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Abstract
The objective of this research was to study the management of the special education classroom under
the Office of Educational Service Area 16, and to compare the management of the special education classroom
under the Office of Educational Service Area 16 classified by a number of variables: gender, degree, work
experience, classroom type, school size, and the province which the school is located. The cross section is
teachers in the premises under the Office of the Secondary Education Region 16 by using Krejcie and Morgan's
table has a sample of 320 people. Obtained through the stratified random samping method and simple random
samping by means of a lottery. Research tools is a 5-Point scale questionnaire. The statistics included:
percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test.
The research found that the overall of teacher performance level, which is on Special School
Classroom Management under the jurisdiction of the Office of the Secondary Education Region 16, was at a high
level. The mean score was 4.1778. Examining each side, comments on Special School Classroom Management
External environment and personnel availability has the mean score for 4.2096. The opinion about the
management of the special classroom of the school according to the teacher's performance level in the promotion
and development of potential learners is the lowest mean: 4.1463. The results showed that teachers with different
of gender, educational background, experience, classroom, and locations of schools have no different opinions on
the administration of special classrooms of educational institutions. However, teachers who work in different
school sizes have different opinion about the management of special classrooms of different educational
institutions.
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา การบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และเพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จําแนกตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ
การทํางานของครู ประเภทหองเรียน ขนาดของสถานศึกษา และจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา กลุมตัวอยาง คือ ครู
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปการศึกษา 2558 กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกนไดกลุมตัวอยาง 320 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น จําแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา แลวทําการสุมอยางงาย โดยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตรา
สวน 5 ระดับ สถิติที่ใชไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ
คาที (t - test) การทดสอบคาเอฟ (F - test)
ผลการวิจัยพบวา ระดับประสิทธิภาพของครูตอการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.1778 เมื่อพิจารณา
ในรายดานพบวา ระดับประสิทธิภาพของครูตอการบริหารจัดการดานภาวะแวดลอมภายนอกและความพรอมของ
บุคลากร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.2096 และดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน อยูในระดับ
นอยที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.1463 ผลการเปรียบเทียบตามตัวแปรที่ศึกษา พบวา ครูที่มีเพศตางกัน วุฒิทางการศึกษา
ตางกัน ประสบการณทํางานตางกัน ประเภทหองเรียนตางกัน และการปฏิบัติงานในจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา
ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน ในขณะที่ครู
ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา
แตกตางกัน
คําสําคัญ: การบริหารจัดการของสถานศึกษา หองเรียนพิเศษ
บทนํา
การศึกษาเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาคน สังคม ประเทศชาติ ทั้งนี้เพราะการศึกษา
เปนกระบวนการที่ทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของตนเองใหสูงขึ้น สามารถดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข ซึ่งเปนปจจัยเกื้อหนุนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของประเทศไดอยางเหมาะสม และสามารถ
เชื่อมโยงโลกเขาดวยกันในลักษณะของโลกไรพรมแดน มีการไหลเวียนอยางเสรีและไรขีดจํากัดที่มีฐานของความรู
การศึกษาเปนกลไกสําคัญของการพัฒนา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) ซึ่งสอดคลองกับสถานการณ
ยุคสมัย พรอมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ
ของคน ทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสรางของสังคมใหเขมแข็งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกันก็ถายทอดสิ่ง
ตาง ๆไปสูคนรุนตอไปดวยการปรับตัว
การจัดการศึกษาของประเทศจะตองเรงพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโดยยังสามารถดํารงความเปนไทย
ไดในประชาคมโลก ซึ่งกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วในสังคมปจจุบันสงผลกระทบตอสภาพ
สังคมไทย การเปลี่ยนแปลงนี้ไดกอใหเกิดผลกระทบตอการจัดการศึกษาของประเทศไทยเปนอยางมาก ดังนั้น เพื่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงควรยึดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยมีฐานความเชื่อที่วา การจัดการ
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ศึกษามีเปาหมายสําคัญที่สุด คือ การจัดการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุขเพื่อใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนา
ตนเองสูงสุด พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 8 (2)
กําหนดใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (5) (6) กําหนดใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
บุคคลและหนวยงานตาง ๆ มาตรา 10 กําหนดใหมีการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ โดยตอง
จัดดวยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น มาตรา 22 กําหนดวาการจัดการศึกษาโดยยึด
หลักวาผูเรียนมีความสามารถเรียนรู พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 24 (1) การจัดกระบวนการเรียนรูให
สถานศึกษาและหนวยงานจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และมาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาตาง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสําหรับ
บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษตองมีลักษณะที่หลากหลาย ทั้งนี้ใหจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับโดยมุง
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ
นอกจากนี้ โ รงเรี ย นที่ เ ป ด ทํ า การเรี ย นการสอนนั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด า นวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ ยังไมมีรูปแบบที่ชัดเจน และจากขอมูลหลายปที่ผานมาพบวา สมรรถนะในการ
แข ง ขั น ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ข องไทยลดลง นั ก เรี ย นของไทยที่ ส ง ไปแข ง ขั น วิ ท ยาศาสตร แ ละ
