามท่ีโรงเรียน

ก าหนด 

การท างานเป็นทีม 

18 คุณครูปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งเป็นทีม 

19 มีการอบรมในการปฏิบติังานร่วมกนัอยา่ง

สม ่าเสมอ 
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ข้อ 

ค ำถำม 

ระดับควำมส ำคัญ 

5 

มำก

ทีสุ่ด 

4 

มำก 

3 

ปำน

กลำง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ทีสุ่ด 

20 คุณครูมีความรับผดิชอบในการท างานร่วมกนั

อยา่งจริงจงั 

ดา้นหลกัสูตร 

21 คุณครูมีการพฒันาดา้นหลกัสูตรท่ีตนเองสอน 

22 คุณครูมีความภาคภูมิใจในวชิาท่ีตนเองสอน 

23 คุณครูมีแนวคิดในการพฒันาปรับปรุงในดา้น

หลกัสูตร 

ดา้นคุณครู 

24 คุณครูสอนเป็นอยา่งดี และสามารถน าไปใชใ้น

ชีวติจริง 

25 คุณครูสามารเขา้ถึงระบบการจดัการเรียนเป็นอยา่ง

ดี 

26 โรงเรียนไม่มีการขาดอาจารยผ์ูส้อนอยา่งต่อเน่ือง 

ดา้นสุขภาพ 

27 คุณครูมีการเอาใจใส่เหนือสุขภาพนกัเรียน 

28 มียารักษาโรคแก่นกัเรียนอยา่งเพียงพอ 

29 มีโรงบาล และ ยารักษาโรคอยา่งทนัสมยั 
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ข้อ 

ค ำถำม 

ระดับควำมส ำคัญ 

5 

มำก

ทีสุ่ด 

4 

มำก 

3 

ปำน

กลำง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ทีสุ่ด 

ดา้นอาหารการกิน 

30 นกัเรียนมีอาหารเพียงพอ 

31 นกัเรียนมีผูบ้ริจากค่าอาหารอยา่งเพียงพอ 

32 นกัเรียนไม่มีการขาดในเร่ืองอาหาร 

ดา้นบูรณะการณ์อาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียน

การสอน 

33 นกัเรียนมีอาคารเรียนและท่ีพกัอยา่งสมบูรณ์ 

34 นกัเรียนมีหนงัสือในการอ่านการเขียนอยา่ง

เพียงพอ 

35 นกัเรียนมีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนอยา่งคบ

ถว้น 

ตอนที ่3ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ สมรรถนะในกำรพฒันำเด็กก ำพร้ำ โรงเรียนเช้ือชำติ 

ดอยไตแลง 1.ปัญหำอุปสรรค ด้ำนหลกัสูตร 

.................................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
2.ปัญหำอุปสรรคด้ำรคุณครู
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

3.ปัญหำอุปสรรค ด้ำนสุขภำพ
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
4.ปัญหำอุปสรรค ด้ำนอำหำรกำรกนิ
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.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
5.ปัญหำอุปสรรค ด้ำนบูรณะกำรณ์ อำคำรเรียนและ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงส าหรับการอนุเคราะห์ขอ้มูล 
  VEN.TAY ZAIN DA 
       มหาวทิยาลยัสยาม 
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ภาคผนวก ข 
1.ผลการวเิคราะห์การประเมินค่าความเชื�อมัน่ (Reliabiity) เชิงเนื�ออหาของแบบอบถาม

ด้วยวธีิการหาค่า (Conbachalpha Coefficient)
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ผลการประ เมินค่ าความ เช่ื อมั่น  (Reliability) ด้วยว ธีิก ารห าค่ า  Cronbach’s Alpha 
Coefficient ขั้นตอนของการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) กับกลุ่มประชากรท่ีคล้ายกัน เพื่อ 
วเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยใช้วิธีการทดสอบ (Pre-Test) เพื่อนา ผลมาวิเคราะห์วดัค่าประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงเป็นท่ีนิยมโดยทัว่ไปส าหรับการวดัความน่าเช่ือถือได้ของขอ้มูล 
โดย มีสูตรการค านวนดงัน้ี 
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 เม่ือ  แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่

K แทน จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 

S i

2 แทน คะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 

S t

2 แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบบั 

แบบสอบถามท่ีมีค่าความเท่ียงตรงตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป สามารถน าไปใช้ในการเก็บขอ้มูล 

