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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ปี การศึกษา 2561 จํานวน 248 คน ผลการศึกษาพบว่า
บทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก และการเปรี ยบเทียบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการ
พัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
พบว่า ครู ที่มีเพศ วุฒิการศึกษาประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ครู ที่
ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ABSTRACT
This research aimed to study and compare the role of administrators in Moral school development on teachers’
opinion under the Private Educational office in three southern border provinces. The sample of this study consisted of 248
instructors under the Private Educational office in three southern border provinces The Result of research found that the overall
and individual roles of administrators under the Private office in three southern boarder provinces showed high level. and the
comparison of result of the administrators role in Moral school development on instructors’ opinion as revealed by instructors
as overall were not different by different gender, education as well as working experience. The instructors who worked in
different school size showed overall opinion in statistically significant at of .01.
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กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายกําหนดให้โรงเรี ยนคุณธรรมเป็ นหนึ่งในตัวชี้วดั (Key Performance Indicators:
KPI) ในการประกันและการประเมิ นคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment: IQA) เพื่อเป็ นหลักประกันให้กบั
ชุมชนและผูป้ กครองได้มนั่ ใจว่าโรงเรี ยนที่บุตรหลานเรี ยนนั้นมีคุณภาพ โดยสถานศึกษาที่นาํ รู ปแบบนี้ ไปใช้ จะถือเป็ น
หลักประกันพื้นฐานว่าสถานศึ กษานั้นสามารถดําเนิ นการสร้ างคนดี ให้กบั บ้านเมื อ งได้ ซึ่ งต้องดําเนิ นการตามรู ป
แบบอย่างจริ งจังและเป็ นที่ยอมรับได้ โรงเรี ยนคุณธรรมเป็ นสถานศึกษาที่ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชนและ
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่ วมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่ งเสริ ม ความดีในรู ปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ซึ่ งนําไปสู่ การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็ น พฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้อย่างยัง่ ยืน ซึ่ งสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ. ศ. 2560-2579) มีพนั ธกิจเสริ มสร้างความมัน่ คงแก่สถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริ ยป์ ลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมและการอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ขในสังคมพหุ วฒั นธรรมบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาการศึกษาทุกระดับสู งมาตรฐานสากลและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันสู่ ความ
มัน่ คงมัง่ คัง่ ยัง่ ยืนเสริ มสร้ างการบริ ห ารการจัดการเชิ งบู ร ณาการในพื้นที่ ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามหลักธรรมาภิ บ าล
นอกจากนี้ กลยุทธ์ของการพัฒนาการศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความมัง่ คง คือปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมที่เน้นความมีวินยั ใน
ตนเองสู งความเป็ นพลเมืองพลโลกและการดํารงตนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความมัน่ คงด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ (สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนจังหวัด, 2561) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงเป็ นบุคคลที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง
ที่จะนําองค์กรสู่ การเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นผูบ้ ริ หารจึ งเป็ นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา เพราะผูบ้ ริ หารจะต้องเป็ นผูน้ าํ
และเป็ นผูส้ ร้างขวัญกําลังใจให้ครู เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนเกิดลักษณะนิสัยที่ตอ้ งการในโลก
ยุคไร้ พรมแดน ซึ่ งการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์น้ นั จะต้องพัฒนาทั้งด้านความรู ้ควบคู่ กับคุณธรรม ในการพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรมนั้นแผนพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาการศึกษาต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กาํ หนดนโยบายและกลยุทธ์
โดยมี จุดเน้นการพัฒนาความรู ้กบั คุณธรรม
การพัฒนาคุณธรรม จริ ยรรมจะต้องจัดการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม ถือว่าเป็ น
บทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารในการเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนให้เป็ น
บุคคลที่ ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน มี คุณธรรม จริ ยธรรม สามารถคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาได้ และพัฒนาครู ผูส้ อนในการสอนให้
สอดคล้องกับความสามารถ ความสนใจ ความต้องการ และเจตคติ ของผูเ้ รี ยน โดยเน้นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง เน้น
กระบวนการเรี ยนรู ้ให้สามารถเรี ยนรู ้ เป็ นเพื่อการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องและนําไปใช้ในการสร้ างและเตรี ยมทรัพยากร
มนุ ษย์ ให้ประเทศมีคุณภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบยัง่ ยืน ซึ่ ง
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจะต้องกําหนดกลยุทธ์ โดยเปลี่ยนแปลกระบวนการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั แสวงหาความรู ้และเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองมากยิง่ ขึ้น และผูบ้ ริ หารจะต้องเร่ งรัดพัฒนาครู อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง ให้เป็ นผูท้ ่ีมีศกั ยภาพที่เหมาะสมที่จะ
ให้การศึกษาอบรมพัฒนาเยาวชนของชาติในฐานะที่เป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสําคัญต่อประเทศชาติ (ไชยพร,2556 )
