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52252914 :  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ค าส าคญั  :  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียน 
 สงวน  อินทร์รักษ์ :  ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของ
สถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต.้    อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีบณัฑิต :  ผศ. ว่าท่ีพ.ต. ดร.
นพดล  เจนอกัษร  และ ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ ์ 329  หนา้. 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทราบ 1) สภาพการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดใน
หลกัสูตรของสถานศึกษาหลกัสูตรในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  2) ปัจจยัการบริหารจดัการ
เวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ 
3) ยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขต
พฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย โรงเรียนประถมศึกษาใน
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดันราธิวาส ยะลา ปัตตานีกลุ่มตวัอยา่งก าหนดข้ึนโดยใชต้าราง
ประมาณการขนาดตวัอยา่งของเครซ่ีและมอร์แกน(Krejcie and Morgan)ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 265 โรงเรียน และท า
การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งประเภท ผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการหรือครูฝ่ายวิชาการ
และศึกษานิเทศก์รวมทั้งส้ิน 548 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง แบบสอบถามความ
คิดเห็น สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย  ค่าร้อยละ  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ  และการวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. สภาพการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันา
พิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มี 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารจดัการศึกษาดา้นคุณภาพผูเ้รียนดา้นการเรียนการ
สอน และ       ดา้นความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
  2. ปัจจยัการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันา
พิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการศึกษาดา้นคุณภาพผูเ้รียน ดา้นการ
เรียนการสอน และดา้นความมัน่คง ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
 3. ยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของ
สถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 11 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์
ส าหรับการพฒันาระบบบริหารจดัการทัว่ไป 2) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพฒันาครูสู่มืออาชีพ 3) ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
พฒันาครูให้มีศักยภาพด้าน การสอน 4) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการจัดหลักสูตรท้องถ่ินและการมีส่วนร่วม  5) 
ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 6) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ท่ีเนน้ความสนใจของ
ผูเ้รียน 7) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจดัการเวลาเรียนตามความตอ้งการและบริบทของชุมชน  8) ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมพฒันากระบวนการเรียนรู้   9) ยทุธศาสตร์ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา  10) ยทุธศาสตร์การบริหารโดย
ยดึผลผลิตเป็นส าคญั และ   11) ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการนิเทศติดตามผล 
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52252914 :  MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORD  :  STRATEGIC MANAGEMENT/INSTRUCTIONAL  TIME 
 SANGUAN  INRAK : STRATEGIC  MANAGEMENT TO FULFILL THE INSTRUCTIONAL 
TIME REQUIREMENTS FOR THE CURRICULUM OF SCHOOLS IN THE SPECIAL DEVELOPMENT 
ZONE OF THREE SOUTHERN BORDER PROVINCES. DISSERTATION ADVISORS : 
ASST.PROF.NOPADOL CHENAKSARA,RTAR.,Ph.D. AND ASST.PROF.PRASERT INRAK,Ph.D.,329  pp. 

 The purposes of this study were to find; 1) the cercumstant of learning time management to 
fulfill the requirements for the curriculum of schools  in the special development zone of three southern 
border provinces 2) the obstracle factors of learning time management to fulfill the requirements for the 
curriculum of schools. and 3) the strategic for learning time management to fulfill the requirements for the 
curriculum of schools .  The population of this study were school director, teacher and school supervisor, 
the samples were 548 respondents which indicated by Krejcie and Morgan and used stratified Random 
Sampling Technique. The instruments for collecting the data were semi-structured interview and 
questionnaire. The statistics used for analyzing the data were percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, exploratory factor analysis and content analysis.  
 This  findings of this research were as follows : 
 1.  The cercumstant of learning time management to fulfill the requirements for the curriculum 
of schools  composed of 4 area such as school management, student quality, instructional and stability 
and safety. 
 2.  The obstracle factors of learning time management of in school to complete the course in 
a special development zone in three southern border provinces were school management, student 
quality, instructional and stability and safety. 
 3.  The strategices for learning time management to full fill the time in curriculum were 11 
strategies such as 1) Allocating system 2) Inspiring teacher 3) Re-development 4) Open for Local 
curriculum and participating 5) Process learning integration 6) Learning-student centered                       
7) Arrangement of time teaching 8) Instructional for good character 9) Necochat education practice       
10) Enhance recourses management and 11) Supervision. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับน้ีส า เ ร็จ ลุ ล่วงไปได้ด้วยดี  ด้วยความเมตตาอย่างสูงยิ่ งจาก               
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ว่าท่ีพนัตรี ดร.นพดล  เจนอกัษร อาจารยท่ี์ปรึกษาและประธานกรรมการ
ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ ์กรรมการผูค้วบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริชยั  ชินะตงักูร ประธาน กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์และ ดร.สมเดช  สีแสง 
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1   ในฐานะผูท้รงคุณวุฒิท่ี
กรุณาใหค้  าปรึกษา ค าแนะน า และขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยั    ส่งผลใหดุ้ษฎีนิพนธ์เล่ม
น้ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักด์ิ  อินทร์รักษ์ ท่ีได้กรุณาให้
ค  าปรึกษา ช้ีแนะ แนะน า การออกแบบ การน าหลกัการทางสถิติ และการบริหารงานวิจยั ตลอดทั้ง  
เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและแกไ้ขเคร่ืองมือในการวิจยั ส าหรับการท าดุษฎีนิพนธ์ ในคร้ังน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความกรุณาให้การสัมภาษณ์ ตรวจ
เคร่ืองมือวิจยั และเขา้ร่วมสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการวิจยั และยืนยนั   
ผลการวิจยั ตลอดทั้งใหข้อ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจยั 
 ขอกราบขอบพระคุณ   ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก ์ท่ีไดอ้  านวยความสะดวกและอนุเคราะห์ใหเ้กบ็ขอ้มูลใน
การศึกษาวิจยั และขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นดุษฎีบณัฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา รุ่น 7 ทุกคน  
ตลอดถึงเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนช่วยท าให้ดุษฎีนิพนธ์น้ีส าเร็จสมบูรณ์ดี
ยิง่ข้ึน 
 คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากดุษฎีนิพนธ์เล่มน้ี ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา    
พระคุณมารดา พระคุณครูอาจารยท่ี์ไดอ้บรมสั่งสอนประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ตลอดทั้งให้
ค  าแนะน า ใหก้ารสนบัสนุน และใหก้ าลงัใจอยา่งดียิง่เสมอมา 
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