จริง และได้วิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี แบบสอบถามด้านท่ี 1 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ็ มีค่าความเช่ือมัน่ 

เท่ากบั .807ดา้นท่ีท่ี 2 ดา้นดา้นการบริการท่ีดี ค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .813ดา้นท่ี 3 ดา้นการสั่งสม

ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .893 ดา้นนท่ี 4 ดา้นการยึดมัน่ความถูกตอ้ง

ชอบธรรม มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .815ดา้นท่ี 5 ดา้นการท างานเป็นทีมมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั.7
 

18  โดยสรุปแบบสอบถามพบวา่แบบสอบถามทั้ง 5 ดา้น มีค่าความเช่ือมัน่ 886 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลทดสอบ (Pre-Test) จ านวน 267ตวัอย่าง และสรุปผลทดสอบค่า (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) โดยรวมทั้งหมด 

ตารางท่ี 3 -สรุปผลทดสอบ Pre Test 267ตวัอยา่ง ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

Case Processing Summary 

N % 

Cases 

Valid 267 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 267 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.807 4 

Case Processing Summary 

N % 

Cases 

Valid 267 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 267 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.886 5 
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ตารางท่ี 4 -สรุปผลทดสอบ Pre Test 267ตวัอยา่ง ดา้นการบริการท่ีดี 

Case Processing Summary 

N % 

Cases 

Valid 267 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 267 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.813 4 

ตารางท่ี 5-สรุปผลทดสอบ Pre Test 267ตวัอยา่ง ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

Case Processing Summary 

N % 

Cases 

Valid 267 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 267 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.893 4 

ตารางท่ี 6-สรุปผลทดสอบ Pre Test 267ตวัอยา่ง ดา้นการยดึมัน่ความถูกตอ้งชอบธรรม 

Case Processing Summary 

N % 

Cases 

Valid 267 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 267 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.815 4 

ตารางท่ี 7-สรุปผลทดสอบ Pre Test 267ตวัอยา่ง ดา้นการท างานเป็นทีม 

Case Processing Summary 

N % 

Cases 

Valid 267 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 267 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.818 4 
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ภาคผนวก ค 

1. ผลการวเิคราะห์ขอมู้ลทางสถิติ ค่าความถ่ี และร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล ในโรงเรียน

เช้ือชาติ ดอยไตยแลง 

2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความความส าคัญของ

สมรรถนะท่ีจ าเป็น ท่ีมีผลต่อ การพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ ดอยไตยแลง 

3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัการพฒันาโรงเรียนเช้ือชาติ

ดอยไตยแลง 

1) ค่าความถ่ีและค่าร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคบ

เพศ 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ชาย 120 44.9 44.9 44.9 

หญิง 147 55.1 55.1 100.0 

Total 267 100.0 100.0 

อำยุ 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ต ่ากวา่30 ปี 215 80.5 80.5 80.5 

31-35 ปี 28 10.5 10.5 91.0 

36-40 ปี 7 2.6 2.6 93.6 

41-45 ปี 11 4.1 4.1 97.8 

46 ปีข้ึนไป 6 2.2 2.2 100.0 

Total 267 100.0 100.0 
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ระดับกำรศึกษำ 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 249 93.3 93.3 93.3 

ปริญญาตรี 14 5.2 5.2 98.5 

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

4 
0 

1.5 
0.0 

1.5 
0.0 

100.0 

Total 267 100.0 100.0 

ประสบกำรเป็นครู 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

ไม่มีประสบการ/
นกัเรียน 

207 77.5 77.5 77.5 

มีประสบการต ่ากวา่
3ปี 

22 8.2 8.2 85.8 

4-10 ปี 30 11.2 11.2 97.0 

มีประสบการ10 ปี
ข้ึนไป 

8 3.0 3.0 100.0 

Total 267 100.0 100.0 
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ต ำแหน่งงำน 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