คณิตศาสตรโอลิมปก ไดอันดับการแขงขันลดลง ในขณะที่ลําดับการแขงขันของประเทศอื่นกลับพัฒนาขึ้นอยาง
รวดเร็ว สาเหตุเนื่องจากโรงเรียนสวนใหญยังไมใหความสําคัญที่จะจัดหองเรียนพิเศษอยางเปนระบบ แตละ
โรงเรียนมีการบริหารจัดการตางคนตางจัดไมมีการกําหนดนโยบายเปนลายลักษณอักษรขาดแนวทางการจัดการ
ดานวิชาการที่เหมาะสมกับความตองการของผูเรียนอยางชัดเจน ในการจัดหองเรียนพิเศษตองมีการลงทุนใหมี
อุปกรณการเรียนการสอน และเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียนใหครบทุกดาน ครูทุกคนตองมีลักษณะเปนครูตนแบบ
ผูบริหารและฝายสนับสนุนวิชาการตองมีความเปนมืออาชีพ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวา มีปจจัยใดบางที่เปนสาเหตุและสงผลตอการบริหารจัดการหองเรียน
พิเศษ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญกับผูเรียนโดยเนนการใชทักษะ
กระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ เพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ เขาสูความเปนมาตรฐานสากล พัฒนาผูเรียนให
มีศักยภาพทั้งการเรียนรูควบคูคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองที่ดี ซึ่งครูผูสอนตองจัดการเรียนรูที่ตอบสนอง
การเรียนรูของนักเรียนดังกลาว
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 จําแนกตามตัวแปร เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางานของครู ประเภทหองเรียน ขนาด
ของสถานศึกษา และจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตามองคประกอบของ เกวลิน ไชยสวัสดิ์, เรชา ชูสุวรรณ, วุฒิชัย เนียมเทศ, และ
บุญญิศา แซหลอ (2557) ประกอบดวย
1. ภาวะแวดลอมภายนอก และความพรอมของบุคลากร
2. การบริหารจัดการและศักยภาพของสถานศึกษา
3. การมีสวนรวมและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
4. การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ได แ ก ครู ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 16
ปการศึกษา 2558 จํานวน 1,907 คน
2. กลุ ม ตั ว อย า ง ได แ ก ครู ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 16
ปการศึกษา 2558 จํานวน 320 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยเทียบจากตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่และมอรแกน
(Krejcie & Morgan, 1970 ) และทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษา
แลวทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 วุฒิการศึกษา
1.2.1 ปริญญาตรี
1.2.2 สูงกวาปริญญาตรี
1.3 ประสบการณทาํ งานของครู
1.3.1 1 - 10 ป
1.3.2 ตั้งแต 11 ปขึ้นไป
1.4 ประเภทของหองเรียนพิเศษ
1.4.1 ภาษา
1.4.2 วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร
1.4.3 อื่น ๆ
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1.5 ขนาดสถานศึกษา
1.5.1 ขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต 500 -1,499 คน)
1.5.2 ขนาดใหญ (มีนักเรียนตั้งแต 1,500 - 2,499 คน)
1.5.3 ขนาดใหญพิเศษ (มีนักเรียนตั้งแต 2,500 ขึ้นไป)
1.6 จังหวัดที่ตั้ง
1.6.1 สงขลา
1.6.2 สตูล
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก การบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตามองคประกอบของ
เกวลิน ไชยสวัสดิ์ และคณะ (2557)
ประกอบดวย
2.1 ภาวะแวดลอมภายนอกและความพรอมของบุคลากร
2.2 การบริหารจัดการและศักยภาพของสถานศึกษา
2.3 การมีสวนรวมและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
2.4 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสงขลา
และสตูล ปการศึกษา 2558 จํานวน 1,907 คน
กลุมตัวอยาง กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยเทียบจากตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่ มอรแกน (Krejcie &
Morgan, 1970) และทําการสุมแบบแบงชั้นตามขนาดของสถานศึกษา และใชวิธีการสุมอยางงาย ดวยวิธีการจับ
ฉลาก ไดจํานวนทั้งหมด 8 โรงเรียน และไดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 320 คน โดยคํานึงถึง
สัดสวนของการกระจาย เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการใหไดกลุมตัวอยางกระจายไปในทุกจังหวัดในพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ วุฒิการศึกษา
ประสบการณทํางาน ประเภทของหองเรียนพิเศษ ขนาดสถานศึกษาและจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา ลักษณะ
แบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จํานวน 60 ขอ ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน ซึ่งพัฒนามาจาก พรชัย อินทรฉาย
(2549) อมรรัตน ประทัศน (2555) วีรวัฒน จันทรัตนะ (2556)
รื่นจิตร ปญญาเรือง (2556) คือ
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1. ภาวะแวดลอมภายนอกและความพรอมของบุคลากร
จํานวน 14 ขอ
2. การบริหารจัดการและศักยภาพของสถานศึกษา
จํานวน 24 ขอ
3. การมีสวนรวมและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
จํานวน 11 ขอ
4. การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
จํานวน 11 ขอ
ลั ก ษณะคํ า ถามเป น แบบสอบถามประมาณค า (Rating
Scale) ตามแนวคิ ด ของ ลิ เ คิ ร ท
(Likerts Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อสอบถามครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 โดยผูวิจัยกําหนดระดับคาน้ําหนักและแปลความหมายของคะแนนไว 5 ระดับ
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการ นําเสนอผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความถูกตองของการใชภาษาโดยพิจารณาจากคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of Item – Objective Congruence: IOC)
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try - out) กับครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน จากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดมาหา
คาความเชื่อมั่น (Reliability)โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค
(Cronbach, 1990) ไดคาความเชื่อมั่น โดยกําหนดเกณฑไวที่ 0.70 ขึ้นไป ปรากฏวาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม มี
คาเทากับ 0.93 แสดงวาเครื่องมือในการวิจัยนี้มีความเชื่อมั่น
วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวนแบบสอบถามที่สงไป ทั้งหมด 320 ฉบับ
ไดรับคืนมา จํานวน 320 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 และนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของการ
ตอบแบบสอบถามเพื่อนําไปดําเนินการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 ทราบขอมูลเกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติ
1.1.1 คาความถี่ (Frequencies)
1.1.2 คารอยละ (Percentage)
2. สถิติทดสอบ
ใชสถิติที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของตัวแปรที่มี 2 กลุม และสถิติเอฟ (F-test) เพื่อ
ใชเปรียบเทียบตัวแปรที่มี 3 กลุมขึ้นไป ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปน
รายคู โดยวิธีการของฟชเชอร (Fisher’s LSD)
ผลการวิจัย
การศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การห อ งเรี ย นพิ เ ศษของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 16 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ศึกษากับครูจํานวน 320 คน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการหอ งเรีย นพิเ ศษของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 โดยภาพรวมและรายดาน
ที่

การบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา

1

ภาวะแวดล อ มภายนอกและความพร อ มของ
บุคลากร
การบริหารจัดการและศักยภาพของสถานศึกษา
การมี ส ว นร ว มและคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการ
สอน
การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
รวม

2
3
4

(n = 320)

ระดับ

4.2096

S.D.
0.5202

4.1740
4.1812

0.5370
0.5517

มาก
มาก

4.1463
4.1778

0.5773
0.5085

มาก
มาก

มาก

จากตารางที่ 1 พบว า ความคิ ดเห็ นของครู ต อการบริ หารจั ดการห องเรี ยนพิ เศษของสถานศึ กษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.1778, S.D. = 0.5085)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานภาวะแวดลอมภายนอกและความพรอมของบุคลากร มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับ
มาก ( = 4.2096, S.D. = 0.5202) และดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดอยูในระดับ
มาก ( = 4.1463, S.D. = 0.5773)
ตอนที่ 2 การเปรี ยบเที ยบการบริ หารจั ดการห องเรี ยนพิ เศษของสถานศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยจําแนกตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน ประเภทของหองเรียน
พิเศษ ขนาดของสถานศึกษาและจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
2.1 การบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 จําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ครูที่มีเพศตางกันมีระดับประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
2.2 การบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 จําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีระดับประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการ
หองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 16 โดยภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน
2.3 ผลการวิเคราะหการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 จําแนกตามตัวแปรประสบการณการทํางานของครู รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา (t - test) ของการบริหารจัดการหองเรียน
พิเศษของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวม
และรายขอ จําแนกตามประสบการณการทํางาน

ที่
1
2
3
4

การบริหารจัดการหองเรียน
พิเศษของสถานศึกษา
ภาวะแวดล อ มภายนอกและ
ความพรอมของบุคลากร
การบริหารจัดการและ
ศักยภาพของสถานศึกษา
การมี ส ว นร ว มและคุ ณ ภาพ
การจัดการเรียนการสอน
ก า ร ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ศักยภาพของผูเรียน
รวม

