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บทคัดย่อ 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ท้ังหมด 4 ข้อ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียน
มาตรฐานสากล 2) เพ่ือศึกษาความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 4) เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีดีท่ีสุดท่ี
ส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารและครูผู้สอน จํานวน 
277 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเที่ยงตรง (IOC)=0.60-1.00  สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนและค่าความเชื่อม่ัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยความเป็น
พลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความเป็นพลโลกของนักเรียนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียน
มาตรฐานสากล มีความสัมพันธ์ในทางบวกอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 4) ตัวแปร
พยากรณ์ปัจจัยที่ดีท่ีสุดท่ีส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า ตัวแปร
พยากรณ์ ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตร (x�) และ ด้านสมรรถนะของผู้บริหาร (x�) ซ่ึงสามารถเขียนสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลําดับดังนี้ 
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ABSTRACT 
The objective of the study were: 1. to study factors of the world citizenship of the students in 
world class standard school, 2. to study the world citizenship of the students in world class 
standard school, 3. to study factors affecting the world citizenship of the students in world 
class standard school 4. to search for good predictors in forecasting the world citizenship of 
the students in world class standard school. Sample group are school Administrators and 
teachers with 277 people. The tool used to collect data is a questionnaire. Have value (IOC) = 
0.60-1.00 Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation. Pearson's Product Moment Correlation Coefficient Multiple regression analysis and 
stepwise multiple regression analysis. The findings of this thesis reveal 1) factors of the world 
citizenship of the students in world class standard school was at high-level on the overall.    
2) The world citizenship of the students in world class standard school was at high – level on 
the overall 3) the result of the factor’s study that affecting the world citizenship of the 
students in world class standard school was positive correlation in medium level with 
statistical significant at 0.01 4) The analysis of the best predictors in forecasting of the world 
citizenship of the students in world class standard school show that the best predictors were 
curriculum development (x�) and competency of school administrators (x�), which were 
able to create the forecasting model of the factors affecting the  world citizenship of the 
students in world class standard school under the secondary educational service area office 
39 in the form of raw scores and standard scored as follows : 
 

Y� � ����� � ������X�� � ������X�� � � ������X�� � ������X�� 
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                World Class Standard School 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ท่ี 10 กรกฎาคม 
2513 ไว้ว่า “…ความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวมซ่ึงเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของ
คนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าท่ีกันทําประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และต่างคนต่าง
ได้เกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทํางานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลําพังตนเอง…” ดังน้ันการรู้จักหน้าท่ี 
การร่วมมือกันเพ่ือทํางานพัฒนาประเทศชาติ และสังคมโลกได้นั้น บุคคลในสังคมจาํเป็นต้องรู้จักหน้าท่ีของ 
ความเป็นพลเมืองและพลโลกจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกําหนดไว้ในข้อหนึ่งว่าเร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา  
ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่         
ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลก
ของการทํางานนัน้ 

 
 

ตามที่นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกําหนดไว้ในข้อหนึ่งว่าเร่งพัฒนาความ
แข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะ
แห่งโลกยุคใหม่ ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษา
ระดับสูงและโลกของการทํางานนัน้โรงเรียนมาตรฐานสากลจึงเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนํามาใช้ในการยกระดับการศึกษาของประเทศไทยให้คุณภาพเทียบเท่าสากล
โดยเริ่มนําร่อง รุ่นท่ี 1 จํานวน 500 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2553 และรุ่นท่ี 2 จํานวน 150 โรงเรียนในปี
การศึกษา 2555 รวมท้ังสิ้น 650 โรงเรียน ซ่ึงความสําเร็จของการดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้น  
เกิดจากการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพโดยแนวทางการดําเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการโรงเรียน (Office High School Administration, 2010) การดําเนินการของโรงเรียน
มาตรฐานสากลน้ัน จะประสบความสําเร็จได้จะต้องมีการพัฒนาหลายมิติไปพร้อมๆกัน  และต้องดําเนินการท้ัง
ระบบ คือด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ  มิใช่ เป็นการจัดการศึกษาเพียงบางส่วน
ของโรงเรียน หรือจัดเป็นแผนการเรียนมาตรฐานสากลการจัดการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลจะต้องมี
จุดมุ่งหมายและทิศทางที่ชัดเจน คือ 1) พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) 2) ยกระดับการ
จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) 3) ยกระดับการบริหารจัดการด้วย
คุณภาพ (Quality System Management) ท้ังนี้เพราะคุณภาพของเยาวชน คือ อนาคตของชุมชน ความหวัง
ของชาติ และของมวลมนุษยชาติซ่ึงตัวชี้วัดความสําเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากลมีด้วยกันท้ังหมด 3 ด้าน คือ     
1) ด้านผู้เรียน 2) ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 3) ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality 
System Management) ซ่ึงการพัฒนาทักษะความเป็นพลโลกของผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลน้ัน
ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ําหน้าทางความคดิ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก การที่โรงเรียนจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความเป็นพลโลกท้ัง 5 ด้าน
ได้นั้น จะต้องเกิดจากการพัฒนาผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพเช่น ความสามารถของครูในการจัดการ
เรียนการสอน สมรรถนะในการทํางานของผู้บริหาร การจัดการหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ และกิจกรรมเสริมทักษะอ่ืน
ท่ีช่วยกระตุ้นทักษะดังท่ีกล่าวมาข้างต้นให้บรรลุดังความมุ่งหวังท่ีตั้งไว้คือความเป็นพลโลกของผู้เรียน 

จากมาตรการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 มีโรงเรียนท่ีได้รับการยกระดับเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งหมด 12 โรงเรียน ซ่ึงต้อง
ดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังโรงเรียนมาตรฐานสากล แต่จากการบริหาร
จัดการโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการของ (Office High School Administration, 2010) โดยมีโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการรุ่นท่ี 1 จํานวน 9 โรงเรียน และรุ่นท่ี 2 จํานวน 3 โรงเรียนตามหนังสือท่ี ศธ 04229/417 เร่ืองโรงเรียน
สู่มาตรฐานสากล รุ่นท่ี 2 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2555  ซ่ึงเป็นเพียงระดับแรกของระดับการให้คะแนนทั้งหมด 3 
ระดับ โดยพิจารณาจากการดําเนินการหมวดที่ 1-6 ตามที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น และมีเพียง 3 โรงเรียนท่ีมี 
ผลการประเมินในระดับ OBECQA หมายความว่ามีการบริหารจัดการระบบคุณภาพระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยพิจารณาจากการดําเนินการหมวดที่ 1-7 ท้ังนี้หมวดท่ี 7 ด้านผลลัพธ์จะ
เป็นเงื่อนไขสําคัญในดําเนินการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลให้บรรลุวัตถุเป้าหมายทั้ง 3 เป้าหมาย แต่การที่
จะสามารถดําเนินการให้บรรลุตามเป็นหมายได้นั้นผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจะต้อง
ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดเป้าหมายท้ัง 3 เป้าหมายของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลน้ีได้ ดังนั้นผู้วิจัยได้ให้
ความสนใจในประเด็นว่า “จากการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนตามแนวทางการดําเนินงานโรงเรียน
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ABSTRACT 
The objective of the study were: 1. to study factors of the world citizenship of the students in 
world class standard school, 2. to study the world citizenship of the students in world class 
standard school, 3. to study factors affecting the world citizenship of the students in world 
class standard school 4. to search for good predictors in forecasting the world citizenship of 
the students in world class standard school. Sample group are school Administrators and 
teachers with 277 people. The tool used to collect data is a questionnaire. Have value (IOC) = 
0.60-1.00 Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation. Pearson's Product Moment Correlation Coefficient Multiple regression analysis and 
stepwise multiple regression analysis. The findings of this thesis reveal 1) factors of the world 
citizenship of the students in world class standard school was at high-level on the overall.    
2) The world citizenship of the students in world class standard school was at high – level on 
the overall 3) the result of the factor’s study that affecting the world citizenship of the 
students in world class standard school was positive correlation in medium level with 
statistical significant at 0.01 4) The analysis of the best predictors in forecasting of the world 
citizenship of the students in world class standard school show that the best predictors were 
curriculum development (x�) and competency of school administrators (x�), which were 
able to create the forecasting model of the factors affecting the  world citizenship of the 
students in world class standard school under the secondary educational service area office 
39 in the form of raw scores and standard scored as follows : 
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Keywords : Factors Affecting / World Citizenship of the Students /  
                World Class Standard School 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ท่ี 10 กรกฎาคม 
2513 ไว้ว่า “…ความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวมซ่ึงเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของ
คนท้ังชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าท่ีกันทําประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และต่างคนต่าง
ได้เกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทํางานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลําพังตนเอง…” ดังนั้นการรู้จักหน้าท่ี 
การร่วมมือกันเพ่ือทํางานพัฒนาประเทศชาติ และสังคมโลกได้นั้น บุคคลในสังคมจาํเป็นต้องรู้จักหน้าท่ีของ 
ความเป็นพลเมืองและพลโลกจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกําหนดไว้ในข้อหนึ่งว่าเร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา  
ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่         
ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลก
ของการทํางานน้ัน 

 
 

ตามที่นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกําหนดไว้ในข้อหนึ่งว่าเร่งพัฒนาความ
แข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะ
แห่งโลกยุคใหม่ ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษา
ระดับสูงและโลกของการทํางานนัน้โรงเรียนมาตรฐานสากลจึงเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนํามาใช้ในการยกระดับการศึกษาของประเทศไทยให้คุณภาพเทียบเท่าสากล
โดยเริ่มนําร่อง รุ่นท่ี 1 จํานวน 500 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2553 และรุ่นท่ี 2 จํานวน 150 โรงเรียนในปี
การศึกษา 2555 รวมท้ังสิ้น 650 โรงเรียน ซ่ึงความสําเร็จของการดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้น  
เกิดจากการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพโดยแนวทางการดําเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการโรงเรียน (Office High School Administration, 2010) การดําเนินการของโรงเรียน
มาตรฐานสากลน้ัน จะประสบความสําเร็จได้จะต้องมีการพัฒนาหลายมิติไปพร้อมๆกัน  และต้องดําเนินการท้ัง
ระบบ คือด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ  มิใช่ เป็นการจัดการศึกษาเพียงบางส่วน
ของโรงเรียน หรือจัดเป็นแผนการเรียนมาตรฐานสากลการจัดการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลจะต้องมี
จุดมุ่งหมายและทิศทางที่ชัดเจน คือ 1) พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) 2) ยกระดับการ
จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) 3) ยกระดับการบริหารจัดการด้วย
คุณภาพ (Quality System Management) ท้ังนี้เพราะคุณภาพของเยาวชน คือ อนาคตของชุมชน ความหวัง
ของชาติ และของมวลมนุษยชาติซ่ึงตัวชี้วัดความสําเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากลมีด้วยกันท้ังหมด 3 ด้าน คือ     
1) ด้านผู้เรียน 2) ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 3) ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality 
System Management) ซ่ึงการพัฒนาทักษะความเป็นพลโลกของผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลน้ัน
ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ําหน้าทางความคดิ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก การที่โรงเรียนจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความเป็นพลโลกท้ัง 5 ด้าน
ได้นั้น จะต้องเกิดจากการพัฒนาผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพเช่น ความสามารถของครูในการจัดการ
เรียนการสอน สมรรถนะในการทํางานของผู้บริหาร การจัดการหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ และกิจกรรมเสริมทักษะอ่ืน
ท่ีช่วยกระตุ้นทักษะดังท่ีกล่าวมาข้างต้นให้บรรลุดังความมุ่งหวังท่ีตั้งไว้คือความเป็นพลโลกของผู้เรียน 

จากมาตรการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 มีโรงเรียนท่ีได้รับการยกระดับเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งหมด 12 โรงเรียน ซ่ึงต้อง
ดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังโรงเรียนมาตรฐานสากล แต่จากการบริหาร
จัดการโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการของ (Office High School Administration, 2010) โดยมีโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการรุ่นท่ี 1 จํานวน 9 โรงเรียน และรุ่นท่ี 2 จํานวน 3 โรงเรียนตามหนังสือท่ี ศธ 04229/417 เร่ืองโรงเรียน
สู่มาตรฐานสากล รุ่นท่ี 2 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2555  ซ่ึงเป็นเพียงระดับแรกของระดับการให้คะแนนทั้งหมด 3 
ระดับ โดยพิจารณาจากการดําเนินการหมวดที่ 1-6 ตามที่กล่าวมาข้างต้นเท่าน้ัน และมีเพียง 3 โรงเรียนท่ีมี 
ผลการประเมินในระดับ OBECQA หมายความว่ามีการบริหารจัดการระบบคุณภาพระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยพิจารณาจากการดําเนินการหมวดที่ 1-7 ท้ังนี้หมวดท่ี 7 ด้านผลลัพธ์จะ
เป็นเงื่อนไขสําคัญในดําเนินการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลให้บรรลุวัตถุเป้าหมายทั้ง 3 เป้าหมาย แต่การที่
จะสามารถดําเนินการให้บรรลุตามเป็นหมายได้นั้นผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจะต้อง
ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดเป้าหมายท้ัง 3 เป้าหมายของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลน้ีได้ ดังน้ันผู้วิจัยได้ให้
ความสนใจในประเด็นว่า “จากการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนตามแนวทางการดําเนินงานโรงเรียน
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มาตรฐานสากล มีปัจจัยอะไรท่ีส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนท้ัง 5 ด้าน เพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้เป็น
ข้อมูลนําเสนอผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในการวางแผนการ ตัดสินใจ และดําเนินการ
บริหารงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และสร้างการยอมรับ ร่วมมือ ตลอดจนการเรียนรู้ของทุกคน 
ในองค์ และเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพของนักเรียนให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 
2. เพ่ือศึกษาความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 39 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 
4. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ปัจจยัที่ดีท่ีสุดท่ีส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียน

มาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 
   

วิธีดําเนินการวิจัย   
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการทําวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนใน

โรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ดังนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     