นกัเรียน 201 75.3 75.3 75.3 

คุณครู 46 17.2 17.2 92.5 

ผูอ้  านวยการ 3 1.1 1.1 93.6 

เจา้หนา้ท่ี 17 6.4 6.4 100.0 

Total 267 100.0 100.0 

2)วเิคราะห์ค่าเฉล่ียล และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

ดา้นการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 

267 3.00 4.67 3.9513 .54124 

ดา้นการบริการท่ี
ดี 

267 2.67 4.67 3.8277 .60858 

การสั่งสมความ
เช่ียวชาญ ในงาน
อาชีพ 

267 1.67 4.67 3.5743 .77273 

การยดึมัน่ความ
ถูกตอ้งชอบธรรม 

267 3.00 5.00 4.1186 .56757 

ดา้นการท างาน
เป็นทีม 

267 2.33 5.00 4.0474 .60096 

Valid N 
(listwise) 

267 
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Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

ดา้นหลกัสูตร 267 2.33 5.00 3.9501 .68643 
ดา้นคุณครู 267 2.00 5.00 3.8290 .70228 
ดา้นสุขภาพ 267 2.00 5.00 3.6404 .81990 
ดา้นอาหารการ
กิน 

267 1.00 4.67 2.4969 .83038 

ดา้นอาคารเรียน
และ หอพกั 

267 1.00 3.33 2.1823 .58745 

Valid N 
(listwise) 

267 

ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

Descriptive Statistics 

N Mean Std. 
Deviation 

คุณครูมีความรู้ในการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังาน 

267 3.96 .747 

คุณครูมุ่งเนน้เหนือผลการศึกษา 
267 4.02 .693 

คุณครูมีการมุ่งมัน่ในการพฒันาโรงเรียน 267 3.87 .719 
Valid N (listwise) 267 
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 ดา้นการบริการท่ีดี 

Descriptive Statistics 

N Mean Std. 
Deviation 

คุณครูมีแนวทางท่ีดีสอนนกัเรียน 267 3.77 .834 

คุณครูมีการเอาใจใส่ในการเรียนการสอน 
267 4.15 .677 

คุณครูมีความตั้งใจในการสอนและ ให้
ความเสรีภาพในการเรียน 

267 3.56 .888 

Valid N (listwise) 267 

     ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

Descriptive Statistics 

N Mean Std. 
Deviation 

คุณครูมีความช านาญในวชิาท่ีสอน 267 3.67 .939 
คุณครูมีความสามารถสอนนกัเรียนใหเ้ขา้
ตามท่ีตนตอ้งการ 

267 3.49 .782 

พบความส าเร็จตามความช านาญและท่ี
ตอ้งการ 

267 3.55 1.033 

Valid N (listwise) 267 
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  ดา้นการยดึมัน่ความถูกตอ้งชอบธรรม 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. 
Deviation 

คุณครูมีควาเขา้ในทางจริยธรรม 267 4.15 .732 
คุณครูปฏิบติัการดว้ยความถูกตอ้งชอบธรรม 267 4.19 .753 

คุณครูยดึถือหลกัเบียบขอ้บงัคบัตามท่ีโรงเรียน
ก าหนด 

267 
 
 

4.01 
 
 

.761 
 
 

Valid N (listwise) 267   

 

                                         ดา้นการท างานเป็นทีม 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. 
Deviation 

คุณครูปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งเป็นทีม 267 4.19 .780 
มีการอบรมในการปฏิบติังานร่วมกนัอยา่ง
สม ่าเสมอ 

267 
 

3.93 
 

.971 
 

คุณครูมีความรับผดิชอบในการท างานร่วมกนั
อยา่งจริงจงั 

267 
 
 

4.01 
 
 

.766 
 
 

Valid N (listwise) 267   
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ดา้นหลกัสูตร 

Descriptive Statistics 

N Mean Std. 
Deviation 

คุณครูมีการพฒันาดา้นหลกัสูตรท่ีตนเองสอน 267 3.85 .799 
คุณครูมีความภาคภูมิใจในวชิาท่ีตนเองสอน 267 4.13 .788 
คุณครูมีแนวคิดในการพฒันาปรับปรุงในดา้น
หลกัสูตร 

267 3.87 .874 

Valid N (listwise) 267 

 ดา้นคุณครู 

Descriptive Statistics 

N Mean Std. Deviation 

โรงเรียนมีอาจารยป์ระจ าวชิาอยา่งต่อเน่ือง 267 3.96 .837 
นกัเรียนมีอาจารยผ์ูส้อนอยา่งต่อเน่ือง 267 3.73 .943 
ไม่มีการขาดอาจารยผ์ูส้อนอยา่งต่อเน่ือง 267 3.80 .821 
Valid N (listwise) 267 