นอยกวา 10 ป
(n = 137)
S.D.
4.1439 0.4934

ตั้งแต 10 ปขึ้นไป
(n = 183)
S.D.
4.2588 0.5355

t

Sig

-1.963*

.050

4.1329

0.5194

4.2047

0.5492

-1.184

.237

4.1327

0.5141

4.2176

0.5770

-1.363

.174

4.1009

0.5321

4.1803

0.6082

-1.219

.224

4.1276

0.4705

4.2153

0.5334

-1.531

.127

จากตารางที่ 2 พบวา ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกันมีระดับประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการ
หองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกันมีระดับประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการ
หองเรียนพิเศษของสถานศึกษา ดานภาวะแวดลอมภายนอกและความพรอมของบุคลากรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ระดับ .05 โดยครู ที่ มีประสบการณการทํางานตั้ งแต 10 ป ขึ้นไป มี คาเฉลี่ยของระดับประสิ ทธิ ภาพ
( = 4.2585, S.D. = 0.5355) สูงกวาครูที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา 10 ป
2.4 การบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 จําแนกตามตัวแปรประเภทของหองเรียนพิเศษ พบวา ครูที่สอนหองเรียนพิเศษตางกันมีระดับประสิทธิภาพตอ
การบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวม
และรายดาน ไมแตกตางกัน
2.5 ผลการวิเคราะหการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 จําแนกตามตัวแปรขนาดของสถานศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา (F - test) ของการบริหารจัดการหองเรียน
พิเศษของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จําแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา
การบริหารจัดการหองเรียน
แหลงความ
พิเศษของสถานศึกษา
แปรปรวน
1. ภาวะแวดลอมภายนอกและ ระหวางกลุม
ความพรอมของบุคลากร
ภายในกลุม
รวม
2. การบริหารจัดการและศักยภาพ ระหวางกลุม
ของสถานศึกษา
ภายในกลุม
รวม
3. การมีสวนรวมและคุณภาพ ระหวางกลุม
การจัดการเรียนการสอน
ภายในกลุม
รวม
4. การส ง เสริ ม และพั ฒ นา ระหวางกลุม
ศักยภาพของผูเรียน
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภาพรวม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

Sig

2
317
319
2
317
319
2
317
319
2
317
319
2
317
319

6.337
80.008
86.345
5.542
86.441
91.983
7.551
89.557
97.107
9.283
97.032
106.315
7.027
75.457
82.483