 ประชากร    
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รวมจํานวน 1,251 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีจํานวน 50 คน และครูผู้สอนโรงเรียน 
มาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 1,201 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ได้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปีการศึกษา 2559 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 319 คน 
จากการเปิดตารางสําเร็จรูปของ (Srisa-ard, B., 2002, p.11, quoting Krejcie & Morgan, 1970) ท่ีระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% จากโรงเรียนจํานวน 12 โรงเรียน และทําการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
sampling) กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารจํานวน 43 คน และครูผู้สอนจํานวน 276 คน การศึกษาปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 ตามตัวแปรดังต่อไปน้ี ปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมี 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน ด้านสมรรถนะของครู ด้านสมรรถนะของผู้บรหิาร และด้านการพัฒนา
หลักสูตร ความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมี 5 ด้าน ประกอบด้วย เป็นเลิศทางวิชาการ 
สื่อสาร 2 ภาษา ล้ําหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก (Office High 
School Administration, 2010, p.6) 
 
  

 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนภายใต้กรอบแนวคิดท่ีได้จากการ

วิเคราะห์วรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง นํามาประมวลสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 39 ลักษณะ
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสํารวจรายการ (Checklist) และมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
โดยกําหนดไว้ 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสํารวจรายการข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ประกอบด้วย ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม ปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาเขต 39 จํานวน 4 ด้าน ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
กําหนดคะแนนของช่วงน้ําหนักเป็น 5 ระดับตามวิธีของ (Likert) เกณฑ์ให้คะแนนมีดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง ปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนในระดับ มากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง ปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนในระดับ มาก 
ระดับ 3 หมายถึง ปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนในระดับ ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนในระดับ น้อย 
ระดับ 1 หมายถึง ปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนในระดับ น้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถาม ความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีมัธยมศึกษาเขต 39 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดคะแนนของ 
ช่วงน้ําหนักเป็น 5 ระดับตามวิธีของ (Likert) เกณฑ์ให้คะแนนมีดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง ความเป็นพลโลกของนักเรียนในระดับ มากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง ความเป็นพลโลกของนักเรียนในระดับ มาก 
ระดับ 3 หมายถึง ความเป็นพลโลกของนักเรียนในระดับ ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ความเป็นพลโลกของนักเรียนในระดับ น้อย 
ระดับ 1 หมายถึง ความเป็นพลโลกของนักเรียนในระดับ น้อยท่ีสุด 

การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการทําวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการทําวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยได้รับ

คําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอนดังน้ี 
ศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียน
มาตรฐานสากลให้ครอบคลุมเนื้อหาท้ัง 4 ด้าน และนําไปเป็นข้อมูลสําหรับการกําหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยและ
เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความเป็นพลโลกของนักเรียนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลให้ครอบคลุมเนื้อหาท้ัง 5 ด้าน และนําไปเป็นข้อมูลสําหรับการกําหนดตัวแปรท่ีใช้ในการ
วิจัยและเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือกําหนดขอบข่ายของข้อคําถาม ตามขอบข่ายของปัจจัยความเป็นพล
โลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึงได้จากการสังเคราะห์ ทฤษฎี รวมถึงนักการศึกษา และนักวิจัย  
กําหนดขอบข่ายของข้อคําถาม ตามขอบข่ายของความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึงได้
จากการสังเคราะห์ ทฤษฎี รวมถึงนักการศึกษา และนักวิจัย สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยความเป็นพลโลก
ของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล และความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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มาตรฐานสากล มีปัจจัยอะไรท่ีส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนท้ัง 5 ด้าน เพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้เป็น
ข้อมูลนําเสนอผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในการวางแผนการ ตัดสินใจ และดําเนินการ
บริหารงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และสร้างการยอมรับ ร่วมมือ ตลอดจนการเรียนรู้ของทุกคน 
ในองค์ และเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพของนักเรียนให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 
2. เพ่ือศึกษาความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 39 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 
4. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ปัจจยัที่ดีท่ีสุดท่ีส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียน

มาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 
   

วิธีดําเนินการวิจัย   
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการทําวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนใน

โรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ดังนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     

 ประชากร    
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รวมจํานวน 1,251 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีจํานวน 50 คน และครูผู้สอนโรงเรียน 
มาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 1,201 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ได้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปีการศึกษา 2559 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 319 คน 
จากการเปิดตารางสําเร็จรูปของ (Srisa-ard, B., 2002, p.11, quoting Krejcie & Morgan, 1970) ท่ีระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% จากโรงเรียนจํานวน 12 โรงเรียน และทําการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
sampling) กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารจํานวน 43 คน และครูผู้สอนจํานวน 276 คน การศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 ตามตัวแปรดังต่อไปน้ี ปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมี 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน ด้านสมรรถนะของครู ด้านสมรรถนะของผู้บรหิาร และด้านการพัฒนา
หลักสูตร ความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมี 5 ด้าน ประกอบด้วย เป็นเลิศทางวิชาการ 
สื่อสาร 2 ภาษา ล้ําหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก (Office High 
School Administration, 2010, p.6) 
 
  

 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนภายใต้กรอบแนวคิดท่ีได้จากการ

วิเคราะห์วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นํามาประมวลสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 39 ลักษณะ
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสํารวจรายการ (Checklist) และมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
โดยกําหนดไว้ 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสํารวจรายการข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ประกอบด้วย ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม ปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 39 จํานวน 4 ด้าน ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
กําหนดคะแนนของช่วงน้ําหนักเป็น 5 ระดับตามวิธีของ (Likert) เกณฑ์ให้คะแนนมีดังน้ี 

ระดับ 5 หมายถึง ปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนในระดับ มากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง ปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนในระดับ มาก 
ระดับ 3 หมายถึง ปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนในระดับ ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนในระดับ น้อย 
ระดับ 1 หมายถึง ปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนในระดับ น้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถาม ความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีมัธยมศึกษาเขต 39 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดคะแนนของ 
ช่วงน้ําหนักเป็น 5 ระดับตามวิธีของ (Likert) เกณฑ์ให้คะแนนมีดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง ความเป็นพลโลกของนักเรียนในระดับ มากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง ความเป็นพลโลกของนักเรียนในระดับ มาก 
ระดับ 3 หมายถึง ความเป็นพลโลกของนักเรียนในระดับ ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ความเป็นพลโลกของนักเรียนในระดับ น้อย 
ระดับ 1 หมายถึง ความเป็นพลโลกของนักเรียนในระดับ น้อยท่ีสุด 

การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการทําวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการทําวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยได้รับ

คําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ มีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนดังน้ี 
ศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียน
มาตรฐานสากลให้ครอบคลุมเนื้อหาท้ัง 4 ด้าน และนําไปเป็นข้อมูลสําหรับการกําหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยและ
เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลโลกของนักเรียนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลให้ครอบคลุมเนื้อหาท้ัง 5 ด้าน และนําไปเป็นข้อมูลสําหรับการกําหนดตัวแปรท่ีใช้ในการ
วิจัยและเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือกําหนดขอบข่ายของข้อคําถาม ตามขอบข่ายของปัจจัยความเป็นพล
โลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึงได้จากการสังเคราะห์ ทฤษฎี รวมถึงนักการศึกษา และนักวิจัย  
กําหนดขอบข่ายของข้อคําถาม ตามขอบข่ายของความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึงได้
จากการสังเคราะห์ ทฤษฎี รวมถึงนักการศึกษา และนักวิจัย สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยความเป็นพลโลก
ของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล และความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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นําแบบสอบถามที่สร้างข้ึนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแบบสอบถามตรวจสอบ
ความถูกต้องความเที่ยงตรงในเนื้อหาความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้โดยการลงความเห็นและให้คะแนน จากนั้น
มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence Index : IOC) โดยด้านปัจจัยความเป็น
พลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ท้ัง 4 ด้าน มีค่า IOC= 0.60-1.00 และด้านความเป็นพลโลกของ
นักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ท้ัง 5 ด้าน มีค่า IOC= 0.60-1.00 นําแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงและแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะนําจากแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน และเลือกข้อคําถาม
ท่ีใช้ได้นําไปใช้สําหรับการสอบถาม นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไข และหลังจากที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนท่ีไม่ใช่โรงเรียนในกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 30 คน แล้วนํากลับมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใช้สูตรกําหนดการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ (Cronbach) (Tikkarnan, S., 2003) ได้ค่าความ
เชื่อม่ันเท่ากับ .966 นําแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองแล้ว มาปรับปรุงและจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
เพ่ือนาํไปใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อไป 

การเก็บรวมรวมข้อมูล    
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้นี้ผู้วิจัยดําเนินการตามลําดับดังนี้ ประสานงานบณัฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล                
นําแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปสอบถามยังโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขออนุญาต         
เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถาม และติดตามและนําแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบ     
ความสมบูรณ์ ซ่ึงแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมีจํานวน 277 ฉบับจากท้ังหมด 319 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.83    
ของแบบสอบถามทั้งหมด แล้วนํามาเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี  

1. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ  
2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐานในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยกาํหนดเกณฑ์ดังน้ี (Srisa-ard, B., 2002, p.121)  
  ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง เป็นปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
  ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง เป็นปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนอยู่ในระดับมาก  
  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง เป็นปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง เป็นปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียน อยู่ในระดับน้อย   
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง เป็นปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด   

3. ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียนมีศักยภาพการเป็นพลโลกวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยกําหนดเกณฑ์ดังนี้ (Srisa-ard, B., 2002, p.121)  
  ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเป็นพลโลกอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความเป็นพลโลกอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความเป็นพลโลกอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความเป็นพลโลกอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความเป็นพลโลกอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 
 

 4. การวิเคราะห์หาตัวปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลกับ
ความเป็นพลโลกของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ใช้
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product Moment) และแปลความหมายของระดับ
ความสัมพันธ์ตามแนวคิดของ Taweerat, P. (2000) ดังนี้ 
  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.80 ขึ้นไป ถือว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงมาก 
  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.60-0.79  ถือว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง 
  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.40-0.59  ถือว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง 
  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.20-0.39 ถือว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกระดับค่อนข้างตํ่า 
  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ต่ํากว่า 0.20 ถือว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ํา 

5. หาตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีในการทํานายปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียน
มาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพ่ือดูว่าตัวแปรพยากรณ์ใดท่ีส่งผลต่อความเป็นพลโลก
ของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างมีนัยสําคัญ แล้วจึงนําตัวแปรที่มีนัยสําคัญไปสร้างสมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 39 ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับ ดังนี้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือด้านสมรรถนะของผู้บริหาร ด้านสมรรถนะของครูผู้สอน และด้านการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน
ตามลําดับ 
  ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือมีการประเมินผลบริการและกิจกรรมแนะแนว ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือมีการออกแบบ 
การแนะแนวมีเป้าประสงค์ท่ีชัดเจนในการมุ่งพัฒนาสมรรถนะสําคัญของนักเรียน 
  ด้านสมรรถนะของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ครูผู้สอนมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเอ้ืออํานวยให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน และครูผู้สอนใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือครูผู้สอนมีทักษะในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนของครูผู้สอนที่มุ่งเน้นการฝึกภาคปฏิบัติ วิจัย ทําโครงการแก้ปัญหา 
  ด้านสมรรถนะของผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผู้บริหารสามารถจูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของตัวผู้ร่วมงานเองไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือ
องค์กร ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือผู้บริหารมีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ภาวะคุกคาม หรือโอกาส
ความสําเร็จของสถานศึกษา  
  ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือมี
การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้วิชาการ และประเด็นมีการพัฒนา 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้วิชาชพี ทักษะชีวิต มีคุณธรรมและยึดประโยชน์
ส่วนรวมในระดับสากล ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือมีการพัฒนาแนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีปลูกฝัง
ให้เยาวชนยึดประโยชน์ส่วนรวมในระดับสากล และประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ี
ปลูกฝังให้เยาวชนยอมรับในความเหมือนและความต่างกันในหลายด้านของพลโลก 
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นําแบบสอบถามที่สร้างข้ึนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแบบสอบถามตรวจสอบ
ความถูกต้องความเที่ยงตรงในเนื้อหาความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้โดยการลงความเห็นและให้คะแนน จากนั้น
มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence Index : IOC) โดยด้านปัจจัยความเป็น
พลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ท้ัง 4 ด้าน มีค่า IOC= 0.60-1.00 และด้านความเป็นพลโลกของ
นักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ท้ัง 5 ด้าน มีค่า IOC= 0.60-1.00 นําแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงและแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะนําจากแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน และเลือกข้อคําถาม
ท่ีใช้ได้นําไปใช้สําหรับการสอบถาม นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไข และหลังจากที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนท่ีไม่ใช่โรงเรียนในกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 30 คน แล้วนํากลับมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใช้สูตรกําหนดการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ (Cronbach) (Tikkarnan, S., 2003) ได้ค่าความ
เชื่อม่ันเท่ากับ .966 นําแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองแล้ว มาปรับปรุงและจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
เพ่ือนาํไปใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อไป 

การเก็บรวมรวมข้อมูล    
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยดําเนินการตามลําดับดังนี้ ประสานงานบณัฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล                
นําแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปสอบถามยังโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขออนุญาต         
เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถาม และติดตามและนําแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบ     
ความสมบูรณ์ ซ่ึงแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมีจํานวน 277 ฉบับจากท้ังหมด 319 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.83    
ของแบบสอบถามทั้งหมด แล้วนํามาเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

1. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ  
2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐานในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยกาํหนดเกณฑ์ดังน้ี (Srisa-ard, B., 2002, p.121)  
  ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง เป็นปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
  ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง เป็นปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนอยู่ในระดับมาก  
  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง เป็นปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง เป็นปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียน อยู่ในระดับน้อย   
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง เป็นปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด   

3. ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียนมีศักยภาพการเป็นพลโลกวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยกําหนดเกณฑ์ดังน้ี (Srisa-ard, B., 2002, p.121)  
  ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเป็นพลโลกอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความเป็นพลโลกอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความเป็นพลโลกอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความเป็นพลโลกอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความเป็นพลโลกอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 
 