  ดา้นสุขภาพ 

Descriptive Statistics 

N Mean Std. Deviation 

คุณครูมีการเอาใจใส่เหนือสุขภาพนกัเรียน 267 3.55 .930 

มียารักษาโรคแก่นกัเรียนอยา่งเพียงพอ 267 3.64 .960 
มีโรงบาล และ ยารักษาโรคอยา่งทนัสมยั 267 3.73 .886 
Valid N (listwise) 267 
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  ดา้นอาหารการกิน 

Descriptive Statistics 

N Mean Std. 
Deviation 

นกัเรียนมีอาหารเพียงพอ 267 2.80 .834 
นกัเรียนมีผูบ้ริจากค่าอาหารอยา่งเพียงพอ 267 2.37 .996 
นกัเรียนไม่มีการขาดในเร่ืองอาหาร 267 2.33 .951 
Valid N (listwise) 267 

ด้ำนอำคำรเรียนและหอพกั 

Descriptive Statistics 

N Mean Std. 
Deviation 

นกัเรียนมีอาคารเรียนและท่ีพกัอยา่งสมบูรณ์ 267 2.51 .824 
นกัเรียนมีหนงัสือในการอ่านการเขียนอยา่ง
เพียงพอ 

267 2.06 .663 

นกัเรียนมีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนอยา่ง
คบถว้น 

267 1.98 .688 

Valid N (listwise) 267 

3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคลกบัการพฒันาในโรงเรียนเช้ือชาติ ดอย

ไตยแลง 
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 เพศ 

สมรรถนะทีจ่ ำเป็นทีม่ีผลต่อกำรพฒันำโรงเรียนเช้ือชำติ X² Significance 

ดา้นหลกัสูตร 254.838 0.000 

ดา้นคุณครู 287.915 0.000 

ดา้นสุขภาพ 267.395 0.000 

ดา้นอาหารการกิน 353.362 0.000 

ดา้นอาคารเรียนและหอพกั 203.508 0.000 

    อาย ุ

สมรรถนะทีจ่ ำเป็นทีม่ีผลต่อกำรพฒันำโรงเรียนเช้ือชำติ X² Significance 

ดา้นหลกัสูตร 370.004 0.000 

ดา้นคุณครู 361.907 0.000 

ดา้นสุขภาพ 307.079 0.000 

ดา้นอาหารการกิน 298.115 0.000 

ดา้นอาคารเรียนและหอพกั 282.610 0.000 
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ระดบัการศึกษา 

สมรรถนะทีจ่ ำเป็นทีม่ีผลต่อกำรพฒันำโรงเรียนเช้ือชำติ X² Significance 

ดา้นหลกัสูตร 453.583 0.000 

ดา้นคุณครู 501.223 0.000 

ดา้นสุขภาพ 406.647 0.000 

ดา้นอาหารการกิน 542.652 0.000 

ดา้นอาคารเรียนและหอพกั 319.999 0.000 

ประสบการเป็นครู 

สมรรถนะทีจ่ ำเป็นทีม่ีผลต่อกำรพฒันำโรงเรียนเช้ือชำติ X² Significance 

ดา้นหลกัสูตร 341.741 0.000 

ดา้นคุณครู 337.205 0.000 

ดา้นสุขภาพ 279.847 0.000 

ดา้นอาหารการกิน 332.003 0.000 

ดา้นอาคารเรียนและหอพกั 216.387 0.000 
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ต าแหน่งงาน 

สมรรถนะทีจ่ ำเป็นทีม่ีผลต่อกำรพฒันำโรงเรียนเช้ือชำติ X² Significance 

ดา้นหลกัสูตร 452.967 0.000 

ดา้นคุณครู 674.432 0.000 

ดา้นสุขภาพ 463.292 0.000 

ดา้นอาหารการกิน 459.816 0.000 

ดา้นอาคารเรียนและหอพกั 307.080 0.000 
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เจา้หนา้ท่ีระดงัสูง เจา้ศึกหลวงอ่องมายญ ์
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คุณครูในโรงเรียนชั้นสูง 
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ผูอ้  านวยการในโรงเรียนทางออ้ม 
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คุณครูและเจา้หนา้ท่ีในโรงเรียนชั้นกลาง 
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การสัมภษัณ์จากนกัเรียนในโรงเรียน 
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