3.169
.252

12.554***

.000

2.771
.273

10.62***

.000

3.775
.283

13.363***

.000

4.642
.306

15.164***

.000

3.513
.238

14.760***

.000

จากตารางที่ 3 พบวา ครูที่สอนในขนาดของสถานศึกษาตางกันมีระดับประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการ
หองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวม แตกตางกัน ซึ่งครูที่
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีขนาดใหญพิเศษ มีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพ ( = 4.1262, S.D. = 0.4709) สูงกวาครูที่
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีขนาดใหญและขนาดกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน คือ ดานภาวะแวดลอม
ภายนอกและความพรอมของบุคลากร พบวา ครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดกลาง กับครูที่ปฏิบัติงานอยูใน
สถานศึกษาขนาดใหญ มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยคาเฉลี่ยของระดับ
ประสิทธิภาพของครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดกลางสูงกวาครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดใหญ
และครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ ดานการบริหารจัดการและศักยภาพของสถานศึกษา พบวา
ครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดกลาง กับครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดใหญ มีความคิดเห็นแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดกลางกับครูที่ปฏิบัติงานอยูใน
สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาเฉลี่ยของระดับ
ประสิทธิภาพของครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดกลางสูงกวา ครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดใหญ
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และครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ ดานการมีสวนรวมและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
พบวา ครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดกลาง กับครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดใหญ มีความคิดเห็น
แตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .001 และครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู ใ นสถานศึ ก ษาขนาดกลาง
กับครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยคาเฉลี่ยของครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดกลาง สูงกวา ครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาด
ใหญ และครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ ดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน พบวา
ครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดกลาง กับครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดใหญ มีความคิดเห็นแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดกลาง กับครูที่ปฏิบัติงานอยูใน
สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาเฉลี่ยของครู
ที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดกลาง สูงกวา ครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดใหญ และครูที่ปฏิบัติงาน
อยูในสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ
2.6 การบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 จําแนกตามตัวแปรจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา พบวา ครูที่สอนในจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษาตางกันมีระดับ
ประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย การบริ ห ารจั ด การห อ งเรี ย นพิ เ ศษของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 16 อภิปรายผลไดดังนี้
1. การบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา
1.1 ภาวะแวดลอมภายนอกและความพรอมของบุคลากร พบวา ระดับประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการ
หองเรียนพิเศษของสถานศึกษา ดานภาวะแวดลอมภายนอกและความพรอมของบุคลากรโดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีค าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูจบการศึกษาอยางน อยในระดับปริ ญญาตรี ในรายวิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับหองเรียนพิเศษนั้น ๆ โดยตรง ทั้งนี้เพราะครู
ที่มีความรูความสามารถตรงกับรายวิชาที่สอนสงผลตอประสิทธิผลของนักเรียน ถาครูผูสอนมีความรูความเขาใจในการ
ถายทอดวิชาจะทําใหนักเรียนสามารถรูและเขาใจไดงายตอจุดมุงหมายในการศึกษารายวิชานั้นทําใหเกิดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพกวาครูผูสอนที่ขาดความรูความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พัชรา จันทรา
(2539) ศึกษาการเรียนรูของเด็กปญญาเลิศในโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (พสวท.) พบวา ดานภาวะแวดลอมภายนอกและความพรอมของบุคลากรโดยรวมอยูในระดับมาก เพราะ
ผูบริหารสถานศึกษามีความรูที่กวางไกลสามารถคาดการณเหตุที่จะเกิดขึ้นไดทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา สงผล
ใหบุคลากรมีความเชื่อมั่น มั่นใจในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงตามความมุงหมายของสถานศึกษา และสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ จุฬารัตน ชัยมณีวรรณ (2550) ศึกษาผลการประเมินโครงการการสงเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ดานภาษาไทยของโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน พบวาดานภาวะแวดลอมภายนอกและความพรอมของบุคลากร
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โดยรวมอยูในระดับมาก เพราะผูบริหารสถานศึกษาเล็งเห็นวาการควบคุมสภาพแวดลอมภายนอกนั้นเปนไปไดยากจึงได
มีการกําหนดทิศทางโดยการรวมวางแผนกับบุคลากรในสถานศึกษา การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเทคโนโลยีมี
ผลกระทบตอการดําเนินการบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต มีความสําคัญตอ
สถานศึกษา โดยมีการนําเอาปจจัยทางเทคโนโลยี มาพิจารณาเพื่อสรางความไดเปรี ยบในการแขงขัน เพื่อชวยให
สถานศึกษามีเทคนิคและระบบการผลิตที่ทันสมัยขึ้น สามารถลดตนทุนการผลิตลงและเพิ่มกําลังผลิต ชวยใหสามารถ
จัดการและมีการติดตอสื่อสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นชวยใหสถานศึกษาสามารถผลิตสินคาใหม ๆ ทําใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูเรียนไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2 การบริหารจัดการและศักยภาพของสถานศึกษา พบวา ระดับประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการ
หองเรียนพิเศษของสถานศึกษา ดานการบริหารจัดการและศักยภาพของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในโครงการ และ
กํ าหนดบทบาทหน าที่ ของคณะกรรมการไว อย างชั ดเจน ทั้ งนี้ เพราะผู บริ หารสถานศึ กษาเล็ งเห็ นว าการแต งตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินงานในโครงการ และกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการไวอยางชัดเจนสงผลดีตอการ
ดําเนินการดานตาง ๆ เนื่องจากการกระจายอํานาจใหโรงเรียนจะทําใหสมาชิกในโรงเรียนมีสวนรวม โรงเรียนมีพลัง
อํานาจและมีความรับผิดชอบในการแกปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเองใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดและ
สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อดิศักดิ์ มุงชู
(2555) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานการพัฒนาหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวา ดานการ
บริหารจัดการและศักยภาพของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เพราะการมีสวนรวมและรวมคิดรวมทํา เปนการ
เปดโอกาสใหผู เกี่ ยวข องและผูมีส วนไดส วนเสียมีสวนร วมในการบริหาร ตัดสิ นใจ และร วมจัดการศึ กษา ทั้ งครู
ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษยเกา และตัวแทนนักเรียน เพราะการที่บุคคลมีสวนรวมจะกอใหเกิดความรูสึกเปน
เจาของและรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมากขึ้น และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ พัชรา จันทรา (2539)