สํานักงานการศึกษาเอกชนชายแดนใต้ในฐานะหน่ วยงานที่ มีพนั ธกิ จหลักในการส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดการศึกษา
เอกชน ซึ่ งประกอบด้วย จังหวัดยะลา จังหวัดปั ตตานี และจังหวัดนราธิ วาส เป็ นหน่วยงานการศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนใน
พื้นที่ชายแดนใต้ มีโรงเรี ยนในสังกัด 282 แห่ง เพื่อให้ผลผลิตของการจัดการศึกษาคือนักเรี ยนมีความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย
จิตใจสติปัญญามีความรู ้คุณธรรมจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
และให้นักเรี ยนมี คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์คือเป็ นคนดี เก่งและมีความสุ ข(สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชน, 2560) ผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของ
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ครู สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ ม สนับสนุ นคุณธรรมใน
โรงเรี ยน เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุ งต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุ ณธรรม ตามความคิ ดเห็ นของครู สังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชน ในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนใต้ จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั ิงาน ขนาดโรงเรี ยน
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ ครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัดสํานักงานการศึ กษาเอกชน ในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนใต้ ปี
การศึกษา 2561 จํานวน 699 คนที่เข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนคุณธรรม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ปี การศึกษา 2561 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ
เครจซี่ แ ละมอร์ แ กน (Krejcie and Morgan, 1970 ) ได้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งจํา นวน 248 คน โดยสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้น (Stratified
random sampling) ตามจํานวนโรงเรี ยน จากนั้นสุ มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยการจับสลาก
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ประกอบด้วย เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน และขนาดโรงเรี ยน
ส่ วนที่ 2 และ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรมป็ นลักษณะมาตรา
ส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert, 1964) ดังนี้
5 หมายถึง
บทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม อยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง
บทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม อยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง
บทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม อยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง
บทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม อยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง
บทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
การสร้ างเครื่ องมือการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามที่ได้พฒั นาขึ้นให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ 3 ท่านเป็ นผูพ้ ิจารณาตรวจสอบความตรงของเนื้อหา
พบว่า มี คุ ณ ภาพด้า นความตรงของเนื้ อ หามี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 1.00 ทุ ก ข้อ และนํา ไปปรั บ ปรุ ง ตามข้อ แนะนํา ของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ แล้วจึงนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับครู โรงเรี ยนเอกชนจํานวน 30 คน หาค่าความเชื่อมัน่ โดย
การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Cronbach’s Alpha Coefficients) ของครอนบาค (Cronbach, 1990) พบว่าค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามเท่ากับ.985
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วิธีดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการชี้แจงรายละเอียดของการทําวิจยั วัตถุประสงค์ และขอความยินยอมจากครู ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามกลับคืนที่มีความสมบูรณ์ท้ งั หมด 225 ฉบับ คิดเป็ น
ร้อยละ 90
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม และความคิดเห็ นของครู ต่อบทบาทของ
ผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ปฏิบตั ิงาน และขนาดโรงเรี ยน โดย
ใช้สถิติได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างเป็ นครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 225 คน
เมื่อจําแนกตามตัวแปรเพศพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.67 เพศชายมีจาํ นวน 57 คน คิด
เป็ นร้อยละ 25.33 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่วฒ
ุ ิการศึกษา ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี มีจาํ นวน 199 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 88.44 สู งกว่าปริ ญญาตรี มีจาํ นวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.56 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ปฏิบตั ิงาน
1 – 5 ปี มีจาํ นวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.56 6 - 10 ปี มีจาํ นวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.00 10 ปี ขึ้นไป มีจาํ นวน 55 คน
คิดเป็ นร้อยละ 24.44 และจําแนกตามตัวแปรขนาดโรงเรี ยน พบว่า ครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดเล็กมีจาํ นวน 17 คน คิด
เป็ นร้อยละ 7.56 ครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดกลางมีจาํ นวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน
ขนาดใหญ่มีจาํ นวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.11
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการศึกษาบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ในภาพรวม และรายด้าน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน บทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