 4. การวิเคราะห์หาตัวปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลกับ
ความเป็นพลโลกของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ใช้
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product Moment) และแปลความหมายของระดับ
ความสัมพันธ์ตามแนวคิดของ Taweerat, P. (2000) ดังน้ี 
  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.80 ขึ้นไป ถือว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงมาก 
  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.60-0.79  ถือว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง 
  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.40-0.59  ถือว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง 
  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.20-0.39 ถือว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกระดับค่อนข้างตํ่า 
  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ต่ํากว่า 0.20 ถือว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ํา 

5. หาตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีในการทํานายปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียน
มาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพ่ือดูว่าตัวแปรพยากรณ์ใดท่ีส่งผลต่อความเป็นพลโลก
ของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างมีนัยสําคัญ แล้วจึงนําตัวแปรที่มีนัยสําคัญไปสร้างสมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 39 ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับ ดังน้ี ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือด้านสมรรถนะของผู้บริหาร ด้านสมรรถนะของครูผู้สอน และด้านการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน
ตามลําดับ 
  ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือมีการประเมินผลบริการและกิจกรรมแนะแนว ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือมีการออกแบบ 
การแนะแนวมีเป้าประสงค์ท่ีชัดเจนในการมุ่งพัฒนาสมรรถนะสําคัญของนักเรียน 
  ด้านสมรรถนะของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ครูผู้สอนมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเอ้ืออํานวยให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน และครูผู้สอนใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือครูผู้สอนมีทักษะในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนของครูผู้สอนที่มุ่งเน้นการฝึกภาคปฏิบัติ วิจัย ทําโครงการแก้ปัญหา 
  ด้านสมรรถนะของผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผู้บริหารสามารถจูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของตัวผู้ร่วมงานเองไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือ
องค์กร ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือผู้บริหารมีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ภาวะคุกคาม หรือโอกาส
ความสําเร็จของสถานศึกษา  
  ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือมี
การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้วิชาการ และประเด็นมีการพัฒนา 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้วิชาชพี ทักษะชีวิต มีคุณธรรมและยึดประโยชน์
ส่วนรวมในระดับสากล ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือมีการพัฒนาแนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีปลูกฝัง
ให้เยาวชนยึดประโยชน์ส่วนรวมในระดับสากล และประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ี
ปลูกฝังให้เยาวชนยอมรับในความเหมือนและความต่างกันในหลายด้านของพลโลก 
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2. เรื่องความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงตามลําดับ ดังน้ี ด้านสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ด้านร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ด้านด้านเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านล้ําหน้าทางความคิด และ 
ด้านผลติงานอย่างสร้างสรรค์ ตามลําดับ  
  ด้านเป็นเลิศทางวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษาในประเทศ รองลงมาคือ ประเด็นนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีเป็นท่ียอมรับจากสถานบันนานาชาติ และประเด็น
นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศ ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ย
ต่ําสุดคือนักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางท่ีเป็นประจักษ์สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ  
  ด้านสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือนักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือนักเรียนสามารถสอบผ่านการ
วัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันทางภาษาจากสถานบนันานาชาติได้  
  ด้านล้ําหน้าทางความคิด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ค่านิยม และ 
ความเชื่อของตนเองและผู้อ่ืน ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือนักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
จัดทําโครงการท่ีเสนอแนวคิดเพ่ือสาธารณประโยชน์ร่วมกับนักเรียนนานาชาต ิ
  ด้านผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
นักเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธผิล ส่วนประเด็นท่ีมี
ค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือนักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ  
  ด้านร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คอืนักเรียนสามารถปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อม และอุดมการณ์ประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคมโลก 
ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือนักเรียนสามารถเรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 

3. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พบว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
ทุกตัว โดยปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลสูงสุด คือ ด้านการพัฒนา
หลักสูตร รองลงมาคือด้านสมรรถนะของผู้บริหาร ปัจจัยท่ีมีค่าสัมพันธ์กับความเป็นพลโลกของนักเรียนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลต่ําสุด คือ ตัวแปรดา้นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน 

4. ตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีในการทํานายปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียน
มาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อย่างมีนัยทางสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 มีจํานวน 2 ตัวแปร คือด้านด้านการพัฒนาหลักสูตร x�และด้านสมรรถนะของผู้บริหาร x�ตามลําดับ     
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R)  เท่ากับ 0.603 มีค่าอํานาจพยากรณ์ ���� ได้ร้อยละ 36.4 และมีค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานพยากรณ์ �������  เท่ากับ 0.45003 ซ่ึงสามารถเขียนสมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีดี
ท่ีสุดท่ีส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลําดับ ดังน้ี  
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กล่าวคือ หากปรับคะแนนมาตรฐานด้านการพัฒนาหลักสูตร X�เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ความเป็นพลโลก 
ของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยรวมเพิ่มขึ้น �β �  ����� � ถ้าด้านสมรรถนะของผู้บริหาร x� 
เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยรวมเพิ่มขึ้น 
�β � ������ 
  

อภิปรายผลการวิจัย  
1. ผลการศึกษาปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต พ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการพัฒนาความเป็น พล
โลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้น จะต้องพัฒนาควบคู่ไปท้ังโรงเรียนเพราะผู้เรียนเป็นผลสัมฤทธิ์ 
ของกระบวนการการให้การศึกษา ผู้บริหารต้องอํานวยความสะดวกและใช้หลักการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  
ตามสมรรถนะของผู้บริหาร การจัดการเรียนการสอนของครูท่ีมีประสิทธิภาพ ความเข้าใจในหลักสูตร การบริหาร 
หลักสูตรท่ีมีคุณภาพของโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีศักยภาพความเป็นพลโลกซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
(Office High School Administration, 2010, p.19) ได้ระบุว่าการมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนเพือ่ความเป็นเลิศทางความรู้ความสามารถและตอบสนองความถนัด
ความสนใจของผู้เรียนแล้ว โรงเรียนจําเป็นต้องเสริมสร้างสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับผู้เรียน เพ่ือให้ได้ใช้ศักยภาพ
อย่างเต็มท่ีในการพัฒนาตนเอง มีทักษะการดํารงชีวิตและเป็นสมาชิกท่ีมีคุณค่าและรับผิดชอบต่อสังคมและยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ (Janwitheesuk, T. 2013, p.79) ในขณะที่นักการศึกษามีมุมมองว่าจะต้องจัด
การศึกษาหรือกระบวนการเรียนรู้ให้พลเมืองโลกเป็นผู้มีทักษะ ความสามารถอะไรบ้าง อาทิ หลักสูตรจะต้อง
สร้างเด็กรุ่นใหม่มีความสามารถในการส่ือสารระดับสากลโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง พร้อมท่ีจะเรียนรู้ 
เข้าใจ และยอมรับในศาสนา วัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาสังคมส่วนรวม
ในวงกว้างระดับนานาชาติโดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ของตน แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของประเทศและของตนไว้
และรายละเอียดของเนื้อหาในเอกสารตอนที่ 1 ของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
จะกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซ่ึงครูผู้สอน/ ครูประจําชั้น/ครู
ท่ีปรึกษา/ครูวิชาการ ฯลฯ ควรจะศึกษาให้เข้าใจอย่างชัดเจน ก่อนที่จะนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเลือกและปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของบริบทของแต่ละสถานศึกษา และ
สอดคล้องกับมาตราท่ี 6 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (Rattanasiraprapha, N. 2014, 
p.517) ได้สรุปผลการวิจัยสมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไว้ว่า สมรรถนะประจําสายงาน และสามสมรรถนะย่อย คือ ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง การสื่อสารและการจูงใจ และการบริการที่ดี ของผู้บริหารส่งผลต่อคุณลักษณะโรงเรียน
มาตรฐานสากล ด้านผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพล 
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2. เรื่องความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงตามลําดับ ดังน้ี ด้านสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ด้านร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ด้านด้านเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านลํ้าหน้าทางความคิด และ 
ด้านผลติงานอย่างสร้างสรรค์ ตามลําดับ  
  ด้านเป็นเลิศทางวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนจนถึงระดับอุดมศึกษาในประเทศ รองลงมาคือ ประเด็นนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีเป็นท่ียอมรับจากสถานบันนานาชาติ และประเด็น
นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนจนถึงระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศ ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ย
ต่ําสุดคือนักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางท่ีเป็นประจักษ์สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ  
  ด้านสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือนักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือนักเรียนสามารถสอบผ่านการ
วัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันทางภาษาจากสถานบนันานาชาติได้  
  ด้านล้ําหน้าทางความคิด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ค่านิยม และ 
ความเชื่อของตนเองและผู้อ่ืน ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือนักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
จัดทําโครงการท่ีเสนอแนวคิดเพ่ือสาธารณประโยชน์ร่วมกับนักเรียนนานาชาต ิ
  ด้านผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
นักเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธผิล ส่วนประเด็นท่ีมี
ค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือนักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ  
  ด้านร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คอืนักเรียนสามารถปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อม และอุดมการณ์ประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคมโลก 
ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือนักเรียนสามารถเรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 

3. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พบว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
ทุกตัว โดยปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลสูงสุด คือ ด้านการพัฒนา
หลักสูตร รองลงมาคือด้านสมรรถนะของผู้บริหาร ปัจจัยท่ีมีค่าสัมพันธ์กับความเป็นพลโลกของนักเรียนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลต่ําสุด คือ ตัวแปรดา้นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน 

4. ตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีในการทํานายปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียน
มาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อย่างมีนัยทางสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 มีจํานวน 2 ตัวแปร คือด้านด้านการพัฒนาหลักสูตร x�และด้านสมรรถนะของผู้บริหาร x�ตามลําดับ     
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)  เท่ากับ 0.603 มีค่าอํานาจพยากรณ์ ���� ได้ร้อยละ 36.4 และมีค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานพยากรณ์ �������  เท่ากับ 0.45003 ซ่ึงสามารถเขียนสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ดี
ท่ีสุดท่ีส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลําดับ ดังนี้  
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กล่าวคือ หากปรับคะแนนมาตรฐานด้านการพัฒนาหลักสูตร X�เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้ความเป็นพลโลก 
ของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยรวมเพิ่มขึ้น �β �  ����� � ถ้าด้านสมรรถนะของผู้บริหาร x� 
เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยรวมเพิ่มข้ึน 
�β � ������ 
  

อภิปรายผลการวิจัย  
1. ผลการศึกษาปัจจัยความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต พ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการพัฒนาความเป็น พล
โลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้น จะต้องพัฒนาควบคู่ไปท้ังโรงเรียนเพราะผู้เรียนเป็นผลสัมฤทธิ์ 
ของกระบวนการการให้การศึกษา ผู้บริหารต้องอํานวยความสะดวกและใช้หลักการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  
ตามสมรรถนะของผู้บริหาร การจัดการเรียนการสอนของครูท่ีมีประสิทธิภาพ ความเข้าใจในหลักสูตร การบริหาร 
หลักสูตรท่ีมีคุณภาพของโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีศักยภาพความเป็นพลโลกซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
(Office High School Administration, 2010, p.19) ได้ระบุว่าการมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนเพือ่ความเป็นเลิศทางความรู้ความสามารถและตอบสนองความถนัด
ความสนใจของผู้เรียนแล้ว โรงเรียนจําเป็นต้องเสริมสร้างสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับผู้เรียน เพ่ือให้ได้ใช้ศักยภาพ
อย่างเต็มท่ีในการพัฒนาตนเอง มีทักษะการดํารงชีวิตและเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าและรับผิดชอบต่อสังคมและยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ (Janwitheesuk, T. 2013, p.79) ในขณะที่นักการศึกษามีมุมมองว่าจะต้องจัด
การศึกษาหรือกระบวนการเรียนรู้ให้พลเมืองโลกเป็นผู้มีทักษะ ความสามารถอะไรบ้าง อาทิ หลักสูตรจะต้อง
สร้างเด็กรุ่นใหม่มีความสามารถในการส่ือสารระดับสากลโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง พร้อมท่ีจะเรียนรู้ 
เข้าใจ และยอมรับในศาสนา วัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาสังคมส่วนรวม
ในวงกว้างระดับนานาชาติโดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ของตน แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของประเทศและของตนไว้
และรายละเอียดของเนื้อหาในเอกสารตอนที่ 1 ของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
จะกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซ่ึงครูผู้สอน/ ครูประจําชั้น/ครู
ท่ีปรึกษา/ครูวิชาการ ฯลฯ ควรจะศึกษาให้เข้าใจอย่างชัดเจน ก่อนท่ีจะนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเลือกและปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของบริบทของแต่ละสถานศึกษา และ
สอดคล้องกับมาตราท่ี 6 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (Rattanasiraprapha, N. 2014, 
p.517) ได้สรุปผลการวิจัยสมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไว้ว่า สมรรถนะประจําสายงาน และสามสมรรถนะย่อย คือ ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง การสื่อสารและการจูงใจ และการบริการที่ดี ของผู้บริหารส่งผลต่อคุณลักษณะโรงเรียน
มาตรฐานสากล ด้านผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพล 
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2. ความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท้ังนี้
อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีระบบ และมีการบริหารหลักสูตรท่ีส่งเสริมให้นักเรียนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลมีความสามารถสื่อสารได้สองภาษา มีทักษะทางการคิด มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จากมาตราท่ี 6 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดไว้ว่า 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และหลักสูตร
แกนกลาง การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามลําดับดังต่อไปน้ี 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซ่ือสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 
5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งม่ันในการทํางาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จากมาตราท่ี 6 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ได้กําหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และ
สอดคล้องกับ (Office Secretary General of Education Council Ministry of Education, 2012, p.3) ได้
กําหนดคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมี
ความสุข เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ท่ีการพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” โดย
มีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและตามศักยภาพตรงตามความต้องการ ท้ังในด้าน
สุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะคุณธรรมและจิตสํานึกที่พึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้
อย่างปกติสุข และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ (Bureegul, T., et al., 2012, p.6) การเป็นพลเมืองเป็นบทบาท
ซ่ึงจะต้องปฏิบัติตามจริยธรรมแบบพลเมือง (Civic Virtue) เพ่ือให้บรรลุถึง การรักษาอุดมคติของการพลเมือง 
(Civic Ideal) ข้ึนอยู่กับอุดมการณ์ท่ีใช้ในการสร้างชาติโดย เน้ือหาของจริยธรรม แบบพลเมืองข้ึนอยู่กับบริบท
ของสังคม อย่างไรก็ตาม บทบาทของพลเมืองคือการปกป้องสถาบันต่างๆ ท่ีตอบสนอง อุดมคติของการพลเมือง 

3. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พบว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ทุกตัว ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการพัฒนาความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดย 
มุ่งสู่การมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลด้วยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาศึกษาบริบทและความพร้อม
ของโรงเรียน คุณลักษณะของผู้เรียน คุณภาพครูผู้สอนคุณภาพผู้บริหาร การบริหารหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายโรงเรียน สอดคล้องกับขั้นตอนการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลของ (Office High School 
Administration, 2010) มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาศึกษาบริบทและความ
พร้อมของโรงเรียนในองค์ประกอบพ้ืนฐาน 8 ด้านได้แก่คุณลักษณะของผู้เรียน คุณภาพครูผู้สอนคุณภาพ
ผู้บริหาร คุณภาพวิชาการ ปัจจัยพื้นฐาน เครือข่ายร่วมพัฒนา ระบบการบริหารจัดการและการวิจัยและพัฒนา 
2) ศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบของโรงเรียนมาตรฐานสากล 3) ศึกษาวิเคราะห์ศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลเกี่ยวกับหลักการ 
จุดหมายคุณภาพผู้เรียนสมรรถนะสําคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงสร้างรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดประเมินผลและเกณฑ์การจบหลักสูตร 4) จัดทําโครงสร้าง

 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโดยศึกษาและเรียนรู้จาก โปรแกรมการเรียนต่าง ๆท่ีใช้ในโรงเรียน เพ่ือกําหนดรายวิชา
พ้ืนฐานและ รายวิชาเพิ่มเติมที่มีความเป็นสากล รวมท้ังรายวิชาเพิ่มเติมอื่นท่ีเป็นความต้องการของผู้เรียนของ
ท้องถ่ินและของโรงเรียนพร้อมทั้งทบทวนปรับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัย/ร่วมสมัยและการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นสากลเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 5) บริหารหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากลให้ 
ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  

4. ผลการศึกษาการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ของ  
ตัวแปรในสมการพยากรณ์ความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยภาพรวมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
หลักสูตร และด้านสมรรถนะของผู้บริหาร 

4.1 ปัจจัยด้านการพัฒนาหลักสูตร เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียน
มาตรฐานสากลท้ังนี้อาจเป็นเพราะการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลได้วิเคราะห์
สาระวิชาหลัก วิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
มาตรฐานสากล และบริหารหลกัสูตร จัดการเรียนการสอน วัดประเมินผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับผลสรุปการวิจัยของ (Bulbon, P. 2011) ได้สรุปผลการวิจัยรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการเพ่ือเตรียมผู้เรียนสู่ความเป็นพลเมืองโลก คือ โครงสร้างขององค์ประกอบสําคัญในกระบวนการบริหาร
วิชาการ 5 ด้านท่ีมีความสัมพันธ์กันและเมื่อได้บริหารวิชาการแล้วจะส่งผลให้โรงเรียนสามารถเตรียมผู้เรียนสู่
ความเป็นพลเมืองโลก มีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรบูรณาการเนื้อหาเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ภายในตัวตนสู่สังคมรอบตัวและขยายขอบเขตจากใกล้ออกไปไกลตัวเป็นการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา
ความเป็นมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของผู้เรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วนวิธีเรียนรู้แบบ 
ลงมือปฏิบัติแบบสืบสวนร่วมมือ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ การสนทนา การสะท้อนอย่างลึกซ้ึงร่วมกัน เรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติผ่านการคิดอย่างใคร่ครวญ และเรียนรู้ผ่านการเชื่อมโยงเพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ    
ท่ีปรากฏ การนิเทศการเรียนการสอน ทําเป็นกระบวนการตรวจสอบภายในโรงเรียนโดยผู้บริหารและเพื่อครู 
อย่างสม่ําเสมอ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยการวัดและประเมินผลเน้นการวัดผลผู้เรียน
เชิงคุณภาพในประเด็นของความสามารถและความดีงาม ใช้รูปแบบการบรรยายพัฒนาการของผู้เรียน สิ่งท่ีควร
ปรับปรุงและการเตรียมตัวเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างรู้เท่าทันด้วยการใช้สื่อ
ออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการค้นคว้าใช้อุปกรณ์ IT ช่วยในการสร้างสรรค์ผลงาน และจัดระบบบันทึกการเรียนรู้
ของผู้เรียนแบบรายบุคคลเพื่อเตรียมผู้เรียนท่ีมีใจเปิดกว้าง ยินดีรับฟัง มีความเมตตากรุณา เข้าใจวัฒนธรรมและ
ความคาดหวังของผู้อื่น สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีปฏิสัมพันธ์และทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทแวดล้อมท่ีหลากหลาย 

4.2 ด้านสมรรถนะของผู้บริหาร ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสมรรถนะของผู้บริหารในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในการบริหารสถานศึกษา การมีวิสัยทัศน์ ความสามารถ
ในการจูงใจบุคลากรในองค์กรให้มีความร่วมมือในการทํางาน และการนําองค์กรไปสู่การพัฒนาศักยภาพ 
ความเป็นพลโลกขงนักเรียน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัย (Rattanasiraprapha, N., 2014, p.517)
สมรรถนะประจําสายงาน และสามสมรรถนะย่อย คือ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารและการจูงใจ และ
การบริการที่ดี ของผู้บริหารส่งผลต่อคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้านผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  
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2. ความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท้ังนี้
อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีมีระบบ และมีการบริหารหลักสูตรท่ีส่งเสริมให้นักเรียนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลมีความสามารถสื่อสารได้สองภาษา มีทักษะทางการคิด มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จากมาตราท่ี 6 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดไว้ว่า 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และหลักสูตร
แกนกลาง การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามลําดับดังต่อไปน้ี 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซ่ือสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 
5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งม่ันในการทํางาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จากมาตราท่ี 6 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ได้กําหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และ
สอดคล้องกับ (Office Secretary General of Education Council Ministry of Education, 2012, p.3) ได้
กําหนดคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมี
ความสุข เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ท่ีการพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” โดย
มีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและตามศักยภาพตรงตามความต้องการ ท้ังในด้าน
สุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะคุณธรรมและจิตสํานึกที่พึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้
อย่างปกติสุข และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ (Bureegul, T., et al., 2012, p.6) การเป็นพลเมืองเป็นบทบาท
ซ่ึงจะต้องปฏิบัติตามจริยธรรมแบบพลเมือง (Civic Virtue) เพ่ือให้บรรลุถึง การรักษาอุดมคติของการพลเมือง 
(Civic Ideal) ข้ึนอยู่กับอุดมการณ์ท่ีใช้ในการสร้างชาติโดย เน้ือหาของจริยธรรม แบบพลเมืองข้ึนอยู่กับบริบท
ของสังคม อย่างไรก็ตาม บทบาทของพลเมืองคือการปกป้องสถาบนัต่างๆ ท่ีตอบสนอง อุดมคติของการพลเมือง 

3. ผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พบว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ทุกตัว ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการพัฒนาความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดย 
มุ่งสู่การมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลด้วยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาศึกษาบริบทและความพร้อม
ของโรงเรียน คุณลักษณะของผู้เรียน คุณภาพครูผู้สอนคุณภาพผู้บริหาร การบริหารหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายโรงเรียน สอดคล้องกับขั้นตอนการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลของ (Office High School 
Administration, 2010) มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาศึกษาบริบทและความ
พร้อมของโรงเรียนในองค์ประกอบพ้ืนฐาน 8 ด้านได้แก่คุณลักษณะของผู้เรียน คุณภาพครูผู้สอนคุณภาพ
ผู้บริหาร คุณภาพวิชาการ ปัจจัยพื้นฐาน เครือข่ายร่วมพัฒนา ระบบการบริหารจัดการและการวิจัยและพัฒนา 
2) ศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบของโรงเรียนมาตรฐานสากล 3) ศึกษาวิเคราะห์ศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลเกี่ยวกับหลักการ 
จุดหมายคุณภาพผู้เรียนสมรรถนะสําคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงสร้างรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดประเมินผลและเกณฑ์การจบหลักสูตร 4) จัดทําโครงสร้าง

 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโดยศึกษาและเรียนรู้จาก โปรแกรมการเรียนต่าง ๆท่ีใช้ในโรงเรียน เพ่ือกําหนดรายวิชา
พ้ืนฐานและ รายวิชาเพิ่มเติมที่มีความเป็นสากล รวมท้ังรายวิชาเพิ่มเติมอื่นท่ีเป็นความต้องการของผู้เรียนของ
ท้องถ่ินและของโรงเรียนพร้อมท้ังทบทวนปรับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัย/ร่วมสมัยและการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นสากลเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 5) บริหารหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากลให้ 
ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  

4. ผลการศึกษาการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ของ  
ตัวแปรในสมการพยากรณ์ความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยภาพรวมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
หลักสูตร และด้านสมรรถนะของผู้บริหาร 

4.1 ปัจจัยด้านการพัฒนาหลักสูตร เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียน
มาตรฐานสากลท้ังนี้อาจเป็นเพราะการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลได้วิเคราะห์
สาระวิชาหลัก วิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
มาตรฐานสากล และบริหารหลกัสูตร จัดการเรียนการสอน วัดประเมินผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับผลสรุปการวิจัยของ (Bulbon, P. 2011) ได้สรุปผลการวิจัยรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการเพ่ือเตรียมผู้เรียนสู่ความเป็นพลเมืองโลก คือ โครงสร้างขององค์ประกอบสําคัญในกระบวนการบริหาร
วิชาการ 5 ด้านท่ีมีความสัมพันธ์กันและเมื่อได้บริหารวิชาการแล้วจะส่งผลให้โรงเรียนสามารถเตรียมผู้เรียนสู่
ความเป็นพลเมืองโลก มีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรบูรณาการเนื้อหาเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ภายในตัวตนสู่สังคมรอบตัวและขยายขอบเขตจากใกล้ออกไปไกลตัวเป็นการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา
ความเป็นมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของผู้เรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วนวิธีเรียนรู้แบบ 
ลงมือปฏิบัติแบบสืบสวนร่วมมือ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ การสนทนา การสะท้อนอย่างลึกซ้ึงร่วมกัน เรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติผ่านการคิดอย่างใคร่ครวญ และเรียนรู้ผ่านการเชื่อมโยงเพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ    
ท่ีปรากฏ การนิเทศการเรียนการสอน ทําเป็นกระบวนการตรวจสอบภายในโรงเรียนโดยผู้บริหารและเพื่อครู 
อย่างสม่ําเสมอ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยการวัดและประเมินผลเน้นการวัดผลผู้เรียน
เชิงคุณภาพในประเด็นของความสามารถและความดีงาม ใช้รูปแบบการบรรยายพัฒนาการของผู้เรียน สิ่งท่ีควร
ปรับปรุงและการเตรียมตัวเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างรู้เท่าทันด้วยการใช้สื่อ
ออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการค้นคว้าใช้อุปกรณ์ IT ช่วยในการสร้างสรรค์ผลงาน และจัดระบบบันทึกการเรียนรู้
ของผู้เรียนแบบรายบุคคลเพื่อเตรียมผู้เรียนท่ีมีใจเปิดกว้าง ยินดีรับฟัง มีความเมตตากรุณา เข้าใจวัฒนธรรมและ
ความคาดหวังของผู้อื่น สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีปฏิสัมพันธ์และทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทแวดล้อมท่ีหลากหลาย 

4.2 ด้านสมรรถนะของผู้บริหาร ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสมรรถนะของผู้บริหารในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในการบริหารสถานศึกษา การมีวิสัยทัศน์ ความสามารถ
ในการจูงใจบุคลากรในองค์กรให้มีความร่วมมือในการทํางาน และการนําองค์กรไปสู่การพัฒนาศักยภาพ 
ความเป็นพลโลกขงนักเรียน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัย (Rattanasiraprapha, N., 2014, p.517)
สมรรถนะประจําสายงาน และสามสมรรถนะย่อย คือ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารและการจูงใจ และ
การบริการที่ดี ของผู้บริหารส่งผลต่อคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้านผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

   1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาวิเคราะห์สาระวิชาหลัก วิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล และบริหารหลักสูตร มีการพัฒนาแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้วิชาการ มีการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ท่ีปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้วิชาชพี ทักษะชีวิต มีคุณธรรมและยึดประโยชน์ส่วนรวมในระดับสากล  

   2. ด้านสมรรถนะของผู้บริหาร ผู้บริหารสามารถจูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของ 
ตัวผู้ร่วมงานเองไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์กร ผู้บริหารสามารถกําหนดวิสัยทัศน์ทิศทาง หรือแนวทางการ
พัฒนาองค์กรท่ีเป็นรูปธรรม เป็นท่ี ยอมรับ และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติการ และผู้บริหารมีสามารถให้คําปรึกษา
แนะนํา พัฒนาและช่วยแก้ปัญหาให้แก่เพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง และนําองค์กรไปสู่การพัฒนาศกัยภาพ 
ความเป็นพลโลกของนักเรียน 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรทําการศึกษาแนวทางการการจัดการเรียนการสอนท่ีปลูกฝังให้เยาวชนยึดประโยชน์ส่วนรวม 
   2. ควรทําการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะสําคัญของนักเรียนใน

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
   3. ควรทําการศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการทําวิจัยเป็นฐานในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาและความสัมพันธ์ของภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูวิชาการและครูภาษาไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูภาษาไทย ในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดใหญ่ จํานวน 324 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 1) ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้าน
การอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกดัสํานักงานการศกึษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ด้าน
การพัฒนาและการจูงใจครู รองลงมา คือ ด้านการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน และด้านการกําหนดภารกิจ
ของโรงเรียน และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ตามลําดับ 2) ภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับครูวิชาการและครูภาษาไทย พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ .05 ท้ังภาพรวมและรายด้าน 
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