ศึกษาการเรียนรูของเด็กปญญาเลิศในโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (พสวท.) พบวา ดานการบริหารจัดการและศักยภาพของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เพราะผูบริหาร
สถานศึกษาเล็งเห็นความสะดวกและความคลองตัวโดยสถานศึกษาจะมีอิสระในการบริหารจัดการ คิดเอง ทําเอง
แกปญหาเอง โดยมีความเชื่อวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้นทําไดหลายวิธี ซึ่งหนวยงานกลางทําหนาที่เพียง
กําหนดนโยบายและเปาหมาย แลวมอบความไววางใจใหหนวยปฏิบัติ สถานศึกษาสามารถบริหารดวยตนเอง ซึ่งอาจ
ดําเนินการไดหลากหลายแนวทาง ดวยวิธีการที่แตกตางกันตาม ความพรอมและสถานการณของแตละสถานศึกษา
ที่เรียกวาเอกภาพในนโยบาย แตหลากหลายในวิธีปฏิบตั ิ
1.3 การมีสวนรวมและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน พบวา ระดับประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการ
หองเรียนพิเศษของสถานศึกษา ดานการมีสวนรวมและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโครงการ
หองเรียนพิเศษ ทั้งนี้เพราะครูมีความสามารถในการถายทอดอยางมีขั้นตอน โดยการรวมกันกําหนดแผนงานใหม ๆ เพื่อ
สรางความยั่งยืนในความสัมพันธของทุกฝายที่เขารวม ซึ่งมีความหลากหลายตามความเกี่ยวของของกิจกรรมที่ทํา หัวใจ
สําคัญของการมีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อดิศักดิ์ มุงชู (2555) ศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารงานการ
พัฒนาหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวา ดานการมีสวนรวมและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
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โดยรวมอยูในระดับมาก เพราะผูบริหารสถานศึกษามีการระดมความคิดอันเปนการกระจายอํานาจและความสัมพันธที่
เปนแนวราบเสมอภาคกัน แลกเปลี่ยนการเรียนรูซึ่งกันและกัน ซึ่งมีความแตกตางซึ่งกันและกัน ที่ฝายใดฝายหนึ่งเปน
“เจาของหรือเจาภาพ” งานหรือกิจกรรมนั้น ๆ แลวขอใหฝายอื่น ๆ เขารวมในลักษณะเกิดขึ้นเปนครั้ง ๆ ไป ไมมุงความ
ตอเนื่องและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเขารวม แตมุงจะใหกิจกรรมหรืองานนั้นเสร็จตามความตองการของฝาย
เจาของงาน และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ จุฬารัตน ชัยมณีวรรณ (2550) ศึกษาผลการประเมินโครงการการ
สงเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษดานภาษาไทยของโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน พบวา ดานการมีสวนรวม
และคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เพราะผูบริหารสถานศึกษาไดมีการจัดกระบวนการที่ให
ผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนขอมูลแสดงความคิดเห็นแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจตาง ๆ
ตลอดจนร วมรั บผิ ดชอบในผลที่ จะเกิ ดขึ้ นทั้ งผลประโยชน และผลกระทบ ทุ กฝ ายที่ เกี่ ยวข องจึ งควรเข าร วมใน
กระบวนการนี้ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผลเพื่อใหเกิดความเขาใจและรับรูเรียนรูรวมกันซึ่งจะ
เปนประโยชนตอทุกฝาย
1.4 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน พบวา ระดับประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการหองเรียน
พิเศษของสถานศึกษา ดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูใหการสนับสนุนโครงการสงเสริมพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษดานวิชาการที่ทาง
สถานศึกษาจัดขึ้นเปนอยางดี ทั้งนี้เพราะครูผูสอนมีการเนนการเรียนการสอนใหผูเรียนไดมีการแสดงออกอยางเต็มที่
เพื่อทําใหกระบวนการเรียนรูที่มุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ผูเรียนสามารถนําวิธีการเรียนรูไปใชในชีวิตจริงได และทุกฝายมีสวนรวม
ในทุ กขั้ นตอนเพื่ อพั ฒนาผู เรี ยน ซึ่ งสอดคล องกั บผลการวิ จั ยของ อดิ ศั กดิ์ มุ งชู (2555) ศึ กษาพั ฒนารู ปแบบการ
บริหารงานการพัฒนาหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวา ดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
โดยรวมอยูในระดับมาก เพราะผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนเปนสําคัญหรือผูเรียน
เปนศูนยกลางเปนการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียน ไดมีบทบาทในการเรียนรูโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน
มากที่สุด กิจกรรมการเรียนรูคืองานที่ผูเรียนทําแลวเกิดการเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงเปนพฤติกรรมที่ครู
กําหนดไวในจุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมทุกดาน และ
ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ เกวลิน ไชยสวัสดิ์ และคณะ (2557) ศึกษาการวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ
การจัดการศึกษาหองเรียนพิเศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
พบวา ดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก เพราะผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูที่ผูสอนไดจัดหรือดําเนินการใหสอดคลองกับผูเรียนตามความ
แตกตางระหวางบุคคล ความสามารถทางปญญา โดยมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู การคิดคน สรางและสรุปขอความรูดวย
ตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ ดวยวิธีการ กระบวนการ และแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย รวมถึงสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นและนําความรูไปใชประโยชนได
2. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 โดยจําแนกตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน ประเภทของหองเรียนพิเศษ
ขนาดของสถานศึกษาและจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา พบวา
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2.1 ครูที่สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่มีเพศตางกัน
มีระดับประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
โดยครูเพศชายที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีคาเฉลี่ยตอความคิดเห็นมากกวาครูเพศ
หญิงที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ทั้งนี้เพราะครูที่มีเพศตางกันไมมีผลตอการบริหาร
จัดการวิชาการแตจะมีผลตอนักเรียนในการแสดงพฤติกรรมเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนตอครูที่มีเพศแตกตางกัน
สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ ชนาทิ พ ย วั ฒ นวงศ (2536) ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห ารและครู วิ ช าการ
ตอแนวโนมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปญญาเลิศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูวิชาการตอแนวโนมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปญญาเลิศ
ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก จําแนกตามตัวแปรเพศ โดยรวมไมแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
2.2 ครู ที่ ส อนในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 16 ที่ มี วุ ฒิ ท าง
การศึกษาตางกัน มีระดับประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายดาน ไมแตกตางกัน พบวา การบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ดานภาวะแวดลอมภายนอกและความพรอมของบุคลากรของครู
โดยครูสูงกวาปริญญาตรีที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีคาเฉลี่ยตอความคิดเห็น มากกวา
ครูปริญญาตรีที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ทั้งนี้เพราะครูที่มีวุฒิทางการศึกษาตางกันไมมี
อิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชนาทิพย วัฒนวงศ (2536) ศึกษาความคิดเห็นของ
ผู บ ริ ห ารและครู วิ ช าการต อ แนวโน ม การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก ป ญ ญาเลิ ศ ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูวิชาการตอแนวโนมการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กปญญาเลิศในโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก จําแนกตามตัวแปร
วุฒิการศึกษา โดยรวมไมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ บุญเรือง
ศรีเหรัญ (2542) ศึกษาองคประกอบทางการศึกษาที่สัมพันธ และมีอิทธิพ ลตอการเรียน และประสิทธิผลของ
โรงเรียน จําแนกตามวุฒิการศึกษาของครูในสถานศึกษา พบวา วุฒิการศึกษาของครูไมมีอิทธิพลตอการบริหารงาน
วิชาการ แตมีอิทธิพลตอคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน นั่นคือวุฒิการศึกษาของครู
มีอิทธิพลทางออม
2.3 ครูที่สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่มีประสบการณ
การทํ า งานต า งกั น มี ร ะดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพต อ การบริ ห ารจั ด การห อ งเรี ย นพิ เ ศษของสถานศึ กษา โดยภาพรวม
ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานภาวะแวดลอมภายนอกและความพรอมของบุคลากร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความตองการที่
จะปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุดเพื่อผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชนาทิพย วัฒนวงศ
(2536) ศึกษาความคิ ดเห็ นของผู บริ หารและครูวิช าการตอ แนวโนม การจั ดการศึ กษาสํา หรั บเด็ กป ญญาเลิ ศใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครู
วิชาการตอแนวโนมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปญญาเลิศในโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก จําแนกตามตัวแปรประสบการณการทํางาน โดยรวมไมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไม
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สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ มนวิ ภ า พวงลํ า เจี ย ก (2556) ศึ ก ษาสภาพและความต อ งการพั ฒ นาการบริ ห าร
สถานศึกษาสูความเปนเลิศของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี กลุม 4 และสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ทรงยศ แกวมงคล (2555) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ประสบการณทางการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาไม
มีอิทธิพลตอคาเฉลี่ยประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ รายโรงเรียน ทั้งนี้เพราะผูบริหารสถานศึกษาขาดประสบ
การทางการบริหาร คือ มีประสบการณบริหารมากกวา 5 – 10 ป มีอยูรอยละ 25 มากกวา 10 – 15 ป มีอยูรอยละ
31.00 มากกวา 15 – 20 ป มีอยูรอยละ 17.00 มากกวา 20 – 25 ป มีอยูรอยละ 10.00 และมากกวา 25 ป มีอยูรอยละ
20.00
2.4 ครูที่สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่สอนประเภท
หองเรียนตางกัน มีระดับประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้เพราะสถานศึกษานั้นบงบอกถึง
จํานวนมากนอยของนักเรียน ไมไดเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษ เพราะการบริหารจัดการหองเรียน
พิเศษเนนเรื่อ งของบุคลากร สภาพแวดลอ ม การมีส ว นรว ม และการพั ฒนานักเรี ยนที่ ตรงด าน สอดคลอ งกั บ
ผลการวิจัยของ ชนาทิพย วัฒนวงศ (2536) ศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูวิชาการตอแนวโนมการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กปญญาเลิศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พบวา
ความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห ารและครู วิ ช าการต อ แนวโน ม การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก ป ญ ญาเลิ ศ ในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา จําแนกตามประเภทหองเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5 ครูที่สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่อยูในขนาด
สถานศึกษาตางกัน มีระดับประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001 ทั้งนี้เพราะ
ขนาดสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ มีทั้งอุปกรณในการเรียนรูและบุคลากรที่พรอมทั้งดานความรูและการจัดการเรียน
การสอนสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชนาทิพย วัฒนวงศ (2536) ศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูวิชาการ
ตอแนวโนมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปญญาเลิศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูวิชาการตอแนวโนมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปญญาเลิศใน
โรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก จําแนกตามตัวแปรขนาดของสถานศึกษา โดยรวมไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 สอดคลองกับผลการวิจัยของ พิณสุดา สิริธรังสี (2556) ศึกษารูปแบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับจํานวนนักเรียนในชนบททั่วไป
ควรมีขนาดไมเกิน 500 คน มากที่สุด รองลงมา ตั้งแต 500 – 999 คน และ 1,000 – 1499 คน ตามลําดับ สวน ขนาด
ของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับจํานวนนักเรียนในเขตเมืองพบวา ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับจํานวน
นักเรียน ควรมีจํานวนตั้งแต 1,000 – 1,499 คน มากที่สุด รองลงมา คือ 1,500 – 2,499 คน และตั้งแต 2,500 ขึ้นไป
และไมเกิน 3,500 คน ตามลําดับ มีผลตอการบริหารสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาผูเรียนโดยมีพื้นที่รองรับการจัดการ
เรียนการสอน มีโครงสรางพื้นฐานตอการใชประโยชน
2.6 ครูที่สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่อยูในจังหวัดที่ตั้ง
ของสถานศึกษาตางกัน มีระดับประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
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เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 16 ในภาพรวมและรายด า นไม แ ตกต า งกั น ทั้ ง นี้ เ พราะจั ง หวั ด ที่ ตั้ ง ของ
สถานศึกษาที่มีผลตอการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษ จะขึ้นอยูกับการบริหารจัดการที่ครบทั้งในดานบุคลากรที่มี
ความสามารถและสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย รวมทั้งความรวมมือของบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
บุญเรือง ศรีเหรัญ (2542) ศึกษาองคประกอบทางการศึกษาที่สัมพันธ และมีอิทธิพลตอการเรียน และประสิทธิผล
ของโรงเรียน จําแนกตามจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา พบวา จังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษาไมมีอิทธิพลตอการบริหาร
หองเรียนพิเศษไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. ผลการศึกษาการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากแตอยูในอันดับ
สุดทายของทุกดาน ดังนั้น ผูบริหารควรศึกษาและสํารวจความสนใจของผูเรียนและจัดตามความถนัดของผูเรียน
จากนั้นสงเสริมตามความสนใจและตรงกับความถนัดของผูเรียนเฉพาะดาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จําแนกตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน ประเภทของหองเรียน
พิเศษ และจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา มีระดับประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ไมแตกตางกัน สวนการบริหาร
จัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 จําแนกตามตัวแปรขนาดของสถานศึกษา ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่ทํางาน
ในสถานศึ ก ษาที่ มี ข นาดต า งกั น คื อ ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญ พิ เ ศษ มี ผ ลต อ การบริ ห ารจั ด การ
หองเรียนพิเศษของสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก แตกตางกัน ดังนั้นผูบริหารควรสนับสนุนใหบุคลากรมี
สวนรวมในการบริหารจัดการและแบงงานกันทํา ทําใหผูรวมงานมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของสถานศึกษา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการหองเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตอื่น
2. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
เอกสารอางอิง
เกวลิน ไชยสวัสดิ์, เรชา ชูสุวรรณ, วุฒิชัย เนียมเทศ, และ บุญญิสา แซหลอ. (2557). การวิเคราะหองคประกอบ
และตั ว บ ง ชี้ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาห อ งเรี ย นพิ เ ศษโครงการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร
ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา. วารสารวิชาการ, 12(2), 136 - 137.
จุฬารัตน ชัยมณีวรรณ. (2550). การประเมินโครงการสงเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษดานภาษาไทย ของ
โรงเรี ย นจั ก รคํ า คณาทร (การค น คว า แบบอิ ส ระศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ). มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ,
เชียงใหม.