1

บทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนา
โรงเรี ยนคุณธรรม
ด้านการสร้างการยอมรับและการรับรู ้

2

ด้านการครู แกนนํา และ นักเรี ยนแกนนํา

3

ด้านการกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรี ยน

4

ด้านการกําหนดวิธีการบรรลุคุณธรรม
อัตลักษณ์ของโรงเรี ยน
ด้านการลงมือปฏิบตั ิเพื่อบรรลุเป้าหมายการ
เปลี่ยนแปลง
ด้านการสร้างกลไกลการขับเคลื่อนโรงเรี ยน
คุณธรรม
รวม

ด้าน

5
6

Xˉ

1931

n = 225
S.D

ระดับ
มาก

4.1818

0.7248

4.1123

0.7386

มาก

4.0889
4.1127

0.6837
0.7217

มาก
มาก

4.1738

0.7345

มาก

4.1367

0.7662

มาก

4.1349

0.6707

มาก
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จากตารางที่ 1 บทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุ ณธรรมตามความคิ ดเห็ นของครู สังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.1349) และ เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านการสร้างการยอมรับและการรับรู ้ มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด อยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.1818) รองลงมา ด้านการลงมือ
ปฏิบตั ิเพื่อบรรลุเป้ าหมายการเปลี่ยนแปลง อยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.1738) ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ได้แก่ ด้านการกําหนด
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.0889)
ตอนที่ 3 เปรี ยบเทียบระดับบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรมตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํ า นั ก งานการศึ ก ษาเอกชนในพื้ น ที่ ส ามจั ง หวัด ชายแดนใต้ ต ามตั ว แปรเพศ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิงาน และขนาดโรงเรี ยน
3.1 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t บทบาทของผูบ้ ริ หารในการ
พัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
จําแนกเพศ พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน
3.2 ผลการเปรี ยบเที ยบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุ ณธรรม สังกัดสํานักงานการศึ กษา
เอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ตามวุฒิการศึกษาโดยภาพรวม พบว่า ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรมไม่แตกต่างกัน
3.3 ผลการเปรี ยบเที ยบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม ตามความคิ ดเห็ นของครู สังกัด
สํานักงานการศึ กษาเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามตัวแปรประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน โดยภาพรวม
พบว่าครู ที่มีประสบการณ์ ปฏิ บตั ิ งานต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นต่อบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้างการยอมรับและการรับรู ้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
3.4 ผลการเปรี ยบเทียบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามตัวแปรขนาดโรงเรี ยน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
ผูบ้ ริ ห ารในการพัฒ นาโรงเรี ย นคุ ณ ธรรมในภาพรวมแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 โดยครู ที่
ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ( x = 4.2601) รองลงมา คือ ครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดกลาง
( x = 3.9548) และครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดเล็ก มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ( x = 3.9500) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านการสร้ างการยอมรั บ และ การรั บรู ้ มีความคิ ดเห็ นแตกต่างกันอย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติที่ร ะดับ .01 โดยครู ที่
ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ( x = 4.3192) รองลงมา คือ ครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดกลาง
( x = 3.9855) และครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดเล็ก มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ( x = 3.9733) ด้านการสร้างครู แกนนํา และ
นักเรี ยนแกนนํา มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01โดยครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาด
ใหญ่ มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ( x = 4.2550) รองลงมา คือ ครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดกลาง ( x = 3.9152) และครู ที่
ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดเล็ก มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ( x = 3.8663) ด้านการกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรี ยนมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยสู ง
ที่ สุด ( x = 4.2202) รองลงมา คื อ ครู ที่ปฏิ บตั ิ งานในโรงเรี ยนขนาดกลาง ( x = 3.8857) และครู ที่ปฏิ บตั ิ งานใน
โรงเรี ยนขนาดเล็ก มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด( x = 3.9580) ด้านการกําหนดวิธีการบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรี ยนความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด
( x = 4.2186) รองลงมา คือ ครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดกลาง ( x = 3.9600) และครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน
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ขนาดเล็ก มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ( x = 3.9580) และด้านการลงมือปฏิบตั ิเพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง มีความคิดเห็น
แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 โดยครู ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านในโรงเรี ย นขนาดใหญ่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด
( x = 4.2857) รองลงมา คือ ครู ท่ีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดกลาง ( x = 4.0207) และครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ( x = 3.9739) ด้านการสร้างกลไกลการขับเคลื่อนโรงเรี ยนคุณธรรมมีความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ( x = 4.2641)
รองลงมา คือ ครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดกลาง ( x = 3.9450) และครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดเล็ก มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าที่สุด ( x = 3.9853)
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาบทบาทของผู ้ บ ริ หารในการพั ฒ นาโรงเรี ยนคุ ณ ธรรม ตามความคิ ด เห็ น ของครู
สังกัดสํานักงานการศึ กษาเอกชนในพื้ นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ด้า นการสร้ า งการยอมรั บ และการรั บ รู ้ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด รองลงมาด้า นการลงมื อ ปฏิ บ ัติ เ พื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมาย
การเปลี่ยนแปลงและด้านการกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรี ยน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ผลการเปรี ยบเที ยบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม ตามความคิดเห็ นของครู สังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จําแนกตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน
การปฏิบตั ิงาน และขนาดโรงเรี ยน ได้ผลดังนี้ ผลการเปรี ยบเทียบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม ตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จําแนกตามตัวแปรเพศ พบว่าครู ที่
มีเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนา
โรงเรี ยนคุณธรรม โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และผลการเปรี ยบเที ยบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนา
โรงเรี ยนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จําแนกตาม
ตัวแปรขนาดโรงเรี ยนโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่าครู ที่มีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปราย

ผลการศึกษาบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. การศึ ก ษาการบทบาทของผูบ้ ริ ห ารในการพัฒ นาโรงเรี ย นคุ ณ ธรรม ตามความคิ ด เห็ น ของครู สั ง กัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ด้านการสร้าง
การยอมรับและการรับรู ้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาด้านการลงมือปฏิบตั ิเพื่อบรรลุเป้ าหมายการเปลี่ยนแปลงและด้าน
การกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรี ยน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับแก้วตา (2555) ได้ศึกษาการศึกษา
สภาพการบริ หารโรงเรี ยนคุณธรรมชั้นนําในภาคตะวันออกสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า
สภาพการบริ หารโรงเรี ยนคุณธรรมชั้นนําในภาคตะวันออกสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
ในภาพรวม พบว่ากระบวนการวางแผนการปฏิ บ ัติตามแผนการตรวจสอบผลการปฏิ บ ัติงานและการปรั บปรุ งให้
เหมาะสมมีการปฏิบตั ิในระดับที่มากสุ ด สําหรับค่าเฉลี่ยสู งสุ ดได้แก่การปฏิบตั ิตามแผนรองลงมาด้านการวางแผนและ
ด้านการปรั บ ปรุ งให้เหมาะสมตามผลการประเมิ นส่ วนค่าเฉลี่ ย ตํ่าสุ ดได้แก่ การตรวจสอบผลการดําเนิ นงาน และ
สอดคล้องกับบัญชร (2559) การพัฒนาแนวทางการบริ หารโครงการโรงเรี ยนคุณธรรมชั้นนําของโรงเรี ยน ภ.ป.ร ราช
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HMP7-7
วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการศึกษาพบว่าโรงเรี ยนดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรี ยนคุณธรรมชั้นนํา
ปี การศึกษา 2557-2558 บรรลุตามเกณฑ์เป้าหมายในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการเปรี ยบเที ยบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั ิงาน และขนาดของโรงเรี ยน อภิปรายผลได้ดงั นี้
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จําแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า ครู ที่มีเพศต่างกันใน
ภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จําแนกตามตัวแปรเพศ เพราะผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญเพศชายกับเพศหญิ งเท่า
เทียมกัน มีทศั นคติ ให้ความสําคัญต่อบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อ
พร้อมรับในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรมให้เกิดขึ้นจริ งการปฏิบตั ิงานร่ วมกันสมํ่าเสมอสอดคล้องกับรัชทิตา (2553)ได้
ศึ กษาบทบาทผูบ้ ริ ห ารกับ การส่ งเสริ ม คุ ณธรรมจริ ย ธรรมของโรงเรี ย นคุ ณธรรมชั้นนํา สั งกัดสํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 พบว่า ผูบ้ ริ หารและครู ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทผูบ้ ริ หารกับการ
ส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของโรงเรี ยนคุณธรรมชั้นนํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1ไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับพนมพร (2557) ได้ศึกษาสมรรถนะด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสําหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะ
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสําหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ผูส้ อน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการเปรี ยบเทียบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบว่า ครู ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน ในภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง เพราะ ผูบ้ ริ หารมีการสนับสนุน และเปิ ดโอกาส ให้บุคลากรใน
โรงเรี ยน มีพฒั นาด้านความรู ้ มีการสอดแทรกบูรณาการความรู ้ ปลูกจิตสํานึกในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมให้แก่นกั เรี ยน
ให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่ งเป็ นผลให้ได้รับความร่ วมมือจากบุคลากรทุกคนในการให้ความสําคัญ ตระหนักถึง
คุณค่าในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม ซึ่ งสอดคล้องกับกรรยา (2546) ได้ศึกษาคุณธรรม จริ ยธรรมที่ปฏิบตั ิจริ งและที่พึง
ประสงค์ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตรัชโยธิ น ตามทัศนของครู พบว่า คุณธรรม จริ ยธรรมที่พึง
ประสงค์ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจําแนกตามวุฒิการศึกษา ไม่มีความแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ รัชทิตา
(2553)ได้ศึกษาบทบาทผูบ้ ริ หารกับการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของโรงเรี ยนคุณธรรมชั้นนํา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 พบว่า ผูบ้ ริ หารและครู ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับบทบาท
ผู บ้ ริ ห ารกับ การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมของโรงเรี ย นคุ ณ ธรรมชั้น นํา สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร เขต 1ไม่แตกต่างกัน
2.3 ผลการเปรี ยบเทียบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จําแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการปฏิ บตั ิงาน
พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานต่างกันมีความคิดเห็น ในภาพรวมไม่แตกต่างกันเพราะผูบ้ ริ หารมีความรู ้
หลักในการการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม มีการเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน มีแนวทางในการพัฒนาที่
ชัดเจน ทําให้เกิดความพอใจ นอกจากนี้ มีการมอบหมายงานเหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอีกด้วย สอดคล้องกับ ละเอียด (2546) ได้ศึกษาคุณธรรมและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา
ตามทัศนะของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสี มา พบว่าผลการเปรี ยบเทียบคุณธรรมและ
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HMP7-8
จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจําแนกตามประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน ครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานต่างกันมี
ทัศนะต่อคุณธรรมและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ ชูชาติ (2550) ได้
ศึกษาบทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาบุ รีรัมย์ เขต 4 พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิ งานต่างกันมี ความคิ ดเห็ นของครู ต่อบทบาทของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมนักเรี ยน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ พนมพร
(2557) ได้ศึกษาสมรรถนะด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสําหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ผูส้ อน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษานครพนม เขต 2 พบว่า ผลการเปรี ยบเที ยบสมรรถนะด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมสําหรั บ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สถานศึกษา จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2.4 ผลการเปรี ยบเทียบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จําแนกตามตัวแปรขนาดของโรงเรี ยน พบว่า ครู ที่
ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดต่างกันในภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพราะ
บทบาทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม ขนาดของโรงเรี ยนต่างย่อมมีการพัฒนาที่แตกต่างกันไป
เพื่อพร้อมรับในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรมที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง ซึ่ งในผลวิจยั นี้ จะเห็นว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่ที่
มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดนัน่ อาจเนื่ องจากว่า โรงเรี ยนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่น้ นั เป็ นผูบ้ ริ หารที่มากด้วยประสบการณ์ มี มีความ
มุ่งมัน่ ในการพัฒนาโรงเรี ยน เพื่อนําไปสู่ โรงเรี ยนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และโรงเรี ยนขนาดใหญ่มีความ
พร้อมในด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรที่จะปฏิบตั ิงานที่ได้รับหมายให้สาํ เร็ จ ซึ่ งแตกต่างกับสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจเนื่ องจากว่าสถานศึกษาขนาดเล็กที่ขาดความพร้อมในหลายๆด้าน ทั้งงบประมาณ ด้านบุคคล การ
ดําเนิ นงานต่างๆ เป็ นต้น และผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่ก็มีประสบการณ์ในการบริ หารงานมาอย่างยาวนาน อีกทั้งการพัฒนา
โรงเรี ยนคุณธรรมในโรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีบุคลากรจํานวนน้อย ก็ปรับเปลี่ยนได้ยากอีกด้วยสอดคล้องกับสุ ธนั ยชนก
(2557) ได้ศึกษาบทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการบริ หารงานพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา พบว่า ครู ที่ปฏิ บตั ิ งานในโรงเรี ยนขนาดต่างกัน มี ความคิดเห็ นต่อ
บทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการบริ หารงานพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับเบญจพร (2557) ได้ศึกษาบทบาทของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่าความคิดเห็นของข้าราชการครู ที่มีต่อบทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการ
ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พของข้าราชการครู จาํ แนกตามขนาดโรงเรี ยนพบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ. 01 และสอดคล้องกับ อุไรวรรร (2558) ศึ กษาบทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในการ
ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมนักเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 2 พบว่า ครู
ที่ ปฏิ บตั ิ งานในโรงเรี ยนขนาดต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นต่อบทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในการส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมนักเรี ยน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับที่ .05
กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิ สระฉบับนี้ ลุล่วงได้ดว้ ยความช่ วยเหลื อและให้คาํ ปรึ กษาอย่างดี ยิ่งจาก อาจารย์ ดร.ศิ ลป์ ชัย
สุ วรรณมณี อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ถ่ายทอดความรู ้ แนวคิด วิธีการ คําแนะนํา ด้วยความเอาใจใส่ เป็ น
อย่างดี และขอขอบคุณคณาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริ หารการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณทุกท่าน รวมถึงผูเ้ ชี่ยวชาญที่
ได้ปรับปรุ ง แก้ไขข้อบกพร่ องและให้คาํ แนะนําในการสร้างเครื่ องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์รวมทั้งบุคคลที่ผวู ้ ิจยั ได้อา้ งอิง
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ทางวิชาการ ตามที่ ปรากฏในบรรณานุ กรม ตลอดจนคุ ณผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและคณะครู เอกชนสังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิ การจังหวัดพัทลุง ทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการทดลองเครื่ องมือการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูล
เอกสารอ้ างอิง
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