32
ชนาทิพย วัฒนวงศ. (2536). การศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูวิชาการ ตอแนวโนมการจัดการศึกษา
สํ า หรั บ เด็ ก ป ญ ญาเลิ ศ ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา (วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ). มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพฯ.
ทรงยศ แกวมงคล. (2555). ปจจัยที่มีอิทธิผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
บุ ญ เรื อ ง ศรี เ หรั ญ. (2542 ). การศึ ก ษาองค ป ระกอบทางการศึ ก ษาที่ สั ม พั น ธ และมี อิ ท ธิ พ ลต อ การเรี ย น และ
ประสิทธิผลของโรงเรียน (ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,
กรุงเทพฯ.
พรชัย อินทรฉาย. (2549). รูปแบบการบริหารงานพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของสถาบันสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในอนาคต (วิทยานิพนธ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา,
ชลบุรี.
พวงรัตน บุญญานุรักษ. (2544). การบริหารการพยาบาลนั้นสําคัญไฉน. วารสารพยาบาลศาสตร, 9(2), 49 – 59.
พัชรา จันทรา. (2539). แบบการเรียนรูของเด็กปญญาเลิศในโครงการพัฒนาและสงเสริม ผูมีความสามารถพิเศษ
ทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (พสวท.) (ปริ ญ ญานิ พ นธ ม หาบั ณ ฑิ ต ). มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, กรุงเทพฯ.
พิณสุดา สิริธรังสี. (2556). รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา.
มนวิภา พวงลําเจียก. (2556). สภาพและความตองการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี กลุม 4 (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร, กรุงเทพฯ.
รื่นจิต ปญญาเรือง. (2556). การบริหารจัดการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษทางดานวิชาการ

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม,

เชียงใหม.
วีรวัฒน จันทรัตนะ. (2556). การประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบหองเรียนพิเศษของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยรามคําแหง, กรุงเทพฯ.
สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต16. (2557). แผนปฏิ บั ติ การสํ านั กงานเขตพื้ นที่ มั ธยมศึ กษา เขต16
ปงบประมาณ 2557. จาก http://http://www.sea16. go.th/home
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ( 2552). สรุปผลการดําเนินงาน 9 ปของการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ.2542 2551) (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: สํานักงานคระกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา.

33
อดิศักดิ์ มุงชู. (2555). การพัฒนารูปแบบการบริหารงานพัฒนานักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม.
อมรรัตน ประทัศน. (2555). การประเมินโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน โรงเรียนนวทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, กรุงเทพฯ.
Cronbach,L.J. (1990). Essentials of psychological testing (5th ed.). New York: Haper Collins.
Krejcie, R.V., & Morgan, D. W. (1970). Determing sample size for research activities.
Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607 - 610.

